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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Σα αλνηρηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα απαζρνινχλ ηε βηβιηνγξαθία ηειεπηαία, 

θαζψο πνιχ εξεπλεηέο κειεηνχλ ηε δεκφζηα δηάζεζε ηνπο. Χο αλνηρηά θπβεξλεηηθά 

δεδνκέλα νξίδνληαη ηα αλνηρηά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ή απφ 

θνξείο ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θπβεξλήζεσλ. Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε κνληέια ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ην επίπεδν ςεθηνπνίεζεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο κε 

ην ρξήζηε. Ο εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο παξακέλεη ζηξακκέλνο ζηε δηάζεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ππφ ην πξίζκα ησλ θπβεξλεηηθψλ δνκψλ. Πξνθχπηεη 

ζπλεπψο, φηη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε αλαθνξά ζηνλ ρξήζηε 

θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ηελ αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

απηψλ, δελ έρνπλ κειεηεζεί. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

δηπισκαηηθήο έξεπλαο ν θχθινο δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ππφ ηελ νπηηθή ηνπ ρξήζηε. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ αθφινπζν: αλάπηπμε ηνπ θχθινπ δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο απνηππψλεη ζε δηαθξηηά ζηάδηα ηα 

εμειηθηηθά βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κέρξη θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ. Δπηπιένλ ζε θάζε 

ζηάδην πεξηιακβάλνληαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ πνηνηηθά ηελ 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θχθινπ δσήο βαζηζηήθακε ζηνλ θχθιν 

δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ Janssen θαη Zuiderwijk, νη 

νπνίνη πεξηγξάθνπλ κε μερσξηζηά ζηάδηα ηνλ θχθιν ξνήο δηάζεζεο ησλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο ην ρξήζηε. Δπηπξφζζεηα γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

πνηνηηθψλ παξακέηξσλ αληιήζακε πιεξνθνξίεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ο θχθινο δσήο, φπσο δηακνξθψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο, εθαξκφδεηαη ζην βξεηαληθφ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν data.gov.uk κε ηε κειέηε 

πεξηπηψζεσλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα ειιείςεηο 

ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε θξηηήξην ηηο πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ. Παξαηεξνχκε ειιηπή πξνηππνπνίεζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, ελψ ππάξρνπλ θπβεξλεηηθά δεδνκέλα ηα 

νπνία παξακέλνπλ θιεηζηά γηα ην ρξήζηε ή απαηηνχλ εηδηθή αδεηνδφηεζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε απηά. 
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ABSTRACT 

 

Lately, many researchers study the public disposal of open government data 

(OGD). As OGD we refer to the data produced by the government or by organizations 

under the supervision of government. Literature proves that researchers focus on models 

of e – government, which describe the level of government digitalization and the data 

interaction with the user. As a result, the user‟s point of view concerning the open 

disposal of the public data remains unexplored. Therefore we develop a life cycle of 

government data re – use, to examine the user‟s prospect of public data search and re - 

use. The main objective of the research that is being conducted is summarized in the 

following: the development of the life cycle of open government data re – use, which 

includes all the steps needed by a user, from the level of searching the public data till 

the re – use of them. In addition, in every step of the life cycle, we add qualitative 

parameters that define the user‟s quality experience of re – using the public data. In 

order to develop the data life cycle, we were based on the model of Janssen and 

Zuiderwijk, that describe in separate stages the flow of public data between government 

and the user. Furthermore, concerning the quality parameters that we included in the 

data life cycle, we studied the literature related to the data and metadata quality. The 

data life cycle, as developed, is applied to the British government site www.data.gov.uk 

in two case studies. The results of the case studies reveal that there are still some quality 

issues that need to be examined. More specific, we observed the lack of metadata 

standardization, while there are still some government data that remain close for the 

user or demand specific license to access them. This stands against the basic principles 

of government data disposal.  
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1.   ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα αλνηρηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα απαζρνινχλ ην πνιηηηθφ 

θαη επηζηεκνληθφ πξνζθήλην. Κπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν πηνζεηνχλ ηηο πξαθηηθέο 

ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο θαη δεκνζηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνπλ ή 

ζπιιέγνπλ κέζσ άιισλ νξγαληζκψλ. Αξσγφο ηεο αλνηρηήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

αλαδεηθλχεηαη ην δηαδίθηπν, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε εμαπιψλεηαη ξαγδαία θαη εηζρσξεί 

δπλακηθά ζε δηαθνξεηηθά θνηλά. Ζ ειεχζεξε δηάζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

απνηειεί έλα πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ εγρείξεκα, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπο. ηφρνο ινηπφλ ησλ θπβεξλήζεσλ νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ δεκφζηα ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα ηνπο, απνηειεί ε παξαθίλεζε ηνπ 

ρξήζηε ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ. εκαληηθφ δήηεκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηεο 

αλνηρηήο δηάζεζεο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ απνηειεί ε πνηφηεηα απηψλ, φπσο ηελ 

αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο. Σα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα ζηα νπνία απνθηά πξφζβαζε ν 

ρξήζηεο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα πιεξνχλ πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο 

εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ζπλεπψο ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην βαζηθφ 

ζηφρν ηεο αλνηρηήο δηάζεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ ηα βήκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

επίζεο λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη νη παξάκεηξνη πνηφηεηαο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε ζε θάζε βήκα. 

1.2. Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο κειέηεο  

Ζ εμέιημε ησλ κνληέισλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο νδεγεί βαζκηαία ζε 

πξφηππα αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο. ην πιαίζην απηφ, νη θπβεξλήζεηο πηνζεηνχλ έλα 

εμσζηξεθέο πνιηηηθφ πξνθίι, πξνζεγγίδνληαο πην άκεζα ηνπο πνιίηεο, κε ηνπο νπνίνπο 

επηδηψθεηαη ε νηθνδφκεζε δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Οη θπβεξλήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ ηνλ αλνηρηφ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο πξνρσξνχλ ζηελ ειεχζεξε δηάζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ ή ζπιιέγνληαη θαη‟ εληνιή ηνπο, δειαδή ησλ αλνηρηψλ 
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θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα απηά επί ζεηξά εηψλ ζπιιέγνληαλ θαη 

δηαηεξνχληαλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ή αξρεία ππνπξγείσλ θαη νξγαληζκψλ ρσξίο 

πεξεηαίξσ εθκεηάιιεπζε, ζπληζηψληαο θνκκάηη ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο. Ζ ειεχζεξε 

δηάζεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ πξνσζείηαη απφ αξθεηέο ζχγρξνλεο θπβεξλήζεηο, 

θαζψο απηέο απνζθνπνχλ ζηα πνιιαπιά νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο. Καινχληαη ινηπφλ λα παξαθηλήζνπλ θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ ηειηθά ην ρξήζηε ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί ην θχξην κέζν δηάζεζεο απηψλ πξνο ην επξχ θνηλφ, 

θαζψο ε εμάπισζε ηνπ ραξαθηεξίδεη ηερλνινγηθά ηελ επνρή καο. Δπηπιένλ κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, απνθηνχλ πξφζβαζε ζηα 

θπβεξλεηηθά δεδνκέλα πνιιαπινί ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθά πξνθίι πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ειηθίαο, θχινπ, επαγγέικαηνο, 

εζληθφηεηαο. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ην θαηλφκελν ησλ 

αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ππφ ην πξίζκα ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

κειεηψληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο, απφ ηελ πξψηκε πεξηήγεζε ηνπ 

ζην θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν φπνπ δεκνζηνπνηνχληαη ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα κέρξη ηε 

δπλεηηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ. Έηζη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάγεηαη, ζπλνςίδεηαη ζηνλ αθφινπζν: αλάπηπμε ηνπ θχθινπ δσήο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο νκαδνπνηεί ηα 

βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ κέρξη θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ. Δπηπξφζζεηα, παξάιιεια κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θχθινπ δσήο εξεπλάηαη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο εκπινπηίδεηαη κε 

επηκέξνπο ζηφρνπο, ηνπο αθφινπζνπο: 

 Καζνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Απνηχπσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε πνηνηηθέο 

παξακέηξνπο. 

 Γηαρσξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ αλά ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο. 

 Δθαξκνγή ηνπ θχθινπ δσήο ζην βξεηαληθφ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν data.gov.uk, 

θαη κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ.  



ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: «Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ»  

 

 

[3] 

 

1.3. Πεξηερφκελα ηεο κειέηεο   

Σν πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο κειέηεο δηαηξείηαη ζε ελφηεηεο θαη 

ππνελφηεηεο αληίζηνηρα, κε ζηφρν ηε  δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη, απφ ηνλ αλαγλψζηε. Οη ελφηεηεο ηκεκαηνπνηνχληαη 

κε  θξηηήξην ην λνεκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκαιή θαηεχζπλζε 

ηνπ αλαγλψζηε, ζχκθσλα κε ηε ξνή ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο. 

Παξνπζηάδνληαο ζπλνπηηθά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο ζπλαληάκε ηηο παξαθάησ 

ελφηεηεο αθνινπζψληαο ηε ζεηξά παξάζεζεο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ηα νπνία αλαιχνπλ ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν νη 

θπβεξλήζεηο θαινχληαη λα δηαζέζνπλ αλνηρηά ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ, θαζψο 

επίζεο παξαζέηνληαη θαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 

πνιηηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Οη ππνελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην 

θαζνδεγνχλ ηνλ αλαγλψζηε, πεξηγξάθνληαο ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δνκψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκνζίεπζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή εμσζηξέθεηα απηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Δπηπιένλ ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο ελφηεηαο παξαζέηνληαη νη απαξαίηεηνη νξηζκνί γηα ηηο θχξηεο έλλνηεο 

πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα. 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ θχθινπ δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, κε εθηελή αλαθνξά ζηα εξγαιεία θαη ζηηο πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξνο ηεθκεξίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ. Αθνινπζεί ε  

ελφηεηα ζηελ νπνία γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα κνληέια ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία, ηα νπνία νδήγεζαλ εμειηθηηθά ζην πξνθίι ηεο 

αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπλ. Ζ 

ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Παξαζέηνληαη εθηελψο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο. 

ηελ ελφηεηα πνπ έπεηαη πξνρσξνχκε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θχθινπ δσήο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζέηνληαο ηηο πνηνηηθέο 

παξακέηξνπο αλά ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο. Ο θχθινο δσήο ηίζεηαη ζε πξαθηηθή 
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εθαξκνγή ζηελ αθφινπζε ελφηεηα κέζσ ηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies), ηα 

νπνία εθαξκφδνληαη ζην βξεηαληθφ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν data.gov.uk ζχκθσλα κε δχν 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα ρξήζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θχθινπ δσήο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε μερσξηζηή ελφηεηα, ελψ ε 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε εθηελή αλαθνξά ζηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

άληιεζε επηζηεκνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 
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2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

2.1.  Δηζαγσγή 

Ο Γεκφζηνο Σνκέαο ηξνθνδνηείηαη απφ έλαλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ, νη 

νπνίεο πνηθίινπλ ζε πεξηερφκελν, κνξθή θαη ζεκαηνινγία. Ζ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ απαζρνιεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο θπβεξλήζεηο παγθφζκηα, 

νη νπνίεο έρνπλ αξρίζεη λα δεκνζηνπνηνχλ κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγεηαη απφ ην θξάηνο ζην δηαδίθηπν (Kalampokis et al., 2011). Οη πξσηνβνπιίεο 

απηέο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, απνηεινχλ ηελ εμέιημε ηνπ 

θηλήκαηνο ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε απειεπζέξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν, θαζηζηψληαο ηα δηαζέζηκα ζε φινπο ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαηνρχξσζεο παηέληαο ή άιινπο 

πεξηνξηζηηθνχο κεραληζκνχο (Ayers, 2007). 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο θαηά ζπλέπεηα απνθηά δηαθνξεηηθφ ξφιν, κε ελεξγή παξνπζία 

ζην δηαδίθηπν, φπνπ ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα θαζίζηαληαη πιένλ πξνζπειάζηκα απφ 

ην επξχ θνηλφ. Ζ επαλάζηαζε απηή ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ δεδνκέλσλ 

επεξεάδεη δξαζηηθά ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο, νδεγψληαο κνηξαία ζε 

κία λέα κνξθή δηαθπβέξλεζεο, ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government) (Zarei 

et al., 2008). Ζ λέα θπβεξλεηηθή κνξθή βξίζθεη ζχκκαρν ηελ εθξεθηηθή εμάπισζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ νινέλα θαη απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζειίδσλ.  

Ζ δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο εληζρχεηαη 

απφ ηηο δειψζεηο πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαθπβέξλεζεο κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθά κεζφδνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαθάλεηα 

κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο θξαηηθψλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξφεδξνο 

Obama, ηνπνζεηψληαο ηε δηακφξθσζε αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο ςειά ζηελ πνιηηηθή 

ηνπ αηδέληα, ππνζηήξημε φηη ε εμσζηξέθεηα (openness) ζα εληζρχζεη ηε δεκνθξαηία θαη 

ζα πξνσζήζεη ηελ  απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, ππφ 
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ην θιίκα ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

(Obama, 2009).  

Έκπξαθηε ζπλέρεηα ησλ δηαθεξχμεσλ ηνπ πξνέδξνπ Obama γηα ηελ δηακφξθσζε 

αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί ην κλεκφλην πνπ εμέδσζε, ηελ πξψηε θηφιαο κέξα 

ηεο πξνεδξίαο ηνπ, ην πνίν ζηάιζεθε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, θαη 

αθνξνχζε ηελ ειεπζεξία ηεο πιεξνθνξίαο (Freedom of Information Act, FOIA). Σν ελ 

ιφγσ κλεκφλην αλαδεηθλχεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο (FOIA) σο ηελ 

πην ζεκαληηθή έθθξαζε ηεο δέζκεπζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, ελψ παξάιιεια ππνδεηθλχεη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηελ απειεπζέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ζαθήο νδεγίεο, νη 

νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηέινο ηελ αθεξαηφηεηα 

ησλ δεκνζηεπφκελσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ (Obama, 2009).  

Δπηπξφζζεηα, αξσγφο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

αλαδεηθλχεηαη θαη ε θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, θαζψο δεζκεχηεθε λα 

απειεπζεξψζεη δεκφζηα δεδνκέλα ζηνρεχνληαο ζηε δηαθάλεηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε πνπ ζπλεπάγεηαη ε αμηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο (HM 

Government, 2009). 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη πην αλαιπηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ έρεη 

ζπγθεληξσζεί ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο θαη αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ζπλνδεχεη ηα αλνηρηά θαη θπβεξλεηηθά δεδνκέλα. 

 

2.2. Ζιεθηξνληθή θαη αλνηρηή Γηαθπβέξλεζε  

 

2.2.1  Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θεξδίδεη ζηαδηαθά έδαθνο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν δηαθπβέξλεζεο, ελψ παξάιιεια αλαδεηθλχνληαη πνιιά απφ ηα νθέιε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε αλάπηπμε ηεο, ηα νπνία δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί αξρηθά. Έηζη ελψ ζε 

πξψην ρξφλν, είρε δνζεί έκθαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε σο κέζν βειηίσζεο 

ηεο εζσηεξηθήο θξαηηθήο δηνίθεζεο απνδεηθλχνληαη θαηά ηελ εμειηθηηθή εθαξκνγή ηεο 
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νη πνιιαπιέο δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκβάιεη. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε εμειίζζεηαη 

ζε έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άκεζεο πξφζβαζεο ησλ 

πνιηηψλ ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο ρσξίο δηαθξίζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ άκεζε 

αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ (Layne and 

Lee, 2001).  

ηελ πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφδνζε ηεο 

εξκελείαο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν David McClure (2000) ππνγξακκίδεη φηη ε Ζ - 

Γηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία, θαη εηδηθφηεξα ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο 

ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζε αιιά θαη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαζψο επίζεο θαη ζε άιινπο νξγαληζκνχο θαη θπβεξλεηηθνχο θνξείο. 

 Δπηπξφζζεηα, ε Ζ – Γηαθπβέξλεζε απνηειεί ηε δπλακηθή βάζε επί ηεο νπνίαο 

κπνξεί λα νηθνδνκεζεί κία θαιχηεξε ζρέζε κεηαμχ ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ 

πνιηηψλ, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, επί ηεο νπνίαο νη ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νκαιφηεξα, ηαρχηεξα, επθνιφηεξα θαη θπξίσο πην απνηειεζκαηηθά 

θαη γηα ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε (McClure, 2000; Layne and Lee, 2001). 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φπσο ηνλίδεηαη ζην πξψην άξζξν, ην γεγνλφο φηη ήδε 

θπβεξλεηηθά πξαθηνξεία αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηψληαο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα 

ηε βειηίσζε βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ επηηπγράλνπλ ηαρχηεξε θαη 

νηθνλνκηθφηεξε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηθαλνπνηψληαο έλα ζπγθξηηηθά 

κεγαιχηεξν αξηζκφ πειαηψλ. 

Σέινο ζε εζληθφ επίπεδν, φπσο δειψλεηαη θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ππνπξγείνπ 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη Ζ - δηαθπβέξλεζεο, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

θαηνρπξψλεηαη κε ηνλ λφκν  3979/2011, ν νπνίνο ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

ζηηο 24 Μαΐνπ 2011. χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ λφκνπ, απνηειεί ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν πξνζβιέπεη ζηελ νξγάλσζε θαη απινπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηεο πιεξνθνξηθήο. Βαζηθφο άμνλαο παξέκβαζεο ηνπ λφκνπ απνηειεί γηα ηνπο θνξείο ε 

απινπνίεζε θαη ε ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απαξηζκνχλ πνιιαπιά νθέιε ζε φιεο 
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ηηο εθθάλζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη φηη ν λένο 

λφκνο ζα επηηχρεη εμνηθνλφκεζε κέρξη θαη 4 δηο επξψ γηα ηα ειιεληθά ηακεία, θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηέινο ζηνρεχεη ζηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο.  

2.2.2  Αλνηρηή Γηαθπβέξλεζε 

 Ζ αλνηρηή δηαθπβέξλεζε απνηειεί εμειηθηηθφ ζηάδην ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο πηνζεηψληαο πνιιέο απφ ηηο αξρέο ηεο. Απνδεηθλχεηαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πνιίηε θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ γηα πιεξνθφξεζε, 

αμηνθξαηία θαη ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

απνθάζεσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ππνπξγείνπ δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο θαη Ζ – δηαθπβέξλεζεο.  

Ζ αλνηρηή δηαθπβέξλεζε απνζθνπεί ζηελ παξνρή πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη νδεγεί ζε αχμεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Όπσο ηνλίδεηαη θαη ζην ειιεληθφ portal ηνπ ππνπξγείνπ 

δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ε αλνηρηή δηαθπβέξλεζε 

δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα θαζνδεγψληαο ζε πςειά επίπεδα ππεπζπλφηεηαο θαη ινγνδνζίαο εθ κέξνπο ησλ 

θνξέσλ άζθεζεο ηεο έλλνκεο δεκφζηαο εμνπζίαο. Οη θχξηνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο 

ζηνρεχεη θαη ηαπηφρξνλα βαζίδεηαη ε αλνηρηή δηαθπβέξλεζε είλαη νη παξαθάησ: 

 Ζ δηαθάλεηα 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

 Ζ αθεξαηφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα 

 Ζ ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία 

Οη πξαθηηθέο ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο 

βξίζθνπλ απνδνρή απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα 

θξάηε θαη πξνζηίζεληαη δπλακηθά ζηηο πνιηηηθέο 

αηδέληεο απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ. Ο λενεθιερζείο 

πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ, Οκπάκα απνδεηθλχεηαη ΔΗΚΟΝΑ 1   Μλεκφλην Αλνηρηήο 

Γηαθπβέξλεζεο ΖΠΑ (Obama, 2009) 
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έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο απηήο, θαζψο ην κλεκφλην πνπ εμέδσζε ηελ πξψηε κέξα ηεο 

ζεηείαο ηνπ αθνξά ζηε ζέζπηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ απνηειεί ε  δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη ε ζπλεξγαζία. Σν ηξίπηπρν ηεο δνκήο ηεο αλνηρηήο 

δηαθπβέξλεζεο δηαθάλεηα (transparency), ζπκκεηνρή (participation) θαη ζπλεξγαζία 

(collaboration) ζην νπνίν βαζίδεηαη θαη ην εγρείξεκα ηνπ ακεξηθαλνχ πξνέδξνπ, 

απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 1 (McDermott, 2010). 

Όπσο ηνλίδνπλ νη Soon Ae Chun et al (2010) ε αλνηρηή δηαθπβέξλεζε, φπσο 

πεξηγξάθεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο, ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο 

βαζηθνχο ππιψλεο: ηε δηαθάλεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία θαη ζηηο ακθίδξνκεο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ απηψλ. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2  Άμνλεο Αλνηρηήο Γηαθπβέξλεζεο (Chun et al.) 

 

 Ζ δηαθάλεηα επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε 

ηηο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ. Μέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία πξνσζείηαη ην αίζζεκα ηεο ινγνδνζίαο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη 

ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε. Οη θπβεξλεηηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ άκεζα ην 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη, ζε κνξθή πνπ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη άκεζε ρξήζε απφ ην θνηλφ. Ζ 

ζπκκεηνρή παξνηξχλεη ην θνηλφ ζηελ επνηθνδνκεηηθή ελαζρφιεζε ηνπ κε ηα θνηλά θαη 
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ζηε δξαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, εληζρχνληαο ην αίζζεκα 

δέζκεπζεο ησλ πνιηηψλ κε ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ. Δπηπιένλ 

ην ζπκκεηνρηθφ κνληέιν απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα θαξπνθφξν θαη γηα ηελ θπβεξλεηηθή 

πιεπξά, θαζψο εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη.  

 Σέινο ε ζπλεξγαζία απαηηεί ηελ νηθνδφκεζε απνηειεζκαηηθψλ ακθίδξνκσλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ, κε θεξδνζθνπηθψλ θνξέσλ θαη 

πνιηηψλ κε θχξην ζηφρν: ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο.  

 

2.2.3 Αλνηρηή Γηαθπβέξλεζε θαη Γίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Ζ απνδνρή θαη ε εμάπισζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο 

εηζρσξεί πιένλ δπλακηθά θαη ζην ρψξν ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε ράξαμε ηεο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο 

ιακβάλεη λέεο δηαζηάζεηο θαζψο νη ηξφπνη πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνχ δηεπξχλνληαη κε ηελ 

θπβεξλεηηθή παξνπζία ζηα θνηλσληθά δίθηπα (social media). Ζ παξνπζία απηή κάιηζηα 

δηεπξχλεη ζεκαληηθά ην θνηλφ – ζηφρνο πνπ πξνζεγγίδεηαη, θαζψο ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάιε κεξίδα πιεζπζκνχ κε δηαθνξεηηθά πξνθίι. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ην θνηλφ κπείηαη ζε έλαλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο αλνηρηφ πξνο ηνλ 

πνιίηε, ζε κηα λέα δηαδξαζηηθή θπβεξλεηηθή δνκή. 

 ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ θαη παξαηίζεληαη εηθφλεο ησλ πξνθίι πνπ δηαηεξνχλ 

θπβεξλεηηθνί θνξείο ζηα θνηλσληθή δίθηπα, twitter θαη facebook. Δπηιέρζεθαλ ηα ελ 

ιφγσ κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε θξηηήξην ηε κεγάιε απήρεζε ηνπο ζην θνηλφ – 

ρξήζηεο, θαζψο απνδεηθλχνληαη ηα πιένλ δεκνθηιή. Πην ζπγθεθξηκέλα ην θνηλσληθφ 

δίθηπν facebook μεπεξλά ην έλα δηο ρξεζηψλ, αξηζκφο κε γεσκεηξηθά απμαλφκελεο 

ηάζεηο, θαζηζηψληαο ην θνηλσληθφ δίθηπν σο ην πιένλ δεκνθηιέο. Αληίζηνηρα έξεπλεο 

θαηακεηξνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ twitter θαηαηάζζνληαο ην σο ην δεχηεξν δεκνθηιέζηεξν 

ρψξν δηθηχσζεο κε θξηηήξην ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ηα νπνία μεπεξλνχλ ηα 

554,750,000.  
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 Οη αθφινπζεο εηθφλεο αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο - πξνθίι ζε twitter θαη facebook. Οη ινγαξηαζκνί αλήθνπλ ζηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ ΖΠΑ, Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Διιάδαο κε ηελ αληίζηνηρε ζεηξά 

παξνπζίαζεο.  Σα δηαδηθηπαθά πξνθίι ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Βξεηαλίαο επηιέρζεθαλ πξνο 

παξνπζίαζε κε θξηηήξην ην κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ πνπ ηα παξαθνινπζνχλ (friends, 

followers). Ζ ειιεληθή δηαδηθηπαθή παξνπζία ζηα θνηλσληθά δίθηπα παξνπζηάδεηαη 

ιφγσ εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη θάησζη εηθφλεο ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ηεο λέαο δηαδηθηπαθήο δηάζηαζεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ πςειή αλάκεημε ηνπ θνηλνχ ζηηο θπβεξλεηηθέο πξαθηηθέο.  

 

1. Γηαδηθηπαθά πξνθίι ΖΠΑ 

 

ΔΗΚΟΝΑ 3 Κπβεξλεηηθφ πξνθίι ΖΠΑ ζην Twitter 

 

ΔΗΚΟΝΑ 4 Κπβεξλεηηθφ πξνθίι ΖΠΑ ζην Facebook 
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2. Γηαδηθηπαθά πξνθίι Ζλωκέλνπ Βαζηιείνπ 

 

ΔΗΚΟΝΑ 5  Κπβεξλεηηθφ πξνθίι ΖΒ ζην Twitter  

 

ΔΗΚΟΝΑ 6   Κπβεξλεηηθφ πξνθίι ΖΒ ζην Facebook 

 

 

 

3. Γηαδηθηπαθά πξνθίι Διιάδνο 

 

ΔΗΚΟΝΑ 7  Κπβεξλεηηθφ πξνθίι Διιάδαο ζην Twitter 
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ΔΗΚΟΝΑ 8  Κπβεξλεηηθφ Πξνθίι Διιάδαο ζην Facebook 

Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη κέζα απφ ηηο εηθφλεο πνπ πξνεγήζεθαλ ε λέα δηαδηθηπαθή 

θπβεξλεηηθή δηάζηαζε είλαη πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη απηή, ε νπνία ζηα πιαίζηα ηεο 

αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο θάλεη βήκαηα πξνζέγγηζεο ηνπ πνιίηε. 

ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο αλνηρηήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηα δεδνκέλα θαη νη θαηεγνξίεο απηψλ. 

 

2.2.3 ΑΝΟΗΥΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ                    

Κχξην ζπζηαηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο θαη θαη‟ εμέιημε αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο 

απνηεινχλ ηα αλνηρηά δεδνκέλα. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Open Knowledge 

Foundation (OKFN): 

“Ανοιχτά είλαη ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ ειεύζεξα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα αλαδηαλεκεζνύλ από νπνηνλδήπνηε – ππό ηνλ όξν λα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δεκηνπξγνύο θαη λα δηαηίζεληαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ππό ηνπο ίδηνπο 

όξνπο (Open Knowledge Foundation, 2012).” 

Δπηπιένλ ηα δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη ζηελ αλνηρηή δηάζεζε πνηθίινπλ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν, θαζψο αθνξνχλ δεδνκέλα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Όπσο δηεπθξηλίδεηαη θαη 

ζην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ Open Knowledge Foundation (OKFN), ην πεξηερφκελν 

ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα αθνξά θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηελ θάησζη εηθφλα. 
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ΔΗΚΟΝΑ 9  Γηαθνξεηηθνχ ηχπνη Αλνηρηψλ Γεδνκέλσλ  (OKFN) 

 

Οη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο:  

 Γεωγξαθηθά (Geodata): Γεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ραξηψλ - δξφκνη, θηήξηα, ηνπνγξαθηθά ζηνηρεί, ζχλνξα. 

 Πνιηηηζηηθά (Culture): Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηζηηθά έξγα θαη 

έξγα ηέρλεο – φπσο ηίηινη, δεκηνπξγνί, ζπγγξαθείο, θαη γεληθφηεξα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέγνληαη θαη δηαηεξνχληαη ζε βηβιηνζήθεο, κνπζεία, αξρεία. 

 Δπηζηεκνληθά (Science): Γεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Αθνξά φιν ην θάζκα ησλ επηζηεκψλ απφ ηελ 

αζηξνλνκία κέρξη θαη ηε δσνινγία. 

 Οηθνλνκηθά (Financial): Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θπβεξλεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, φπσο έμνδα, δαπάλεο θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο (κεηνρέο, νκφινγα). 

 ηαηηζηηθά (Statistics): Γεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο 

ππεξεζίεο, φπσο ε απνγξαθή θαη άιινη θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο. 

 Καηξηθά (Weather): Σα δηαθφξσλ ηχπσλ δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ θιίκαηνο. 
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 Πεξηβαιινληηθά (Environment): Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο ε παξνπζία θαη ην επίπεδν ησλ ξχπσλ, ηα πνηάκηα, ηηο 

ζάιαζζεο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ παξέρεηαη ζην Open Definition νη ζεκαληηθφηεξεο 

ηδηφηεηεο – ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γηαζεζηκόηεηα θαη Πξνζβαζηκόηεηα (Availability and Access): Σα δεδνκέλα 

ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε πξσηνγελή κνξθή, απηνχζηα, λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ έλα ρακειφ θφζηνο αλαπαξαγσγήο, θαη λα είλαη πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ φπνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ηα πξνζπειάζεη. Δπηπιένλ ζα 

πξέπεη λα είλαη κνξθνπνηεκέλα ζε κία δνκή αλαγλψζηκε απφ ην θνηλφ. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη Αλαδηαλνκή (Re-use and Redistribution): Σα 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ππφ φξνπο πνπ λα θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ αλαδηαλνκή θαζψο θαη ηελ ελδερφκελν ζπλδπαζκφ 

ηνπο κε άιια ζχλνια δεδνκέλσλ. 

 Καζνιηθή πκκεηνρή (Universal Participation): Όινη ζα πξέπεη λα 

ινγίδνληαη ζαλ δπλεηηθνί ρξήζηεο ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα 

κπνξνχλ ειεχζεξα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα 

αλαδηαλείκνπλ ηα δεδνκέλα. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ρξεζηψλ κε 

θξηηήξηα φπσο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο, νκάδεο, πξφζσπα ή άιιε δηάθξηζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ο ιφγνο πνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζαθή απνηχπσζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ 

νξηζκνχ ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

(Interoperability). Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα δχν δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ λα δηαιεηηνπξγνχλ. Δλ πξνθεηκέλσ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα λα δηαιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ. Μέζα απφ ην 

δηακνηξαζκφ θαη ηε ζχλδεζε ζπλφισλ δεδνκέλσλ παξάγεηαη κεγαιχηεξνο φγθνο 

δεδνκέλσλ εκπινπηίδνληαο ηα πεδία εθαξκνγήο θαη ρξεζηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ.  

πλεπψο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, θαζψο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ 
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ζπλφισλ δεδνκέλσλ αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο (Open data, OKNF Greece).  

 

2.2.4 ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Ζ αλνηρηή δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ππεηζέξρεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο 

πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θαη αθνξά ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

θαη θνξείο. Τπνθαηεγνξία ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηα αλνηρηά θπβεξλεηηθά 

δεδνκέλα (Open Government Data), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 10  Αλνηρηά Κπβεξλεηηθά Γεδνκέλα  

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ηα αλνηρηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα απνηεινχλ ηελ ηνκή ηξηψλ 

ζπλφισλ: ησλ δεδνκέλσλ, ησλ αλνηρηψλ, θαη ηεο θπβέξλεζεο. 

Οη θπβεξλήζεηο ζπιιέγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο δηαηεξνχλ ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ, θαζψο ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθά πνιηηηθά εξγαιεία γηα απηέο. ε κηα νινέλα θαη πην 

ςεθηαθή επνρή νη θπβεξλήζεηο δέρνληαη πηέζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλνηρηή δηάζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπλ, ηφζν απφ ην ιφκπη PSI (Public Sector Information) ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, θαηά θχξην ιφγν ηνπ δεκφζηνπ πιηθνχ 

δεδνκέλσλ, φζν θαη απφ αθηηβηζηέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ 
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δεδνκέλσλ (FOI - Freedom of Information) θαη ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο. Καηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο φζνλ αθνξά ζηελ ειεχζεξε θαη 

αλνηρηή δηάζεζε ηνπ δεκφζηνπ πιηθνχ ζην επξχ θνηλφ, σο απνηέιεζκα ησλ εθζηξαηεηψλ 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Davies, 2010). 

ηα πιαίζηα ηεο νξζήο εξκελείαο θαη αληίιεςεο ησλ φξσλ έρνπλ θαηαγξαθεί δηάθνξνη 

νξηζκνί, νη νπνίνη επηρεηξνχλ λα απνηππψζνπλ ηελ έλλνηα ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν νξηζκφο φπσο γίλεηαη απνδεθηφο απφ ην Open 

Knowledge Foundation (OKFN): 

“Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα» (Open Government Data) είλαη ηα αλνηρηά 

δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη από ηηο θπβεξλήζεηο ή από θνξείο ππό ηελ επίβιεςε ησλ 

θπβεξλήζεσλ. Είλαη δεδνκέλα αλνηρηά ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα αλαδηαλεκεζνύλ από ηνλ θαζέλα.”  

Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ έθεξε ζηελ επηθάλεηα θάπνηα βαζηθά δεηήκαηα 

πνπ απαηηνχζαλ άκεζε αληηκεηψπηζε. Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ηα θπβεξλεηηθά 

δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζην θνηλφ απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη 

ππνπξγεία. Κξίζεθε ινηπφλ αλαγθαία ε πξνηππνπνίεζε κηαο δνκήο πνπ λα ππαγνξεχεη 

ηελ νκνηφκνξθε δηάζεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ ζην θνηλφ. Σν εγρείξεκα απηφ 

ζηνρεχεη ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαη ζηελ παξαθίλεζε ηνπ ζηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Θεζπίζηεθαλ θαηά ζπλέπεηα νη 

βαζηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

2.2.4.1 Αξρέο Αλνηρηώλ Κπβεξλεηηθώλ Γεδνκέλωλ 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2007, ζηε εβαζηνχπνιε ηεο Καιηθφξληα ζεζπίζηεθαλ νη 

νρηψ αξρέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα είλαη 

αλνηθηά θαη πξνζβάζηκα απφ ην επξχ θνηλφ. Σηο αξρέο απηέο θαηνρχξσζαλ νη 30 

ππνζηεξηθηέο ησλ πξσηνβνπιηψλ αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίνη ζπλαληήζεθαλ κε 

ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ γλσζηή ηε ζπκβνιή ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζηε δεκνθξαηία. Μέρξη ηφηε ηα δεκφζηα δεδνκέλα πνπ είραλ δεκνζηνπνηεζεί απφ ηηο 

νκνζπνλδηαθέο θαη πνιηηεηαθέο θπβεξλήζεηο ήηαλ αηειή θαη ζπρλά αληηθαηηθά, γεγνλφο 

ην νπνίν ψζεζε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Σν ζπλέδξην κε επηθεθαιήο ηνλ 
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Carl Malamud θαη Tim O'Reilly ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ίδξπκα Sunlight θαη έιεμε κε 

ηελ αλαθνίλσζε νρηψ βαζηθψλ αξρψλ, ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ζα ππξνδνηνχζε ηε 

ρξήζε απφ ην επξχ θνηλφ ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ε ιίζηα 

επεθηάζεθε θαη πξνζηέζεθαλ δχν αθφκα παξάκεηξνη (Ten Principles for Opening Up 

Government Information, 2010). Οη αξρέο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

1. Πιεξόηεηα 

Σα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πιήξε, λα απειεπζεξψλνληαη δειαδή φιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην εθάζηνηε ζέκα. Όιε ε πξσηνγελήο πιεξνθνξία γηα έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ, ζην βαζκφ πνπ νξίδεη ε νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία 

ζρεηηθά κε ηε δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σα κεηαδεδνκέλα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ θαη επεμεγνχλ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ζα πξέπεη επίζεο λα 

δεκνζηνπνηνχληαη, θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο ηχπνπο θαη ηηο επεμεγήζεηο γηα ηελ 

πξνέιεπζε θαη ππνινγηζκφ ησλ δεδνκέλσλ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ρξήζηεο ζα 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη λα εμεηάζνπλ ηα 

δεδνκέλα ζε ιεπηνκεξέο επίπεδν. 

 

2. Πξωηνγελή Γεδνκέλα 

Σα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε πξσηνγελή κνξθή, απηνχζηα φπσο ζπιιέρζεθαλ απφ ην θξάηνο, ζπλνδεπφκελα 

απφ ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ηνπο. Ζ 

δεκφζηα δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, είλαη απηή πνπ ζα σζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα 

πηζηνπνηήζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο. 

3. Ακεζόηεηα 

Σα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη ζην θνηλφ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Πξνηεξαηφηεηα ζηε δεκνζίεπζε, 

νθείιεη λα δίδεηαη ζηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε ρξεζηηθφηεηα έγθεηηαη ζηελ άκεζε 

δηάζεζή ηνπο.  Ζ πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απμάλεη ζεκαληηθά ηα νθέιε πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε αλνηρηή δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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4. Φπζηθή θαη Ζιεθηξνληθή Πξνζβαζηκόηεηα 

Σα αλνηρηά ζχλνια δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ηφζν κε θπζηθφ φζν 

θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Χο πξνζβαζηκφηεηα νξίδεηαη ε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί 

λα απνθηεζεί κία πιεξνθνξία. Δκπφδηα σο πξνο ηε θπζηθή πξνζβαζηκφηεηα κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ δηαδηθαζίεο, φπσο ππνρξεσηηθή πξνζσπηθή επίζθεςε ζε θάπνην γξαθείν 

ή ζπκπιήξσζε θνξκψλ FOIA. Σελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα 

εκπνδίδνπλ δεδνκέλα ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα κφλν κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εηδηθψλ 

θνξκψλ ή ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηερλνινγίεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο πινεγεηέο 

(browsers), φπσο παξάδεηγκα Flash, Javascript, Java applets, cookies. Αληίζεηα, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα εληζρχνπλ ε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ δηεπαθψλ απφ φπνπ ν ρξήζηεο 

ζα κπνξεί λα θαηεβάζεη άκεζα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ . Ζ κέζνδνο απηή είλαη γλσζηή σο bulk πξφζβαζε. Δπηπξφζζεηα ε 

θιήζε δεδνκέλσλ κέζσ ησλ API (Application Programming Interface) θαζηζηά ηα 

δεδνκέλα εχρξεζηα θαη άκεζα πξνζβάζηκα. Σέινο κία πηπρή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

είλαη ε αληρλεπζηκφηεηα (findability), ε επθνιία δειαδή κε ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο 

λα εληνπίζεη θαη λα θαηεβάζεη ζπγθεθξηκέλν πιηθφ, ε νπνία επίζεο εληζρχεηαη ζεηηθά 

κε ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο. 

5. Αλαγλωζηκόηεηα από ππνινγηζηέο (Machine readability) 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ρεηξφγξαθεο κνξθέο δεδνκέλσλ ηα φπνηα ζθαλάξνληαη θαη 

ηαπηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (Optical Character 

Recognition, OCR) θαηαιήγνπλ λα έρνπλ πνιιά ιάζε αληηζηνίρηζεο θαη κνξθνπνίεζεο. 

Παξφκνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κνξθή PDF, 

ε νπνία αλαιχεηαη δχζθνια απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Καηά ζπλέπεηα ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην θξάηνο γηα θνηλή ρξήζε, ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε κνξθέο 

πνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο θαη επεμεξγάζηκεο απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Σέινο ζε 

πεξίπησζε φπνπ δηάθνξνη παξάγνληεο ζπλεγνξνχλ ζηε παξνπζίαζε δεδνκέλσλ ζε 

κνξθέο κε ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, ζα πξέπεη αθφινπζα λα δηαηίζεληαη θαη ζε 

πξφζζεηεο κνξθέο θηιηθέο πξνο ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Σα αξρεία απηά ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηαδεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε κνξθή ηνπο θαη κε νδεγίεο σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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6. Πξόζβαζε ρωξίο δηαθξίζεηο (Non-discrimination) 

Ζ πξφζβαζε ζηα αλνηρηά δεδνκέλα ζρεηίδεηαη κε ηα δεηήκαηα πνηνο θαη πσο 

έρεη ηειηθά πξφζβαζε ζε απηά. Οη πεξηπηψζεηο δηαθξηηήο πξνζβαζηκφηεηαο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή ή δήισζε κέινπο ζηελ ηζηνζειίδα 

δεκνζίεπζεο. Δπίζεο, εκπφδην ζηελ πξφζβαζε ζηέθεηαη ε ρξήζε ηνπ walled 

garden, φπσο είλαη γλσζηφ, ην νπνίν επηηξέπεη κφλν ζε θάπνηεο εθαξκνγέο λα 

πξνζπειάζνπλ ηα δεδνκέλα. Ζ επξχηεξε, ειεχζεξε πξνζβαζηκφηεηα ζηα δεδνκέλα 

νξίδεη φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα ηα πξνζπειάζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα δψζεη ζηνηρεία ή επεμήγεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο.   

7. Υξήζε Αλνηρηώλ Πξνηύπωλ (Use of Commonly Owned Standards) 

Σα αλνηρηά πξφηππα αλαθέξνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο κνξθήο (format) κε ηελ  

νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα. Απηφ απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθφ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα κπνξεί λα 

δηαβαζηεί απφ έλα θαη κφλν πξφγξακκα ην νπνίν θαηαζθεπάδεη κηα εηαηξεία. Ζ 

πξφζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην πξφγξακκα ηεο 

κνλαδηθήο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαη ζπρλά απαηηείηαη ε θαηαβνιή αληηηίκνπ 

γηα ηελ αγνξά ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Microsoft Excel, ηνπ 

νπνίνπ ε αγνξά θνζηίδεη θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ. Έηζη ππνδεηθλχεηαη ε ρξήζε 

ειεχζεξα δηαζέζηκσλ κνξθψλ αξρείσλ (formats) ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά, επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε ζηα απνζεθεπκέλα 

δεδνκέλα ρσξίο ηελ αγνξά ηεο άδεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σνηνπηνηξφπσο ηα δεδνκέλα 

θαζίζηαληαη αλνηρηά θαη δηαζέζηκα γηα κεγαιχηεξε κεξίδα ρξεζηψλ.  

8. Αδεηνδόηεζε (Licensing) 

Ζ επηβνιή ησλ „Όξσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ‟, νη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ζηε 

δηάδνζε πιηθνχ θαη ινηπέο δεζκεχζεηο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ. Ζ πιήξεο απειεπζέξσζε επηβάιεη ηνλ νξηζκφ ησλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ σο θπβεξλεηηθφ πξντφλ, ε δηάζεζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ειεχζεξε ζην επξχ 

θνηλφ σο πξνέθηαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
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9. Μνληκόηεηα (Permanence) 

Ζ ηθαλφηεηα απφθηεζεο κηαο πιεξνθνξίαο ζηελ θιίκαθα ηνπ ρξφλνπ νξίδεηαη σο 

κνληκφηεηα. Σα δεδνκέλα πνπ δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ δηαζέζηκα ζε αξρεία ζην δηελεθέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο άξηζηεο ρξήζεο 

ησλ δεδνκέλσλ απφ ην θνηλφ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ δηαζέζηκα δηαδηθηπαθά κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελεκεξσκέλα κε ηπρφλ αιιαγέο θαη αξρεηνζεηεκέλα. 

10. Κόζηνο Υξήζεο (Usage Costs) 

Σν θφζηνο ρξήζεο ησλ δεκφζηα δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, πςψλεηαη σο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηε ρξήζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αθφκα θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη πνιχ ρακειφ. χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή θνζηνιφγεζεο πνπ 

αθνινπζνχλ νη θπβεξλήζεηο, ρξεψλνπλ ζην ρξήζηε έλα θφζηνο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα ηνπο, ην νπνίν πξνθχπηεη αζξνηζηηθά απφ ηα ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο: ην 

θφζηνο δεκηνπξγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ην θφζηνο αλάθηεζεο βάζεο (ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο δηαηξνχκελν απφ ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ αγνξαζηψλ), ην 

θφζηνο αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ην θφζηνο αλά ζειίδα/αίηεκα, ην θφζηνο 

επεμεξγαζίαο θηι.  

Ζ επηβνιή θφζηνπο γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα δεδνκέλα είλαη απζαίξεηε, θαζψο 

ηα δεδνκέλα απηά ζπιιέγνληαη απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Καηά ζπλέπεηα ε θαηαβνιή αληηηίκνπ γηα ηε ρξήζε ηνπο απφ ην θνηλφ δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή ηνπο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. Έλα ηέηνην 

θπβεξλεηηθφ κέηξν πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη ηα δεκφζηα 

δεδνκέλα, πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ρξήζε ηνπο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ κεηέπεηηα θαηαβνιή θφξσλ, έζνδα δειαδή γηα ην 

θξάηνο. 

 

Οη αξρέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνρεχνπλ ζηελ απξφζθνπηε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ 

πιηθνχ. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί αλαπαξίζηαληαη νη ξνέο δεδνκέλσλ φπσο απηέο 
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αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δνκήο: ηεο 

θπβέξλεζεο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 11  Ρνέο Αλνηρηψλ Κπβεξλεηηθψλ Γεδνκέλσλ  (Deloitte LLP,2012) 

 

Οη θαηεπζπλφκελεο ξνέο ρξψκαηνο κπιε αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εηζξνή 

δεδνκέλσλ γηα θάζε θαηεγνξία θαη ηε δπλεηηθή ρξήζε ηνπο, ελψ αληίζεηα νη 

θαηεπζπλφκελεο ξνέο ρξψκαηνο πξάζηλνπ αλαθέξνληαη ζηελ  εθξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηε δηακνίξαζε ηνπο ζηηο ππφινηπεο νκάδεο.  

Σέινο παξαηίζεηαη ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ην νπνίν απεηθνλίδεη ζπλνπηηθά 

ζην ρξνληθφ νξίδνληα ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο πνπ πξνψζεζαλ ηελ αλνηρηή 

δηάζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  
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ΔΗΚΟΝΑ 12  Υξνλνδηάγξακκα ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ  (Davies T.,2010) 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

3.1.  Δηζαγσγή 

 ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία ζηελ νπνία 

βαζίζηεθε ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαη νη 

κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Δπηπιένλ 

αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία βάζεη ηεο νπνίαο αλαπηχζζνπκε ηνλ θχθιν δσήο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηηο πνηνηηθέο 

παξακέηξνπο, φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν θεθάιαην.  

 

3.2.  Έξεπλα ζρεηηθά κε ηα αλνηρηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα 

 εκείν εθθίλεζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο απνηέιεζε ε επηζηακέλε 

κειέηε ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Έρνληαο ζαλ ζηφρν ηελ απνηχπσζε ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ 

ην νπνίν νδήγεζε ζηελ αλνηρηή δηάζεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ αληιήζεθε 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη αθφινπζα. 

  Γεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεχζεξε δηάζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ αιιά 

θαη ζπγγξαθηθφ έξγν πνπ παξαπέκπεη ζηε δεκνζηνπνίεζε απηψλ, απνηέιεζαλ ηελ 

θχξηα πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα αλνηρηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα θαη 

ηελ ειεχζεξε δηάζεζή ηνπο. Δθηελήο κειέηε επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ καο 

θαηεπζχλνπλ ζηαδηαθά απφ ηα κνληέια ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ θπξηάξρεζαλ, 

ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ππξνδνηνχληαη πξψηκα δεηήκαηα δεκνζηνπνίεζεο 

θπβεξλεηηθνχ πιηθνχ δεδνκέλσλ, ζηα πξφηππα ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, φπνπ ην 

θπβεξλεηηθφ πιηθφ δηαηίζεηαη ειεχζεξα επηδηψθνληαο ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα βηβιηνγξαθηθέο πεγέο εξεπλήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια 

εμεηάδεηαη βηβιηνγξαθηθά θαη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δηαδίθηπν ζπλεηέιεζε επηθνπξηθά ζηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα αλνηρηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ηζηνζειίδεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απνηέιεζαλ 

πνιχηηκεο πεγέο γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Πξνθχπηεη φηη ηα αλνηρηά 

θπβεξλεηηθά δεδνκέλα επηθξαηνχλ ζε πςειή ζέζε απφ ην 2003 ζηελ αηδέληα 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κέζα 

απφ ηηο εθδνζείζεο ληηξεθηίβεο πξνσζεί, θαηεπζχλεη θαη εληζρχεη ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

δεκφζηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε νδεγίεο, νη νπνίεο νξηνζεηνχλ ην πιαίζην δηάζεζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ επίβιεςε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ σο πξνο ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν, κειεηήζεθαλ 

δεδνκέλα απφ ηνλ ηζηνρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 Δπηπιένλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πεγή απνηέιεζε ν ηζηφηνπνο ηνπ Open 

Knowledge Foundation (OKF). Σν ίδξπκα απηφ είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ηδξχζεθε ζηηο 24 Μαΐνπ 2004, πξνσζψληαο έθηνηε ηελ πξσηνβνπιία ησλ αλνηρηψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο αλνηρηήο γλψζεο. ηνλ ηζηφηνπν απηφ δεκηνπξγήζεθε ινγαξηαζκφο 

κε ζηφρν ηελ πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ εθζέηεη αιιά θαη ηε ιήςε 

ελεκεξψζεσλ (newsletter) ζρεηηθά κε ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηελ επηθαηξφηεηα 

ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, απφ ηε ζειίδα ηνπ OKF αληιήζεθαλ νη νξηζκνί 

πνπ παξαζέηνπκε πξνο εξκελεία θαη απνζαθήληζε ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ έξεπλα. Αλαιπηηθφηεξα δαλεηδφκαζηε ηνλ νξηζκφ ησλ αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, ηα 

δηαθνξεηηθά είδε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δεκνζίεπζεο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ 

ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα θαη ηα θαζηζηνχλ αλνηρηά θαη πξνζβάζηκα, κειεηήζεθαλ απφ 

ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Sunlight Foundation. Σν ίδξπκα Sunlight Foundation ηδξχζεθε ην 

2006 θαη είλαη νκνίσο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεη ην 

δηαδίθηπν κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο αλνηρηήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πνπ λα ηειεί 

ππφ ην θαζεζηψο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. Γεκηνπξγήζεθε αληίζηνηρα 

δηαδηθηπαθφο ινγαξηαζκφο ζηε ζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο, κε ζηφρν ηε κειέηε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ. 
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 Σέινο, πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ θαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπνπ 

ζε ζρεηηθή ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνπζία θπβεξλεηηθψλ πξνθίι ζε απηά. 

Δμεηάδνληαη ηα θπβεξλεηηθά πξνθίι ηα νπνία δηαηεξνχλ νη ρψξεο ΖΠΑ, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη Διιάδα ζηα θνηλσληθά δίθηπα facebook θαη twitter. Ζ θπβεξλεηηθή 

παξνπζία ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εληζρχεη ην εμσζηξεθέο πξνθίι ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο πξαθηηθέο ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, 

δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο πξνζέγγηζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο. 

 

3.3.  Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο Κχθινπ Εσήο 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Αλνηρηψλ Κπβεξλεηηθψλ Γεδνκέλσλ 

 

 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θχθινπ δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, αθνινπζήζακε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Αξρηθά, γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο βαζηζηήθακε ζηνλ θχθιν 

δσήο ησλ Janssen θαη Zuiderwijk, νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ ακθίδξνκε ξνή ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πεξηέγξαςαλ ηε ξνή κεηάδνζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ νκαδνπνηψληαο ηε ζε  

ζηάδηα, ηφζν ζε επίπεδν θπβέξλεζεο φζν θαη ηνπ ρξήζηε. Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 

κειέηεο πνπ δηελεξγνχκε εζηηάζακε ζηνλ ρξήζηε θαη ζηα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηεί 

θαηά ηελ πινήγεζε ηνπ ζε έλαλ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν φπνπ δηαηίζεληαη ηα δεκφζηα 

δεδνκέλα. Δπηπιένλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ δσήο κειεηήζεθε ε πθηζηάκελε 

βηβιηνγξαθία, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο θπβέξλεζεο κε ην ρξήζηε, εμεηάδνληαο ηε ππφ ηελ ζθνπηά ηεο 

θπβέξλεζεο. Πην αλαιπηηθά, εμεηάζηεθαλ ηα κνληέια ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, πνπ πξνηείλνπλ εξεπλεηέο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ αλνηρηή δηάζεζε ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ.   

Δλ ζπλερεία κειεηήζακε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, κε ζηφρν λα εληάμνπκε ζηνλ θχθιν δσήο πνηνηηθέο παξακέηξνπο γηα θάζε 

βήκα πνπ πεξηιακβάλεηαη. Μειεηήζεθαλ επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο νκάδαο 
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ζπγγξαθέσλ πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

Παξάιιεια, αληηθείκελν βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο απνηέιεζε ε κειέηε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, θαζψο ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο νη πνηνηηθέο 

παξάκεηξνη αλαθέξνληαη ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ. 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βεκάησλ ηνπ ρξήζηε πνπ πεξηιακβάλεη ν θχθινο 

δσήο, αιιά θαη ηε δηαινγή ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ αλά ζηάδην, βαζηζηήθακε ζηε 

κεζνδνινγία πνπ ππνδεηθλχεη ε βηβιηνγξαθία ηνπ Total Data Quality Management 

(TDQM). Δθαξκφδνληαο επαλαιεπηηθά ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ, φπσο αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηαιήγνπκε ζηελ νινθιεξσκέλε κνξθή ηνπ θχθινπ δσήο.  

Πξνζδηνξηζκόο βεκάηωλ (define): ηελ πξψηε θάζε πξνζδηνξίδνληαη ηα βήκαηα ηνπ 

ρξήζηε, ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο. Παξάιιεια ζέηνπκε ηηο 

πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο αλά ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο. 

Υξήζε κνληέινπ (use): Ο θχθινο δσήο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή, έηζη ψζηε λα εμεηαζηεί ε απφδνζε ηνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν θχθινο δσήο πνπ αλαπηχρζεθε εθαξκφδεηαη ζην βξεηαληθφ 

θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν data.gov.uk φπνπ δηαηίζεληαη ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο (case study), φπνπ 

κειεηψληαη δχν δηαθνξεηηθά ζελάξηα ρξήζεο. Σα ζελάξηα ρξήζεο αθνξνχλ: ηελ 

αλαδήηεζε θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία 

(unemployment) θαη ηε θηψρεηα (poverty). 

Δπηθύξωζε απνηειεζκάηωλ (validate): ην ζεκείν απηφ εμεηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θχθινπ δσήο θαη ζπγθξίλνληαη 

κε ηα βήκαηα θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ πεξηιακβάλεη. 

Βειηίωζε θύθινπ δωήο (improve): ην ηειηθφ ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο, γίλνληαη νη 

απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα βήκαηα θαη ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο ηνπ θχθινπ 

δσήο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  
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ΔΗΚΟΝΑ 13  ρεκαηηθή Απεηθφληζε Μεζνδνινγίαο TDQM 

 

Γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θχθινπ δσήο, φπσο απηφο παξνπζηάδεηαη αθφινπζα,  

θξίζεθε απαξαίηεηε ε πνιιαπιή εθαξκνγή ηεο αθνινπζίαο ησλ βεκάησλ θαη ηεο 

κειέηεο ζπλφισλ δεδνκέλσλ ηνπ βξεηαληθνχ ηζηφηνπνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

ηειηθήο δνκήο ηνπ. 
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4. ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΟΗΥΣΩΝ 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

 

4.1.  Δηζαγσγή 

 ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη αλαιπηηθά ηα εμειηθηηθά κνληέια ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία ππνδεηθλχεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, κε 

έκθαζε ζηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ πνιίηε – 

ρξήζηε. Σα εμειηθηηθά κνληέια ηεο Ζ - δηαθπβέξλεζεο είλαη απηά πνπ βαζκηαία 

επηθέξνπλ ηελ εμσζηξέθεηα ησλ θπβεξλήζεσλ νδεγψληαο ζε  πξφηππα αλνηρηήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ αθφινπζε ελφηεηα πξνζεγγίδεηαη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο έξεπλαο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Δμεηάδνληαη επίζεο 

αλαιπηηθά ζε επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηα κεηαδεδνκέλα θαζψο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ πνηνηηθή απφδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

4.2.  Μνληέια Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα 

δχζθνιν εγρείξεκα γηα ηηο ζχγρξνλεο θπβεξλήζεηο, θαζψο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ εγείξεη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο θχξην κέζν 

εθαξκνγήο ηεο (McClure, 2000). Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ, αλαπηχρζεθαλ κνληέια πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ σξίκαλζε ηεο 

εθαξκνγήο ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ ζηε δηαθπβέξλεζε. Απφ ηε βηβιηνγξαθία 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα κνληέια, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά. 

Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) ζπκπιεξψλεη ην κνληέιν, ην νπνίν αξρηθά 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank) γηα ηνλ θχθιν αλάπηπμεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαηαιήγνληαο ζε πέληε ζηάδηα (Andersen and Henriksen, 

2006). Σν ζηάδην εθθίλεζεο είλαη ε θαηνρχξσζε ηεο θπβεξλεηηθήο δηαδηθηπαθήο 

παξνπζίαο. Σν επφκελν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αχμεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ηε δπλακηθή ξνή πιεξνθνξίαο απφ θαη πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ 
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δηαδξαζηηθφηεηα έπεηαη, ζηάδην θαηά ην νπνίν ην επξχ θνηλφ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη 

κε δηνηθεηηθνχο/θπβεξλεηηθνχο εθπξνζψπνπο ζπκπιεξψλνληαο θφξκεο επηθνηλσλίαο 

θαη απνζηέιινληαο ειεθηξνληθά κελχκαηα. Έλα ζηάδην πξηλ ηελ νινθιεξσκέλε, 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ζπλαληνχκε ηηο ζπλαιιαγέο, φπνπ 

ν ρξήζηεο κηαο ππεξεζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδηαιαγεί νηθνλνκηθά θαη λα 

πιεξψζεη δηαδηθηπαθά ην αληίηηκν. Σέινο ην πέκπην ζηάδην, ην νπνίν δελ απεηθνλίδεηαη 

γξαθηθά, ραξαθηεξίδεη ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ 

θπβεξλεηηθή εθαξκνγή. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 14  Σν κνληέιν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο(World Bank)γηα ηελ Ζ-Γηαθπβέξλεζε 

(Andersen and Henriksen, 2006) 

 

Οη Layne θαη Lee (2001) πξνηείλνπλ έλα κνληέιν αλάπηπμεο ηεζζάξσλ ζηαδίσλ 

φζνλ αθνξά ζηελ Ζ – Γηαθπβέξλεζε. Σα ζηάδηα απηά νλνκαζηηθά είλαη: (i) 

θαηαινγξάθεζε (cataloguing), (ii) ζπλαιιαγή (transaction), (iii) θάζεηε νινθιήξσζε 

(vertical integration), (iv) νξηδφληηα νινθιήξσζε (horizontal integration). Σα ζηάδηα 

απηά ηνπνζεηνχληαη ζην ζχζηεκα αμφλσλ κε θξηηήξηα ηελ πνιππινθφηεηα (θάζεηνο 

άμνλαο) θαη ηα επίπεδα νινθιήξσζεο (νξηδφληηνο άμνλαο). ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί 

ην κνληέιν απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά. 
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ΔΗΚΟΝΑ 15  Μνληέιν Ζ-Γηαθπβέξλεζεο κε θξηηήξηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ 

νξγαλσηηθή/ηερλνινγηθή πνιππινθφηεηα (Layne and Lee, 2001) 

 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα νη Andersen θαη Henriksen (2006) επεθηείλνπλ ην κνληέιν 

ησλ Layne θαη Lee, πξνζδίδνληαο ηνπ έλαλ πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα, 

έλαληη ηεο ηερλνινγηθήο αμηνιφγεζεο πνπ εθάξκνζαλ νη πξνεγνχκελνη, κε έκθαζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη παξάκεηξνη απηνί, πειαηνθεληξηζκφο θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο. Σν κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ είλαη γλσζηφ σο 

κνληέιν αλαθαηαζθεπήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Public Sector Process 

Rebuilding, PRP) θαη πεξηιακβάλεη επίζεο ηέζζεξα ζηάδηα. Ζ ζρεκαηηθή απεηθφληζε 

παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ΔΗΚΟΝΑ 16  Μνληέιν σξηκφηεηαο PPR γηα ηελ Ζ-Γηαθπβέξλεζε: Πειαηνθεληξηθά  θαη 

Γξαζηεξηνθεληξηθά ζηάδηα (Andersen  and Henriksen,  2006) 

 

4.3.  Γεκνζίεπζε Αλνηρηψλ Κπβεξλεηηθψλ Γεδνκέλσλ  

 Σα αλνηρηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα φληαο ζην πξνζθήλην ην πξφζθαην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πιαηζηψλνληαη απφ ειιηπή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο. Αλαπηχρζεθαλ σζηφζν, απφ δηάθνξνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ πξσηνβνπιία δηάζεζεο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο 

πξαθηηθέο, νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη αθφινπζα (Kalampokis et al. 

2011).  

 Ζ δηεζλήο θνηλνπξαμία World Wide Web Consortium (W3C), πξνηείλεη ηξία 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ αλνηρηή θαη ειεχζεξε δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, 

ηα νπνία απεπζχλνληαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο: 

1. Αξρηθά, δεκνζίεπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε πξσηνγελή αθαηέξγαζηε 

κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο κνξθέο αξρείσλ, νη νπνίεο είλαη γλψζηεο θαη 

δηαζέζηκεο αηειψο ζηνλ ρξήζηε, φπσο CSV θαη XML. 

2. ηε ζπλέρεηα, ππαγνξεχνπλ ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θαηαιφγσλ κε ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα. 
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3. Σέινο, θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη 

αλαγλψζηκα κε κεραληθά κέζα. 

 Ο Sir Tim Berners – Lee ηδξπηήο ηνπ W3C, ζπζηήλεη ζηηο θπβεξλήζεηο ηε 

δεκνζίεπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζψληαο ηηο αξρέο πνπ ππαγνξεχνπλ ηα ζπλδεδεκέλα 

δεδνκέλα (linked data) (Berners-Lee, 2009). Δπηπξφζζεηα εκπινπηίδεη ηε βηβιηνγξαθία 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθηπαθήο δηάζεζεο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε 

ην κνληέιν πέληε αζηέξσλ πνπ πξνηείλεη (Berners-Lee, 2010).  

χκθσλα κε ην κνληέιν σξηκφηεηαο ε ηαμηλφκεζε ησλ 5 βαζκίδσλ – αζηέξσλ 

πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

1 αζηέξη: Γεκνζίεπζε δεδνκέλσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (κε νπνηαδήπνηε κνξθή) κε ηε 

ρξήζε κηαο αλνηθηήο άδεηαο. 

2 αζηέξηα: Γεκνζίεπζε δεδνκέλσλ ζε κνξθέο αλαγλψζηκεο κε κεραληθά κέζα, φπσο 

ινγηζηηθά θχιια εξγαζίαο (excel). 

3 αζηέξηα: Γεκνζίεπζε δεδνκέλσλ ζε κε ηδηφθηεηεο κνξθέο αλαγλψζηκεο κε κεραληθά 

κέζα, φπσο CSV. 

4 αζηέξηα: Γεκνζίεπζε δεδνκέλσλ αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ (linked data). 

5  αζηέξηα: χλδεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Σν παξαπάλσ κνληέιν αλαπαξίζηαηαη θαη γξαθηθά κε ηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 17  Μνληέιν Χξηκφηεηαο 5-αζηέξσλ γηα ηα Αλνηρηά Γεδνκέλα (Δγρεηξίδην Αλνηρηψλ 

Γεδνκέλσλ, OKFN Greece)  
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4.4.   Κχθινη Εσήο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Κπβεξλεηηθψλ 

Γεδνκέλσλ 

 

Οη Janssen θαη Zuiderwijk (2012) πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα ησλ αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο κεηαιιαζζφκελεο θπβέξλεζεο απφ παξαδνζηαθή ζε 

ειεθηξνληθή, αλέπηπμαλ έλα κνληέιν ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε ξνή ζπλαιιαγήο 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ – ρξεζηψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο. Δπηρεηξείηαη ζπλεπψο ε 

θαηαγξαθή ηνπ θχθινπ δσήο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε ζπιινγή ηνπο κέζσ 

θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ, κέρξη θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ απφ ην θνηλφ.  

Δζηηάδνληαο ζηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ρξήζηε, παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν πνπ δηακνξθψζεθε πεξηιακβάλεη έμη δηαθξηηά 

ζηάδηα.  

i. Αλαδήηεζε αλνηρηψλ δεδνκέλσλ (searching) 

ii. Δχξεζε (finding) 

iii. Δπεμεξγαζία θαη νπηηθνπνίεζε (Processing and visualizing) 

iv. Υξήζε (using) 

v. πδήηεζε (discussing) 

vi. Πξφηαζε (recommending) 

 

Ζ ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 18  Κχθινο Εσήο  Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Κπβεξλεηηθψλ Γεδνκέλσλ (Janssen and 

Zuiderwijk, 2012) 



ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: «Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ»  

 

 

[35] 

 

Σν παξφλ κνληέιν απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ππφ ηελ νπηηθή ηνπ ρξήζηε, κε δηαθξηηή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βεκάησλ πνπ 

εθηειεί κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ.  

 

 

4.5.  Πνηφηεηα Γεδνκέλσλ 

Ζ αλνηρηή δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε εγείξεη 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνηφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ παξέρεηαη ζην θνηλφ. 

Οη αξρέο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

φπσο πεξηγξάθεθαλ πξνεγνχκελα, απνηεινχλ κηα πξψηε απφπεηξα δηαζθάιηζεο ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα δεκφζηα δεδνκέλα πνπ 

δηαηίζεληαη. Δπηπιένλ ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ιακβάλεη νινέλα θαη 

κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Ζ πινπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο κε ηνπο φξνπο «πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ» κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο ηεο Google, επηζηξέθεη πεξί ηηο ηξεηο 

εθαηνκκχξηα ζειίδεο απνηειεζκάησλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ έληνλε έξεπλα θαη 

εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνηφηεηαο (Batini and Scannapieco, 2006).   

Σα δεδνκέλα θαη θαηά ζπλέπεηα νη πιεξνθνξίεο απνηεινχλ έλαλ ηδηαίηεξα 

θξίζηκν πφξν γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη νξγαληζκνχο. Γεδνκέλνπ ηνπ πιένλ 

ζεκαληηθνχ ξφινπ ησλ δεδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζεζκηθφ αιιά 

θαη πξνζσπηθφ επίπεδν, ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη. Σν γλψξηκν «θνππίδηα κέζα, 

ζθνππίδηα έμσ» (garbage in, garbage out) εθθξάδεη ιαθσληθά ην θξίζηκν δήηεκα ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη πφζν απηή επεξεάδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο απηψλ (Stvilia et al. 2007). 

 Ζ θαθή πνηφηεηα ζπλεπψο ησλ δεδνκέλσλ έρεη εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο θαη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Αλ εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν κηαο επηρείξεζεο φπνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα σο εηζξνή – πφξν, φπνπ ζηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο κπνξνχκε 

λα ζέζνπκε νπνηνδήπνηε θνξέα ή νξγαληζκφ, ε θαθή πνηφηεηα απηψλ νδεγεί ζηε 

δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ, ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επηρείξεζεο, ζηε 

ιήςε κε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηέινο ζηελ θαθή δηακφξθσζε θαη ηήξεζε 

ζηξαηεγηθψλ. Δπηπξφζζεηα ηα δεδνκέλα θαθήο πνηφηεηνο θαζψο θαη ηα βαζχηεξα αίηηα 
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πνπ ζπλάδνπλ ζην ρακειφ πνηνηηθά απνηέιεζκα δηακνξθψλνπλ έλα «νηθνζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ», ην νπνίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

δηαλχνπκε (Redman, 1998). 

Αλαθνξηθά κε ην δεκφζην ηνκέα θαηαγξάθνληαη κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ ζε 

κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν 

επξσπατθφ, δηεζλέο αιιά θαη εζληθφ. Δλδεηθηηθή είλαη ε πξσηνβνπιία πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηηο ΖΠΑ, φπνπ ην 2001 ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν λφκνο ζρεηηθφο κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ο λφκνο πξνβιέπεη ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε 

δηαζθάιηζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο θαη ηέινο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ 

νκνζπνλδηαθά φξγαλα. χκθσλα κε ην ακεξηθάληθν γξαθείν δηαρείξηζεο θαη 

πξνυπνινγηζκνχ (Office of Management and Budget - OMB), ην νπνίν αλέιαβε ηελ 

έθδνζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ 

πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ε πνηφηεηα απηψλ νξίδεηαη σο κία ζχλζεηε έλλνηα πνπ 

ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεζηηθφηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα νξίδεηαη σο κέηξν ην νπνίν θαζνξίδεη θαηά πφζνλ 

ηα παξερφκελα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε αθξηβή, ζαθή, πιήξε θαη ακεξφιεπην 

ηξφπν. Ζ ρξεζηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ζπκβνιή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ 

επηηέιεζε ηνπ ζθνπνχ δηάζεζεο ηνπο ζην θνηλφ. Σέινο ε αθεξαηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ απνηξνπή δειαδή νπνηαζδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλεο 

ηξνπνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο (Batini and 

Scannapieco, 2006).   

Δπηπξφζζεηα ε επξσπατθή νδεγία 2003/98/CE ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ ζίγεη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε δηάζεζε απηψλ ζε 

κνξθέο νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ηε ρξήζε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο 

αλαθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα θέξνπλ ηα δεκφζηα δεδνκέλα 

ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ, κε θχξηα θξηηήξηα ηελ αθξίβεηα 

θαη ηελ επηθαηξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνληαη κέζσ θακπαληψλ «θαζαξηζκνχ» ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη 

(Batini and Scannapieco, 2006).   
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Έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θξηηήξην πςειήο πνηφηεηαο γηα ηα δεδνκέλα ζχκθσλα 

κε ηνπο Strong et al. (1997), είλαη ηα δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνληαη θαηάιιεια γηα 

ρξήζε απφ ηνπο ρξήζηεο – πειάηεο. Απηφ ππνγξακκίδεη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε 

ρξεζηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο πνηφηεηαο. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πξνεγήζεθε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ 

πςειήο πνηφηεηαο θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο εμήο θαηεγνξίεο: εγγελή (intrinsic), 

πξνζβαζηκφηεηα (accessibility), βάζεη πεξηερνκέλνπ (contextual), δηάζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ.  

ΠΗΝΑΚΑ 1 Καηεγνξίεο θαη Παξάκεηξνη ηεο Πνηφηεηαο ησλ Γεδνκέλσλ  (Strong et al, 1997) 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1, ζχκθσλα κε ηελ πνηνηηθή θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

πξνεγήζεθε, ε θάζε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο - 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

παξάκεηξνη πνπ πξνθχπηνπλ αλά θαηεγνξία: 

 Δγγελή πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλωλ: αθξίβεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, 

πηζηφηεηα, θήκε ησλ δεδνκέλσλ 

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζβαζηκόηεηαο: πξνζβαζηκφηεηα, αζθάιεηα 

πξφζβαζεο 

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά βάζεη πεξηερνκέλνπ: ζρεηηθφηεηα, πξφζζεηε αμία, 

επηθαηξφηεηα, πιεξφηεηα, πνζφηεηα δεδνκέλσλ 

 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηάζεζεο ηωλ δεδνκέλωλ: εξκελεπζηκφηεηα, 

επθνιία ζηελ θαηαλφεζε, πεξηεθηηθή παξνπζίαζε, ζπλεπήο παξνπζίαζε. 

Καζψο ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ιακβάλεη φιν θαη κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο Οη Lee et al (2002) αθνινπζψληαο ην δηαρσξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ βάζεη ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο αλαιχζεθαλ 

πξνεγνχκελα, δηακνξθψλνπλ έλαλ πίλαθα ζπλνςίδνληαο ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 2 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ην ρξήζηε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ ηελ αθαδεκατθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πνηφηεηαο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 Βηβιηνγξαθία Πνηφηεηαο δεδνκέλσλ ππφ ηελ αθαδεκατθή ζθνπηά  (Lee et al,2002) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηπξφζζεηα ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο έξεπλαο δηακνξθψλεηαη έλαο δεχηεξνο πίλαθαο ν 

νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο φπσο απηέο θξίλνληαη θαζνξηζηηθέο γηα 

ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ππφ ηελ νπηηθή ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο απηψλ. Ο πίλαθαο 

3 απνηειεί εγρεηξίδην βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

φπσο απηά θξίλνληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο πξαθηηθνχο ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο 

πξνθχπηεη, νη πξαθηηθνί – ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ δείρλνπλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηα δεηήκαηα πνηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα κε 

πνζνζηφ 35% (accessibility), 25% ζηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ (intrinsic), 24% ζηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηερνκέλνπ (contextual) θαη ηέινο 

14% ζηα δεηήκαηα παξάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ (representational).   
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ΠΗΝΑΚΑ 3 Βηβιηνγξαθία Πνηφηεηαο δεδνκέλσλ ππφ ηελ νπηηθή ηεο πξαθηηθήο ρξήζεο (Lee 

et al,2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Πνηφηεηα Μεηαδεδνκέλσλ  

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Stvilia et al (2004), ε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ κεηαδεδνκέλα 

(metadata) πνπ δίδεηαη απφ ην αγγιηθφ ιεμηθφ, Oxford είλαη: «έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ην 

νπνίν πεξηγξάθεη θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα άιια δεδνκέλα». Σα κεηαδεδνκέλα 

ζπλεπψο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ κηα απηνχζηα πιεξνθνξία, ιεηηνπξγνχλ 

ηαπηφρξνλα σο δίνδνο πξφζβαζεο ζε άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 Όπσο παξαηήξεζαλ επηηπρεκέλα νη Μαξγαξηηφπνπινο et al (2008), ηα 

κεηαδεδνκέλα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ «θαζξέπηε» ηεο πεγήο πνπ πεξηγξάθνπλ, έηζη ε 

πςειή πνηφηεηα ηνπο, πξνζδηνξίδεη ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο πεξηγξαθείζαο πιεξνθνξίαο 

ρσξίο ζηξεβιψζεηο ή ειιηπή ζηνηρεία. Γίλεηαη αληηιεπηφ ζπλεπψο, φηη ν θχξηνο ζηφρνο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε πιήξεο θαη θπζηθά νξζή παξνρή πιεξνθνξηψλ, δίλνληαο 

έηζη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ζην ρξήζηε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν κηαο πεγήο ρσξίο 

λα ρξεηαζηεί λα ηελ πξνζπειάζεη. πδεηψληαο ινηπφλ ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν.  
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 Σα κεηαδεδνκέλα επηιχνπλ ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ 

απφ νγθψδεηο, ζηελ κνλάδα κέηξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, βάζεηο δεδνκέλσλ, έλα 

πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο εηδηθνχο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επξεηεξίαζεο γηα 

δεθαεηίεο. Έηζη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεξνθνξία ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζήο, ζα πξέπεη λα ηνπ επηζηξέθεηαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 

κε πςειή αλαινγία ζρεηηθψλ πξνο ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζήο ηνπ απνηειεζκάησλ 

(Sokvitne, 2000). Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζψο θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο, 

πινπνηείηαη ζην επίπεδν ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πξηλ ηελ εμφξπμε ηεο πιεξνθνξίαο.  

Ζ πςειή  πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ςεθηαθνχο πφξνπο, 

πέξα απφ ζεκαληηθή είλαη θαη αλαγθαία ζπλζήθε εάλ πξνζβιέπνπκε ζηελ αμηφπηζηε 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, θαζψο ζεσξνχληαη ην θιεηδί 

ζηελ επηηπρή πξφζβαζε ζην θαηάιιειν ςεθηαθφ πιηθφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

παξαπάλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ φγθν ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζήκεξα, φγθνο ν νπνίνο απμάλεηαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαζεκεξηλά, θαζηζηνχλ ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ, δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

πξσηνηππνπνηεζνχλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πςειή πνηφηεηα ηνπο (Margaritopoulos et 

al. 2008). 

Ζ αλάγθε απηή γίλεηαη πην επηηαθηηθή αλ αλαινγηζηνχκε ηελ εθαξκνγή ησλ 

φζσλ πξναλαθέξζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Καζψο φιν έλα 

θαη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο εθαξκφδνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ πξεζβεχεη ε Ζ – 

δηαθπβέξλεζε, ζηξέθνληαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ 

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο. Ζ δηαηήξεζε θαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηε ρξήζε 

ηνπο αξρεηνζέηεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ζπλαληά ηηο αλάγθεο γηα πςειή πνηφηεηα 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ. ε θπβεξλεηηθφ επίπεδν ηα δεηήκαηα πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλεθηηθή ιεηηνπξγία ησλ πξνζδνθψκελσλ πνηνηηθά δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ  (Myrseth et al. 2011).  

Ο απνηειεζκαηηθφο δηακνηξαζκφο δεδνκέλσλ, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ ζηαζκψλ, έγθεηηαη ζηελ πξνζπκθσλεκέλε ρξήζε φξσλ θαη 

ζπκβφισλ. Μία πξφθιεζε ζηαζκφο ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο ειεθηξνληθήο 
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δηαθπβέξλεζεο, είλαη ε δηαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη κε αθξίβεηα θαη 

είλαη εχθνια πξνζβάζηκα. Δληζρχνληαο ηελ παξαπάλσ πεπνίζεζε  έρνπλ εθδνζεί πνιιά 

πξφηππα θαηά θαηξνχο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ θαη 

κεηαδεδνκέλσλ, απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, φπσο θπβεξλεηηθνχο θνξείο ή απφ 

νξγαλψζεηο φπσο ν ISO θαη ην W3C. Οη ελέξγεηεο απηέο πξνσζήζεθαλ κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη βαζηθά ζηνηρεία ζα παξακείλνπλ πξνζβάζηκα κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (Davies, Harris, Crichton, Shukla, Gibbons, 2008). 
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5. ΚΤΚΛΟ ΕΩΖ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

ΑΝΟΗΥΣΏΝ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

5.1.  Δηζαγσγή 

 ηελ αθφινπζε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν θχθινο δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο απηφο δηακνξθψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ηα ζηάδηα πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θχθιν 

δσήο, θαζψο επίζεο αλαιχνληαη θαη νη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε 

ζηάδην. 

 

5.2.   Μνληέιν θχθινπ δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ  

Σν κνληέιν αλαδήηεζεο αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο 

δηακνξθψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο, πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πέληε (5) 

δηαθξηηά ζηάδηα. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ παξφληνο θχθινπ δσήο, επηρεηξείηαη ε 

νκαδνπνίεζε ζε εμειηθηηθά ζηάδηα ησλ βεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο ησλ 

αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, απφ ην πξψηκν ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ κέρξη θαη ηελ ηειηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. Με ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

βεκάησλ ηνπ ρξήζηε, θαζίζηαηαη εθηθηφ ην εγρείξεκα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

αλνηρηψλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ηζηφηνπνπο  

ππφ ηελ ζθνπηά ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή – ρξήζηε. 

Ο θχθινο δσήο πνπ πεξηγξάθεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαζηζηά: 

 δηαθξηηά ηα βήκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ 

δεκφζησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Δθηθηή ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνληαη αλά ζηάδην. 

Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη φηη ν θχθινο δσήο φπσο παξνπζηάδεηαη αθφινπζα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε 
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ρξήζε ησλ παξακέηξσλ, ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ δεκνζηνπνηείηαη κε ηε 

κνξθή πξσηνγελψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ δνκή ηνπ θχθινπ δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

i) Αλαδήηεζε ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

ii) Δπηινγή ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

iii) Αλαζθόπεζε δεδνκέλωλ 

iv) Υξήζε δεδνκέλωλ 

v) Αλαηξνθνδόηεζε 

 

ΔΗΚΟΝΑ 19 Κχθινο Εσήο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Αλνηρηψλ Κπβεξλεηηθψλ Γεδνκέλσλ  

 

Γηα ηε ζαθή δηαηχπσζε ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα επηζεκαλζεί φηη ε 

εξκελεία ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλωλ (dataset) νξίδεηαη απφ ηε δηαδηθηπαθή έθδνζε ηνπ 

Oxford Dictionaries σο: 

«κηα ζπιινγή πνπ απαξηίδεηαη από ζρεηηθά κεηαμύ ηνπο ζύλνια πιεξνθνξηώλ, ε νπνία 

απνηειείηαη από μερσξηζηά ζηνηρεία, αιιά έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί 

σο ζύλνιν».   

Αλαδήηεζε  
ζπλφινπ 

Γεδνκέλσλ 

Δπηινγή ζπλφινπ 
Γεδνκέλσλ 

Αλαζθφπεζε 
Γεδνκέλσλ 

Υξήζε Γεδνκέλσλ 

Αλαηξνθνδφηεζε 
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Σα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ν θχθινο δσήο αλαιχνληαη ζηα ζπλέρεηα: 

i) ηάδην 1: Αλαδήηεζε ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

Σν πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ θχθινπ δσήο πεξηιακβάλεη ηε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε - 

θαηαλαισηή ζηελ ηζηνζειίδα ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξψηκε 

αλαδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπκπιεξψλνληαο ζηα δηαζέζηκα πεδία αλαδήηεζεο ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά. Ζ αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν ζπλφινπ δεδνκέλσλ 

(dataset), θαζψο έηζη νξγαλψλνληαη ηα δεκνζηεπκέλα δεκφζηα δεδνκέλα. Δπηζεκαίλεηαη 

ηέινο φηη ε αλαδήηεζε πινπνηείηαη ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ. 

  

ii) ηάδην 2: Δπηινγή ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

Καηά ην ζηάδην ηεο επηινγήο, έρνπλ επηζηξαθεί ζην ρξήζηε κηα πιεηάδα 

απνηειεζκάησλ - ζπλφισλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλαδήηεζεο. Απφ ηα επηζηξεθφκελα ζχλνια δεδνκέλσλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ηα ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαηηθή αλαδήηεζή πνπ πξαγκαηνπνηεί. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ε επηινγή ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ πινπνηείηαη ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ. 

 

iii) ηάδην 3: Αλαζθόπεζε δεδνκέλωλ 

Ζ αλαζθφπεζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή κεηαμχ ησλ 

δηαζέζηκσλ απνηειεζκάησλ - ζπλφισλ δεδνκέλσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην αξρηθφ 

ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο. Ζ αμηνιφγεζε θαη ηειηθή επηινγή ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ απφ 

ηνλ ρξήζηε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα εμεηάζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα.  

 

iv) ηάδην 4: Υξήζε δεδνκέλωλ 

Σν ζηάδην ηεο ρξήζεο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, απνηειεί ηελ επηηνκή 

ηνπ πεξηγξαθφκελνπ κνληέινπ, θαζψο απνηειεί ην ζηάδην - ζηφρν ηεο αλάπηπμεο ηνπ. 

Ζ ρξήζε ησλ αλνηρηψλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ απφ ην επξχ θνηλφ, απνηειεί ηνλ ππξήλα 

ησλ πξσηνβνπιηψλ δεκνζηνπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ γχξσ απφ ηνλ νπνίν 

ζηξέθνληαη νη πξνζπάζεηεο δηάζεζεο ηνπ κε πςειά πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ ρξήζηε. 
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Ζ δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ δεκφζηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ αλαδεηθλχνληαο ηα πνιπζήκαληα νθέιε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 

v) ηάδην 5: Αλαηξνθνδόηεζε 

Σέινο, νινθιεξψλνληαο ην κνληέιν ν ρξήζηεο δηέξρεηαη απφ ην ζηάδην ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Σν ζηάδην απηφ απνζθνπεί ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ρξήζηε ησλ 

αλνηρηψλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, θαζψο  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

αμηνινγήζεη ή λα ζρνιηάζεη ηα δεκφζηα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάζηεθε. Ζ 

αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί κηα δπλακηθή δίνδν επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε - 

θαηαλαισηή ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, θαζψο αλαδεηθλχεη ηελ πνηνηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξαηηθνχ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη αλνηθηά ππφ ηελ νπηηθή ηνπ 

ρξήζηε. 

 

5.3.  Πνηνηηθέο Παξάκεηξνη 

 ηα πιαίζηα ηεο ελφηεηαο απηήο αλαιχνληαη αθφινπζα νη πνηνηηθέο παξάκεηξνη 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο. Οη παξάκεηξνη απηνί 

νινθιεξψλνπλ ηνλ θχθιν δσήο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ησλ ζηαδίσλ 

απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ν ρξήζηεο. Δπηπξφζζεηα ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ, ν νπνίνο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην θνηλφ. 

 Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βαζηθέο 

αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα αλνηρηά δεκφζηα δεδνκέλα θαη ηε βηβιηνγξαθία πνπ νξίδεη 

ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ νη παξάκεηξνη είλαη ζε πιήξε 

επζπγξάκκηζε κε ηηο αξρέο δεκνζίεπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο απηέο 

νξίδνληαη απφ ηε βξεηαληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία ONS (Office for National Statistics). 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην 

κνληέιν δηαρσξηζκέλεο αλά ζηάδην απηνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα πξψηα δχν ζηάδηα, 

ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο επηινγήο ζπλφινπ δεδνκέλσλ, νη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πνπ 
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εμεηάδνληαη αλαθέξνληαη ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, θαζψο ν 

ρξήζηεο δελ έρεη απνθηήζεη αθφκα πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Έηζη πξνθχπηεη 

ε αθφινπζε νινθιεξσκέλε εθδνρή ηνπ κνληέινπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ.  

ε επίπεδν κεηαδεδνκέλωλ: 

i) ηάδην 1: Αλαδήηεζε ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

 .1.1  Πξνηππνπνίεζε Μεηαδεδνκέλσλ  

 .1.2  Πιεξφηεηα Μεηαδεδνκέλσλ 

 .1.3  ρεηηθφηεηα ζπλφισλ δεδνκέλσλ  

 

ii) ηάδην 2: Δπηινγή ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

 .2.1  Δπηθαηξφηεηα δεδνκέλσλ  

 .2.2  Μνλαδηθφηεηα δεδνκέλσλ  

ε επίπεδν δεδνκέλωλ: 

iii) ηάδην 3: Αλαζθόπεζε δεδνκέλωλ 

 .3.1  πλέπεηα πιεξνθνξηψλ κεηαμχ κεηαδεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ  

 .3.2  Πιεξφηεηα δεδνκέλσλ  

 .3.3  Πξνζβαζηκφηεηα ζηα δεδνκέλα 

 

iv) ηάδην 4: Υξήζε δεδνκέλωλ 

 .4.1  Μνξθή αξρείνπ 

 .4.2  Δξλελεπζηκφηεηα δεδνκέλσλ 

 

v) ηάδην 5: Αλαηξνθνδόηεζε 

 .5.1  Βαζκνιφγεζε δεδνκέλσλ 

 .5.2  χλδεζε κε θνηλσληθά Γίθηπα 
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Αθφινπζα αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά νη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο. Οη παξάκεηξνη πνπ παξνπζηάδνληαη αξρηθά αλαθέξνληαη 

ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ: 

.1.1: Πξνηππνπνίεζε Μεηαδεδνκέλωλ (Standardization): Ζ παξάκεηξνο απηή 

αληηπξνζσπεχεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο δνκήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη ζην βξεηαληθφ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν data.gov.uk. ηνρεχεη ζηελ 

εληαία παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρξήζηε, θαζηζηψληαο εθηθηή ηελ ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε πνηφηεηα ηεο 

εκπεηξίαο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζην θπβεξλεηηθφ site, θαζψο κπνξεί λα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κε γλψκνλα κηα θνηλή πιεξνθνξηαθή βάζε. 

.1.2: Πιεξόηεηα Μεηαδεδνκέλωλ (Completeness): Ζ πιεξφηεηα ζε επίπεδν 

κεηαδεδνκέλσλ, ζπκπιεξψλεη ηελ πξνεγνχκελε κεηαβιεηή θαη ζηνρεχεη αληίζηνηρα 

ζηε δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο σο πξνο ηελ νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ 

ρξήζηε. Απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο, θαζψο ειιηπήο πιεξνθφξεζε 

ηνπ ρξήζηε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ζπλφινπ δεκφζησλ δεδνκέλσλ ηνλ νδεγεί ζε 

εζθαικέλε επηινγή απνηειεζκάησλ επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ δπλεηηθή ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

.1.3: ρεηηθόηεηα ζπλόιωλ δεδνκέλωλ (Relevancy): Με ηελ παξάκεηξν ηεο 

ζρεηηθφηεηαο εμεηάδεηαη ε ζεκαηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ σο απνηειέζκαηα θαηά ηελ αλαδήηεζε, κε ηε ιέμε θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ν ρξήζηεο. Ζ ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πηζηνπνηεί ηελ νινθιεξσκέλε 

ιεηηνπξγία ηνπ θπβεξλεηηθνχ ηζηφηνπνπ ζε επίπεδν αλαδήηεζεο. 

.2.1: Δπηθαηξόηεηα δεδνκέλωλ (Timeliness): Ζ παξάκεηξνο απηή πξνζβιέπεη ζηελ 

πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ κε θξηηήξην ηελ ρξνληθή ηνπο ηνπνζέηεζε. 

Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο θαζψο ειιηπήο ρξνληθή αλαθνξά γηα ηα 

θξαηηθά δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην θνηλφ ηα θαζηζηά αλαμηφπηζηα θαη 

ππνβαζκίδεη πνηνηηθά ηελ ρξεζηηθή ηνπο αμία. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα 

γηα έλαλ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν λα δεκνζηεχεη θξαηηθά δεδνκέλα ζχγρξνλα θαη λα 

αλαλεψλεη ηελ γθάκα δεδνκέλσλ ηνπ κε απνηειέζκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ. 



ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: «Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ»  

 

 

[48] 

 

.2.2: Μνλαδηθόηεηα δεδνκέλωλ (Duplication): Με ηελ παξάκεηξν ηεο 

κνλαδηθφηεηαο δηαζθαιίδεηαη ε πνηνηηθή αληαπφθξηζε ηνπ ηζηφηνπνπ ζηε δεκνζίεπζε 

κνλαδηθψλ ηηκψλ θαη αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε θάζε θαηεγνξία θξαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο κε ηελ παξάκεηξν απηή εμαζθαιίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο αξρείσλ ή 

δεδνκέλσλ ε εκθάληζε θνηλψλ ηηκψλ γηα ηα ίδηα δεδνκέλα. 

ην ζεκείν απηφ πξνρσξνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ζε επίπεδν 

δεδνκέλσλ: 

.3.1: πλέπεηα πιεξνθνξηώλ κεηαμύ κεηαδεδνκέλωλ θαη δεδνκέλωλ 

(Consistency): Καζψο ν ρξήζηεο πξνρσξά ζηελ εμέηαζε ησλ πξσηνγελψλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ πξνθχπηεη ε αλάγθε, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ ελ ιφγσ παξάκεηξν, 

ζρεηηθά κε ηελ ηαχηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη αξρηθά ζε επίπεδν 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε επίπεδν δεδνκέλσλ. Ζ ηαχηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

αλαδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ. 

.3.2: Πιεξόηεηα δεδνκέλωλ (Completeness): Ζ πιεξφηεηα είλαη κηα κεηαβιεηή ε 

νπνία εμεηάδεηαη εθ λένπ ζε επίπεδν πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, θαζψο ηελ ζπλαληήζακε 

λσξίηεξα σο παξάκεηξν θαη ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ ζηε θάζε ηεο αλαδήηεζεο. Ζ 

παξάκεηξνο απηή εθθξάδεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα έλαλ δεκφζην ηζηφηνπν λα δεκνζηεχεη 

αξρεία κε πιήξεο πεξηερφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα λα κελ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαδήηεζε θελά ζχλνια δεδνκέλσλ. 

.3.3: Πξνζβαζηκόηεηα ζηα δεδνκέλα (Accessibility): Με ηελ παξάκεηξν ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε θαη ε αμηνιφγεζε θαηά ζπλέπεηα ηεο 

δηαδξνκήο πνπ αθνινπζεί ν ρξήζηεο γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ ηεο επηινγήο ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε γλψκνλα ηνλ 

αξηζκφ ησλ βεκάησλ (θιηθ) πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε κέρξη ηελ αλάθηεζε ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ ηεο επηινγήο ηνπ. 

.4.1: Μνξθή αξρείνπ (Format): Ζ κνξθή ηνπ αξρείνπ θξαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

νπνία απηά δηαηίζεληαη ζην θνηλφ απνηειεί ηελ πξψηε πνηνηηθή παξάκεηξν πνπ 

ζπλαληάκε ζην ζηάδην ηεο ρξήζεο. Ζ παξάκεηξνο απηή δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν 

ζηελ ηειηθή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο πξνζδηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην 

αξρείν κε ηα δεδνκέλα, θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο απηψλ πνπ 
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επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο εμεηάδεηαη σο μερσξηζηή 

κεηαβιεηή θαη πξνζδίδεη πνηνηηθή δηάζηαζε ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε.  

.4.2:Δξκελεπζηκόηεηα δεδνκέλωλ (Interpretation): Ζ παξάκεηξνο ηεο 

εξκελεπζηκφηεηαο πξνζδηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε λα αληηιακβάλεηαη θαη λα 

εξκελεχεη νξζά ηα δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν. Με ηελ 

παξάκεηξν απηή αμηνινγείηαη ε εξκελεπηηθή θαηεχζπλζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα αξρεία 

δεδνκέλσλ ζηνλ ρξήζηε. Αλαιπηηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεηο δηαγξακκάησλ, 

αξθηηθφιεμσλ, πηλάθσλ παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

θαηεπζχλεηαη ελλνηνινγηθά γηα ηελ νξζή αληίιεςε θαη εξκελεία ηνπο, ψζηε λα 

νδεγεζεί ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ πιηθνχ. 

.5.1: Βαζκνιόγεζε δεδνκέλωλ (Grading): ην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηίζεηαη 

ε παξάκεηξνο ηεο βαζκνιφγεζεο, κε ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη δίαπινη επηθνηλσλίαο 

πνπ αλαπηχζζεη ην θξαηηθφ site κε ηνλ ρξήζηε. Δλ πξνθεηκέλσ κε ηελ πνηνηηθή 

κεηαβιεηή ηεο βαζκνιφγεζεο εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα αμηνινγεί κε 

βάζε θάπνηα θιίκαθα ην πεξηερφκελν ησλ δεδνκέλσλ ζην νπνίν απνθηά πξφζβαζε 

κέζα απφ ην site. ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο παξνχζαο παξακέηξνπ 

θαζψο κε ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηζηνρψξν. 

.5.2: ύλδεζε κε θνηλωληθά Γίθηπα (Social Media Connection): Σέινο, 

νινθιεξψλεηαη ην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κε ηελ εμέηαζε ηεο παξακέηξνπ, ε 

νπνία ππνδεηθλχεη ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ site. Ζ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ ηζηνηφπνπ κε ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε θξαηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο θνηλσληθνχο δηθηχσζεο, ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ θνηλνχ πνπ επηζθέπηεηαη απηνχο ηνπο δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο θαζψο θαη 

ζηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

site.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ηίζεληαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο, αθνινπζεί ε νινθιεξσκέλε ζρεκαηηθή 

απφδνζε ηνπ κνληέινπ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 4  Κχθινο Εσήο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Αλνηρηψλ Κπβεξλεηηθψλ Γεδνκέλσλ θαη   

Πνηνηηθέο Παξάκεηξνη  

Κχθινο Εσήο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Αλνηρηψλ Κπβεξλεηηθψλ Γεδνκέλσλ 

ηάδην 1: Αλαδήηεζε ζπλόινπ 

δεδνκέλωλ 

 

.1.1  Πξνηππνπνίεζε Μεηαδεδνκέλσλ  

.1.2  Πιεξφηεηα Μεηαδεδνκέλσλ 

.1.3  ρεηηθφηεηα ζπλφισλ δεδνκέλσλ  

 

ηάδην 2: Δπηινγή ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

 

.2.1  Δπηθαηξφηεηα δεδνκέλσλ  

.2.2  Μνλαδηθφηεηα δεδνκέλσλ  

 

ηάδην 3: Αλαζθόπεζε δεδνκέλωλ 

 

 

.3.1  πλέπεηα πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη δεδνκέλσλ  

.3.2  Πιεξφηεηα δεδνκέλσλ  

.3.3  Πξνζβαζηκφηεηα ζηα δεδνκέλα 

 

ηάδην 4: Υξήζε δεδνκέλωλ 

 

.4.1  Μνξθή αξρείνπ 

.4.2  Δξλελεπζηκφηεηα δεδνκέλσλ 

 

ηάδην 5: Αλαηξνθνδόηεζε 

 

.5.1  Βαζκνιφγεζε δεδνκέλσλ 

.5.2  χλδεζε κε θνηλσληθά Γίθηπα 
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6. ΔΝΑΡΗΑ ΥΡΖΖ  

6.1   Δηζαγσγή 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θχθινπ δσήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνρσξνχκε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ κέζα 

απφ ηα ζελάξηα ρξήζεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα. Ζ αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί αθνξά ζηε κειέηε πεξηπηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην βξεηαληθφ 

θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν http://data.gov.uk/. Αξρηθά παξαηίζεληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην βξεηαληθφ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν. 

 

6.2   Παξνπζίαζε ηεο Βξεηαληθήο Ηζηνζειίδαο  

Ζ beta έθδνζε ηεο βξεηαληθήο ηζηνζειίδαο (http://data.gov.uk/) εγθαηληάζηεθε 

δηαδηθηπαθά ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2009 θαη κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 απαξηζκνχζε 

πεξηζζφηεξα απφ 2400 κέιε. Οη ρξήζηεο επηζθέθηεθαλ ηελ ηζηνζειίδα γηα λα ηελ 

δνθηκάζνπλ, γηα λα ζρνιηάζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηα λέα αλνηρηά δεδνκέλα. 

Όηαλ ην λέν έξγν παξνπζηάζηεθε επίζεκα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 πεξηείρε ήδε 2500 

ζχλνια δεδνκέλσλ θαη αμηνζεκείσην είλαη φηη πξνγξακκαηηζηέο – ρξήζηεο ηνπ site 

είραλ ήδε θηηάμεη κηα ηζηνζειίδα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ ηνπνζεζίεο ζρνιίσλ 

ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη απφ ην Office for Standards in 

Education, Children's Services and Skills (Data.gov.uk, 2012). 

 Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θπβεξλεηηθήο 

αθεξαηφηεηαο ν ηφηε πξσζππνπξγφο Gordon Brown πξνρψξεζε ζηελ πξφζιεςε ηνπ Sir 

Tim Berners-Lee θαη ηνπ θαζεγεηή Nigel Shadbolt ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, κε ζηφρν λα 

εγεζνχλ ηνπ εγρεηξήκαηνο θαηαζθεπήο κηαο ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία ζα δεκνζηεχνληαη 

δεκφζηα θξαηηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ ζπκκέηνρνο ζην project είλαη θαη ν Stephen 

Timms, Τπνπξγφο ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο (Minister for Digital Britain). 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δειψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

 

http://data.gov.uk/
http://data.gov.uk/
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 Όπσο δήισζε ν Sir Tim Berners-Lee ζην BBC news: 

 

«It's such an untapped resource. Government data is something we have already spent 

the money on... and when it is sitting there on a disk in somebody's office it is wasted.» 

 

Ο Stephen Timms, δήισζε: 

 

«Freeing up public data will create major new opportunities for businesses.  By 

allowing industry to use data creatively they can develop new services and generate 

economic value from it» (cabinet office, website). 

 

Σέινο κεηαθέξνληαο δειψζεηο ηνπ θαζεγεηή Nigel Shadbolt: 

 

«Today marks an important step forward in the work the Prime Minister asked us to 

lead.  It gives data to the public and sets the groundwork for further progress. Over the 

next few weeks and months we will build on this by adding more functions. We are 

already working with departments, agencies and local authorities to release even more 

data all the time, and we want the release of public data to be ‘business as usual’ 

across public bodies as outlined in Putting the Frontline First: Smarter Government» 

(cabinet office, website). 

 

 ηηο δειψζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ είλαη εκθαλήο ε πίζηε ησλ πξσηεξγαηψλ ζην 

λέν εγρείξεκα θαη ζηα ηεξάζηηα νθέιε πνπ ζα επηθέξεη ε απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηε δηαθάλεηα, ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

πνιηηψλ κε ην θξάηνο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ κνξθή ηεο ηζηνζειίδαο θαηά ηελ ηζρχ ηεο beta έθδνζεο είλαη ε αθφινπζε: 
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ΔΗΚΟΝΑ 20 Ζ beta έθδνζε ηνπ βξεηαληθνχ ηζηφηνπνπ  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε ζχγρξνλε έθδνζε ηεο ηζηνζειίδαο φπσο δηαηεξείηαη 

θαηά ηελ ηειεπηαία πξνζπέιαζε: 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 21  ηηγκηφηππν ηνπ http://data.gov.uk/ ζηε ζχγρξνλε έθδνζε ηνπ  

  

Δπίζεο, ε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηζηνζειίδα γηα ηε 

δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ είλαη ε πιαηθφξκα CKAN (Comprehensive Knowledge 

Archive Network). (data.gov.uk) 

 ην βξεηαληθφ ηζηφηνπν δεκνζηεχνληαη ζχλνια δεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο, ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαηά θχξην ιφγν. Όπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζηελ 

εηθφλα 22 ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο θαη αλαδήηεζεο ελφο θνξέα κε ηελ 

νλνκαζία ή ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζηε δνκή κηαο πιαζκαηηθήο ηεξαξρίαο. 

 

http://data.gov.uk/
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ΔΗΚΟΝΑ 22  χλνιν θνξέσλ πνπ δεκνζηνπνηνχλ δεκφζηα δεδνκέλα ζην βξεηαληθφ ηζηφηνπν  

 

Σέινο, επηιέρζεθε ε βξεηαληθή ηζηνζειίδα γηα ηελ εμέηαζε ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο πνπ ζα παξνπζηαζζεί ζηε ζπλέρεηα, θαζψο απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ελεκεξσκέλα θπβεξλεηηθά site, ζε επίπεδν δεκνζίεπζεο θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ην http://data.gov.uk/ απαξηζκεί 9425 ζχλνια 

δεδνκέλσλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζε εηθφλα πνπ παξαηίζεηαη αθφινπζα. Όια ηα δεδνκέλα 

πνπ δεκνζηνπνηνχληαη θαη δηαθηλνχληαη ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν ηεινχλ ππφ ηελ 

πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηεο άδεηαο Αλνηρηήο Γηαθπβέξλεζεο (Open Government 

Licence), φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν ζηηγκηφηππν απφ ην site.  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 23  ηηγκηφηππν ηνπ data.gov.uk ζρεηηθά κε ηε άδεηα δεκνζηνπνίεζεο θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ 

 

6.3 Μειέηε Πεξηπηψζεσλ 

 ηε ζπλέρεηα πξνρσξνχκε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ θχθινπ δσήο θαζψο 

θαη ζηελ πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ηέζεθαλ ζηα δηαθξηηά ηνπ ζηάδηα. 

Οη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε ζελάξηα ρξήζεο πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην βξεηαληθφ ηζηφηνπν data.gov.uk. 

http://data.gov.uk/
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6.3.1 Μειέηε Πεξίπησζεο: Αλαδήηεζε θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηελ αλεξγία 

 ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ θχθινπ δσήο κειεηάηαη ε πεξίπησζε ηεο αλαδήηεζεο 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζην βξεηαληθφ ηζηφηνπν πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία 

(unemployment). Ζ ιέμε θιεηδί ηνπνζεηείηαη ζην πεδίν αλαδήηεζεο πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 24 ππξνδνηψληαο 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ δσήο, ηελ αλαδήηεζε.  

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 24  πλνιηθφο αξηζκφο ζπλφισλ δεδνκέλσλ δεκνζηεπκέλα ζην βξεηαληθφ ηζηφηνπν 

κέρξη ηνλ 5/2013 

 

ηάδην 1: Αλαδήηεζε ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

Απφ ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πξνθχπηνπλ εβδνκήληα επηά (77) ζχλνια 

δεδνκέλσλ, κε θξηηήξην ηε ιέμε θιεηδί πνπ δφζεθε, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 

25.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 25  Δπηζηξεθφκελα ζχλνια δεδνκέλσλ απφ ηελ αλαδήηεζε κε θιεηδί 

«unemployment» 

 

 Πξνζεγγίδνληαο ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλαδήηεζεο 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία πξνρσξνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ζηάδην, ηελ πξνηππνπνίεζε  θαη  ηελ 

πιεξφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ ζρεηηθφηεηα ησλ επηζηξεθφκελσλ 
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ζπλφισλ δεδνκέλσλ - απνηειεζκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην νη 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη θαη κειεηνχλ ηελ πνηνηηθή απφδνζε ησλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ. 

.1.1: Πξνηππνπνίεζε Μεηαδεδνκέλωλ 

Καηά ηελ αλαδήηεζε θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην δείθηε 

ηεο αλεξγίαο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία κέζσ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ηζηφηνπνπ, δηαπηζηψζεθε 

φηη γηα ηα παξερφκελα κεηαδεδνκέλα ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

πξνηππνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαο ελδειερψο ηα επηζηξεθφκελα ζχλνια 

δεδνκέλσλ, παξαηεξνχκε φηη ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ δηαθνξνπνηνχληαη. Οη επηθξαηέζηεξεο δνκέο πεδίσλ 

κεηαδεδνκέλσλ παξαζέηνληαη αθφινπζα. 

ηελ πξψηε δνκή ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πεδία κεηαδεδνκέλσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πεξηγξαθηθφο ηίηινο 

 Πεγή (Source) 

 Δθδφηεο (Publisher) 

 Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Geographies) 

 Γεσγξαθηθή θάιπςε (Geographic coverage) 

 Υξνληθή θάιπςε (Time Coverage) 

 Σχπνο δεδνκέλσλ (Type of data) 

Παξάδεηγκα ρξήζεο απηήο ηεο δνκήο απνηειεί ην αθφινπζν ζχλνιν δεδνκέλσλ, κεηαμχ 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμεηάδνληαη, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 

Δηθόλα 26  χλνιν Γεδνκέλσλ: Unemployment estimates: Local areas 
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Αληίζεηα ζε πιεζψξα επηζηξεθφκελσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα 

δηαθνξεηηθή δνκή κεηαδεδνκέλσλ κε πεδία ηα παξαθάησ: 

 χληνκε πεξηγξαθή 

 Πεγή (Source Agency) 

 Πξνζδηνξηζκφο (Designation) 

 Γιψζζα (Language) 

 Δλαιιαθηηθφο ηίηινο (Alternative Title) 

Αληίζηνηρν παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο ελ ιφγσ δνκήο απνηειεί ην αθφινπζν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 27 χλνιν Γεδνκέλσλ: Unemployment during the economic downturn 

Σέινο, ε ηειεπηαία δνκή πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ - ζπλφισλ δεδνκέλσλ, απνηειείηαη απφ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ.  

 

Δηθόλα 28  χλνιν Γεδνκέλσλ: Welfare to self-employment: research sample 

 



ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: «Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ»  

 

 

[58] 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ηα παξερφκελα κεηαδεδνκέλα δελ είλαη 

πξνηππνπνηεκέλα, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπο απφ ηνλ 

ρξήζηε. Αμηνιφγεζε πνπ απνηειεί ην θίιηξν ηνπ ρξήζηε νδεγψληαο ηνλ ζηε δεχηεξε 

θάζε ηνπ κνληέινπ. Δπηπιένλ ειιηπήο απνδεηθλχεηαη θαη ε πξνηππνπνίεζε ησλ 

επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ (Additional information) πνπ παξαηίζεληαη ζην ζχλνιν 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε απνηέιεζκα - ζχλνιν δεδνκέλσλ. Δμεηάδνληαο αλαιπηηθά 

ηα επηζηξεθφκελα ζχλνια, παξαηεξνχκε φηη ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην πξφζζεην πιηθφ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ. Απηφ γίλεηαη ζαθέο παξαηεξψληαο ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ θαη 

απεηθνλίδνπλ ελδεηθηηθά ηα δηαθνξεηηθά πεδία κεηαδεδνκέλσλ ζε ζχλνια δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο.  

 

Δηθόλα 29 χλνιν Γεδνκέλσλ: Characteristics of young unemployed people 

  

 

Δηθόλα 30  χλνιν Γεδνκέλσλ: Worklessness Summary Statistics: Unemployment 
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Δηθόλα 31  χλνιν Γεδνκέλσλ: “Labour market status for young people by ethnicity” 

 

 

Δηθόλα 32  χλνιν Γεδνκέλσλ: Job Seekers Allowance Claimants 

 

 Οη εηθφλεο  πνπ παξαηέζεθαλ εληζρχνπλ ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ειιηπή πξνηππνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ βξεηαληθφ 

ηζηφηνπν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Γίλεηαη ζαθέο φηη εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθά πεδία κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλφισλ, δπζρεξαίλνληαο 

ηνλ ρξήζηε λα θηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα κε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ έηζη 

ψζηε λα νδεγεζεί ζην επφκελν ζηάδην ηεο επηινγήο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. 

.1.2: Πιεξόηεηα Μεηαδεδνκέλωλ 

Ζ κειέηε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ κνληέινπ ηεο αλαδήηεζεο θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, καο νδεγεί ζηελ δεχηεξε πνηνηηθή παξάκεηξν πνπ νξίζηεθε, ηελ πιεξφηεηα 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Δμεηάδνληαο ηα εβδνκήληα επηά ζχλνια θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιέμε θιεηδί αλεξγία παξαηεξνχκε φηη ηα πεδία ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θελά, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή 

“no value”. Σα πεδία απηά ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Πξφζζεησλ Πιεξνθνξηψλ πνπ 
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ζπλνδεχνπλ ηα αξρεία. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο θαη ζηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ θαη 

απεηθνλίδνπλ πεδία κεηαδεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ρσξίο ηηκέο.  

 

Δηθόλα 33  χλνιν Γεδνκέλσλ: Unemployment estimates: Local areas 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 34  χλνιν Γεδνκέλσλ: ID 2004 Combined Employment Domain indicator 

(Unemployment Benefits and New Deal) 

 

Απφ ηηο εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα κεηαδεδνκέλα, 

ηα νπνία απνηεινχλ θαζνξηζηηθή πνηνηηθή παξάκεηξν ζην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο γηα 

ηνλ ρξήζηε, εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε επίπεδν πιεξνθφξεζεο. Καηά 

ζπλέπεηα ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζην ζηάδην ηεο επηινγήο δεδνκέλσλ, ην δεχηεξν ζηάδην 

ηνπ κνληέινπ, κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλαδήηεζεο. 

.1.3: ρεηηθόηεηα πλόιωλ Γεδνκέλωλ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλαδήηεζεο, εμεηάδνπκε ηελ 

πνηνηηθή κεηαβιεηή ηεο ζρεηηθφηεηα ησλ επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ - ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ ιέμε θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε βξεηαληθή 
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θπβεξλεηηθή ηζηνζειίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εθαξκφζεη θίιηξν ζηελ 

θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθνληαη, κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηελ 

ζρεηηθφηεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 35 πνπ αθνινπζεί.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 35  ηηγκηφηππν data.gov.uk γηα ην θηιηξάξηζκα ησλ απνηειεζκάησλ  

 

Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο θίιηξνπ θαηάηαμεο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα 

ηνλ ρξήζηε, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο ζεηξάο εκθάληζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ πξνεγεζείζα εηθφλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ θίιηξσλ θαηάηαμεο 

κε βάζε ηε ζρεηηθφηεηα (relevance), ηε δεκνηηθφηεηα (popularity), ηνλ ηίηιν (title), ην 

πην πξφζθαηα ελεκεξσκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ (last updated) θαη ηέινο ηνλ ηφπν 

(location). ηε δεδνκέλε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε επηιέγεηαη ην θίιηξν ηεο 

ζρεηηθφηεηαο κε ζηφρν λα θαηαζηεί εθηθηή ε αμηνιφγεζε απηήο ηεο πνηνηηθήο 

παξακέηξνπ.   

Ζ ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ππφ ηελ νπηηθή ηνπ ρξήζηε, πξνθχπηεη απφ ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ιέμεο θιεηδί θαη ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ αληινχκε απφ ηα 

κεηαδεδνκέλα. ην ζεκείν απηφ αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνεγεζείζαο 

πνηνηηθήο κεηαβιεηήο, απηή ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, θαζψο επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ εμειηθηηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα επφκελα ζηάδηα.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ εβδνκήληα επηά επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ιέμε αλαδήηεζεο έμη απφ απηά. Δπηπξφζζεηα, πέληε ζχλνια 

δεδνκέλσλ εθ ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη αλέθηθην λα αμηνινγεζνχλ βάζεη ηεο 

ζρεηηθφηεηαο ηνπο κε ηελ αλεξγία, ιφγσ ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο ησλ πεδίσλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Αθφινπζα παξαηίζεληαη ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ: 
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ύλνια δεδνκέλωλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία: 

 Destinations of leavers from Scottish Schools 

(http://data.gov.uk/dataset/destinations_of_leavers_from_scottish_schools) 

  Welfare to self-employment: research sample 

(http://data.gov.uk/dataset/welfare-to-self-employment-research-sample) 

 Early Destinations of Qualifiers from Scottish Higher Education Institutions 

(http://data.gov.uk/dataset/early_destinations_of_qualifiers_from_scottish_hi

gher_education_institutions) 

 First Destinations of Qualifiers from Scottish Higher Education Institutions 

(http://data.gov.uk/dataset/first_destinations_of_qualifiers_from_scottish_hi

gher_education_institutions) 

 Reasons for leaving last job 

(http://data.gov.uk/dataset/reasons_for_leaving_last_job) 

 Census 2001 Report for Parliamentary Constituencies 

(http://data.gov.uk/dataset/census_2001_report_for_parliamentary_constitue

ncies) 

 

ύλνια δεδνκέλωλ πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αμηνιόγεζε ηεο ζρεηηθόηεηαο ηνπο κε 

ηελ αλεξγία: 

 Urban Rural Reports (Northern Ireland) 

(http://data.gov.uk/dataset/urban_rural_reports_northern_ireland) 

 Primary Urban Area and Travel to Work Area Indicators 

(http://data.gov.uk/dataset/primary_urban_area_and_travel_to_work_area_indic

ators) 

 Urban Audit (http://data.gov.uk/dataset/urban_audit) 

 Lifetime Oppurtunuties Monitoring Framework 

(http://data.gov.uk/dataset/lifetime_oppurtunuties_monitoring_framework) 

 Continuous Household Survey Bulletin 

(http://data.gov.uk/dataset/continuous_household_survey_bulletin) 

 

http://data.gov.uk/dataset/destinations_of_leavers_from_scottish_schools
http://data.gov.uk/dataset/welfare-to-self-employment-research-sample
http://data.gov.uk/dataset/early_destinations_of_qualifiers_from_scottish_higher_education_institutions
http://data.gov.uk/dataset/early_destinations_of_qualifiers_from_scottish_higher_education_institutions
http://data.gov.uk/dataset/first_destinations_of_qualifiers_from_scottish_higher_education_institutions
http://data.gov.uk/dataset/first_destinations_of_qualifiers_from_scottish_higher_education_institutions
http://data.gov.uk/dataset/reasons_for_leaving_last_job
http://data.gov.uk/dataset/census_2001_report_for_parliamentary_constituencies
http://data.gov.uk/dataset/census_2001_report_for_parliamentary_constituencies
http://data.gov.uk/dataset/urban_rural_reports_northern_ireland
http://data.gov.uk/dataset/primary_urban_area_and_travel_to_work_area_indicators
http://data.gov.uk/dataset/primary_urban_area_and_travel_to_work_area_indicators
http://data.gov.uk/dataset/urban_audit
http://data.gov.uk/dataset/lifetime_oppurtunuties_monitoring_framework
http://data.gov.uk/dataset/continuous_household_survey_bulletin
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ηεο θάζεο ηεο 

αλαδήηεζεο, νδεγνχκαζηε ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ κνληέινπ, γηα ην νπνίν εμεηάδνληαη 

νη επηκέξνπο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ην απαξηίδνπλ. 

ηάδην 2:   Δπηινγή ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ κνληέινπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο δεκφζησλ δεδνκέλσλ, ν 

ρξήζηεο έρνληαο δηαζέζηκα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλαδήηεζεο, πξνρψξα 

ζηελ επηινγή ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ 

ζέηεη. Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ ρξήζηε αμηνινγνχκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαηεπζχλνπλ ηνλ ρξήζηε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Να επηζεκαλζεί φηη θαη ζηε θάζε ηεο επηινγήο νη 

πνηνηηθέο παξάκεηξνη αλαθέξνληαη ζηα κεηαδεδνκέλα ησλ δηαζέζηκσλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ.  

.2.1: Δπηθαηξόηεηα δεδνκέλωλ 

Δλδεηθηηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

ρξνληθή ηνπο ηνπνζέηεζε, γη‟ απηφ θαη εμεηάδεηαη ζαλ μερσξηζηή πνηνηηθή παξάκεηξνο. 

Ζ ρξνληθή αλαθνξά ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ηε ρξήζε ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Σα ζχλνια 

δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη δηαζέηνπλ ζρεηηθφ πεδίν κεηαδεδνκέλσλ πνπ πιεξνθνξεί 

ηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ ρξνληθή ηνπο αλαθνξά, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηελ 

εηθφλα 36 πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Δηθόλα 36 χλνιν Γεδνκέλσλ: Graduates in the Labour Market 

(http://data.gov.uk/dataset/graduates_in_the_labour_market) 

  

http://data.gov.uk/dataset/graduates_in_the_labour_market
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Σνλίδεηαη ζην ζεκείν απηφ ε ζεκαληηθφηεηα γηα έλαλ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν λα 

δεκνζηνπνηεί επίθαηξα δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα απηά λα εκπινπηίδνληαη θαη λα 

αλαλεψλνληαη ζπρλά, θαζηζηψληαο ηελ ηζηνζειίδα έλαλ πιήξσο ελεκεξσκέλν νδεγφ 

γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ην θξάηνο.  

Χζηφζν, ζε θάπνηα απφ ηα εμεηαδφκελα ζχλνια δεδνκέλσλ παξαηεξείηαη φηη δελ 

αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ζηε ζχληνκε πεξηγξαθή 

δίλεηαη κηα αζαθήο εηθφλα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν αθνξνχλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηηο ειιείςεηο πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην 

πξψην ζηάδην ηνπ κνληέινπ ζε επίπεδν παξακέηξσλ πξνηππνπνίεζεο θαη  πιεξφηεηαο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ.  Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

δπζρεξαίλεη ηδηαίηεξα ηνλ ρξήζηε, φηαλ απνπζηάδεη ε ρξνληθή θαηεχζπλζε ηνπ σο πξνο 

ηελ αμηνιφγεζε απηψλ θαη ππνδεηθλχεη ζεκαληηθέο πνηνηηθέο ειιείςεηο ζηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ ηζηφηνπνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα παξνπζηαδφκελα αθνινχζσο ζχλνια δεδνκέλσλ, δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα δηαζέζηκα πεδία κεηαδεδνκέλσλ ε ρξνληθή πιεξνθνξία πνπ 

ελεκεξψλεη ηνλ δπλεηηθφ ρξήζηε γηα ην δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη. 

ύλνια Γεδνκέλωλ ρωξίο ηε ρξνληθή Πιεξνθνξία 

 The Productivity Conundrum 

(http://data.gov.uk/dataset/the_productivity_conundrum) 

 NI 152 - Working age people on out-of-work benefits 

(http://data.gov.uk/dataset/ni-152-working-age-people-on-out-of-work-

benefits) 

 NI 153 - Working age people claiming out-of-work benefits in the worst 

performing neighbourhoods. (http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-

people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-

neighbourhoods) 

 Impact of the Recession on the Labour Market 

(http://data.gov.uk/dataset/impact_of_the_recession_on_the_labour_market) 

 Urban Audit (http://data.gov.uk/dataset/urban_audit) 

http://data.gov.uk/dataset/the_productivity_conundrum
http://data.gov.uk/dataset/ni-152-working-age-people-on-out-of-work-benefits
http://data.gov.uk/dataset/ni-152-working-age-people-on-out-of-work-benefits
http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/impact_of_the_recession_on_the_labour_market
http://data.gov.uk/dataset/urban_audit
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 The labour market across the UK in the current recession 

(http://data.gov.uk/dataset/the_labour_market_across_the_uk_in_the_current_re

cession) 

 

.2.2: Μνλαδηθόηεηα δεδνκέλωλ  

Πξνρσξψληαο ζηελ εμέηαζε ησλ παξακέηξσλ ζην ζηάδην ηεο επηινγήο κεηαμχ ησλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ νξίζηεθαλ, 

ζπλαληνχκε ηε κεηαβιεηή ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ αμηνπηζηία ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο θαη 

ππνδεηθλχεη ηελ πςειή αληαπφθξηζε ηνπ ηζηφηνπνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξήζηε. 

 Παξαηεξψληαο ηα εμεηαδφκελα ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα απνηειέζκαηα – ζχλνια δεδνκέλσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπο. Σνλίδεηαη αθφκα φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα απφ ηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ επαλαιακβάλνπλ θνηλά δεδνκέλα, απηά πξνζδηνξίδνληαη ρξνληθά θαη 

πεξηιακβάλνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηαχηηζεο (ρξνληθήο θαη πεξηερνκέλνπ δεδνκέλσλ) 

αθξηβψο ηελ ίδηα πιεξνθνξία. Με ην γεγνλφο απηφο ε παξάκεηξνο απηή ζπκβάιεη 

δξαζηηθά ζηε πεπνίζεζε αμηνπηζηίαο ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη 

απφ ην βξεηαληθφ ηζηφηνπν. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ζρεηηθφ παξάδεηγκα απφ ηα 

αλαξηεκέλα δεδνκέλα ζηνλ ηζηφηνπν.  

 

Δηθόλα 37 χλνιν Γεδνκέλσλ: Labour Force Survey Quarterly Supplement 

  

http://data.gov.uk/dataset/the_labour_market_across_the_uk_in_the_current_recession
http://data.gov.uk/dataset/the_labour_market_across_the_uk_in_the_current_recession
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ΔΗΚΟΝΑ 38  χλνιν Γεδνκέλσλ: Labour Force Survey Quarterly Supplement  

 

Σα ζχλνια δεδνκέλσλ φπσο παξνπζηάδνληαη έρνπλ ηνλ ίδην ηίηιν θαη θνηλέο ηηκέο 

κεηαδεδνκέλσλ, σζηφζν ζηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη 

πξφζζεηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ επηπιένλ ρξνληθέο πεξηφδνπο, ελ πξνθεηκέλσ ρξνληέο. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν βξεηαληθφο ηζηφηνπνο αλαθνξηθά κε ηε κνλαδηθφηεηα ησλ 

εκθαληδφκελσλ αξρείσλ ζθνξάξεη πνιχ πςειά, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο. 

ηάδην 3: Αλαζθόπεζε δεδνκέλωλ 

Καηά ηελ αλαζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ – ζπλφισλ δεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο 

βξίζθεηαη πιένλ ζε επίπεδν εμέηαζεο ησλ δεδνκέλσλ, έρνληαο ζαλ πιεξνθνξηαθφ 

ππφβαζξν ηα δηαζέζηκα κεηαδεδνκέλα γηα απηά. Σν ζηάδην απηφ απνδεηθλχεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο επηηειεί θξίζηκν ξφιν ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, πξνζδίδνληαο έηζη κεγάιε 

ζεκαζία ζηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αθφινπζα. 

.3.1: πλέπεηα πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηωλ κεηαδεδνκέλωλ θαη δεδνκέλωλ 

Πξνρσξψληαο ζηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο ηαχηηζεο ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ. Ζ 

ζπκθσλία απηψλ θαη ε εληαία πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηα δεδνκέλα θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα γηα ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη, είλαη απηέο πνπ δηαζθαιίδνπλ 
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ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην θνηλφ. 

ηελ παξνχζα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε δηαπηζηψλεηαη έπεηηα απφ αλαιπηηθή 

εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, φηη ηα κεηαδεδνκέλα επζπγξακκίδνληαη πιεξνθνξηαθά κε 

ηα δεδνκέλα. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν, φηη ζε θάπνηα ζχλνια δεδνκέλσλ - απνηειέζκαηα 

παξαηεξνχκε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη 

ηα δεδνκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα κεηαδεδνκέλα ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη 

έλα ρξνληθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ, ην νπνίν ζε επίπεδν 

δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξέο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απνηειεί ην 

παξαθάησ ζχλνιν. 

 

 

Δηθόλα 39 χλνιν Γεδνκέλσλ:  Jobseekers Allowance (JSA) claimants by ethnicity 

(http://data.gov.uk/dataset/jobseekers_allowance_jsa_claimants_by_ethnicity) 

  

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 39 ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ ελ ιφγσ ζπλφινπ καο 

πιεξνθνξνχλ φηη ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ θαιχπηεη κηα ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 

2005 κέρξη θαη ην 2009. Δλψ ζηελ αθφινπζε εηθφλα φπνπ παξνπζηάδεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ γηα ην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ, είλαη εκθαλέο φηη πεξηιακβάλεη 

δεδνκέλα γηα πξφζζεηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 2010 θαη 2011, γηα ηηο νπνίεο δελ 

ελεκεξψλεηαη ν ρξήζηεο ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ. 

http://data.gov.uk/dataset/jobseekers_allowance_jsa_claimants_by_ethnicity
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ΔΗΚΟΝΑ 40 χλνιν Γεδνκέλσλ:  Jobseekers Allowance (JSA) claimants by ethnicity  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ηα νπνία θαζνδεγνχλ 

ηνλ ρξήζηε ζηα δχν πξψηα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ, εληνπίδεηαη έλα ζεκαληηθφ θελφ ηνπ 

ηζηφηνπνπ σο πξνο ηελ νξζή ελεκέξσζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ. 

.3.2: Πιεξόηεηα δεδνκέλωλ 

Δπηπιένλ εμεηάδνληαο ηα πξσηνγελή θπβεξλεηηθά δεδνκέλα ζηε θάζε ηεο 

αλαζθφπεζεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή ηεο πιεξφηεηαο απηψλ. ηα 

πιαίζηα ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο πνπ επηρεηξείηαη, εληνπίδνληαη ζχλνια 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμεηάδνληαη, ηα νπνία πεξηέρνπλ θελά 

αξρεία δεδνκέλσλ. Γηα ηα ζχλνια απηά, ηα νπνία παξακέλνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνλ 

ηζηφηνπν θαη δηαηίζεληαη ζηνλ ρξήζηε, επηιέγνληαο ηα δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

πεξηερφκελν δεδνκέλσλ ηνπο έρεη αθαηξεζεί, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ ελεκεξσζεί 

ζρεηηθά ηα κεηαδεδνκέλα.  Οη πεξηπηψζεηο απηέο ησλ θελψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπλαληήζακε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ παξαηίζεληαη αθφινπζα. 

 

 

 



ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: «Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ»  

 

 

[69] 

 

Κελά ζύλνια δεδνκέλωλ: 

 Annual Population Survey 

(http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey) 

 Atlas of Deprivation: England (http://data.gov.uk/dataset/atlas_of_deprivation-

england) 

 The labour market across the UK in the current recession 

(http://data.gov.uk/dataset/the_labour_market_across_the_uk_in_the_current_re

cession) 

 NI 152 - Working age people on out-of-work benefits 

http://data.gov.uk/dataset/ni_152_-_working_age_people_on_out-of-

work_benefits 

 NI 153 - Working age people claiming out-of-work benefits in the worst 

performing neighbourhoods. (http://data.gov.uk/dataset/ni_153_-

_working_age_people_claiming_out-of-

work_benefits_in_the_worst_performing_neighbourhoods) 

 Primary Urban Area and Travel to Work Area Indicators 

http://data.gov.uk/dataset/primary_urban_area_and_travel_to_work_area_indicat

ors) 

 Unemployment estimates: Local areas 

(http://data.gov.uk/dataset/unemployment_estimates_-_local_areas) 

 Regional labour market statistics 

(http://data.gov.uk/dataset/regional_labour_market_statistics) 

 

Δπηπξφζζεηα αλαθέξνληαη αθφινπζα ηα ζχλνια δεδνκέλσλ, ζηα νπνία δελ 

εμνπζηνδνηείηαη ε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην πεξηερφκελν ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ. Ζ παξνπζία ησλ αθφινπζσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο πεξηνξίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζε απηά.  

 

 

http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey
http://data.gov.uk/dataset/atlas_of_deprivation-england
http://data.gov.uk/dataset/atlas_of_deprivation-england
http://data.gov.uk/dataset/the_labour_market_across_the_uk_in_the_current_recession
http://data.gov.uk/dataset/the_labour_market_across_the_uk_in_the_current_recession
http://data.gov.uk/dataset/ni_152_-_working_age_people_on_out-of-work_benefits
http://data.gov.uk/dataset/ni_152_-_working_age_people_on_out-of-work_benefits
http://data.gov.uk/dataset/ni_153_-_working_age_people_claiming_out-of-work_benefits_in_the_worst_performing_neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/ni_153_-_working_age_people_claiming_out-of-work_benefits_in_the_worst_performing_neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/ni_153_-_working_age_people_claiming_out-of-work_benefits_in_the_worst_performing_neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/primary_urban_area_and_travel_to_work_area_indicators
http://data.gov.uk/dataset/primary_urban_area_and_travel_to_work_area_indicators
http://data.gov.uk/dataset/unemployment_estimates_-_local_areas
http://data.gov.uk/dataset/regional_labour_market_statistics
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Κιεηζηά ζύλνια δεδνκέλωλ: 

 Annual Population Survey - Economic activity by disability 

http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-

_economic_activity_by_disability 

 Annual Population Survey - Unemployment of people from non-white ethnic 

groups  

(http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-

_unemployment_of_people_from_non-white_ethnic_groups) 

 Annual Population Survey - Economic activity by age and gender 

http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-

_economic_activity_by_age_and_gender 

 

.3.3: Πξνζβαζηκόηεηα ζηα δεδνκέλα 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εμέηαζε ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

αλαζθφπεζεο, εξεπλάηαη ηέινο ε επθνιία σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ρξήζηε ζηα 

δεδνκέλα πνπ έρεη επηιέμεη απφ ηε πξνεγνχκελε θάζε ηνπ κνληέινπ.  

ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ζχλνια δεδνκέλσλ θαηεπζχλνπλ ηνλ ρξήζηε ζην 

πεξηερφκελν δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηά απφ έλα ζχληνκν κνλνπάηη επηινγψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηεί. Χζηφζν, ζε θάπνηα απφ απηά, απαηηείηαη ε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε 

ζηνλ αξρηθφ ηζηφηνπν δεκνζίεπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θάηη ην νπνίν 

πνιιαπιαζηάδεη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάθηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ δεδνκέλσλ ζην αθφινπζν ζχλνιν: 

“Destinations of leavers from Scottish Schools”, 

(http://data.gov.uk/dataset/destinations_of_leavers_from_scottish_schools). 

ην ελ ιφγσ αξρείν, κεηά ηελ επηινγή ηνπ θαη πξνρσξψληαο ζηελ αλαζθφπεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, δηαπηζηψλνπκε σο ρξήζηεο, φηη αθνινπζνχκε έλα κνλνπάηη 

πινήγεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα:  

http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-_economic_activity_by_disability
http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-_economic_activity_by_disability
http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-_unemployment_of_people_from_non-white_ethnic_groups
http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-_unemployment_of_people_from_non-white_ethnic_groups
http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-_economic_activity_by_age_and_gender
http://data.gov.uk/dataset/annual_population_survey_-_economic_activity_by_age_and_gender
http://data.gov.uk/dataset/destinations_of_leavers_from_scottish_schools
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 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

(http://data.gov.uk/data/search?q=unemployment&page=2) 

 Απφ ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ επηιέγεη επάλσ ηα δηαζέζηκα αξρεία κε 

ρξνλνινγηθή αλαθνξά. 

(http://data.gov.uk/dataset/destinations_of_leavers_from_scottish_schools). 

 Οδεγείηαη ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν ηεο θσηίαο, φπνπ δεκνζηεχηεθε αξρηθά 

ην αξρείν. (http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Lifelong-

learning) 

 Δπηιέγεη ην αξρείν κνξθήο pdf. 

 Απφ ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα κεηαδεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεη ην 

άλνηγκα ηνπ αξρείνπ. 

(http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/School-

Education/TrendPDF) 

 Ο ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη ην 

αξρείν. (http://www.scotland.gov.uk/Resource/0041/00417525.pdf) 

 

Έηζη ν ρξήζηεο αλαθηά ην πεξηερφκελν ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ πνπ εμεηάζηεθε 

αθνινπζψληαο έλα κνλνπάηη έμη επηινγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί πξννδεπηηθά γηα ηελ 

απφθηεζε πξφζβαζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ. 

Χζηφζν ζηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα - ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα ζρεηηθά κε ηε κειέηε 

ηεο αλεξγίαο ζην βξεηαληθφ site, ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν 

δεδνκέλσλ ηνπο, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηψλ ή ηεζζάξσλ βεκάησλ - επηινγψλ θαηά 

κέζν φξν.  

Αληηπξνζσπεπηηθή πεξίπησζε απνηειεί ε αλαζθφπεζε ηνπ παξαθάησ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ: 

Labour Force Survey Quarterly Supplement, 

(http://data.gov.uk/dataset/labour_force_survey_quarterly_supplement) 

Σα βήκαηα ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ πεξηερφκελνπ πεξηγξάθνληαη αθφινπζα: 

http://data.gov.uk/data/search?q=unemployment&page=2
http://data.gov.uk/dataset/destinations_of_leavers_from_scottish_schools
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Lifelong-learning
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Lifelong-learning
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/School-Education/TrendPDF
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/School-Education/TrendPDF
http://www.scotland.gov.uk/Resource/0041/00417525.pdf
http://data.gov.uk/dataset/labour_force_survey_quarterly_supplement
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 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ απφ ηα δηαζέζηκα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ ηνπ κνληέινπ. 

(http://data.gov.uk/data/search?q=unemployment&page=2) 

 Απφ ηνλ πίλαθα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζπλφινπ επηιέγεη ην αξρείν κε ηα 

δεδνκέλα. 

(http://data.gov.uk/dataset/labour_force_survey_quarterly_supplement) 

 Ο ρξήζηεο νδεγείηαη ζην αξρηθφ site δεκνζίεπζεο ηνπ αξρείνπ (DETI- 

Department of Enterprise, Trade and Investment) απφ φπνπ επηιέγεη ην αξρείν 

pdf κε ηε ζρεηηθή ρξνλνινγηθή αλαθνξά.  

 Ο ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Καηαπηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο πινεγείηαη θαηεπζπλφκελα θαη απνθηά άκεζε 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ πνπ επηιέγεη.  

 

ηάδην 4: Υξήζε δεδνκέλωλ 

Με ην πέξαο ηεο αλαζθφπεζεο ησλ δεδνκέλσλ ν ρξήζηεο θηιηξάξεη ηα 

απνηειέζκαηα – ζχλνια δεδνκέλσλ, δηαηεξψληαο απηά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

πνηνηηθά θξηηήξηα θαη ην ζθνπφ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ. ηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη 

κε ηε ρξήζε ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ, λα νδεγήζεη ηνλ ρξήζηε ζηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεκφζηνπ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη κέζα απφ 

ηνλ ηζηφηνπν. Κάηη ηέηνην εμειίζζεη ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ εγρείξεκα ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ θαη πξνζδίδεη νηθνλνκηθή, επηρεηξεκαηηθή 

αιιά θαη θνηλσληθή αμία ζηα πξσηνγελή απηά δεδνκέλα. Οη πνηνηηθέο παξάκεηξνη γηα 

ηε θάζε ηεο ρξήζεο εθαξκφδνληαη ζηελ αλάιπζε ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο πνπ 

εμεηάδεηαη, κε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα. 

.4.1: Μνξθή αξρείνπ 

Δθθίλεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο ρξήζεο απνηειεί ε εμέηαζε ηεο πνηνηηθήο 

παξακέηξνπ πνπ αθνξά ζηε κνξθή κε ηελ νπνία δεκνζηνπνηνχληαη ζην βξεηαληθφ site 

ηα δεκφζηα δεδνκέλα. Ζ παξάκεηξνο απηή πέξαλ ηεο πνηνηηθήο ηεο δηάζηαζεο 

θαζνξίδεη θαη ηελ θαζαπηφ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο ζεκαληηθφ θξηηήξην ρξήζεο 

http://data.gov.uk/data/search?q=unemployment&page=2
http://data.gov.uk/dataset/labour_force_survey_quarterly_supplement
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απνηεινχλ νη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε. Οη δπλαηφηεηεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ κνξθή ηνπ 

αξρείνπ κε ηελ νπνία δεκνζηνπνηνχληαη ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα.  

Όπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Kalampokis et al. (2011) ν βξεηαληθφο 

ηζηφηνπνο έρεη πινπνηήζεη ηε δηαζχλδεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη ζε απηφ κε ηα δεδνκέλα πνπ αλαξηψληαη ζηηο ηζηνζειίδεο δεκφζησλ 

θνξέσλ (linked data), θάηη ην νπνίν έγηλε αληηιεπηφ θαη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζηα αξρεία δεδνκέλσλ, φπνπ ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζηνλ αξρηθφ 

ηζηφηνπν δεκνζίεπζεο.  Δπηπιένλ απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ηα αξρεία 

δεδνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θπβεξλεηηθή ηζηνζειίδα έρνπλ ηελ κνξθή: PDF, 

Excel, CSV θαζψο επίζεο θαη ηε δεκνζίεπζε απηψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

δηαζχλδεζεο δεδνκέλσλ HTTP, URIs, RDF.  

ηε δεδνκέλε εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ παξαηεξήζεθε φηη ν θχξηνο φγθνο 

δεκνζίεπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κνξθή αξρείσλ 

Pdf. Αθφινπζε ρξήζε γίλεηαη ζε αξρεία ηεο κνξθήο Excel, ελψ ζεκαληηθά ιηγφηεξα 

αξρεία δεδνκέλσλ δηαηίζεληαη ζηνλ ρξήζηε ζηε κνξθή CSV. Σέινο θάπνηα δεδνκέλα 

δηαηίζεληαη θαη ζε κνξθή video φπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν παξάδεηγκα ηνπ 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ: 

 

“Young people in the labour market” 

(http://data.gov.uk/dataset/young_people_in_the_labour_market). 

 

Σν ζχλνιν απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ ρξήζηε πέξα απφ ην αξρείν 

κνξθήο pdf φπνπ πεξηέρνληαη ηα δεδνκέλα, ζε έλα ζπκπιεξσκαηηθφ video, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη  

απηφ ην ζχλνιν. Σν video δηαηίζεηαη επηπιένλ θαη ζηνλ ηζηφηνπν youtube 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uzpksLkRCnA) 

παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ην θνηλνπνηήζεη ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο  facebook, twitter, google +.  

 

 

http://data.gov.uk/dataset/young_people_in_the_labour_market
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uzpksLkRCnA


ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: «Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ»  

 

 

[74] 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 41 Video πλφινπ δεδνκέλσλ: Young People in the Labour Market, 2011 

 

Δπηπξφζζεηα ζην παξφλ ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην αξρείν κνξθήο pdf πεξηιακβάλεη 

ππεξζχλδεζκν, ν νπνίνο νδεγεί ζε πξφζζεην αξρείν κνξθήο excel φπνπ απεηθνλίδνληαη 

νη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα θαη ζε απηή ηελ έθδνζε. Κάηη ηέηνην παξέρεη επειημία 

δηαρείξηζεο ζηνλ ρξήζηε γηα ελδερφκελε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 42  Γηάζεζε δεδνκέλσλ ζε κνξθή XLS 

 

.4.2: Δξκελεπζηκόηεηα 

ηε θάζε ηεο ρξήζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ εμεηάδεηαη κηα αθφκα 

πνηνηηθή κεηαβιεηή, απηή ηεο εξκελεπζηκφηεηαο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εξκελείαο 

ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ δπλεηηθφ ρξήζηε νδεγεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο, 

είηε ππφ κνξθή ελεκέξσζεο είηε ππφ κνξθή επαλαρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, πνπ είλαη 

θαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ κνληέινπ. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάδεηαη σο 

μερσξηζηή παξάκεηξνο, ε νπνία πξνζδίδεη πνηνηηθή ππφζηαζε ζηα αλνηρηά 
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θπβεξλεηηθά δεδνκέλα. ηα απνηειέζκαηα – ζχλνια δεδνκέλσλ ηα νπνία εξεπλψληαη 

ζηελ παξνχζα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ζρεηηθέο 

δηαβαζκίζεηο κεηαμχ ηεο εξκελεπζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. 

Πην αλαιπηηθά, ζε πεξηπηψζεηο ζπλφισλ δεδνκέλσλ φπσο ην αθφινπζν είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν ρξήζηεο σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ φπσο πεξηγξάθεηαη αθφινπζα: 

Welfare to self-employment: research sample (http://data.gov.uk/dataset/welfare-to-

self-employment-research sample) 

Ζ εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ καο νδεγεί ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

Αξρηθά, ην αξρείν excel ζην νπνίν δεκνζηνπνηείηαη ην πεξηερφκελν δεδνκέλσλ δελ είλαη 

θαζφινπ θαηαηνπηζηηθφ γηα ην ρξήζηε. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδνληαη ηα δεκφζηα δεδνκέλα ζαλ απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη 

ρξήζε αξθηηθφιεμσλ, ηα νπνία δελ επεμεγνχληαη. Δπίζεο ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ δειψλεηαη κε ζπληνκνγξαθίεο, νη νπνίεο δελ παξαπέκπνπλ ζε θάπνην 

ιεμηθφ ρξήζεο. Καηά ζπλέπεηα ην παξφλ αξρείν αμηνινγείηαη πνηνηηθά σο ηδηαίηεξα 

ρακειήο εξκελεπζηκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ν ρξήζηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη, 

πφζν κάιινλ λα πξνβεί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη. ηελ 

εηθφλα 43 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην αξρείν excel, φπσο απηφ δηαηίζεηαη ζην 

βξεηαληθφ ηζηφηνπν. 

 

Δηθόλα 43  Welfare to self-employment: research sample 

(http://data.gov.uk/dataset/welfare-to-self-employment-research sample) 

http://data.gov.uk/dataset/welfare-to-self-employment-research%20sample
http://data.gov.uk/dataset/welfare-to-self-employment-research%20sample
http://data.gov.uk/dataset/welfare-to-self-employment-research%20sample
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Αληίζεηα, ην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε 

πιήξε θαηεχζπλζε γηα ηελ νξζή εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δεδνκέλσλ 

ηνπ: 

NI 153 - Working age people claiming out-of-work benefits in the worst 

performing neighbourhoods. (http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-

claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods) 

ην ζχλνιν απηφ ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή αξρείνπ excel. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζζήθε θχιισλ εξγαζίαο ζην αξρείν excel, ηα νπνία 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ην ρξήζηε θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ σο 

πξνο ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

  

Δηθόλα 44  NI 153 - Working age people claiming out-of-work benefits in the worst performing 

neighbourhoods.  (http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-

benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods) 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 44 ηα πξφζζεηα θχιια εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ 

επηπιένλ ζεκεηψζεηο (notes), κεηαδεδνκέλα (metadata), θαζψο θαη ελδεηθηηθνχο πίλαθεο 

(databrowser), ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη ην αξρείν. 

              Χζηφζν ζην παξφλ αξρείν excel επηζεκαίλεηαη ε πιεζψξα ησλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη, θαζψο ζην αξρείν παξαηίζεληαη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξα 

απφ 107 θχιια εξγαζίαο κε δεδνκέλα, θαηλφκελν ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε αξθεηά 

αξρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ ηζηφηνπν. Απηφ δπζθνιεχεη αηζζεηά ηνλ ρξήζηε 

ζηελ ελδερφκελε ρξήζε ηνπ αξρείνπ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη, 

παξά ηελ απνηειεζκαηηθή εξκελεπηηθή θαηεχζπλζε πνπ ηνπ πξνζθέξεη. 

 

 

  

http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods
http://data.gov.uk/dataset/ni-153-working-age-people-claiming-out-of-work-benefits-in-the-worst-performing-neighbourhoods
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ηάδην 5: Αλαηξνθνδόηεζε 

Με ην πέξαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε πνπ εξεπλάηαη, ν ρξήζηεο δηέξρεηαη απφ ην 

ηειηθφ ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ηεο θάζεο απηήο, θαζψο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αμηνινγήζεη ην πιηθφ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ ηζηφηνπν, θαζψο επίζεο θαη λα ην 

γλσζηνπνηήζεη κέζα απφ ηε ζχλδεζε ηνπ βξεηαληθνχ site κε ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Αθφινπζα εμεηάδνληαη νη πνηνηηθέο παξάκεηξνη πνπ πεξηιακβάλεη απηφ ην 

ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο. 

.5.1: Βαζκνιόγεζε Γεδνκέλωλ 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ε πνηνηηθή παξάκεηξνο ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Παξαηεξνχκε φηη ζην βξεηαληθφ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν 

πνπ εμεηάδνπκε, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αμηνινγήζεη ην πεξηερφκελν ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη κε ηελ αλάξηεζε ζρνιίσλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη αξρηθά έλα ινγαξηαζκφ – 

πξνθίι ζην βξεηαληθφ site κε πξνυπφζεζε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο δηαζέζηκεο 

θφξκαο εγγξαθήο. ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην φλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθφ πνπ έρεη νξίζεη θαη λα αμηνινγεί - ζρνιηάδεη ην πεξηερφκελν ησλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχεηαη κέζσ ηεο αλάξηεζεο ζρφιησλ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 45 χλδεζε γηα δεκνζίεπζε ζρνιίσλ  

 

.5.2: ύλδεζε κε ηα θνηλωληθά δίθηπα 

Σν βξεηαληθφ site αθνινπζψληαο ηελ ηάζε απήρεζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social media) ζην επξχ θνηλφ, ππνδέρεηαη ηελ επαλαζηαηηθή εηζβνιή ηνπο 

θαη ζηνλ θφζκν ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Μέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θνηλνπνηήζεη πεξηερφκελν θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

δηαηίζεηαη ζην βξεηαληθφ site ζηα θνηλσληθά δίθηπα facebook, twitter θαη google +. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 46  χλδεζε βξεηαληθνχ ηζηφηνπνπ κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα  

 

Όπσο απνδεηθλχεη θαη ε εηθφλα 46 ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη αξρεία 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

κπνξεί ζπλνδεχζεη ηε δεκνζίεπζε κε ζρεηηθφ ζρνιηαζκφ. Ζ πξσηνβνπιία απηή 

θαζηζηά ην βξεηαληθφ ηζηφηνπν ηδηαίηεξα δεκνθηιή ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ δηαθνξεηηθά θνηλά, γλσζηνπνηψληαο θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν εχθνια ην πεξηερφκελν ηνπ θαη ην ξφιν ηνπ. 

Οινθιεξψλεηαη έηζη ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία 

ζην βξεηαληθφ ηζηφηνπν. 

6.3.2  Μειέηε Πεξίπησζεο: Αλαδήηεζε θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 

ηε θηψρεηα 

 Καηά ηε δεχηεξε ζηε ζεηξά εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επηρεηξείηαη, εμεηάδεηαη ε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε 

αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θηψρεηα (poverty) ζην βξεηαληθφ 

θπβεξλεηηθφ site. Τινπνηψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ παξαηίζεληαη αθφινπζα ηα 

ζηάδηα απηνχ, κε ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ αλά ζηάδην. 

ηάδην 1: Αλαδήηεζε ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

Δθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ απνηειεί ην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο, 

θαηά ην νπνίν ηνπνζεηείηαη αξρηθά ε ιέμε θιεηδί ζην δηαζέζηκν πεδίν αλαδήηεζεο. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ε αλαδήηεζε πινπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε θιεηδί θηψρεηα 
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(poverty), βάζεη ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ ζπλνιηθά εμήληα πέληε (65) απνηειέζκαηα – 

ζχλνια δεδνκέλσλ ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 47 Πεδίν αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ ζην data.gov.uk 

 

ηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα απηά εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πνηνηηθέο 

παξακέηξνπο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε ηεο αλαδήηεζεο. 

.1.1: Πξνηππνπνίεζε Μεηαδεδνκέλωλ 

Αξρηθά εμεηάδνπκε ηα επηζηξεθφκελα απνηειέζκαηα - ζχλνια δεδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο απηήο, φπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη λσξίηεξα έγθεηηαη 

ζηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ. Ζ πξνηππνπνίεζε παξάζεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαηά ζπλέπεηα, θαζηζηά 

εθηθηή ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαδήηεζε πνπ πινπνηείηαη, θαζψο επίζεο θαη ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ 

επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ – ζπλφισλ δεδνκέλσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο αλαδήηεζεο δεκφζησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θηψρεηα ζην 

βξεηαληθφ site, παξαηεξείηαη έπεηηα απφ εμέηαζε ησλ επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ, 

φηη ηα κεηαδεδνκέλα ζπγθιίλνπλ ζηελ παξνπζίαζε ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ 

δχν δνκψλ φπσο απηέο απνηππψλνληαη θαη ζηηο εηθφλεο. 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε δνκήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα βαζηθά 

πεδία, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα: 
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Δηθόλα 48 χλνιν δεδνκέλσλ: Child Poverty in Wales 

(http://data.gov.uk/dataset/child_poverty_in_wales) 

Σα πεδία κεηαδεδνκέλσλ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:  

 κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

 ν δεκφζηνο θνξέαο έθδνζεο ησλ δεδνκέλσλ (source agency) 

 ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο (designation) 

 ε γιψζζα κε ηελ νπνία δεκνζηεχνληαη (language) 

 ηέινο πξνηείλεηαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηίηινο (alternative title) 

Δπηπιένλ, ε δεχηεξε δνκή παξάζεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

επηζηξεθφκελα απνηειέζκαηα - ζχλνια δεδνκέλσλ, πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε  

δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ. Απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην αθφινπζν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ: 

 

Δηθόλα 49  χλνιν δεδνκέλσλ: NI 187 Tackling fuel poverty - % of people receiving income 

based benefits living in homes with a low energy efficiency rating 

(http://data.gov.uk/dataset/ni_187_tackling_fuel_poverty_of_people_receiving_income_based_

benefits_living_in_homes_with_a_low_) 

 

http://data.gov.uk/dataset/child_poverty_in_wales
http://data.gov.uk/dataset/ni_187_tackling_fuel_poverty_of_people_receiving_income_based_benefits_living_in_homes_with_a_low_
http://data.gov.uk/dataset/ni_187_tackling_fuel_poverty_of_people_receiving_income_based_benefits_living_in_homes_with_a_low_
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Ζ δνκή απηή πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ αθφινπζσλ πεδίσλ ηα νπνία παξαηίζεληαη 

ζπλνπηηθά: 

 Δθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ 

 Πεγή άληιεζεο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ (Source) 

 Αξρηθφο θνξέαο έθδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (Publisher) 

 Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ηα δεκφζηα δεδνκέλα (Geographies) 

 Γεσγξαθηθή έθηαζε (Geographic coverage) 

 Υξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα (Time Coverage) 

Οη δχν απηέο δνκέο παξάζεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ - ζπλφισλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαδήηεζε. Παξφιν πνπ ε πξνηππνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηίζεηαη ζε πνηνηηθφ 

θίλδπλν φηαλ παξαβηάδεηαη ε εληαία ρξήζε κηαο δνκήο βάζεη ηεο νπνίαο νξγαλψλνληαη 

φια ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηφηνπν, ε ζχγθιηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε ρξήζε απηψλ ησλ δνκψλ θαζηζηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπο εθηθηή θαη 

δηαρεηξίζηκε γηα ηνλ ρξήζηε. 

Σέινο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ δνκψλ παξάζεζεο κεηαδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηα πεδία κε ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο νινθιεξψλνληαο 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. Σα πεδία απηά κε ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

απεηθνλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 50 Πξφζζεηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ γηα ηα επηζηξεθφκελα ζχλνια δεδνκέλσλ  
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.1.2: Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλωλ 

Ζ πιεξφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζπκπιεξψλεη ηηο πνηνηηθέο παξακέηξνπο, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ πνηνηηθά ηε θάζε ηεο αλαδήηεζεο. Δίλαη επίζεο κηα κεηαβιεηή, 

ε νπνία αλαδεηθλχεηαη ζε νδεγφ πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνλ ρξήζηε. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαζψο ε νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ηνπ 

ρξήζηε, ζε επίπεδν  κεηαδεδνκέλσλ, ηνλ νδεγεί  ζηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ ζπλφισλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζηα αθφινπζα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε θηψρεηα, παξαηεξνχκε φηη ηα πεδία 

κεηαδεδνκέλσλ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ελεκεξσκέλα σο 

πξνο πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ, θάηη ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπο 

απφ ην ρξήζηε. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη ζην πξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ αξρείσλ, φπσο θαίλνληαη θαη 

ζηελ εηθφλα 50 , πνιιά απφ ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ παξακέλνπλ θελά.  

Ζ ειιηπήο ελεκέξσζε θαη θαηά ζπλέπεηα αλαμηφπηζηε πιεξνθνξηαθή 

θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε απφ ηα κεηαδεδνκέλα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ 

αξρείσλ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμειηθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ, θαζψο ν ρξήζηεο αλαδεηεί θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγεί θαη 

επηιέγεη ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηεο έξεπλαο ηνπ, κε 

βάζε ηα ειιηπή κεηαδεδνκέλα πνπ ηνπ παξέρνληαη ζε πξψην επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα ε 

αμηνιφγεζε θαη νη αθφινπζεο επηινγέο ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ζηα επφκελα 

ζηάδηα απνηπρεκέλεο πνηνηηθά, θαζψο ελδέρεηαη λα κελ πιεξνχλ πξαγκαηηθά ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αλαδήηεζε θαη δπλεηηθή ρξήζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

.1.3: ρεηηθόηεηα πλόιωλ Γεδνκέλωλ  

Με ηελ εμέηαζε ηεο παξακέηξνπ ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ επηζηξεθφκελσλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ νινθιεξψλνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλαδήηεζεο. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, ην βξεηαληθφ site 

παξέρεη ηελ επειημία ζηνλ ρξήζηε λα εθαξκφζεη θίιηξν σο πξνο ηε ζεηξά εκθάληζεο 
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ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ θίιηξνπ εθαξκνγήο ζηα 

απνηειέζκαηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ πέληε δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ. 

Οη επηινγέο θηιηξαξίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά: 

 Σίηιν (title) 

 Γεκνηηθφηεηα (Popularity) 

 Σα πην πξφζθαηα ελεκεξσκέλα αξρεία (last updated) 

 Σνπνζεζία (Location) 

 ρεηηθόηεηα (Relevancy) 

 

Γίλνληαο ηελ επθνιία ζην ρξήζηε λα θαηαηάμεη ηα επηζηξεθφκελα 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ ζρεηηθφηεηα ηνπο κε ηε ιέμε θιεηδί, ζηα πιαίζηα ηεο 

αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί, δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ε αμηνιφγεζε θαη επηινγή 

απηψλ γηα ηε εμέιημε ηνπ κνληέινπ.  

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαο ηα επηζηξεθφκελα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κε 

θξηηήξην ηελ πνηνηηθή παξάκεηξν ηεο ζρεηηθφηεηαο, νδεγνχκαζηε ζηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα: 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εμήληα πέληε (65) ζπλφισλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ην 

ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επεζηξάθεζαλ κε ηελ αλαδήηεζε ηεο ιέμεο θιεηδί 

θηψρεηα, ηα ηέζζεξα απφ απηά θαίλεηαη λα κελ ζρεηίδνληαη κε ηε θηψρεηα, ζχκθσλα κε 

ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο πνπ παξέρεηαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα. Σα 

ζχλνια δεδνκέλσλ παξαηίζεληαη ζηελ αθφινπζε ιίζηα: 

ύλνια πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία: 

 DECC Interactive maps (http://data.gov.uk/dataset/decc_interactive_maps) 

 DWP Public Sector Equality Duty report 

(http://data.gov.uk/dataset/dwp_equality_duty_report) 

 Fuel Poverty Indicator (FPI) 

 (http://data.gov.uk/dataset/fuel_poverty_indicator_fpi) 

 Fuel Poverty sub-regional statistics (http://data.gov.uk/dataset/fuel_poverty_sub-

regional_statistics) 

http://data.gov.uk/dataset/decc_interactive_maps
http://data.gov.uk/dataset/dwp_equality_duty_report
http://data.gov.uk/dataset/fuel_poverty_indicator_fpi
http://data.gov.uk/dataset/fuel_poverty_sub-regional_statistics
http://data.gov.uk/dataset/fuel_poverty_sub-regional_statistics
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ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

παξακέηξνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, θαζψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη βάζεη 

ησλ ελεκέξσζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ έγηλε ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

ηάδην 2: Δπηινγή ζπλόινπ δεδνκέλωλ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ησλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ηεο αλαδήηεζεο 

κεηαβαίλνπκε ζην ζηάδην ηεο επηινγήο κεηαμχ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, απνθιείνληαο 

βαζκηαία ζχλνια πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη πνηνηηθά ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα ζηάδηα. ην ζηάδην ηεο επηινγήο ζπλαληνχκε ηηο αθφινπζεο 

κεηαβιεηέο.  

.2.1: Δπηθαηξόηεηα δεδνκέλωλ 

Όπσο επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνχκελα ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ αλνηρηψλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ρξνληθή ηνπνζέηεζεο ηνπο, θαζψο 

ρσξίο ηε ρξνληθή πιεξνθνξία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα 

ράλνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο αμία.  

ηελ παξνχζα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε πνπ επηρεηξείηαη, εμεηάδνληαο ηα 

απνηειέζκαηα, νδεγνχκαζηε ζε έλα ζχλνιν ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ έμη (6) ζπλφια 

δεδνκέλσλ, ζηα νπνία εθιείπεη ε ρξνληθή αλαθνξά ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ. Οη ζχλδεζκνη ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ παξαηίζεληαη αθφινπζα: 

 Child and Working Tax Credits - Child Poverty Statistics 

(http://data.gov.uk/dataset/child-and-working-tax-credits-child-poverty-

statistics) 

 NI 187 - Tackling fuel poverty - percentage of people receiving income based 

benefits living in homes with a low energy efficiency rating 

(http://data.gov.uk/dataset/ni-187-tackling-fuel-poverty) 

 NI 187a - Tackling fuel poverty - percentage of people receiving income based 

benefits living in homes with a low energy efficiency rating 

(http://data.gov.uk/dataset/ni-187a-tackling-fuel-poverty-people-receiving-

benefits-living-in-homes-with-low-energy-efficiency) 

http://data.gov.uk/dataset/child-and-working-tax-credits-child-poverty-statistics
http://data.gov.uk/dataset/child-and-working-tax-credits-child-poverty-statistics
http://data.gov.uk/dataset/ni-187-tackling-fuel-poverty
http://data.gov.uk/dataset/ni-187a-tackling-fuel-poverty-people-receiving-benefits-living-in-homes-with-low-energy-efficiency
http://data.gov.uk/dataset/ni-187a-tackling-fuel-poverty-people-receiving-benefits-living-in-homes-with-low-energy-efficiency
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 NI 187b - Tackling fuel poverty - percentage of people receiving income based 

benefits living in homes with a high energy efficiency rating 

(http://data.gov.uk/dataset/ni-187b-tackling-fuel-poverty-people-receiving-

benefits-living-in-homes-with-high-energy-efficiency) 

 DECC Interactive maps (http://data.gov.uk/dataset/decc_interactive_maps) 

 Painting Pictures of Place Series – Topic Profiles 

(http://data.gov.uk/dataset/painting_pictures_of_place_series_topic_profiles) 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηα παξαπάλσ ζχλνια δεδνκέλσλ ν ρξήζηεο αδπλαηεί λα 

αμηνινγήζεη πνηνηηθά ηελ ελδερφκελε ρξεζηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο ζε 

επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ δελ πιεξνθνξείηαη γηα ηε ρξνληθή αμία ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ. Ζ θξίζηκε παξάιεηςε ηεο ρξνληθήο ηνπνζέηεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα 

θαζηζηά αλαμηφπηζηα θαη ηα θαηαδηθάδεη ζηελ κε αμηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπο.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο επηθαηξφηεηαο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε ζπρλή αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ 

ηζηφηνπν, θαζψο ζηελ θαζηέξσζε ηνπ σο έλα ζχγρξνλν νδεγφ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ζπκβάιεη ην εκπινπηηζκέλν θαη επίθαηξν πεξηερφκελν ηνπ. 

ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη παξαηεξνχκε φηη πξνζηίζεληαη αξρεία κε 

ζχγρξνλεο ρξνλνινγηθέο αλαθνξέο, θάηη ην νπνίν δηαθξίλνπκε θαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ, γηα ηελ νπνία καο πιεξνθνξνχλ ηα 

κεηαδεδνκέλα.    

.2.2: Μνλαδηθόηεηα δεδνκέλωλ  

Δμεηάδνληαο ηελ παξάκεηξν ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη φηη απφ 

ην ζχλνιν ησλ εμήληα πέληε δηαζέζηκσλ απνηειεζκάησλ, κφλν ηέζζεξα απφ απηά 

θέξνπλ θνηλνχο ηίηινπο θαη κεηαδεδνκέλα. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηα θάησζη ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη αλά δχν φπσο εκθαλίδνληαη κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

http://data.gov.uk/dataset/ni-187b-tackling-fuel-poverty-people-receiving-benefits-living-in-homes-with-high-energy-efficiency
http://data.gov.uk/dataset/ni-187b-tackling-fuel-poverty-people-receiving-benefits-living-in-homes-with-high-energy-efficiency
http://data.gov.uk/dataset/decc_interactive_maps
http://data.gov.uk/dataset/painting_pictures_of_place_series_topic_profiles
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Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ πξψηνπ ζπλφινπ φπσο εκθαλίδνληαη ζην site, απνηππψλνληαη 

ζηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 

Δηθόλα 51 Lifetime Opportunities Monitoring Framework 

(http://data.gov.uk/dataset/lifetime_oppurtunuties_monitoring_framework) 

Σν ζχλνιν δεδνκέλσλ ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε ηνλ ίδην ηίηιν κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη ην αθφινπζν: 

 

Δηθόλα 52  Lifetime Opportunities Monitoring Framework 

(http://data.gov.uk/dataset/lifetime_opportunities_monitoring_framework) 

http://data.gov.uk/dataset/lifetime_oppurtunuties_monitoring_framework
http://data.gov.uk/dataset/lifetime_opportunities_monitoring_framework
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Καη ζηελ πεξίπησζε απηνχ ηνπ ζπλφινπ παξαζέηνπκε ηα κεηαδεδνκέλα φπσο 

θαίλνληαη ζηελ πξνεγφπκελε εηθφλα γηα ηελ αλάιπζε ησλ θνηλψλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ 

ζπλφισλ. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο ηίηινπο θαζψο θαη απφ ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ, πξφθεηηαη γηα 

ηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ αξρείνπ. Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο εηθφλεο 51 θαη 52 ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλφισλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην δεχηεξν θαηά ζεηξά 

παξάζεζεο ζχλνιν δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη πξφζζεηα αξρεία δεκφζησλ δεδνκέλσλ, ηα 

νπνία αθνξνχλ κεηαγελέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν. Σν αξρείν δεδνκέλσλ πνπ είλαη θνηλφ 

κεηαμχ ησλ δχν ζπλφισλ πεξηέρεη αθξηβψο ην ίδην πεξηερφκελν δεδνκέλσλ 

δηαζθαιίδνληαο θαηαπηφλ ηνλ ηξφπν πνηνηηθά ηελ εκθάληζε κνλαδηθψλ ηηκψλ γηα ηα 

θπβεξλεηηθά δεδνκέλα. 

Σν ίδην θαηλφκελν επαλάιεςεο ζπλφισλ δεδνκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλαληνχκε θαη ζηελ αθφινπζε πεξίπησζε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Παξαζέηνπκε ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ζηελ εηθφλα 53 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Δηθόλα 53 Northern Ireland Annual Business Inquiry 

(http://data.gov.uk/dataset/northern_ireland_annual_business_inquiry_) 

  

Δπηπιένλ παξαζέηνπκε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 54 κε ηα 

θνηλά πεδία κεηαδεδνκέλσλ. 

http://data.gov.uk/dataset/northern_ireland_annual_business_inquiry_
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Δηθόλα 54  Northern Ireland Annual Business Inquiry 

(http://data.gov.uk/dataset/northern_ireland_annual_business_inquiry__) 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δπν ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ έγθεηηαη ζηα πξφζζεηα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην πξψην θαηά 

ζεηξά παξάζεζεο, ζχλνιν δεδνκέλσλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ ην 

πξψην ζχλνιν δηαζέηεη πην εκπινπηηζκέλν πεξηερφκελν, θαζψο πεξηιακβάλεη δεκφζηα 

δεδνκέλα γηα πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σν δεχηεξν ζχλνιν δεδνκέλσλ δηαζέηεη 

πην επίθαηξν πεξηερφκελν θαζψο δεκνζηεχεη αξρεία κεηαγελέζηεξσλ πεξηφδσλ. Χζηφζν 

θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη φηη ηα θνηλά αξρεία, ησλ ίδησλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ, εκθαλίδνπλ αθξηβψο ην ίδην πεξηερφκελν δεδνκέλσλ, ζέηνληαο ςειά ηνλ 

πήρε ηεο αμηνπηζηίαο γηα ην βξεηαληθφ ηζηφηνπν. 

ηάδην 3: Αλαζθόπεζε δεδνκέλωλ 

Καηά ηε κεηάβαζε ζην ζηάδην ηεο αλαζθφπεζεο ησλ απνηειεζκάησλ – 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ, εκβαζχλνπκε ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαζψο δηεξρφκαζηε πιένλ ζην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ππφ 

εμέηαζηλ ζχλνια. πλαληνχκε ζηε θάζε απηή ηνπ κνληέινπ ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο, 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

.3.1: πλέπεηα πιεξνθνξηώλ κεηαμύ κεηαδεδνκέλωλ θαη δεδνκέλωλ  

Ζ εμέηαζε ηεο πξψηεο παξακέηξνπ, ηεο ζπλέπεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο 

κειέηεο, απνδεηθλχεη φηη ν ηζηφηνπνο data.gov.uk επελδχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

http://data.gov.uk/dataset/northern_ireland_annual_business_inquiry__
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αμηνπηζηίαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο. Κάηη ηέηνην πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζε επίπεδν δεδνκέλσλ ηαπηίδνληαη. Καηαπηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο 

δηαρεηξίδεηαη ην πεξηερφκελν δεδνκέλσλ ηνπ ηζηφηνπνπ κε πεπνίζεζε εγθπξφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη.  

.3.2: Πιεξόηεηα δεδνκέλωλ 

ηα πιαίζηα ηεο αλαζθφπεζεο κειεηάηαη ε παξάκεηξνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεζζείζαο αλαδήηεζεο. Ζ εμέηαζε ησλ  

απνηειεζκάησλ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα θάπνηα αξρεία κε θπβεξλεηηθά δεδνκέλα ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερφκελν δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκν, ρσξίο σζηφζν απηά λα έρνπλ 

κεηαθηλεζεί απφ ην site, φπνπ ζπλερίδνπλ λα δηαηίζεληαη ζην επξχ θνηλφ.  

Δπηπξφζζεηα κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ παξαηεξνχληαη θάπνηα ζχλνια δεδνκέλσλ ηα 

νπνία δελ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην πεξηερφκελν ηνπο, παξαβηάδνληαο 

έηζη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο δεκνζίεπζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, απηήο 

ηεο αλνηρηήο δηάζεζεο. 

Σα ελ ιφγσ αξρεία ζπλνςίδνληαη θαη απαξηζκνχληαη ζηε ζπλέρεηα. Γηα ηελ νξζφηεξε 

απνηχπσζε ηνπο δηακνξθψζεθαλ δχν ιίζηεο, γηα ηα θελά θαη ηα θιεηζηά ζχλνια 

δεδνκέλσλ. 

Κελά ζύλνια δεδνκέλωλ: 

 Annual Statistics Report on Fuel Poverty 

(http://data.gov.uk/dataset/annual_statistics_report_on_fuel_poverty) 

 NI 187 Tackling fuel poverty - % of people receiving income based benefits 

living in homes with a low energy efficiency rating 

(http://data.gov.uk/dataset/ni_187_tackling_fuel_poverty_-

_of_people_receiving_income_based_benefits_living_in_homes_with_a_low_) 

 Children in out-of-work benefit households 

(http://data.gov.uk/dataset/children_in_out-of-work_benefit_households_) 

 

 

http://data.gov.uk/dataset/annual_statistics_report_on_fuel_poverty
http://data.gov.uk/dataset/ni_187_tackling_fuel_poverty_-_of_people_receiving_income_based_benefits_living_in_homes_with_a_low_
http://data.gov.uk/dataset/ni_187_tackling_fuel_poverty_-_of_people_receiving_income_based_benefits_living_in_homes_with_a_low_
http://data.gov.uk/dataset/children_in_out-of-work_benefit_households_
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Κιεηζηά ζύλνια δεδνκέλωλ: 

 Annual Statistics Report on Fuel Poverty 

(http://data.gov.uk/dataset/annual_statistics_report_on_fuel_poverty) 

 

.3.3: Πξνζβαζηκόηεηα ζηα δεδνκέλα 

Οινθιεξψλνληαο ην ζηάδην ηεο αλαζθφπεζεο ζπλαληνχκε ηελ ηειεπηαία πνηνηηθή 

κεηαβιεηή πνπ πεξηιακβάλεη. Με ηελ παξάκεηξν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο εξεπλάηαη ην 

κνλνπάηη επηινγψλ πνπ αθνινπζεί ν ρξήζηεο κέρξη ηελ ηειηθή αλάθηεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αλαδεηά. Κάπνηα απφ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε 

ζηνλ ρξήζηε ζην πεξηερφκελν ηνπο, έπεηηα απφ έλα ζχληνκν κνλνπάηη επηινγψλ (θιηθ) 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο, ελψ αληίζεηα ζε αιιά πνιιαπιαζηάδεηαη ε δηαδξνκή ηνπ 

ρξήζηε γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πξφζζεησλ βεκάησλ 

(επηινγψλ), ν ρξήζηεο πινεγείηαη ζηνλ αξρηθφ ηζηφηνπν δεκνζίεπζεο ηνπ αξρείνπ ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ, ζην νπνίν νδεγείηαη κε ζρεηηθφ ππεξζχλδεζκν. 

Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνληαη κε ηελ εμέηαζε ησλ θάησζη ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ, φπνπ πξνρσξνχκε ζηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ βεκάησλ - επηινγψλ ηνπ 

ρξήζηε γηα ηελ ηειηθή πξφζβαζε ζην επηζπκεηφ πεξηερφκελν δεδνκέλσλ: 

Αξρηθά εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ αθφινπζνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ: 

Local Child Poverty Proxy Measure 

(http://data.gov.uk/dataset/local_child_poverty_proxy_measure) 

Γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ζπλφινπ ν ρξήζηεο: 

 Απφ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο επηιέγεη αξρηθά ην ζχλνιν 

(http://data.gov.uk/data/search?q=poverty&page=1) 

 Απφ ηνλ πίλαθα κεηαδεδνκέλσλ ν ρξήζηεο θιηθάξεη ζην δηαζέζηκν πεδίν πνπ 

πεξηιακβάλεη ην αξρείν κε ηα δεδνκέλα 

(http://data.gov.uk/dataset/local_child_poverty_proxy_measure) 

 Αθφινπζα ν ρξήζηεο απφ ηνλ ηζηφηνπν πνπ νδεγείηαη επηιέγεη ην αξρείν πνπ 

επηζπκεί. 

http://data.gov.uk/dataset/annual_statistics_report_on_fuel_poverty
http://data.gov.uk/dataset/local_child_poverty_proxy_measure
http://data.gov.uk/data/search?q=poverty&page=1
http://data.gov.uk/dataset/local_child_poverty_proxy_measure


ΑΝΟΗΥΣΑ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ: «Ζ ΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΖ»  

 

 

[91] 

 

 (https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-

pensions/series/children-in-out-of-work-benefit-households--2) 

 Δπηιέγεη ζηε ζπλέρεηα ηε ρξνληθή έθδνζε ηνπ αξρείνπ πνπ επηζπκεί. 

 Σέινο, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κηα ζειίδα κε ζηαηηζηηθά θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, ην νπνίν επηιέγεη θαη απνθηά πξφζβαζε 

ζην πεξηερφκελν ηνπ. (https://www.gov.uk/government/publications/children-in-

out-of-work-benefit-households-2012-statistics) 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θαηαγξαθή, ε πξφζβαζε ζηα δεκφζηα δεδνκέλα είλαη 

εθηθηή έπεηηα απφ πέληε επηινγέο (θιηθ) πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρξήζηεο. Σνλ αξηζκφ ησλ 

επηινγψλ απμάλεη ε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ αξρηθφ ηζηφηνπν δεκνζίεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα βήκαηα. 

Χζηφζν, θάπνηα αξρεία επηηξέπνπλ ηελ άκεζε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην πεξηερφκελν 

κε πνιχ ζπληνκφηεξε δηαδξνκή. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ην ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ: 

“NI 116 - Proportion of children in poverty” 

(http://data.gov.uk/dataset/ni-116-proportion-of-children-in-poverty) 

 

Ζ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ επηηπγράλεηαη κε ηα αθφινπζα 

βήκαηα: 

 Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην ζχλνιν (http://data.gov.uk/data/search?q=poverty) 

 ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ απφ ην δηαζέζηκν πεδίν 

κεηαδεδνκέλσλ (http://data.gov.uk/dataset/ni-116-proportion-of-children-in-

poverty) 

 Απνθηά άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή 

αξρείνπ excel. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο 

είλαη πνιχ ζπληνκφηεξε θαη θαηεπζχλεηαη έηζη άκεζα ζην πεξηερφκελν ησλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ πνπ αλαδεηά.  

 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/series/children-in-out-of-work-benefit-households--2
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/series/children-in-out-of-work-benefit-households--2
https://www.gov.uk/government/publications/children-in-out-of-work-benefit-households-2012-statistics
https://www.gov.uk/government/publications/children-in-out-of-work-benefit-households-2012-statistics
http://data.gov.uk/dataset/ni-116-proportion-of-children-in-poverty
http://data.gov.uk/data/search?q=poverty
http://data.gov.uk/dataset/ni-116-proportion-of-children-in-poverty
http://data.gov.uk/dataset/ni-116-proportion-of-children-in-poverty
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ηάδην 4: Υξήζε δεδνκέλωλ 

Ζ θάζε ηεο ρξήζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί ηελ επηηνκή ηνπ 

κνληέινπ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, θαζψο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξσηνγελνχο πιηθνχ απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν ηεο πξσηνβνπιίαο 

δεκνζίεπζεο ησλ θξαηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ζην ζηάδην ηεο ρξήζεο εθαξκφδνληαη ζηελ παξνχζα πεξηπησζηνινγηθή 

κειέηε αθφινπζα. 

.4.1: Μνξθή αξρείνπ 

Ζ κνξθή ησλ αξρείσλ κε ηα νπνία δεκνζηεχνληαη ηα δεκφζηα δεδνκέλα θαζνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ πεξίπησζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, θαζψο ε κνξθή θαζνξίδεη 

ηελ επειημία ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ζε απηά. 

 Σα απνηειέζκαηα – ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηψρεηα θαη 

δεκνζηεχνληαη ζην βξεηαληθφ ηζηφηνπν εκθαλίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ κνξθψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Γηα θάζε αλαθνξά παξαηίζεηαη θαη έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 

απφ ηα δηαζέζηκα απνηειέζκαηα, φπνπ γίλεηαη ε ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο, θαζψο 

επίζεο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα παξνπζίαζεο ηνπο ζην βξεηαληθφ ηζηφηνπν. 

 Μνξθή αξρείσλ pdf 

 

Δηθόλα 55  χλνιν Γεδνκέλσλ: Child Poverty in Wales 

(http://data.gov.uk/dataset/child_poverty_in_wales) 

 

 Μνξθή αξρείσλ excel 

 

http://data.gov.uk/dataset/child_poverty_in_wales
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Δηθόλα 56 χλνιν Γεδνκέλσλ: Child Poverty Issues     

(http://data.gov.uk/dataset/warwickshire-child-poverty-issues-2007) 

 Μνξθή αξρείσλ CSV 

 

Δηθόλα 57  χλνιν Γεδνκέλσλ: DFID Annual Report and Accounts 2012-13 

(http://data.gov.uk/dataset/dfid-annual-report-and-accounts-2012-13) 

 Μνξθή αξρείσλ ΣΥΣ 

 

Δηθόλα 58  χλνιν δεδνκέλσλ: Fuel Poverty Indicator (FPI) 

(http://data.gov.uk/dataset/fuel_poverty_indicator_fpi) 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ ηα δεδνκέλα δηαηίζεληαη δεκφζηα 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία κνξθέο αξρείσλ ζηνρεχνληαο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Μνξθή αξρείσλ HTLM 

 

Δηθόλα 59  χλνιν Γεδνκέλσλ: Child and Working Tax Credits - Child Poverty Statistics 

(http://data.gov.uk/dataset/child-and-working-tax-credits-child-poverty-statistics) 

Σέινο ζε θάπνηα ζχλνια δεδνκέλσλ, παξνπζηάδεηαη ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε κνξθή νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, φπσο video. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην αθφινπζν ζχλνιν δεδνκέλσλ: 

http://data.gov.uk/dataset/warwickshire-child-poverty-issues-2007
http://data.gov.uk/dataset/dfid-annual-report-and-accounts-2012-13
http://data.gov.uk/dataset/fuel_poverty_indicator_fpi
http://data.gov.uk/dataset/child-and-working-tax-credits-child-poverty-statistics
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“Comparison of UK and EU at-risk-of-poverty rates, 2005-2010” 

(http://www.ons.gov.uk/ons/rel/household-income/comparison-of-uk-and-eu-at-risk-of-

poverty-rates/2005-2010/index.html) 

ην ζχλνιν απηφ ην δεκφζην πιηθφ δεδνκέλσλ δηαηίζεηαη κε ηε κνξθή αξρείνπ pdf 

θαζψο επίζεο θαη video, παξαπέκπνληαο ηνλ ρξήζηε κε ππεξζχλδεζκν ζηελ πιαηθφξκα 

youtube, φπνπ είλαη θαη αλεξηεκέλν. Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

θνηλνπνηήζεη ην video κέζα απφ δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

αθφινπζε εηθφλα. 

 

 

Δηθόλα 60  Comparison of UK and EU at-risk-of-poverty rates, 2005-2010 

(http://www.ons.gov.uk/ons/rel/household-income/comparison-of-uk-and-eu-at-risk-of-poverty-

rates/2005-2010/index.html) 

.4.2: Δξκελεπζηκόηεηα 

Βαζηθή πνηνηηθή παξάκεηξνο ελδεηθηηθή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα ηα εξκελεχεη θαη λα ηα 

θαηαλνεί ζσζηά. Απφ ηελ κειέηε ησλ παξφλησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξέρνληαη θαηεπζχλζεηο ζην ρξήζηε κε ζηφρν ηελ νξζή 

εξκελεία ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν.  

Κάηη ηέηνην δηαπηζηψλεηαη ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί. 

χλνιν Γεδνκέλσλ: “NI 116 Proportion of children in poverty” 

(http://data.gov.uk/dataset/ni_116_proportion_of_children_in_poverty) 

 

To αξρείν κε ην πεξηερφκελν ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε κνξθή 

excel ζην ρξήζηε, πεξηιακβάλεη πξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ 

νξζή εξκελεία απφ πιεπξάο ηνπ ρξήζηε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα θχιια εξγαζίαο κε ζεκεηψζεηο 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/household-income/comparison-of-uk-and-eu-at-risk-of-poverty-rates/2005-2010/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/household-income/comparison-of-uk-and-eu-at-risk-of-poverty-rates/2005-2010/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/household-income/comparison-of-uk-and-eu-at-risk-of-poverty-rates/2005-2010/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/household-income/comparison-of-uk-and-eu-at-risk-of-poverty-rates/2005-2010/index.html
http://data.gov.uk/dataset/ni_116_proportion_of_children_in_poverty
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(notes), κεηαδεδνκέλα (metadata), επξεηήξην γηα ηα αξθηηθφιεμα (index) θαζψο θαη 

θάπνηα γξαθήκαηα (databrowser), ηα νπνία πξνεγνχληαη ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη αθνξνχλ ζηελ επεμήγεζε απηψλ. 

  

Δηθόλα 61 χλνιν Γεδνκέλσλ: NI 116 Proportion of children in poverty 

(http://data.gov.uk/dataset/ni_116_proportion_of_children_in_poverty) 

  

Ζ παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

ρξήζηε θαη απμάλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ πιηθνχ κε ηελ ελδερφκελε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ, θαζψο παξέρεηαη ν απαξαίηεηνο νδεγφο εξκελείαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

ηάδην 5: Αλαηξνθνδόηεζε 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ θχθινπ δσήο ζπλαληνχκε ην ηειηθφ 

ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ζηάδην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο δίλεη ην βήκα ζηνλ 

ρξήζηε λα εθθξαζηεί ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξνρψλ ηνπ βξεηαληθνχ ηζηφηνπνπ. 

Οη παξάκεηξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ πνηνηηθά ην ελ ιφγσ ζηάδην αθνινπζνχλ αλαιπηηθά. 

.5.1: Βαζκνιόγεζε δεδνκέλωλ 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

θηψρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κέζα απφ ηε ζρεηηθή επηινγή 

πνπ παξέρεη ν θπβεξλεηηθφο ηζηφηνπνο. Πην ζπγθεθξηκέλα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

ρξήζηε λα αμηνινγήζεη θαη λα ζρνιηάζεη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ δεκηνπξγψληαο 

αξρηθά έλα ινγαξηαζκφ. ηε ζπλέρεηα κε ζχλδεζε ζην ινγαξηαζκφ απηφ, ηνπνζεηψληαο 

ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη λα παξαζέηεη ηελ 

πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηνπ φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζην 

βξεηαληθφ site.  

Δπηπιένλ κέζα απφ ην ινγαξηαζκφ απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζε λα 

δηακνξθψζεη έλα πξνζσπηθφ πξνθίι, ην νπνίν δηαηεξεί ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ 

http://data.gov.uk/dataset/ni_116_proportion_of_children_in_poverty
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δεκνζηεχζεσλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην πξνθίι 

ηνπ. 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη έλα δνθηκαζηηθφ πξνθίι πνπ δηακνξθψζεθε 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 62  Γνθηκαζηηθφ πξνθίι ζην βξεηαληθφ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν 

 

.5.2: ύλδεζε κε θνηλωληθά Γίθηπα 

Σέινο φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε, ην 

βξεηαληθφ site παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα θνηλνπνηήζεη θαη λα ζρνιηάζεη – 

αμηνινγήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηα 

νπνία δηαζπλδέεηαη ν θπβεξλεηηθφο ηζηφηνπνο, twitter, facebook θαη google +. Ζ 

ζχλδεζε ηνπ ηζηφηνπνπ κε ηα δίθηπα απηά, δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο κεγάιεο 

κεξίδαο δηαθνξεηηθνχ θνηλνχ, ην νπνίν δηαηεξεί πξνθίι ζηα πξναλαθεξζέληα δίθηπα. 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε θάπνην απφ απηά ηα δίθηπα. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 63  Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα Κνηλσληθά δίθηπα  
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ  

Ζ δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο επηθέξνληαο 

ξηδηθέο αιιαγέο ζε απηή είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Οη θπβεξλήζεηο κε ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθά κεζφδσλ επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο άμνλεο δηαθπβέξλεζεο, 

πξνζεγγίδνληαο ηνπο πνιίηεο θαη θαιψληαο ηνπο ζε ελεξγψ ζπκκεηνρή ζην θπβεξλεηηθφ 

έξγν. Ζ ζρέζε ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο πνιίηεο ηίζεηαη πιένλ ζε λέα αλνηρηή βάζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξαθηηθέο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε εμεηάζηεθε ε εμειηθηηθή πνξεία 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ηα δηάθνξα κνληέια εθαξκνγήο ηεο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε απηήο σο αλνηρηή δηαθπβέξλεζε. Πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηηο πξαθηηθέο ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο αλά ηνλ θφζκν, 

ζηνρεχνληαο ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο. ην πνιηηηθφ πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο νη θπβεξλήζεηο δεκνζηνπνηνχλ – 

αλνίγνπλ πξνο ην επξχ θνηλφ κεγάιν θνκκάηη ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ. 

Απφξξνηα ηνπ αλνηρηνχ πξνθίι ησλ θπβεξλήζεσλ είλαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο ζην θπβεξλεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ην νπνίν επί καθξφλ 

ινγίδνληαλ σο απνθιεηζηηθά πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ δηάζεζε ησλ 

δεκφζησλ δεδνκέλσλ πξνσζείηαη πιένλ φρη κφλν σο κέζνλ δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο δέζκεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο αιιά απνθηά ραξαθηήξα 

πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο. Σν θίλεκα ηεο απειεπζέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ έξημε θσο ζηα 

πνιπδηάζηαηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε δπλεηηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ πεπνίζεζε απηή σζεί θπβεξλήζεηο θαη ελψζεηο 

θπβεξλήζεσλ φπσο ε Δπξσπατθή, λα ζέηεη ην δήηεκα ηεο αλνηρηήο δηάζεζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πςειά ζηηο πνιηηηθέο αηδέληεο. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε θπβεξλεηηθή παξνπζία ζηνπο ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπνπ δηαηεξνχληαη 

πξνθίι θπβεξλήζεσλ, δεκνζηνπνηψληαο πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θπβεξλεηηθφ έξγν. 

Ζ αλνηρηή δηάζεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ εγείξεη ζεκαληηθή δεηήκαηα 

πνηφηεηαο φπσο απηά κειεηήζεθαλ, θαζψο θξηηήξηα αμηνπηζηίαο θαη ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο απνηεινχλ θξίζηκεο πνηνηηθέο παξακέηξνπο. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, ηεο 
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επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ πνηνηηθή απφδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πνηνηηθή δηαζθάιηζε ηνπο ινηπφλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχμακε ηνλ θχθιν δσήο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο απνηειείηαη 

απφ πέληε ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά αληηπξνζσπεχνπλ ηα βήκαηα ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηζηφηνπν φπνπ δεκνζηεχνληαη. Δπηπιένλ 

εληάζζνληαο ηελ πνηφηεηα αμηνιφγεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ θχθιν δσήο, 

θάζε ζηάδην πεξηιακβάλεη πνηνηηθέο παξακέηξνπο. Οη παξάκεηξνη πνηφηεηαο φπσο 

επηιέρζεθαλ ζηνρεχνπλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε θαη ζηελ 

παξψζεζε ηνπ πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ. 

Ο θχθινο δσήο, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζην βξεηαληθφ 

θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν data.gov.uk, κε ηε κνξθή κειέηεο πεξηπηψζεσλ, φπνπ 

εμεηάδνληαη δχν δηαθνξεηηθά ζελάξηα εθαξκνγήο ηνπ θχθινπ δσήο. Αξρηθά 

παξνπζηάδεηαη ε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε αλαδήηεζεο θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε θηψρεηα. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηνπ θχθινπ δσήο καο νδεγεί ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ εκπεηξία 

αλαδήηεζεο δεκφζησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Αξρηθά δηαπηζηψλνπκε κέζα απφ ηα ζελάξηα ρξήζεο φηη ην data.gov.uk απνηειεί 

έλα ζχγρξνλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κε πεξηερφκελν θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ εκπινπηίδεηαη ζπρλά, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ επαλαιεπηηθέο 

επηζθέςεηο ζην site, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηζθεθηεί 

επίθαηξα δεκφζηα δεδνκέλα. 

 

 Σν πεξηβάιινλ πινήγεζεο απνδεηθλχεηαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, θαζψο ηνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θίιηξα δηεπθνιχλνληαο ηδηαίηεξα ηε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο. Δπηπξφζζεηα ηα απνηειέζκαηα νκαδνπνηνχληαη ζε 

ζχλνια δεδνκέλσλ (datasets) ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπο, ζπκβάιινληαο 

ζηα ζηάδηα επηζθφπεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ ρξήζηε. 
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 Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηεο πνηνηηθήο παξακέηξνπ ηεο 

πξνηππνπνίεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πξνθχπηεη φηη ηα κεηαδεδνκέλα ησλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ δελ έρνπλ πξνηππνπνηεζεί. Παξαηεξνχληαη θάπνηεο δνκέο 

παξνπζίαζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ νη νπνίεο επηθξαηνχλ θαη εκθαλίδνληαη 

ζπρλφηεξα, σζηφζν δελ ππάξρεη κηα εληαία δνκή πνπ λα εθαξκφδεηαη θαζνιηθά 

ζηα ζχλνια δεδνκέλσλ. 

 

 Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο πνηνηηθήο παξακέηξνπ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα 

δεδνκέλα, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ζχλνια δεδνκέλσλ ηα νπνία παξακέλνπλ 

θιεηζηά ή απαηηνχλ εηδηθή αδεηνδφηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηά. Κάηη ηέηνην 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο αλνηρηήο δηάζεζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Σνλίδεηαη επίζεο, φηη ζε ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά 

ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ, παξαηεξήζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα κεηαδεδνκέλα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Πην αλαιπηηθά, ε κειέηε ηεο πνηνηηθήο 

παξακέηξνπ ηεο ζπλέπεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ καο νδεγεί ζε αλαληηζηνηρίεο, θπξίσο ζηε ρξνληθή ηνπνζέηεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ δεδνκέλσλ, ζε θάπνηα ζχλνια δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ. 

 

 Σέινο δίλεηαη έκθαζε ζηε δεκνζίεπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο αξρείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε απνηειέζκαηα 

θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ λα δηαηίζεληαη ζην ρξήζηε ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο 

αξρείσλ (format) δηεπθνιχλνληαο θαηαπηφλ ηνλ ηξφπν ηε ρξήζε ηνπο. 

Παξάιιεια θάπνηα απφ απηά δεκνζηεχνληαη θαη κε ηε κνξθή 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζε δεκνθηιείο ηζηφηνπνπο φπσο ην 

www.youtube.com, κε θξηηήξην ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπο.  

 

Οινθιεξψλνληαο, ηνπνζεηνχκε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζεη σο κηα απφπεηξα 

πξνζέγγηζεο ηεο νπηηθήο ηνπ ρξήζηε ζε επίπεδν βεκάησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

αλνηρηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν πεδίν απηφ ελδείθλπηαη γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε θαζψο ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαηεπζχλεηαη ζηε κειέηε ηεο δηάζεζεο 

ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλεηηθψλ δνκψλ. Πξνηείλεηαη ε 

http://www.youtube.com/
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επαλαιεπηηθή εθαξκνγή ηνπ θχθινπ δσήο κε πεξηζζφηεξα ζελάξηα ρξήζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή, φπσο γηα παξάδεηγκα πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο. 

 Δπηπξφζζεηα πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε θαη 

ε πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ πνηνηηθψλ παξακέηξσλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο 

ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια 

εληζρχεηαη θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, φηη παξνπζηάδεη 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ην ζηάδην ηεο αλαηξνθνδφηεζεο φπνπ πξνηείλεηαη ε εκβάζπλζε 

ζηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηνλ θπβεξλεηηθφ ηζηφηνπν φπνπ 

δηαηίζεληαη ηα θπβεξλεηηθά δεδνκέλα. 
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