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Περίληψη   

Σήμερα είναι έντονη η προσπάθεια για το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση 

της πληροφορίας, ειδικότερα μέσω της απελευθέρωσης των δεδομένων που αφορούν το 

δημόσιο τομέα. Αυτή η προσπάθεια έχει ως στόχο το όσο το δυνατό μεγαλύτερο όφελος 

του πολίτη, κυρίως μέσω της συλλογής δεδομένων σχετικών με τις δημόσιες δαπάνες, 

και την επιστροφή στον φορολογούμενο της μέγιστης δυνατής αξίας. 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν και να αναλυθούν οι κατάλογοι/ πύλες 

που διαθέτουν σύνολα ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων και αφορούν την Ελληνική 

Επικράτεια. Μέσω της ανάλυσης μπορούν να γίνουν διαθέσιμες πληροφορίες για την 

εμβέλεια που έχουν οι κατάλογοι (εθνικό επίπεδο ή τοπικό), τι είδους σύνολα δεδομένων 

φιλοξενούνται , σε τι μορφές, αν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας, και αν 

μπορούν να αντληθούν λεπτομερείς πληροφορίες για τις οντότητες αυτές. 

Μελετήθηκαν είκοσι κατάλογοι που παρέχουν σύνολα δεδομένων  και αφορούν τη 

χώρα της Ελλάδας με σκοπό την ανάλυση των σχετικών χαρακτηριστικών τους και την 

αλληλεπίδραση με τους ενδιαφερόμενους παρόχους και χρήστες. 

Βάσει  συμπερασμάτων που προέκυψαν από την έρευνα και την ανάλυση μπορούν να 

προταθούν και να διατυπωθούν συστάσεις σε κυβερνητικούς φορείς και παρόχους 

δεδομένων για την ενίσχυσης της διάθεσης και παροχής ανοικτών κυβερνητικών 

δεδομένων στην Ελλάδα σε οργανωμένο επίπεδο με κύριο σκοπό τα κοινωνικοικονομικά 

οφέλη, τη δημιουργία αξίας από την χρήση τους, την αύξηση της διαφάνειας και την 

ενεργό συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων. 
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Abstract 

Nowadays a strong effort is noticed by sharing and reuse information, in particular 

through the release of data on the public sector. This effort is aimed at the greatest 

possible benefit of the citizens, especially through the collection of data on public 

expenditure, and the return of the maximum possible value to the taxpayer. 

The aim of this report is to study and to analyze the portals which have sets of open 

government data and which concern to the Greek Government. Throughout, the analysis 

can make available information about the portal’s range (national or local), what kind of 

data sets hosted , what formats etc. Although if possibility for further processing exists, 

and what kind of detailed information are available . 

Twenty portals are examined and provide data sets concerning the country of Greece in 

order to analyze the characteristics and interaction by interested providers and users. 

Interesting conclusion of research and analysis have been drown. Based on them 

recommendations to government agencies and data providers for the strengthening and 

provision of open government data in Greece have been formulated. There are plenty of 

social and economic benefits that create value by using open data, in order to increase 

transparency and active citizen participation in decision-making. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Η εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε δεδομένα αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την αναπτυξιακή πορεία μιας χώρας τόσο σε οικονομικό όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο. Σε πολιτειακό επίπεδο τα ανοικτά δεδομένα βοηθούν τη δημόσια 

διοίκηση να χαράξει και να εφαρμόσει πολιτικές βασισμένες στις πραγματικές ανάγκες 

των πολιτών, ενώ σε ερευνητικό επίπεδο αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον 

ερευνητή, καθώς του προσφέρουν πρόσβαση σε δεδομένα από όλον τον κόσμο.  

Η απελευθέρωση των δημόσιων δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα διάφορα κοινωνικά 

οφέλη, όπως διαφάνεια στις δημόσιες πράξεις και ταυτόχρονα έλεγχο της δημόσιας 

διοίκησης από τους πολίτες. Επίσης, η απελευθέρωση της δημόσιας πληροφορίας έχει 

και σημαντικά οικονομικά οφέλη, καθώς επιτρέπει την πρόσβαση ακόμη και μικρών / 

νέων επιχειρήσεων σε δωρεάν πληροφορία, με σκοπό την ανάπτυξη  υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας. 

 Συνοψίζοντας, τα ανοικτά δεδομένα εξυπηρετούν και τους τρεις βασικούς άξονες της 

ανοικτής διακυβέρνησης, συγκεκριμένα τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή, 

επιτρέποντας ταυτόχρονα την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων, καθώς και τη μείωση του κόστους της πρόσβασης σε δεδομένα που 

είναι απαραίτητα για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. 

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να βρεθούν οι Ελληνικές 

Πύλες/Κατάλογοι (Portals) Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων τα οποία 

συγκεντρώνουν τα διαθέσιμα και σε ελεύθερη χρήση σύνολα δεδομένων με σκοπό την 

ενίσχυση της διαφάνειας, της επαναχρησιμοποίησης αλλά και της δια-λειτουργικότητας 

των δεδομένων. 

Σκοπός της μελέτης είναι γίνει η παρουσίαση και η κατηγοριοποίηση των 

καταλόγων/πυλών αυτών απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν τον αριθμό των 

συνόλων, τον τρόπου που διατίθεται και σε τι διαμόρφωση, αν είναι επεξεργάσιμα και αν 

έχουν δυνατότητα διασύνδεσης και με άλλα δεδομένα καθώς επίσης και ποιες επιπλέον 

πληροφορίες μπορούν να αντληθούν γύρω από αυτά. 

Τέλος θα γίνει η παρουσίαση των καταλόγων που μελετήθηκαν και η ανάλυση τους. 
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1.3. Περιεχόμενα της μελέτης 

Το κεφάλαιο 2 αφορά και περιέχει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όπου 

αναφέρονται ορισμοί των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, τα χαρακτηριστικά τους, 

οι κατηγορίες στις οποίες μπορούμε γενικά να τα εντάξουμε, οι άδειες χρήσης, ο τρόπος 

με τον οποίο αξιολογούνται, αν υπάρχουν ή όχι οφέλη από την ανοικτή διάθεση τους και 

τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν. 

Το κεφάλαιο 3 περιέχει την περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε 

προκειμένου να γίνει η αναζήτηση και η παρουσίαση των καταλόγων που είναι 

διαθέσιμοι. Τίθενται τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν καθώς και τα όρια στα 

οποία έγινε η αναζήτηση. 

Το κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα, στη γενική θεματολογία των συνόλων, στη 

κατηγοριοποίηση των ανοικτών καταλόγων (open government data portals) και τέλος 

γίνεται η παρουσίαση των καταλόγων που μελετήθηκαν. 

Στο κεφάλαιο 5παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και γίνεται συγκριτική 

παρουσίαση των μεταξύ τους αποτελεσμάτων. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 καταγράφονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης και 

παρουσιάζονται κάποιοι στόχοι που μπορούν να υλοποιηθούν ώστε να ξεπεραστούν 

εμπόδια που υπάρχουν σήμερα, να γίνει η χώρα μας ανταγωνιστική με άμεσο στόχο και 

σκοπό την ανοικτή διοίκηση και τη καθολική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. 
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1. Εισαγωγή 

Ανοικτά μπορούν να είναι όλα τα δεδομένα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο από 

οποιοδήποτε φορέα και με οποιοδήποτε αντικείμενο. Ως επί το πλείστον, τα ανοικτά 

δεδομένα προέρχονται από κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς, που δημοσιεύουν 

δεδομένα σχετικά με οικονομικά, νομικά και κοινωνικά θέματα (π.χ. προϋπολογισμούς, 

χάρτες, τιμές κ.α.)  

 

Εικόνα 1- Ανάπτυξη Δεδομένων (Ερευνητικό Ίδρυμα Αθηνά
1
) 

  

Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί οργανισμοί αρχίζουν να διαθέτουν τα δεδομένα τους 

ελεύθερα στο διαδίκτυο, για παράδειγμα επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, κτλ. Σε αυτή 

την προσπάθεια έρχεται να συμβάλλει η σύσταση του the Open Data Institute
2
 που έχει 

ως αποστολή την ελευθέρωση δεδομένων από ιδιωτικές πρωτοβουλίες.  

2.2. Ανοικτά Δεδομένα 

2.2.1. Ορισμοί 

Για να δοθεί μια πλήρης εικόνα των ανοικτών δεδομένων χρήσιμο είναι να αναλυθεί το 

πλαίσιο στο οποίο αυτά τοποθετούνται (Εικόνα 2) . Στην ενότητα αυτή αναλύεται η 

έννοια των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data), των Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων 

                                                 

1
 http://www.minpress.gr/minpress/terrovitis.pdf 

2
 http://opendatainstitude.org 
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(Open Government Data), και των Δημόσιων Δεδομένων (Public Data), καθώς και οι 

αρχές που τα διέπουν. 

 

Εικόνα 2: Το οικοσύστημα των Ανοικτών Δεδομένων (http://opengov.ellak.gr). 

 

Υπάρχει πληθώρα ορισμών που δίνονται στη βιβλιογραφία και στις δημόσιες 

συζητήσεις σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα. Σύμφωνα με τον οργανισμό Open 

Knowledge Foundation
3
  δίνεται ο παρακάτω ορισμός  «ανοικτά είναι τα δεδομένα που 

μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν 

από οποιονδήποτε, υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, 

με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους» . Σύμφωνα πάλι με το με τον οργανισμό Open 

Knowledge Foundation
4
 για να χαρακτηριστούν τα δεδομένα ανοικτά θα πρέπει να 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. 

 Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα (Availability and Access) 

 Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην πρωτογενή μορφή τους, να μπορούν να 

αναπαραχθούν και να είναι διαθέσιμα από το διαδίκτυο σε μορφή αναγνώσιμη. 

 Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή (Re-use and Redistribution) 

Τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν 

με άλλα δεδομένα. 

 Καθολική Συμμετοχή (Universal Participation)  

Πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να έχει ο καθένας χωρίς περιορισμούς. 

                                                 

3
 http://okfn.gr/open-data/ 

4
 http://okfn.gr/open-data/ 
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 Σύμφωνα με τους Boulton et al. για να θεωρούνται «ανοικτά δεδομένα», τα δεδομένα 

θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, αξιολογήσιμα, κατανοητά και εύχρηστα (accessible, 

accessable, intelligible and useable). (Boulton et al ,2012). Τα χαρακτηριστικά αυτά 

φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). 

Ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό που δίνει επιπλέον αξία στα δεδομένα είναι η 

«διαλειτουργικότητα». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη δυνατότητα 

διαφορετικών συστημάτων να λειτουργούν και να συνυπάρχουν μαζί με σκοπό την 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών και υπηρεσιών. 

 

Πίνακας 1: Προσαρμογή του όρου Ανοικτά Δεδομένα (Boulton G. ,2012). 

Χαρακτηριστικό 

ανοικτών δεδομένων 

 

Ορισμός 

Προσβάσιμα (accessible) Τα δεδομένα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα και σε μορφή 

που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Αξιολογήσιμα (assessable) Σε μια κατάσταση στην οποία να μπορεί να 

αξιολογηθεί η αξιοπιστία των δεδομένων ή της 

πληροφορίας.  

Κατανοητά (intelligible) Πρέπει να είναι πλήρη και ολοκληρωμένα για όσους 

επιθυμούν να εξετάσουν κάτι. Το κοινό πρέπει να είναι 

σε θέση να κάνει κάποια κρίση ή εκτίμηση του τι 

κοινοποιείται. 

Εύχρηστα (useable) Σε μια μορφή όπου οι άλλοι να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα ή τις πληροφορίες. Τα 

δεδομένα πρέπει να είναι σε θέση να 

επαναχρησιμοποιηθούν, για διάφορους σκοπούς, και 

επομένως απαιτούν κατάλληλη πληροφόρηση και 

μεταδεδομένα. Η δυνατότητα χρήσης αυτών επίσης θα 

εξαρτηθεί από αυτούς που επιθυμούν να τα 

χρησιμοποιήσουν. 

2.2.2. Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα 

«Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα» (Open Government Data) είναι τα δεδομένα  που 

παράγονται ή συλλέγονται από την κυβέρνηση ή κυβερνητικά ελεγχόμενους 
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οργανισμούς. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 

(Public Sector Information PSI).  

Πληροφορίες του Δημόσιου τομέα είναι όλα τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται, 

παράγονται, αναπαράγονται, διαδίδονται ή βρίσκονται στη διάθεση των φορέων του 

δημοσίου τομέα (στατιστικά στοιχεία, γεωχωρικά δεδομένα, βάσεις δεδομένων, μελέτες, 

εγκύκλιοι, οδηγίες) (Weiss, 2002) 

Ο ορισμός που δίνεται από το Open Knowledge Foundation είναι ο εξής: « Τα Ανοικτά 

Κυβερνητικά Δεδομένα είναι τα Ανοικτά Δεδομένα που παράγονται από τις κυβερνήσεις. 

Πρόκειται για δεδομένα που συλλέγονται για την παροχή υπηρεσίας και δεν περιέχουν 

προσωπικά στοιχεία ή εταιρικά μυστικά. Τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα είναι ένα 

υποσύνολο των Δεδομένων του Δημοσίου Τομέα, που είναι ευρύτερα σε εμβέλεια». 

 Ένας άλλος σύντομος ορισμός δίνεται από τον Tim Berners-Lee(2010) ο οποίος σε μια 

ομιλία του για το Government 2.0 στην Ουάσινγκτον το Δεκέμβρη του 2010 διαχώρισε 

τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα από τα έγγραφα WikiLeaks αναφέροντας ότι «Τα 

Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα είναι τα δεδομένα μιας χώρας, τα οποία δεν αφορούν 

προσωπικές πληροφορίες, δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα και δεν περιλαμβάνουν 

στρατιωτικά ή κυβερνητικά μυστικά». 

 

 

 

Εικόνα 3: Ο σχεδιασμός της δομής των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων του 

Καναδά . 

 

Οι O'Reily & Malamud όρισαν το 2007 μαζί με τις εταιρείες Sunlight, Google και 

Yahoo τις βασικές αρχές για την ανοικτότητα των κυβερνητικών δεδομένων: 
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1. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα (Complete) 

2. Τα δεδομένα πρέπει να είναι πρωτογενή (Primary) 

3. Τα δεδομένα πρέπει να είναι επίκαιρα (Timely) 

4. Τα δεδομένα πρέπει να είναι προσβάσιμα (Αccessible) 

5. Τα δεδομένα πρέπει να είναι επεξεργάσιμα σε γλώσσα μηχανής (Machine-

Processable)  

6. Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις (Non-discriminatory)  

7. Οι τύποι αποθήκευσης των δεδομένων δεν πρέπει να είναι ιδιόκτητοι (Non-

proprietary) 

8. Τα δεδομένα πρέπει να μην απαιτούν άδεια (License-free) 

Μια άλλη ανάλυση που έχει γίνει από τους James Manyika et all to 2013, αναφέρει ότι 

η ανοικτότητα μπορεί να διαβαθμιστεί συναρτήσει τεσσάρων χαρακτηριστικών τα οποία 

αφορούν (Εικόνα 4) τα εξής: 

 Βαθμός πρόσβασης: κατά πόσο τα δεδομένα είναι ελεύθερα προς διάθεση και 

κατά πόσο ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτά 

 Αναγνωσιμότητα: αφορά αν τα δεδομένα βρίσκονται σε μορφή μηχανικά 

αναγνώσιμη ή όχι 

 Κόστος απόκτησης: αφορά το αν η πρόσβαση στα δεδομένα επιβαρύνει 

οικονομικά τους χρήστες 

 Άδειες χρήσης: αφορά την εντελώς ελεύθερη ή όχι πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς 

περιορισμούς χρήσης και επαναχρήσης. 
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Εικόνα 4-Ανοικτότητα βασισμένη σε 4 χαρακτηριστικά (James Manyika et all, 

2013) 

Τέλος άλλα δύο σημαντικά χαρακτηριστικά για τα δημόσια κυβερνητικά δεδομένα 

είναι:  

 Διαχρονικότητα 

 Η δυνατότητα εύρεσης πληροφορίας οποιαδήποτε στιγμή. Η πληροφορία που 

δημοσιεύεται από την κυβέρνηση στο διαδίκτυο πρέπει να είναι να είναι διαθέσιμη στο 

χρόνο και να υπάρχει ροή δεδομένων ώστε να είναι εμφανείς πιθανές τροποποιήσεις ή 

αλλαγές . Με σκοπό την καλύτερη χρήση από τους πολίτες, η πληροφορία πρέπει να 

παραμένει δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, με κατάλληλες διατάξεις τήρησης των 

διαφορετικών της εκδόσεων και αρχειοθέτησής της.  

 Κόστος Χρήσης 

 Το κόστος που επιβάλλεται στο κοινό για την πρόσβαση στα ανοικτά κυβερνητικά 

δεδομένα, ακόμη και αν είναι το ελάχιστο δυνατό, αποτελεί έναν από τα μεγαλύτερα 

εμπόδια στη δημοσίευση δημόσιων δεδομένων και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να 

υφίσταται. 
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2.3. Κατηγοριοποίηση Ανοικτών Δεδομένων 

Μια γενική και τυπική κατηγοριοποίηση που έχει γίνει από τον μη-κερδοσκοπικό 

οργανισμό OKFN με βάση το περιεχόμενό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: κατηγορίες 

(okfn.org/opendata)( Εικόνα 5): 

 Γεωγραφικά δεδομένα: Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

χαρτών (δρόμοι, κτίρια, τοπογραφικά στοιχεία, σύνορα). 

 Πολιτιστικά δεδομένα: Δεδομένα που σχετίζονται με πολιτιστικά έργα και έργα 

τέχνης (τίτλοι, δημιουργοί, συγγραφείς και δεδομένα βιβλιοθηκών και μουσείων). 

 Επιστημονικά δεδομένα: Δεδομένα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

επιστημονικής έρευνας. 

 Οικονομικά δεδομένα: Δεδομένα που αφορούν κυβερνητικούς λογαριασμούς 

(έξοδα, δαπάνες, πληροφορίες σχετικά με χρηματοπιστωτικές αγορές, μετοχές, 

ομόλογα). 

 Στατιστικά δεδομένα: Δεδομένα από στατιστικές υπηρεσίες. 

 Καιρικά δεδομένα: Δεδομένα διαφόρων τύπων που χρησιμοποιούνται για την 

πρόβλεψη καιρού και κλίματος. 

 Περιβαλλοντικά δεδομένα: Δεδομένα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 

(παρουσία και επίπεδο ρύπων, ποτάμια, θάλασσες). 
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Εικόνα 5: Κατηγοριοποίηση των ανοικτών δεδομένων . 

 

 

 

2.3.1. Άδειες Χρήσης ("Licensing")  

Οι άδειες χρήσης που συναντώνται συχνότερα είναι η άδεια Creative Commons Public 

Domain Dedication ( CC0) και η άδεια Creative Commons Αναφορά στο Δημιουργό. Η   

χρήση μία προτυποποιημένης άδειας στην ανοικτή διάθεση των δεδομένων καθορίζει και 

διασαφηνίζει πλήρως τα δικαιώματα πρόσβασης, χρήσης ή αναδημοσίευσης των 

δεδομένων είτε από τον πάροχο είτε από τον χρήστη. Συνήθως το είδος της άδειας 

χρήσης των δεδομένων ορίζεται από τον πάροχο.  Αναφορικά με το κόστος χρήσης όσο 

πιο ανοικτή είναι μια άδεια τόσο μειώνεται και το κόστος χρήσης των δεδομένων. 

Τύποι αδειών χρήσης που διέπουν τα δεδομένα φαίνονται αναλυτικότερα στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2-Άδειες χρήσης Ανοικτών δεδομένων- http://opendefinition.org/licenses/ 

2.3.1.1. Αξιολόγηση Ανοικτών Δεδομένων  

Ο Tim Berners-Lee εισήγαγε το 2010 το σύστημα αξιολόγησης των ανοικτών 

δεδομένων, βασισμένο στην ποιότητα και τη διαθεσιμότητά τους, το οποίο περιγράφεται 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2). Οι κυβερνήσεις κατέχουν δεδομένα σε 

διαφορετικούς τύπους  αρχείων (formats), οι οποίοι δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να 

χρησιμοποιηθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν σε ένα portal δεδομένων, διότι κάθε τύπος 

αρχείου έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Με βάση αυτό το 2010 ο Tim Berners-Lee  

εισήγαγε το «σχήμα των 5 αστεριών» (Πίνακας 2), με το οποίο τα ανοικτά δεδομένα 

βαθμολογούνται από 1 εώς 5 αστέρια ανάλογα με την ποιότητα τους. 

Πίνακας 3. Μεθοδολογία αποτίμησης συνόλου δεδομένων.(Tim Berners Lee,2010) 

★ Διαθέσιμα στο web (σε οποιοδήποτε format) αλλά με ένα ανοικτό license, για να 

είναι ανοικτά δεδομένα. 

★★ Διαθέσιμα ως δεδομένα δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αναγνώσιμα 

από μηχανή (π.χ. ένας πίνακας σε αρχείο Excel αντί για μια σκαναρισμένη εικόνα 

του). 

★★★ Όπως το (2), και επιπλέον το format να είναι ελεύθερο ιδιοκτησίας (π.χ. CSV 

αντί για Excel). 

★★★★ Όλα τα παραπάνω, και επιπλέον να χρησιμοποιούνται ανοικτά standards 

από το W3C (RDF και SPARQL) που θα χαρακτηρίζουν τα στοιχεία, ώστε να 
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εντοπίζονται εύκολα από άλλους. 

★★★★★ Όλα τα παραπάνω, και επιπλέον σύνδεση των δεδομένων με τα 

δεδομένα των άλλων για να είναι υπάρχει σύνδεση με τον έξω κόσμο. 

 

 

 

Εικόνα 6: Παράδειγμα ταξινόμησης ανοικτών δεδομένων με βάση το «σχήμα των 5 

αστεριών» . 
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2.4. Χρήση ανοικτών δεδομένων και συνέπειες 

2.4.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανοικτότητα των δεδομένων 

Παρόλη την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και την διείσδυση της στις 

καθημερινότητα των πολιτών υπάρχουν ακόμη αντιρρήσεις και καχυποψίες σχετικά με 

την προστασία της ιδιωτικότητας και φύλαξης των προσωπικών δεδομένων. Κάποιοι 

σημαντικοί παράγοντες που συμβάλουν στο να μην είναι τα δεδομένα καθόλα ανοικτά 

και διαθέσιμα, αναλύονται παρακάτω: 

Νομικοί λόγοι 

Η νομική φύση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί τροχοπέδη στην 

διάθεση των δεδομένων. Πληροφορίες που σχετίζονται με  πρόσωπα  μπορούν να 

φανερώσουν την ταυτότητα τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μην 

δημοσιοποιούνται. Ωστόσο υπάρχει τρόπος εξάλειψης της ταυτοποίησης μέσω της 

ανωνυμοποίησης, την διαγραφή δηλαδή των στοιχείων που μπορούν να σκιαγραφήσουν 

ένα πρόσωπο και μέσω της πρόσδωσης κάποιων ψευδώνυμων.  

Οικονομικοί λόγοι:  

Επιπλέον εμπόδια έρχονται να προστεθούν από την πηγή εισόδων που προκύπτουν από 

τις κλειστές άδειες χρήσης δεδομένων. Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες η πρόσβαση στα 

δεδομένα που παρέχουν γίνεται με χρέωση του χρήστη.  

Ένας άλλος λόγος είναι το κόστος διάθεσης των δεδομένων που αφορά τις επενδύσεις 

που θα πρέπει να γίνουν. 

Τεχνολογικοί λόγοι 

Τα δεδομένα πολλές φορές δημοσιοποιούνται σε όχι τόσο καλή ποιότητα, γεγονός που 

δεν τα κάνει φιλικά προς το χρήστη και δεν επιτρέπει την ανταλλαγή τους. Δεν έχουν 

αναπτυχθεί ακόμη επαρκείς μηχανισμοί που θα μπορούν εγγυηθούν την πλήρη 

εγκυρότητα των δεδομένων. 

Επιπλέον το μέγεθος των δεδομένων είναι πολύ μεγάλο με αποτέλεσμα να γίνεται η 

υπερφόρτωση των διακομιστών (servers) στους οποίους φιλοξενούνται. Η αύξηση του 

όγκου των δεδομένων στους διακομιστές συνεπάγεται και αύξηση του κόστους 

διατήρησης και συντήρησης, που πολλές φορές οι κυβερνήσεις δεν είναι διαθέσιμες να 

καλύψουν. 

Επιπλέον τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών δεν είναι 

εκσυγχρονισμένα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διασύνδεση και η επικοινωνία 

μεταξύ τους.  
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Εσωτερικοί λόγοι 

Η δομή και η κατανομή που υπάρχει στα διάφορα επίπεδα κυβέρνησης (τοπική, 

περιφερειακή, κεντρική) δεν έχει καθορίσει ακόμη τα όρια κάθε επιπέδου διοίκησης και 

δεν υπάρχει σαφής επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων.  

Επιπλέον λόγω της γραφειοκρατίας που επικρατεί σε μεγάλη κλίμακα οι διαδικασίες 

γίνονται δύσκαμπτες. Με τον τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων που υπάρχουν οι 

κυβερνητικοί φορείς αδυνατούν πολλές φορές να έχουν επίγνωση για το πλήθος των 

δεδομένων, την εγκυρότητα τους καθώς και την κατηγοριοποίηση τους, ώστε να προβούν 

άμεσα στην δημόσια διάθεση τους. 

Κοινωνικοί και πολιτισμικοί λόγοι 

Τέλος, η κουλτούρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τις ενέργειες και 

τις αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Συχνά, η αντίδραση στο άγνωστο και στο νέο 

είναι πολύ έντονη με αποτέλεσμα την απόρριψη του. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι 

αρνούνται να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους και να εκτελούν νέες διαδικασίες. 

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7) απεικονίζονται οι οντότητες που εμπλέκονται για 

ένα επιτυχές άνοιγμα δεδομένων και είναι Κυβερνήσεις, Προγραμματιστές, Επιχειρήσεις, 

Πολίτες, Εκδότες, Δημοσιογράφοι, Ερευνητές και Πανεπιστήμια. 

 

Εικόνα 7: Συμμετέχοντες για το επιτυχές άνοιγμα δεδομένων . 

 

2.4.2. Οφέλη των Ανοικτών Δεδομένων 

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Neelie Kroes (2010-2014) υπεύθυνη για 

την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη δήλωσε: «Τα ανοικτά δεδομένα είναι ισχυρότατος 
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μοχλός για μια καλύτερη οικονομία και μια καλύτερη κοινωνία. Τα ανοικτά δεδομένα είναι 

καύσιμο για καινοτομία, είναι εργαλείο διαφάνειας, για καλύτερη διακυβέρνηση και 

πολιτική. Τα ανοικτά δεδομένα βοηθούν να βρει κανείς εργασία η να ξοδεύονται συνετά τα 

χρήματα των φορολογούμενων.»( okfn.gr, Φεβρουάριος 2013) 

Η αναγκαιότητα της δημοσιοποίησης των δεδομένων έγκειται στα διάφορα οφέλη της, 

όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με αφορά του ερευνητικού ιδρύματος 

ERSA AU
5
  και συνοψίζονται στην Εικόνα 8: 

Διαφάνεια  

H διαθεσιμότητα των δεδομένων στο κοινό αυξάνει την διαφάνεια και την λογοδοσία. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρηματοδότηση μιας έρευνας από ένα δημόσιο 

ίδρυμα. Με την δημοσιοποίηση των δεδομένων θα μπορεί να αποδειχθεί οποιαδήποτε 

στιγμή ότι τα χρήματα έχουν αξιοποιηθεί σωστά και για τον σκοπό που είχαν 

δρομολογηθεί. Αντίστοιχα παραδείγματα είναι οι διαδικασίες προσλήψεων, εφαρμογής 

νόμων, εκτελεστικών διαταγών κ.α. 

Καινοτομία  

Η ύπαρξη ελευθέρων και έγκυρων δεδομένων συμβάλει στην ανάπτυξη μιας 

οικονομίας. Όταν υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης των δεδομένων απορρέει η 

δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών και υπηρεσιών και μετάδοσης της γνώσης. Έτσι 

οι οικονομίες χωρών μπορούν να γίνουν πλέον ανταγωνιστικές και να αυξηθεί βιοτικό 

επίπεδο των πολιτών τους. 

Απόδοση  

Η κοινή και ευρεία χρήση δεδομένων μειώνει την πιθανή αλληλοεπικάλυψη των 

προσπαθειών και των πόρων. Έτσι όταν αναζητείται μια πληροφορία μπορεί να 

ανακτηθεί άμεσα χωρίς σπατάλη χρόνου και πόρων. Ρητορική αναφορά σχετικά με την 

απόδοση αυτή έχει γίνει από τον Heidorn (Heidor P.B.,2008) ο οποίος αναφέρει ότι: «η 

πραγματική αξία των δεδομένων δεν προσδιορίζεται από το κόστος για τη συλλογή τους, 

αλλά στην εξοικονόμηση που πραγματοποιήθηκε από κάποιον άλλο, που δεν χρειάζεται να 

τα συγκεντρώσει εκ νέου». 

 

                                                 

5
 (https://www.ersa.edu.au/service/data-management/benefits-of-open-data/ 

https://www.ersa.edu.au/service/data-management/benefits-of-open-data/
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Εικόνα 8: Οφέλη από τα ανοικτά δεδομένα(ersa.edu.au/benefits of data). 

2.5. Οι πολλαπλές προοπτικές των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν οι Gonzalez-Zapata, F. & Heeks, R. (2015) 

βρέθηκαν τέσσερις διαφορετικές προοπτικές που μπορούν να προκύψουν ότι 

χαρακτηρίζουν τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα οι οποίες φαίνονται στην παρακάτω 

εικόνα. 
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Εικόνα 9- Προοπτικές των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων(Gonzalez-Zapata, F. & 

Heeks, R. (2015)) 

Σε γενικές γραμμές, η κατηγοριοποίηση των εννοιών γίνεται ως εξής: 

 Γραφειοκρατική— αφορά κυβερνητικά δεδομένα και τα θεωρεί ως μια 

κυβερνητική πολιτική. 

 Τεχνολογική — αξιοποιεί τα δεδομένα ως μια τεχνολογική καινοτομία που 

βελτιώνει τις λειτουργικές ιδιότητες των δημόσιων υποδομών. 

 Πολιτική — αφορά την Ανοικτή Διακυβέρνηση και έχει σκοπό να βελτιώσει και 

να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της κυβέρνησης προς τους πολίτες. 

 Οικονομική— τα δεδομένα θεωρούνται μέσο για τη δημιουργία πρόσθετης 

οικονομικής αξίας μέσω νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών. 

2.6. Οικονομική αξία Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων 

Σε συνέντευξη που δόθηκε στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή 

Πρόσβαση που διοργάνωσε τον Οκτώβριο 2013, το ΕΚΤ στην Αθήνα στο "Καινοτομία, 

Έρευνα και Τεχνολογίας" ο Malte Beyer-Katzenberger, Policy Officer στη Γενική 

Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «Θεωρούμε ότι τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή 

είναι μία σημαντική πηγή πάνω στην οποία μπορεί κανείς να χτίσει για να δημιουργήσει 

υπηρεσίες που θέλουν οι πολίτες. Οι χρήστες χρειάζονται υπηρεσίες οι οποίες μεταφράζουν 

τα ακατέργαστα δεδομένα σε υπηρεσίες γι’ αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει 

ότι το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων θα δημιουργήσει μία οικονομική δραστηριότητα 

της τάξεως των 40 δισ. ευρώ.». 
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«Τα δημόσια δεδομένα, είναι δικά μας και έχουμε κάθε δικαίωμα στην ελεύθερη 

πρόσβαση σε αυτά. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει ξοδεύοντας τα χρήματα των φορολογουμένων 

σε κλειστά συστήματα για τη δημόσια διοίκηση. Η ανυπολόγιστη αξία τους, δεν βρίσκεται 

στα ίδια τα δεδομένα, αλλά στον τρόπο που αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ως «καύσιμο» 

για νέες εφαρμογές και υπηρεσίες που θα αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και 

θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις 

εργασίας. Εφαρμογές στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού, των ηλεκτρονικών 

πληρωμών, των καθημερινών συναλλαγών του πολίτη με το δημόσιο», χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Μάκης Αντύπας τεχνικός διευθυντής της Viva Payments και μέλος της 

οργανωτικής ομάδας του TEDx Academy (protagon, «Ο πλούτος που σου κρύβουν», 

Αύγουστος 2013) 

Σε μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από τους Μanyika et all το 2013, αποδείχθηκε 

ότι θα μπορούσε να παράγονται ετησίως περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια 

σε οικονομική αξία σε παγκόσμιο επίπεδο σε επτά τομείς της οικονομίας μέσω διάχυτων 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί είναι αναγνώσιμες από μηχανή , προσιτές 

στο ευρύ κοινό, με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος, και μπορούν να μοιράζονται και 

διανέμονται ελεύθερα. Αυτές οι πηγές προστιθέμενης αξίας περιλαμβάνουν νέα έσοδα ή 

την αύξηση των ήδη υπαρχόντων, αποταμιεύσεις και οικονομικά πλεονάσματα που 

προέρχονται από τα διάφορα στοιχεία όπως για παράδειγμα τα δημογραφικά στοιχεία 

απογραφής, εκθέσεις καλλιεργειών, καθώς και πληροφορίες σχετικές με ανακλήσεις 

προϊόντων(Chui et all,2014) 

Για κάθε τομέα καθορίστηκαν οι σημαντικότεροι μοχλοί που προσδίδουν αξία και 

υπολογίστηκαν οι ετήσιες αξίες. Τα εργαλεία αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

καλύτερη λήψη αποφάσεων, παρέχοντας πληροφορίες για εξειδικευμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες και, εκθέτοντας ανωμαλίες στην απόδοση των δεδομένων. 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 10) φαίνεται η απόκτηση οικονομικής αξίας στον 

τομέα της εκπαίδευσης, στις μεταφορές, στα καταναλωτικά προϊόντα, στον ηλεκτρισμό, 

στα καύσιμα, στον τομέα της υγείας και των οικονομικών των καταναλωτών, όπου 

διαφαίνεται ότι μπορεί να κυμανθεί από 3,2 έως 5,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. 
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Εικόνα 10-οικονομική αξία των δεδομένων  σε 7 τομείς (Μanyika, 2013) 

Από την πλευρά τους οι κυβερνήσεις έχουν πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο τη 

δημιουργία αξίας από τα δεδομένα, στη διαχείριση των ρίσκων που προκύπτουν καθώς 

και την ενασχόληση των ενδιαφερομένων.  

Η μελέτη των Chui et all τον Απρίλιο του 2014 ανέδειξε τρεις κύριους μοχλούς με τους 

οποίους μπορούν οι κυβερνήσεις να παράξουν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε 

παγκόσμιο επίπεδο από τα ανοικτά δεδομένα. Αυτοί οι μοχλοί αναφέρονται στην λήψη 

αποφάσεων, στις νέες προσφορές και στην υπευθυνότητα-λογοδοσία (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11- 3 Βασικοί μοχλοί- εργαλεία Κυβερνήσεων(Chui et all, 2014) 

 Λήψη αποφάσεων: τα ανοικτά δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται σε πραγματικό 

χρόνο και να γίνονται συνειδητές και αντικειμενικές επιλογές. 

 Νέες προσφορές: τα ανοικτά δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς 

να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους, έτσι ώστε να μπορούν να 

δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες βάση αυτών 
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 Υπευθυνότητα: τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να εξάγουν πληροφορίες για 

συμπεριφορές, επιλογές και δαπάνες κάτι που μπορεί να επηρεάσει  οργανισμούς 

και πολίτες και να προβούν σε αναθεωρήσεις.  

Ο Tinholt στη δημοσίευση του «The Open Data Economy Unlocking Economic Value 

by Opening Government and Public Data» το 2013 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι  

«Έχουμε παρατηρήσει ότι χώρες με ισχυρή πολιτική στήριξη έχουν επιτύχει υψηλότερη 

ωριμότητα και καλύτερα αποτελέσματα στις πρωτοβουλίες για τα ανοικτά δεδομένα» . 

Κάποια επιπλέον οικονομικά οφέλη που αναφέρει ο Tinholt στην προαναφερθείσα 

δημοσίευση αφορούν τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τις επιχειρήσεις και αναφέρονται 

στην αύξηση φορολογικών εσόδων, σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, στη βελτίωση 

παροχής υπηρεσιών, στη μείωση αλληλένδετων συναλλαγών, στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας , στην απόκτηση εξειδικευμένου προσωπικού κα. (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12-Οικονομικά οφέλη σύμφωνα με Tinholt,2013 

2.7. Κατηγοριοποίηση των καταλόγων ανοικτών δεδομένων 

Σύμφωνα με έρευνα (Mouzakitis et al., 2011) που έχει γίνει, έχουν αναπτυχτεί δύο 

ξεχωριστές καταλόγων καταλόγων (portals) από πηγές με τα οποίες αποκτάς πρόσβαση 

σε κυβερνητικά δεδομένα μέσω διαδικτύου. 

H πρώτη κατηγορία αποτελείται από την κύρια πηγή των δεδομένων κοινοποιώντας 

αυθεντικά σύνολα δεδομένων. Συνήθως προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα 

λειτουργικότητας υποστηρίζοντας όλον τον κύκλο ζωής των δεδομένων από την 

δημιουργία τους, την ενημέρωση τους και τελικά την αρχειοθέτηση τους.  

Η δεύτερη κατηγορία  περιλαμβάνει τους συγκεντρωτικούς καταλόγους οι οποίοι είναι 

δευτερεύουσες πηγές δεδομένων προερχόμενες από ένα μεγάλο αριθμό 

υπηρεσιών/φορέων. Αποτελούν μεμονωμένα στοιχεία πρόσβασης σε πολλούς 

καταλόγους κάνοντας έτσι πιο εύκολη τη εύρεση των δεδομένων από τον κάθε 

ενδιαφερόμενο χρηστή . Συνήθως περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες για δεδομένα 
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και πηγές οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για τους χρηστές ώστε να αποκτήσουν μια 

πρώτη εικόνα για το τι είναι διαθέσιμο. Πολλοί από αυτούς λειτουργούν ως δομημένες 

καταχωρήσεις από πρωτογενείς πηγές δεδομένων οι οποίες αποθηκεύουν, δομημένες  και 

επεξεργάσιμες από μηχανή, πληροφορίες και παρέχουν σύνθετες λειτουργιές όπως 

αυτόματη καταχώρηση και ανάκτηση των ανοικτών δεδομένων 

Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα (Alexopoulos et al., 2013; Alexopoulos et al., 2014) η 

κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει ως εξής: 

1. Πρώτης γενιάς portals.  Εδώ υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ των 

δημιουργών και των χρηστών του περιεχομένου. Χαρακτηρίζονται από δεδομένα  τα 

οποία είναι σε μη επεξεργάσιμη μορφή πχ pdf και χωρίς να παρέχουν πληροφορίες 

για το περιεχόμενο  και δυνατότητα σύνδεσης με αλλά σύνολα δεδομένων. Επίσης, 

παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα upload & download αρχείων δεδομένων. Δεν 

παρέχουν αναβαθμίσεις των συνόλων από τους χρηστές, για παράδειγμα περαιτέρω 

επεξεργασία. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ παρόχου / 

δημιουργού και χρηστή.  

2. Η δεύτερη γενιά παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων τύπων δεδομένων 

από απλούς χρήστες, την ανάπτυξη διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών και την εκτενή 

συνεργασία και αλληλεπίδραση πληροφορίας . Παρέχουν επιπρόσθετα δυνατότητες 

σχολιασμού και αξιολόγησης δεδομένων, δημιουργία ομάδων γύρω από κοινά 

ενδιαφέροντα, επεξεργασία των συνόλων δεδομένων, βελτίωση στη προσαρμογή 

των συνόλων σε εξειδικευμένες ανάγκες και κατόπιν upload νέων συνόλων 

καθιστώντας έτσι τους χρήστες δημιουργούς και τελικούς χρήστες ταυτόχρονα. Ο 

κύριος στόχος είναι η προώθηση εκτενούς επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών 

(πολίτες , δημοσιογράφους, επιστήμονες ,επιχειρήσεις )κτλ και μεταξύ των παροχών 

(κυβερνητικές υπηρεσίες/φορείς) καθώς επίσης και η δημιουργία προστιθεμένης 

αξίας. 

2.8. Συμπεράσματα 

Η ανοικτή διάθεση των δεδομένων και δει των δημοσίων κυβερνητικών δεδομένων, 

δίνει πληθώρα δυνατοτήτων στους χρήστες τους απολαμβάνοντας οικονομικά οφέλη 

(δημιουργία οικονομικής αξίας). Για να επιτευχθεί όμως θα πρέπει να υπάρξει η θέληση 

των κυβερνήσεων για να διαθέσουν τα δεδομένα τους, να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή 

αλλά κυρίως να υπάρξει η συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών φορέων και υπηρεσιών 

ώστε να δημοσιοποιούν έγκυρα και έγκαιρα δεδομένα. 
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3. Μεθοδολογία  

3.0. Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για 

την εύρεση, ανάλυση και αξιοποίηση των ελληνικών καταλόγων που υπάρχουν στο 

διαδίκτυο  και παρέχουν ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα στους πολίτες 

3.1. Κατάλογοι / Πύλες (Portals) Ελληνικών Ανοικτών Κυβερνητικών 

Δεδομένων 

Αρχικά, έγινε η μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών και υπηρεσιών που 

εμφανίζονται στις υποδομές παροχής δεδομένων. Πληροφορίες για τις κατηγορίες 

χαρακτηριστικών των καταλόγων, αναζητήθηκαν σε βιβλία σχετικά με τα ανοικτά 

δεδομένα, σε προηγούμενες διπλωματικές διατριβές αλλά και σε σχετικές ιστοσελίδες. 

Στη συνέχεια έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο οργανισμών/φορέων της χώρας της 

Ελλάδας που διαθέτουν ανοικτά δημόσια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, και στη 

συνέχεια έγινε εστίαση στην καταγραφή των καταλόγων που αναφέρονται σε αυτά. 

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο έγινε με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τα ανοικτά 

κυβερνητικά δεδομένα καθώς και με τις πύλες που υπάρχουν στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα. Συγκεκριμένα με τα εξής ερωτήματα: ανοικτά δεδομένα, ανοικτά κυβερνητικά 

δεδομένα, κατάλογοι ανοικτών δεδομένων, διαδικτυακές πύλες ανοικτών δημόσιων 

δεδομένων, open government data, ogd portals, ελληνικές διαδικτυακές πύλες, greek 

open data porlas, greek government portals 

Η έρευνα έγινε για την Ελληνική Επικράτεια σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης αλλά 

και σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης (ΟΤΑ).  

Αξίζει να σημειωθεί σχετικά με τις πύλες τα αποτελέσματα της αναζήτησης ήταν λίγα 

σε αριθμό και αυτό υποδηλώνει πως δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη η συγκεκριμένη δομή 

στη χώρα μας. 

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι αντικείμενο και στόχος της μελέτης είναι η 

ανάλυση πυλών που διαθέτουν datasets και όχι η παρουσίαση απλών ιστοσελίδων του 

δημόσιου φορέα. 
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3.2. Υλοποίηση Έρευνας 

Σε αρχικό στάδιο συλλέχθηκαν περίπου είκοσι κατάλογοι που παρέχουν 

συγκεντρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets). 

Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης και αξιολόγησης έγινε προσπάθεια να απαντηθούν 

κάποια ερωτήματα και να καταγραφούν οι παράμετροι των συνόλων δεδομένων που 

σχετίζονται με τα εξής: 

 Εμβέλεια (τοπική, εθνική) 

 Αριθμός datasets  που φιλοξενούνται  

 Μορφή που  παρέχονται τα datasets (π.χ. αρχεία, APIs) 

 Σε τι μορφή (formats) αρχείων παρέχονται τα datasets (π.χ. xlsx, csv, pdf)          

 Αν υπάρχει υποστήριξη visualization των datasets (π.χ. χάρτες) 

 Τη δομή που έχουν τα datasets 

 Τα είδη των δεδομένων που φιλοξενούνται  

 Η ύπαρξη κατηγοριοποίησης των datasets και τα είδη κατηγορίας 

 Δυνατότητα επικαιροποίηση μέσω update  

 Άδειές χρήσης που χρησιμοποιούνται 

 Τα metadata που παρέχουν τα portals για τα datasets 

Σε κάθε κατάλογο έγινε καταγραφή των συνόλων δεδομένων που περιέχουν και βάση 

του τίτλου τους έγινε η κατάταξη τους σε ομάδες-κατηγορίες. Μερικοί κατάλογοι έχουν 

κάνει ήδη την κατηγοριοποίηση και εμφανίζουν πόσα σύνολα διαθέτουν σε κάθε 

θεματική ενότητα. Κατόπι έγινε η επιλογή κάθε dataset ξεχωριστά και καταγράφηκε σε τι 

μορφή και διαμόρφωση είναι διαθέσιμο, αν διέπεται από άδειες χρήσης και αν παρέχει 

μεταδεδομένα πληροφοριών.  

Έπειτα μελετήθηκε κάθε πότε γίνεται η ανανέωση ή η αναβάθμιση κάθε καταλόγου και 

αν υποστηρίζεται η εμφάνιση της ροής δραστηριότητας του συνόλου δεδομένων. 

Η συλλογή και κατηγοριοποίηση των δεδομένων έγινε σε αρχείο xls για την 

ευκολότερη επεξεργασία τους και την εξαγωγή στατιστικών διαγραμμάτων.  

3.3. Περιορισμοί Έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά μέσω διαδικτυακών πηγών, χωρίς χρήση κάποιων 

συγγραμμάτων. Περιορίστηκε σε αναφορές μόνο σε πύλες της ελληνικής επικράτειας. 

Δεν συμπεριλήφθηκαν ιστοσελίδες που παρέχουν μόνο οπτικοποιημένα δεδομένα όπως 

για παράδειγμα η απεικόνιση χαρτών που να παρέχουν επιπλέον πληροφορίες. Επίσης, 



31 

 

ιστοσελίδες του δημοσίου οι οποίες απλά έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν 

παρέχουν δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία. 
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4. Πύλες Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων - Η περίπτωση 

της Ελλάδας 

4.1. Εισαγωγή  

Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που 

δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή της Οδηγίας Ε.Ε. 2013/37, ενώ τα τελευταία χρόνια  το 

αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

λαμβάνει μέτρα για την ελεύθερη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας.  

4.2. Πολιτικές Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Η αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας 

πληροφορίας καθιερώθηκε από το νομοσχέδιο «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα»6 του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ψηφίστηκε από την 

Ολομέλεια της Βουλής. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με τον νέο νόμο η Ελλάδα όχι μόνο προσαρμόζεται στην 

Οδηγία της Ε.Ε. 2013/37 «σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου 

τομέα», αλλά κάνει ακόμη πιο τολμηρά βήματα σε σχέση με το κείμενο της οδηγίας για 

το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας. 

Η ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας7 ,αφορά,: 

 Έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που κατέχει η διοίκηση να είναι κατ’ αρχήν 

ανοικτά και προσβάσιμα στους πολίτες 

 Ο αποκλεισμός της πρόσβασης και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του 

Δημόσιου Τομέα δεν δικαιολογείται για λόγους σκοπιμότητας, αλλά μόνο για λόγους 

νομιμότητας 

 Η διοίκηση οφείλει να αιτιολογεί ειδικώς τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διαθέτει 

για περαιτέρω χρήση τα δεδομένα που κατέχει 

 Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, μπορεί να 

επιτρέπεται με καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας. 

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, με τον συγκεκριμένο νόμο ενισχύεται η 

συμμετοχή, η διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος και αφ’ ετέρου προωθείται η 

επιχειρηματικότητα.  

                                                 

6
 http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/06/AsxedioYDMID.pdf 

7
 http://www.ydmed.gov.gr/?p=10162 
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Εικόνα 13-Δαπάνες Ελληνικών Υπουργείων το 2012 ανά τύπο δαπάνης, στοιχεία από 

την Διαύγεια(http://tech.in.gr/news/article/?aid=1231236305) 

 

Οι επιχειρήσεις, ιδίως οι νεοφυείς και όσες δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων 

τεχνολογιών, έχουν την απαραίτητη πρώτη ύλη ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας. 

Στις παρακάτω εικόνες διαφαίνεται η βαθμολόγηση (κλίμακα 1 έως 7)  της Ελλάδας 

(4.89) στον τομέα της Ψηφιακής Υποδομής (sub-pillar Basic and Digital Infrastructure) 

για το έτος 2015, η οποία είναι αρκετά χαμηλή και σε σχέση με τους άλλους τομείς της 

χώρας αλλά και συγκριτικά με τις οικονομίες των υπόλοιπων αναπτυγμένων χωρών.  

http://tech.in.gr/news/article/?aid=1231236305


34 

 

Οι ενδείξεις αυτές δηλώνουν ότι η πληροφορική και οι επικοινωνίες στο δημόσιο τομέα 

δεν μπόρεσαν ακόμη να καταστούν αποδοτικές και πρέπει να τύχουν καλύτερης 

διαχείρισης και βελτιστοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15-Rank of Growth & Development- Σεπτέμβριος 2015 

(http://reports.weforum.org/inclusive-growth-report-2015/scorecard/#economy=GRC) 

 

Εικόνα 14-Performance on Basic Services-Σεπτέμβριος 2015 

(http://widgets.weforum.org/inclusive-growth-15/services/) 

http://reports.weforum.org/inclusive-growth-report-2015/scorecard/#economy=GRC
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Εικόνα 16-Βαθμολόγηση στην ψηφιακή υποδομή 

(http://reports.weforum.org/inclusive-growth-report-2015/scorecard/#economy=GRC) 

 

Το ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του διεθνούς 

ιδρύματος OKFN ανέλαβε την δημιουργία των «Local Open Data Census»
8
 για τις 

ελληνικές πόλεις. Δίνεται η δυνατότητα σε χρήστες να συνδεθούν στον ιστοχώρο και να 

εισάγουν δεδομένα για τις πόλεις τους.  

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η διάθεση και η ανοικτότητα των δεδομένων σε 

δέκα πέντε τομείς (τροχαία ατυχήματα , οικοδομικές άδειες, προμήθειες , ετήσιο 

προϋπολογισμό, δαπάνες, άδειες  και καταλόγους επιχειρήσεων, ωράρια μεταφορών, 

αποτελέσματα των εκλογών , στατιστικές για την εγκληματικότητα , δημόσιες υπηρεσίες, 

ασφάλεια τροφίμων, ποιότητα του αέρα, αιτήματα των υπηρεσιών, κίνηση πραγματικού 

                                                 

8
 http://gr-city.census.okfn.org/ 

http://reports.weforum.org/inclusive-growth-report-2015/scorecard/#economy=GRC
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χρόνου) για δέκα Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Ηράκλειο, Κοζάνη, 

Λέσβος, Αλεξανδρούπολη, Νάουσα, Λάρισα, Βέροια) το έτος 2014. Δυστυχώς για τα έτη 

2015,2016 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Παρατηρείται ότι είναι διαθέσιμα ακόμη 

153 σύνολα δεδομένων εκ των οποίων μόλις 17 είναι τελείως ανοικτά, δηλαδή το 11%. 

 

Εικόνα 17- Greek Cities Open Data Census, Έτος 2014(http://gr-city.census.okfn.org/) 

 

Πηγές που προσφέρουν ανοικτή πρόσβαση στα  δημόσια δεδομένα, φαίνονται στον 

παρακάτω συνοπτικό κατάλογο και αφορούν νόμους, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, 

προεδρικά διατάγματα, κανονιστικές και διαρθρωτικές πράξεις, εγκυκλίους, 

προϋπολογισμούς ισολογισμούς απολογισμούς): 

 Υπουργεία  

 Επίσημους Φορείς, Οργανισμούς, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές  

 Αστυνομία, Πυροσβεστική, Στρατό  

  Γενικές Γραμματείες  

  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  

 Λοιπές Στατιστικές Υπηρεσίες  

 Κεντρική τράπεζα  

 data dov, ckan, geodata  

 Πύλες Ανοικτών Κυβερνητικών Δεδομένων Πόλεων, Περιφερειών ή Περιοχών 

http://gr-city.census.okfn.org/
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4.3. Εθνικό σχέδιο δράσης Ανοικτής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση και ∆ιακυβέρνηση, η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία των 

Ηνωµένων Εθνών για την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση (Open Government Partnership - 

OGP
9
), στην οποία εντάχθηκε επίσηµα τον Απρίλιο του 2012 µε την παρουσίαση του 

εθνικού Σχεδίου ∆ράσης.  

Κατά τη χρονική περίοδο της ένταξής της, η Ελλάδα είχε επαρκή βαθμολόγηση: 3 στα 

4 στη δημοσιοποίηση Πόθεν ‘Εσχες για τους Ανώτατους Δημοσίους Υπαλλήλους , 9.41 

στα 10 στην κατηγορία Democracy Index Civil Liberties (Δείκτης Δημοκρατίας 

Πολιτικών Ελευθεριών) του Economist Intelligence Unit
10

. Επιπλέον διέθετε Νομοθεσία 

πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία.  

Το Ελληνικό Σχέδιο δράσης περιείχε έντεκα (11) δεσμεύσεις, τρεις (3) εκ των οποίων 

ήταν φιλόδοξες. Εννέα (9) δεσμεύσεις ήταν σχετικές με τις αρχές της OGP, ενώ δύο (2) 

ολοκληρώθηκαν πλήρως ή σε σημαντικό βαθμό  

Το Σεπτέμβριο του 2013, υλοποιήθηκε αξιολόγησης της δράσης, τα αποτελέσματα της 

οποίας φαίνονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακές. (Πίνακες 4,5) και έγινε 

αναπροσαρμογή του σχεδίου για τα επόμενα έτη 2014-16. 

Για την ενθάρρυνση της δημόσιας συμμετοχής τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης http://opengov.gr. Μια γρήγορη ματιά σε 

συγκεντρωτική εικόνα (Εικόνα 18) είναι αποθαρρυντική συγκρινόμενη με συγκεντωτικά 

αποτελέσματα της περιόδου 2009-2013 (Πλήθος διαβουλεύσεων: 358 , Πλήθος σχολίων: 

99.750). 

Οι νέες δεσμεύσεις αφορούν την πλήρη ενσωμάτωση δημόσιων φορέων στο 

πρόγραμμα Διαύγεια, τον εμπλουτισμό δεδομένων που παρέχουν, λειτουργικές και 

τεχνικές βελτιώσεις ιστότοπων ,τη κατάρτιση δημόσιας διοίκηση, και τέλος την 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών. Συγκεκριμένα αφορούν τα κατώθι: 

 Θεσμικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις του προγράμματος Διαύγειας 

 Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας PSI για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα 

 Τροποποιήσεις για στη διαχείριση και παροχή ανοικτών δεδομένων 

                                                 

9
 http://www.opengovpartnership.org/country/greece 

10
 http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf 

http://opengov.gr/
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 Ενίσχυση της πλατφόρμας για την κεντρική κατανομή των δημόσιων ανοικτών 

δεδομένων 

 Παροχή ανοικτών πολιτιστικών δεδομένων 

 Παροχή ανοικτών δεδομένων για τις off-shore εταιρείες 

 Ανοικτή παροχή κρίσιμων δεδομένων Δημόσιου Τομέα και όχι μόνο στατιστικών 

 Ανοικτές προσκλήσεις για την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα 

 Δημοσίευση οργανωτικού διαγράμματος της δημόσιας διοίκησης  

 Συντονισμός και  παρακολούθηση της ανοικτής κυβερνητικής πολιτικής και 

αναδιοργάνωση των φορέων επιθεώρησης 

 Παροχή ιστορικών έγγραφα του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο κοινό 

 Ενίσχυση της πολιτικής κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική Βουλή 

 On-line παροχή εκθέσεων 

 

Πίνακας 4- Πρόοδος Δεσμεύσεων Ελληνικής Κυβέρνησης,9/2013(opengovpartnership.org) 
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Εικόνα 18- Ενδεικτικοί δείκτες, Ιανουάριος 2016, opengov.gr 

 

Πίνακας 5-Συνοπτική αξιολόγηση δεσμεύσεων (Independent Reporting Mechanism- 

IRM,opengovpartnership.org)
11

 

 

                                                 

11
 

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Greece_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%
B4%CE%B1%20OGP%20IRM%20Public%20Comment%20%28Greek_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%C
E%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%29.pdf 
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4.4. Πύλες-Κατάλογοι Ελληνικών Ανοικτών κυβερνητικών Δεδομένων 

Διαύγεια 
12

 

Το σημαντικότερο νομοθέτημα των τελευταίων ετών, όσον αφορά τη διαφάνεια της 

κρατικής δράσης, είναι αυτό που αφορά το πρόγραμμα «Διαύγεια». Το πρόγραμμα αυτό 

δημιουργήθηκε το 2010 και περιλαμβάνει την υποχρέωση ανάρτησης πράξεων και 

αποφάσεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο. Είναι ένα 

πρόγραμμα καινοτόμο , εθνικής εμβέλειας, με κύριο στόχο να αποφέρει τη μέγιστη 

δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης.  

Το πρόγραμμα Διαύγεια αποτελεί ένα από τα ελάχιστα νομοθετικά κείμενα, που 

επιτάσσουν την προληπτική δημοσίευση δημοσίων πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. 

Παράλληλα, η εκτέλεση κάθε διοικητικής πράξης προϋποθέτει την προηγούμενη 

ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Αυτό και μόνο  είναι πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο και 

οριοθετεί  αλλαγή στον τρόπο που η τεχνολογία εισέρχεται στους τρόπους διοικησης. 

Τόσο το περιεχόμενο των αποφάσεων όσο και τα μεταδεδομένα είναι διαθέσιμα ανοικτά 

(με άδειες Creative Commons Αναφορά) προς τρίτους και μέσω προγραμματιστικής 

διεπαφής (API), ώστε να είναι νομικά και τεχνικά δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών που 

προσθέτουν αξία.  

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγραφών/αρχείων αριθμεί σε  μερικά εκατομμύρια και 

αφορούν όπως αναφέρθηκε και παραπάνω διοικητικές, κυβερνητικές και νομοθετικές 

πράξεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η μορφή των αρχείων είναι κυρίως .pdf , υπάρχει 

ελεύθερη πρόσβαση και παρατηρήθηκε ότι η ενημέρωση τους είναι πολύ συχνή.  

Μια περαιτέρω αναβάθμιση της πρωτοβουλίας αυτής είναι η επέκταση της Διαύγειας 

και η εισαγωγή της Ανοικτής Διακυβέρνησης με τη δημιουργία της Πύλης Opengov.gr
13

, 

στην οποία αναρτώνται όλοι οι νόμοι και πράξεις προς διαβούλευση και σχολιασμό προς 

τους πολίτες. 

                                                 

12
 https://diavgeia.gov.gr/ 

13
 http://www.opengov.gr/home/ 
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Data.gov. gr
14

 

H δικτυακή πύλης δεδομένων καταλόγου (data.gov.gr) είναι ο κεντρικός κατάλογος 

εθνικής εμβέλειας των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε σύνολα 

δεδομένων από όλους τους φορείς της ελληνικής κυβέρνησης και έρχεται να μιμηθεί 

τους προκατόχους του σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα τους καταλόγους 

data.gov.uk, data.gov κα 

Ο κύριος σκοπός του data.gov.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση του κοινού σε υψηλής 

αξίας, και αναγνώσιμα από γλώσσα μηχανής  σύνολα δεδομένων, μέσω  παροχής ενιαίων 

παροχών καταλόγου καταχώρησης, αποθήκευσης, αναζήτησης και τη διαθεσιμότητα των 

δεδομένων του δημόσιου τομέα και των πληροφοριών, καθώς και υπηρεσίες web στους  

πολίτες. Η φύση των δεδομένων αφορά κυρίως κυβερνητικές πράξεις και νομοθεσίες. 

Μέχρι τώρα τα διαθέσιμα δημόσια σύνολα δεδομένων είναι διάσπαρτα σε διάφορους 

δημόσιους δικτυακούς τόπους, σε διάφορες μορφές οι οποίες συνήθως δεν επιτρέπουν 

την εύκολη επαναχρησιμοποίηση τους και υπόκεινται σε ποικιλίες αδειών χρήσης. Με 

την έναρξη του καταλόγου data.gov.gr  η πλειοψηφία των δεδομένων είναι διαθέσιμα 

υπό την άδεια Creative Commons Attribution, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να τα 

χρησιμοποιήσει, να τα αναπαράγει και να τα τροποποιήσει, χωρίς κανένα περιορισμό, 

εκτός από την αναφορά στην πηγή. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι αρκετά από τα 

διαθέσιμα  δεδομένα δεν έχουν καθορισμένη την άδεια χρήσης τους. 

Σήμερα διαθέτει σχετικά ένα περιορισμένο αριθμό δημόσιων συνόλων δεδομένων που 

αριθμεί περίπου στα 800 σύνολα δεδομένων(datasets). Υπάρχει διασύνδεση μέσω 

προγραμματιστικής διεπαφής και οι μορφές που παρέχονται είναι τα αρχεία είναι 

διάφορες με τις μορφές .xls και .pdf να κυριαρχούν. Τα datasets σχετίζονται κυρίως με  

αποφάσεις της Διαύγεια, τιμές καυσίμων,  τιμές καταναλωτικών προϊόντων, τροχαία 

ατυχήματα, δασικές πυρκαγιές, το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, αρχεία τεκμηρίων 

της δημοσίας ραδιοτηλεόρασης κ.α. 

Επιπλέον παρέχεται ένας μηχανισμός τους πολίτες μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν 

να αναζητήσουν και να εκδηλώσουν την προτίμηση τους για σύνολα δεδομένων που δεν 

έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Τα αιτήματα αυτά επεξεργάζονται από τους αρμόδιους 

φορείς και δημοσιεύονται κατά προτεραιότητα.  

                                                 

14
 http://data.gov.gr/ 
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Geodata.gov.gr 
15

 

Ο κατάλογος  geodata.gov.gr τέθηκε σε λειτουργία το 2010 και τον Δεκέμβριο του 

2015 έχει αλλάξει εμφάνιση και λειτουργίες προσφέροντας νέες υπηρεσίες. 

Περιλαμβάνει ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για την Ελλάδα, κάτι που τον 

καθιστά  έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς κατάλογους ανοικτών δεδομένων της 

χώρας. 

Υπάρχουν περίπου 250 datasets που αφορούν τον Tουρισμό, το Περιβάλλον (δάση, 

λίμνες, ποταμούς ,βιόκοσμος,κα), Μεταφορές, Γεωγραφικά (όρια δήμων και οικισμών, 

χάρτες κάλυψης γης, γεωγραφικές θέσεις, υψομετρία), Κλιματολογία, Μετεωρολογία, 

Kατασκευές, Υγεία, Εκλογές κ.α.   

Σχετικά με την διάθεση τους τα περισσότερα υπόκεινται υπό την άδεια χρήσης Creative 

Commons Attribution 3.0 ενώ σε ελάχιστα δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος διάθεσης τους. 

Επιπλέον διατίθονται σε τρίτους μέσω προγραμματιστικής διεπαφής( μεταδεδομένων, 

καταλόγου,δεδομένων,χαρτιγραφικό0. 

Όσον αφορά τη μορφή των αρχείων κατά το πλείστον περιλαμβάνονται αρχεία που 

είναι εύκολα αναγνώσιμα από γλώσσα μηχανής (.xml,.ods,.wms,.wfs) και ακολουθούν τα 

αρχεία που είναι φιλικά σε επεξεργασία από τους χρήστες (.pdf,.xls). 

Κάθε dataset συνοδεύεται από ένα σύνολο μεταδεδομένων τα οποία ενημερώνουν τους 

χρήστες με περισσότερες λεπτομέρειες για την πηγή των δεδομένων και αφορούν το url 

προέλευσης, το χρονικό της δημιουργίας και τροποποίησης, το μέγεθος του, την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται (ενεργό ή μη) καθώς επίσης για το φορμάτ του και τον 

τύπο του (file,record κ.α.). 

Υποστηρίζεται επίσης  και η οπτικοποίηση των δεδομένων με την απεικόνιση τους σε 

διαδραστικούς χάρτες και υπάρχει και η δυνατότητα διαμοιρασμού του μέσω κοινωνικών 

δικτύων. Επιπλέον η ανανέωση των δεδομένων φαίνεται να μην είναι πολύ συχνή 

(γίνεται ανά διαστήματα μηνών), αλλά ευελπιστούμε ότι μέσω του δοκιμαστικού 

περιβάλλοντος που έχει αναπτυχθεί (labs.geodata.gov.gr) με σκοπό την εκπαίδευση των 

δημοσίων υπάλληλων στον τρόπο διάθεσης ανοικτών δεδομένων, και ο αριθμός των 

dataset θα αυξηθεί αλλά και η ανανέωσης τους θα είναι συχνότερες. 
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openarchives.gr
16

 

 

Το openarchives.gr αναπτύχθηκε από το εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και είναι 

είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης εθνικής εμβέλειας σε 

περιεχόμενο  που σχετίζεται με την επιστήμη και τον πολιτισμό. Αφορά τη συλλογή, 

οργάνωση και  ανάδειξη της επιστημονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. 

Στο openarchives.gr  δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη για να αναζητήσει επιστημονικά 

άρθρα ,περιοδικά, έρευνες, διατριβές,  εργασίες, , κ.ά, που σχετίζονται με τους ευρείς 

τομείς της επιστήμης και της τέχνης αριθμώντας εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές. 

Κάθε ψηφιακό τεκμήριο συνοδεύεται από ένα σύνολο μεταδεδομένων  τα οποία 

αφορούν τον τίτλο του , τον  δημιουργό του , την ημερομηνία δημιουργίας ή πιθανή 

τροποποίησης του, την περιγραφή, τον τύπο καθώς και τα δικαιώματα.   

Συναντάται πληθώρα τύπων αρχείων λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων. Κυρίως 

είναι αρχεία κειμένου (.doc,.pdf,.xls) και αρχεία πολυμέσων(.jpg,mov,.mp4). Υπάρχει 

οπτικοποίηση των δεδομένων με μορφές ήχου, εικόνας ή βίντεο. 

Σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης οριοθετούνται κάθε φορά από το ίδρυμα το οποίο 

φιλοξενείται στην πύλη αλλά κατά κύρια βάση υπόκεινται στη δικαιοδοσία του 

συγγραφέα. 

Η ανανέωση των συνόλων δεδομένων όπως παρατηρήθηκε  είναι πολύ συχνή, γίνεται 

σε εβδομαδιαία βάση και διατίθεται μέσω διεπαφής API & RSS καθώς υπάρχει και 

αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά δίκτυα. 
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ckan.okfn.gr/
17

 

 

Το Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Δεδομένων είναι ένας κατάλογος εθνικής εμβέλειας 

που περιέχει προς το παρόν ένα σύνολο από περίπου 150 σύνολα εγγραφών ανοικτών 

δεδομένων τα οποία αφορούν τον Πολιτισμό, την Απασχόληση, Γεωχωρικά, 

Βιβλιογραφικά, Οικονομικά και Περιβαλλοντικά δεδομένα. 

Κάθε εγγραφή περιλμβάνει ένα  σύνολο μεταδεδομένων τα αφορούν το url ή την πηγή 

προέλευσης, το χρονικό της δημιουργίας και τροποποίησης, το μέγεθος του, την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται (ενεργό ή μη) καθώς επίσης για το φορμάτ του και τον 

τύπο του (file,record κ.α.). 

Οι  μορφές των αρχείων είναι κυρίως φιλικές προς τον χρήστη (.xls) αλλά και 

αναγνώσιμες από γλώσσα μηχανής(.shp, .gml, .kml). Διατίθεται σε εγγραφές αρχείων και 

υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης των δεδομένων που αφορούν τους χάρτες με 

αρχεία εικόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων μπορεί να 

είναι διαθέσιμο σε παραπάνω από μία μορφή αρχείου. 

Οι άδειες χρήσης  σε ορισμένα σύνολο δεν έχουν καθορισθεί ενώ σε άλλα είναι 

Creative Commons Attribution. Υπάρχει η διάθεση των συνόλων των δεδομένων μέσω 

διεπαφής ΑΡΙ και η δυνατότητα επικοινωνίας με τον πάροχο μέσω  ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου. 
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statistics.gr
18

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει ως αυτοσκοπό την διασφάλιση των έγκυρων 

στατιστικών δεδομένων της χωράς καθώς και τη βελτίωση των δεδομένων που 

εξάγονται. Η γκάμα των πληροφοριών με τις οποίες ασχολείται είναι μεγάλη και αφορά 

δείκτες και ανάλυση στατιστικών δεδομένων για οικονομία, πληθυσμό, κοινωνικές 

συνθήκες, εμπόριο, βιομηχανία, περιβάλλον, ενέργεια, αειφόρο ανάπτυξη, γεωργία, 

κτηνοτροφία, απογραφές κ.α. 

Η κύρια μορφή των αρχείων είναι σε μορφή .xls  αλλά και .csv και οι πληροφορίες που 

μπορούμε να αντλήσουμε είναι μόνο για τον υπεύθυνο του συνόλου δεδομένων. Δεν 

παρέχονται δηλαδή επαρκή στοιχειά για την ανάλυση των μεταδεδομένων. Ωστόσο η 

ανανέωση τους γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, είναι πολύ συχνή. 

Υπάρχει όμως μια καινοτομία στον τρόπο που μπορούν να αναλυθούν η δείκτες μέσω 

της δυνατότητας οπτικοποιήσης που παρέχεται, μέσα από την οποία αναπαρίστανται οι 

τιμές των δεδομένων μέσω γραφημάτων και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα σύγκρισης 

δεδομένων τιμών αναφοράς με τους αντίστοιχους σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Αναφορικά με τις άδειες χρήσης παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν ορισθεί με σαφήνεια και 

δύναται η δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει την πληροφορία που επιθυμεί στη 

μορφή που επιθυμεί. 
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opendata.thessaloniki.gr
19

 

 

Το opendata.thessaloniki.gr αποτελεί τον πρωτοπόρο κατάλογο ανοικτών δεδομένων 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της διαφάνειας του 

φορέα , στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών τόσο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης όσο και σε 

κοινωνικό και κατά συνέπεια στην αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία του 

όλου συνόλου. 

Μέσω του καταλόγου αυτού  παρέχονται σους δημότες πληροφορίες σχετικά με ότι 

αφορά τον δήμο στον οποίο κατοικούν, ανέρχονται προς στιγμήν στα 80 σύνολα 

δεδομένων και αφορούν κυρίως  περιβάλλον, γεωχωρικα, τουρισμός, εκπαίδευση, 

πολιτισμός. 

Σχετικά με τα γεωχωρικά δεδομένα έχει δημιουργεί η υποδομή γεωχωρικών 

πληροφοριών , http://gis-ng.thessaloniki.gr/sdi/ , που επιτρέπει την απεικόνιση και την 

απευθείας φόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου. Υπάρχει και εδώ η δυνατότητα 

αποθήκευσης των δεδομένων και αναζήτηση μεταδεδομένων βάση κριτηρίων. 

Η μορφή με την οποία παρουσιάζονται τα δεδομένα είναι μέσω αρχείων σε μορφές  

.xml και .xls  

Τα σύνολα δεδομένων περιγράφονται από ένα σύνολο μεταδεδομένων τα οποία 

ενημερώνουν τους χρήστες με περισσότερες λεπτομέρειες για την πηγή των δεδομένων 

και αφορούν τη δημιουργία και ενημέρωσης τους, τη διαμόρφωση από την οποία 

αποτελούνται, το url προέλευσης, τη κατάσταση τους (αν είναι ενεργά ή όχι) καθώς και 

από την άδεια χρήσης τους. 

Τα 55 σύνολα δεδομένων έχουν άδεια Open Database License ενώ τα υπόλοιπα έχουν 

ανοικτή άδεια χρήσης.  

Παρατηρήθηκε ότι η ανανέωση των συνόλων δεν είναι συχνή.  

Διατίθεται σε τρίτους χρήστες μέσω της  δυνατότητας προγραμματιζόμενης διεπαφής 

ΑΡΙ καθώς επίσης μπορεί να γίνει ο διαμοιρασμός τους μέσω κοινωνικών δικτύων. 
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Geodm.gr
20

 

 

Η διαδικτυακή πύλη geodm.gr συστήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε 

συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. -  ΑΝΚΟ. 

Ως στόχο έχει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και των φορέων, μέσω διαδικτύου, 

στα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, με τη δυνατότητα άμεσης 

μεταφόρτωσης η αποθήκευσης. 

Περιλαμβάνει δεδομένα που καλύπτουν την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τα 

οποία αφορούν διανυσματικά, χαρτογραφικά, περιγραφικά στοιχεία και θεματικούς 

χάρτες. 

Είναι αναρτημένα περίπου 700 σύνολα δεδομένων στα οποία μπορεί να γίνει μια τυπική 

διαίρεση βάση τις διοικητικές περιφέρειες ή βάση θεματικών ενοτήτων. 

Οι μορφές των αρχείων είναι .csv, .pdf, .shp, .dwg. Οι πληροφορίες που αντλούνται από 

τα μεταδεδομένα αφορούν το δημιουργό και υπεύθυνο των δεδομένων, την ημερομηνία 

δημιουργίας η τροποποίησης τους, τη διαμόρφωση τους, το αναγνωριστικό τους, την 

προέλευση τους, την άδεια χρήσης τους καθώς και την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται (active/static). 

Υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης μέσω προγραμματιζόμενης διεπαφής ΑΡΙ και η 

αναδημοσίευση τους μέσω χρήσης κοινωνικών δικτύων. 

Η τελευταία ενημέρωση του καταλόγου πραγματοποιήθηκε περίπου πριν ένα χρόνο, 

γεγονός που δηλώνει ότι η ανανέωση ή αναβάθμιση του δεν γίνεται σε συχνή βάση. 

Ο κατάλογος επιπλέον δίνει στον άμεσο χρήστη τη δυνατότητα εγγραφής στα μελή του 

καταλόγου. 

 

 

 

                                                 

20
 http://www.geodm.gr/ 



48 

 

OpenDataGortynia.gr
21

 

Το OpenDataGortynia.gr είναι η κεντρική πύλη διάθεσης δημόσιων δεδομένων του 

Δήμου Γορτυνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου  που παρέχει πρόσβαση στα δημόσια 

δεδομένα που τον αφορούν. 

Αποτελεί κομβικό σημείο διάθεσης δημόσιων δεδομένων του Δήμου. Τα σύνολα 

δεδομένων είναι διαθέσιμα με ανοικτές άδειες, που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση 

χωρίς περιορισμούς και χωρίς κόστος (Open Data Commons Public Domain Dedication 

and License (PDDL), Creative Commons Αναφορά). Οι χρήστες έχουν και την 

δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης στον ιστότοπο. 

Τα δεδομένα σχετίζονται με τους τομείς του Περιβάλλοντος, Χωροταξίας-

Πολεοδομίας, Γεωγραφίας, Υδάτινων Πόρων, Ενέργειας, Αναψυχής-Τουρισμού, 

Μεταφορές, Κοινωνικά ζητήματα και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τον Ιανουάριο του 

2016 ανέρχονται σε αριθμό περίπου στα σαράντα (40) σύνολα δεδομένων. 

Επιπλέον, ειδικά για τα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή/ 

ιστοσελίδα που επιτρέπει την εξεύρεση, απεικόνιση και την απευθείας φόρτωση 

γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου (http://gis.opendatagortynia.gr/ ).  

Οι μορφές των διαθέσιμων αρχείων είναι αναγνώσιμες και από γλώσσες μηχανής αλλά 

και φιλικά για επεξεργασία από τον χρήστη. Δηλαδή, είναι της μορφής .wms, .kml, 

.shapefile ,.xml, .pdf, .geotiff, .dwg, .xls. Ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να συναντηθεί 

σε πολλές μορφές αρχείων. 

Τα στοιχεία που μπορούν να αντληθούν από τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων 

αφορούν ημερομηνίες δημιουργίας, τροποποίησης, ανανέωσης, κατάσταση (ενεργό ή 

μη), διαμόρφωση, προέλευση, αναγνωριστικό, πληροφορίες διακομιστή κ.α. Ο κάθε 

χρήστης μπορεί να διαμοιραστεί το σύνολο που επιθυμεί με άλλους χρήστες κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης. Επίσης μπορεί να δει την ροή δραστηριότητας που αφορά κάθε 

σύνολο καθώς επίσης και σχετικά, αν υπάρχουν, σύνολα η στοιχεία με αυτό. 

Η ανανέωση των εγγραφών στην διαδικτυακή πύλη παρατηρήθηκε ότι δεν γίνεται πολύ 

συχνά. Αν θέλαμε να την παρουσιάσουμε χρονικά θα λέγαμε πως γίνεται περίπου κάθε 

έξι με εννέα μήνες. 

 

                                                 

21
 http://opendatagortynia.gr/ 



49 

 

Ηeraklionopencity.gr 
22

 

Η δημιουργία της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων  heraklionopencity.gr για την πόλη του 

Ηρακλείου Κρήτης σκοπό έχει αφενός να βελτιώσει τη ροή πληροφορίας καθιοστώντας  

σωστή τη συγκέντρωση και την οργάνωση των συνόλων δεδομένων, και αφετέρου 

αποσκοπεί στη διοχέτευση  της δομημένης  πληροφορίας ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί 

με στο βέλτιστο για την και διευκόλυνση της ζωής των πολιτών της πόλης μας, την 

έρευση κατάλληλων λύσεων στις ανάγκες  που προκύπτουν καθημερινά και στη σωστή  

λήψη αποφάσεων. 

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στον κατάλογο  είναι ανοικτά, ελεύθερα διαθέσιμα 

και επαναχρησιμοποιήσιμα τόσο από τον απλό πολίτη όσο και από ιδιωτικούς ή 

δημόσιους φορείς(Creative Commons Αναφορά, Μη καθορισμένη Άδεια). Οι χρήστες 

έχουν και την δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης στον ιστότοπο. 

Το σύνολο των δεδομένων είναι πολύ μικρό-μόλις εννέα εγγραφές- και αφορούν τους 

τομείς του περιβάλλοντος, τουρισμού και πολεοδομίας. 

Οι μορφές στις οποίες είναι διαθέσιμα είναι οι ακόλουθες .xls, .xml, .shx, .shx, .sbx, 

.sbn, .prj, .dbf, .geojson 

Τα μεταδεδομένα αφορούν ημερομηνίες δημιουργίας, τροποποίησης, ανανέωσης, 

κατάσταση (ενεργό ή μη), διαμόρφωση, προέλευση, αναγνωριστικό, πληροφορίες 

διακομιστή κ.α. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δει την ροή δραστηριότητας που αφορά κάθε 

σύνολο καθώς επίσης και σχετικά, αν υπάρχουν, σύνολα η στοιχεία με αυτό. Υπάρχει 

επιπρόσθετα η διάθεση μέσω διεπαφής API καθώς και αλληλεπίδραση με κοινωνικά 

δίκτυα. 

Σχετικά με τη συχνότητα με την οποία ανανεώνονται η αναβαθμίζονται τα δεδομένα 

παρατηρήθηκε ότι είναι σπάνια. Έπειτα, από την δημιουργία τους δεν υπάρχει περαιτέρω 

δραστηριότητα. 
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Οpencrete.gov.gr
23

 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Κρήτης είναι από τις πρώτες καινοτόμες περιφέρειες της 

χώρας που άνοιξε τα δεδομένα της και τα έθεσε σε διάθεση προς το κοινό και τους 

πολίτες της. Το έναυσμα δόθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 από την συμμετοχή της στο 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΗΟΜΕR (http://homerproject.eu/), το οποίο ως κύριο σκοπό έχει 

τη συνεισφορά στο δυναμικό «ξεκλείδωμα» των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων στις 

χώρες της Μεσογείου. 

Η διαδικτυακή πύλη περιέχει περίπου στα ενενήντα σύνολα δεδομένων τα οποία 

σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημόσια περιουσία, τη γεωργία, τις τηλεπικοινωνίες, τα 

ύδατα, την ενέργεια και τοςυ φυσικούς πόρους, τον πολιτισμό, τους ΟΤΑ, τον 

χωροταξικό σχεδιασμό, την πολιτική προστασία, τις υποδομές και τον τουρισμό. 

Η πλειάδα των δεδομένων παρέχονται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο (.kml, .csv, .xml) 

και η ενημέρωση τους γίνεται σχεδόν ετησίως. 

Τα μεταδεδόμένα που παρέχονται είναι ελάχιστα (δημιουργία ,τροποποίηση προέλευση, 

αναγνωριστικό και γλώσσα διάθεσης), αλλά είναι διαθέσιμα πέρα από το online view και  

στις μορφές json και rdf.  

Αναφορικά με τις άδειες χρήσης των συνόλων δεν έχουν καθοριστεί, αλλά αναφέρεται 

ότι διέπουν τις αρχές των ανοικτών δεδομένων. 
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linkedopendata.gr
24

 

Ο κατάλογος linkedopendata.gr είναι μια συλλογή από αλληλοσχετιζόμενα σύνολα 

δεδομένων τα οποία μπορούν να έχουν αλληλεπίδραση μεταξύ τους και να συμβάλουν 

στην εξαγωγή μια καλά δομημένης και ενεργής πληροφορίας. Δημοσιεύτηκε από το 

Εθνικό Καποδιστριακό Ίδρυμα Αθηνών από μια ομάδα ανθρώπων στα πλαίσια του έργου 

«TELEIOS»( http://www.earthobservatory.eu/) με σκοπό την πρόσβαση σε όλα τα 

γεωγραφικά δεδομένα που αφορούν παρατήρησης της γης και τη γνώση που μπορεί να 

εξαχθεί από αυτή την πληροφορία. 

Τα σύνολα δεδομένων είναι μόλις έξι και αφορούν γεωγραφικά δεδομένα όπως επίσης 

και δεδομένα που σχετίζονται με τα κτίρια και τις μεταφορές. Οι μορφές των αρχείων 

είναι  αναγνώσιμα από γλώσσα μηχανής (rdf,api,nf,png,pdf,n3) και υπάρχει η 

οπτικοποίηση κάποιων δεδομένων τα οποία αφορούν χάρτες σε μορφές εικόνων.  

Τα μεταδεδομένα δίνουν πληροφορίες για την ημερομηνία δημιουργίας, την 

προέλευση, την κατάσταση, το αναγνωριστικό, άδεια χρήσης και τον τύπο. Επιπλέον 

υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μέσω διεπαφής ΑΡΙ. 

Σχετικά με τις άδειες χρήσης τους διέπονται από την άδεια χρήσης για τα ανοικτά 

δεδομένα Creative Commons Attribution Share-Alike. 

                                                 

24
 http://www.linkedopendata.gr/ 

http://www.earthobservatory.eu/
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 rae.gr/geo/
25

 

Ο κόμβος του Γεωπληροφοριακού Χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έχει 

δημιουργηθεί σε βάση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα και τα δεδομένα που 

παρέχονται  αφορούν γεωχωρικά και χαρτογραφικά δεδομένα της χώρας που αφορούν 

θέσεις αιολικών, φωτοβολταϊκών  σταθμών, ανεμογεννήτριες, ταχύτητες ανέμων καθώς 

και στατιστικά στοιχεία. 

Τα περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα με τη μορφή χάρτη ενώ είναι και διαθέσιμα 

αρχεία σε μορφή μη επεξεργάσιμη (.pdf) αλλά και σε γλώσσα μηχανής (.csv,tif κα)  

Τα σύνολα δεδομένων διατίθενται δωρεάν αλλά ακόμη δεν έχουν ορισθεί και 

αποσαφηνιστεί οι όροι πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης τους. 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει μεταδεδομένα βάση επιθυμητών 

κριτηρίων συμπληρώνοντας φόρμα με τα πεδία που επιθυμεί. Προς στιγμήν δεν είναι 

διαθέσιμα όπως και η συχνότητα ανανέωσης τους. 

 

 

fireservice.gr/
26

 

Το Πυροσβεστικό Σώμα σε συμμόρφωση κοινοτικής οδηγίας παρέχει δεδομένα στους 

πολίτες της χώρας τα οποία αφορούν  νομοθεσίες, πυροσβεστικά υλικά και εξοπλισμούς, 

υλικό που βρίσκεται στις βιβλιοθήκες του σώματος , στατιστικά στοιχεία για τις δασικές 

πυρκαγιές καθώς και για τα αστικά συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια. 

Το σύνολο των δεδομένων είναι πολύ μικρό και παρέχονται και σε μηχαναγνώσιμο 

μορφότυπο (.xls,.csv). Διέπονται από την άδεια της αναφοράς του δημιουργού, της μη 

εμπορικής χρήσης και της παρόμοιας διανομής. 

Η ανανέωση τους γίνεται ετησίως, δεν παρέχονται πληροφορίες μεταδεδομένων και δεν 

υποστηρίζονται από κάποιο σύστημα διεπαφής.  

 

 

                                                 

25
 http://www.rae.gr/geo/ 

26
 http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/opendata.csp 
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www1.okxe.gr/geonetwork
27

 

Ο κατάλογος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος σκοπό 

έχει να  βελτιωθεί η πρόσβαση και ολοκληρωμένη χρήση των χωρικών δεδομένων και 

πληροφοριών της χώρας, με αποτέλεσμα  την υποστήριξη  λήψης αποφάσεων,  την 

βέλτιστη προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παρουσίαση  των οφελών της 

γεωγραφικής πληροφορίας.  

Είναι ένας κατάλογος ανοικτού περιεχομένου και συγκεντρώνει γεωγραφικές 

πληροφορίες από διάφορους οργανισμούς, για παράδειγμα θέσεις αστυνομικών 

τμημάτων, θεάτρων, οριοθέτηση ακτογραμμών, δρομολόγια μετρό κ.α. 

Ο αριθμός των συνόλων δεδομένων ανέρχεται περίπου στα 30 και ο κύριος τρόπος 

διάθεσης τους είναι μέσω απευθείας απεικόνιση σε χάρτη, σε μη επεξεργάσιμη μορφή 

(.pdf, txt) και σε γλώσσα μηχανής σε μορφή .xml.  Επιπλέον ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα της οπτικοκοποίησης των δεδομένων μέσω διαδραστικών χαρτών, τον 

διαμοιρασμό τους με το δίαυλο επικοινωνίας των κοινωνικών δικτύων και με την 

τροφοδοσία RSS. 

Τα δεδομένα είναι ελεύθερα προς χρήση χωρίς περιορισμούς και διέπονται από την 

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0. 

Αναφορικά με την διάθεση των μεταδεδομένων, η ποιότητα τους δεν είναι πολύ καλή 

καθώς περιορίζεται μόνο στην προέλευση των δεδομένων, το αναγνωριστικό τους, την 

άδεια χρήσης τους και την ημερομηνία δημιουργίας. Παρατηρήθηκε ότι η ανανέωση τους 

γίνεται σποραδικά. 
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 http://www1.okxe.gr/geonetwork/srv/en/main.home 
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astynomia.gr/opendata/
28

 

Η Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του πολίτη 

θέλοντας να συμβάλει στη βελτίωση  της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη., 

προσπαθεί με τη δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν την δραστηριότητα του φορέα 

και τα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα να παρέχει στοιχεία σε ερευνητές, φορείς και 

ιδιώτες προκειμένου να αναπτύξουν μελέτες, έρευνες και διαδραστικές υπηρεσίες που θα 

συντελέσουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. 

Τα δεδομένα είναι ελάχιστα στο σύνολο τους, μόλις τέσσερα και αφορούν κυρίως την 

δραστηριότητα της Αστυνομίας καθώς και τον αριθμό τροχαίων ατυχημάτων ετήσιων 

περιόδων.  Διατίθενται σε μορφή μη επεξεργάσιμη (.xls,.ods) με δυνατότητα 

αποθήκευσης από τον εκάτοστε χρήστη. 

Διέπονται από την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά προέλευσης 3.0 και η 

ανανέωση τους γίνεται σε ετήσια βάση.  

Δεν παρέχονται πληροφορίες μεταδεδομένων πέρα από την δημιουργία τους και την 

άδεια χρήσης. 
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opendatacorfu.gr
29

 

 

Το OpenDataCorfu.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων του Δήμου 

Κέρκυρας που παρέχει πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα του. Σκοπός του είναι να 

αυξηθεί η πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα και η ενεργή συμμετοχή τον πολιτών στην 

τοπική διοίκηση. 

Το σύνολο των δεδομένων είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί βρίσκεται στο αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης και συλλογής και αφορούν κυρίως την εκπαίδευση, κοινωνικά και διοικητικά 

ζητήματα και γεωχωρικές τοποθετήσεις. 

Ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδικός κόμβος που 

επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου 

(http://gis.opendatacorfu.gr/) 

Οι μορφές των διαθέσιμων αρχείων είναι αναγνώσιμες και από γλώσσες μηχανής αλλά 

και φιλικά για επεξεργασία από τον χρήστη. Δηλαδή, είναι της μορφής .wms, .kml, 

.shapefile ,.xml, .pdf, .geotiff, .dwg, .xls. Ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να συναντηθεί 

σε πολλές μορφές αρχείων. διατίθεται μέσω διεπαφής API. 

Τα στοιχεία που μπορούν να αντληθούν από τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων 

αφορούν ημερομηνίες δημιουργίας, τροποποίησης, ανανέωσης, κατάσταση (ενεργό ή 

μη), διαμόρφωση, προέλευση, αναγνωριστικό, πληροφορίες διακομιστή κ.α. Ο κάθε 

χρήστης μπορεί να διαμοιραστεί το σύνολο που επιθυμεί με άλλους χρήστες κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης. Επίσης μπορεί να δει την ροή δραστηριότητας που αφορά κάθε 

σύνολο καθώς επίσης και σχετικά, αν υπάρχουν, σύνολα η στοιχεία με αυτό. 

Για την ανανέωση των εγγραφών στην διαδικτυακή πύλη δεν μπορούν να εξαχθούν 

ακριβή συμπεράσματα καθότι η δημιουργία της είναι πολύ πρόσφατη. Σχετικά με την 

άδεια χρήσης αναφέρονται στην Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή. 
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 http://www.opendatacorfu.gr/ 
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paratiritirioemf.eeae.gr
30

 

 Σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων είναι ο διαρκής και 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του 

κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με στόχο οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

(κυρίως κινητής τηλεφωνίας) να έχουν επίγνωση των εκπομπών στις θέσεις των 

αδειοδοτούμενων κεραιών της κατοχής τους. 

 Τα δεδομένα εμφανίζονται σε μορφή online και σε απεικόνιση χαρτών και εικόνων και 

δεν είναι διαθέσιμα για αποθήκευση. 

 Επιπλέον πληροφορίες που παρουσιάζονται σχετίζονται με συντεταγμένες των 

σταθμών, την κατάσταση τους, θερμοκρασίες, όρια έκθεσης, και ημερομηνίες. 

Ο χρήστης έχει επιπλέον την δυνατότητα να κάνει αναζήτηση σε όποια χρονική στιγμή 

επιθυμεί και να δει αντίστοιχα διαγράμματα. 

Η ενημέρωση των δεδομένων που εμφανίζονται είναι πολύ συχνή, μηνιαία, οπότε τα 

δεδομένα είναι έγκυρα, αλλά δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος χρήσης σχετικά με τις άδειες 

χρήσης τους.  

 

4.5. Συμπεράσματα 

Μελετήθηκαν και αναλύθηκαν δώδεκα διαδικτυακές πύλες/ κατάλογοι μέσω των 

οποίων υπάρχουν σύνολα δεδομένων τα οποία είναι ελεύθερα στη διάθεση του κοινού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα η δημιουργία τέτοιων καταλόγων βρίσκεται σε 

πρώιμο στάδιο συγκριτικά με την ύπαρξη αντίστοιχων σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Αμερικής, και υπήρξε δύσκολη η ανεύρεση τους μέσα από τον 

σημασιολογικό ιστό. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι γίνονται ολοένα και περισσότερα 

βήματα και προσπάθειες στη δημιουργία παρόμοιων καταλόγων με την υποστήριξη 

κυρίων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Για κάθε μία από τις διαδικτυακές πύλες που μελετήθηκαν το δυσκολότερο κομμάτι 

ήταν να εντοπιστούν τα μεταδεδομένα που παρέχονται καθώς και η συχνότητα με την 

οποία ανανεώνονται ή αναβαθμίζονται. Επιπλέον, σε ορισμένα δεν έχει καθοριστεί 

ακόμη ο τρόπος διάθεσης τους συναρτήσει των αδειών χρήσης. 

 

                                                 

30
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5. Ανάλυση Δεδομένων  

5.1. Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

ανάλυση των διαδικτυακών καταλόγων (portals) που μελετήθηκαν καθώς και ποσοτική 

και ποιοτική παρουσίαση των δεδομένων που παρέχονται από αυτούς. 

5.2. Αναζήτηση και εύρεση καταλόγων ανοικτών δεδομένων 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η αναζήτηση των σχετικών καταλόγων περιορίστηκε 

μόνο σε ιστούς της Ελληνικής Επικράτειας και σε ιστούς που παραθέτουν σύνολα 

δεδομένων συγκεντρωτικά και όχι μεμονωμένες εγγραφές. Απορρίφτηκαν από την 

ανάλυση ιστοσελίδες που περιορίζονται στην απεικόνιση κάποιων δεδομένων για 

παράδειγμα στην απεικόνιση χαρτών, διαγραμμάτων, ιστογραμμάτων κ.α. , χωρίς να 

προσδίδουν κάποια επιπλέον πληροφορία που θα προσθέτει επιπλέον αξία στα δεδομένα. 

Επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη κατάλογοι οι οποίοι δεν μελετήθηκαν κατάλογοι που 

διατίθεται από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού   

Σε κάθε κατάλογο έγινε αναζήτηση και καταγραφή σε κάθε σύνολο δεδομένων των 

παρακάτω στοιχείων: 

 Αριθμός  datasets   

 Εμβέλεια 

 Διάθεση datasets (π.χ. αρχεία, APIs) 

 Διαμόρφωση (formats) datasets (π.χ. xlsx, csv, pdf)          

 Αν υπάρχει υποστήριξη visualizations των datasets (π.χ. χάρτες) 

 Τη δομή που έχουν τα datasets 

 Τα είδη των δεδομένων που φιλοξενούνται 

 Κατηγοριοποίησης  των datasets  

 Επικαιροποίηση μέσω update  

 Πάροχος / φορέας 
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5.3. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των Ελληνικών Καταλόγων 

Ανοικτών Δεδομένων 

5.3.1. Εμβέλεια 

Στατιστικά, το 67% των καταλόγων είναι εθνικής εμβέλειας. Αυτό οφείλεται προφανώς 

στην προτεραιότητα που έδωσαν οι φορείς να διοχετεύονται οι πληροφορίες σε κεντρικό 

επίπεδο με χρήση εθνικών πόρων. Σε τοπικό επίπεδο (δήμοι και περιφέρειες) η ανάπτυξη 

των διαδικτυακών καταλόγων δεδομένων δεν έχει διαδοθεί πιθανόν λόγω μη ύπαρξης 

διαθέσιμων πόρων και τα ήδη υπάρχοντα έχουν δημιουργηθεί  έπειτα από συμμετοχή σε  

προγράμματα. 

 

Πίνακας 6-Εμβέλεια portals 
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5.3.2. Πάροχοι – Φορείς 

O αριθμός των διαδικτυακών τόπων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ 

μεγαλύτερος 73% έναντι 20%  ποσοστό που αφορά την κεντρική κυβέρνηση και 

επηρεάζουν πολύ περισσότερο τα τελικά συμπεράσματα. 

 

Πίνακας 7-Πάροχοι portals 

5.3.3. Άδειες χρήσης 

Επίσης, οι άδειες χρήσεις των δεδομένων παρατηρούμε ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος 

τους,90%, δεν έχουν καθοριστεί. Σε ορισμένα από αυτά αναφέρεται ότι διέπονται από τις 

αρχές ανοίγματος των ανοικτών δεδομένων, ωστόσο υπάρχει μια μικρή ασάφεια στον 

τρόπο χρήσης και αναδιανομής τους. Ακλουθούν σε σειρά οι άδειες χρήσεις που 

οριοθετούνται από τον δημιουργό. Αυτό δείχνει χαμηλό επίπεδο ωριμότητας στην 

ανοικτότητας των δεδομένων από τις αντίστοιχες πηγές. 
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Πίνακας 8-Άδειες χρήσης portals 

5.3.4. Κατηγοριοποίηση 

Όσο αφορά τις κατηγορίες που αφορούν τα δεδομένα παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στην κοινοποίηση των αποφάσεων των δημοτικών τους συμβουλίων, νόμων και 

κυβερνητικών αποφάσεων πράγμα το οποίο αιτιολογεί το μεγάλο αριθμό δεδομένων σε 

θέματα νομοθεσίας και επιβολής του νόμου, που ανέρχεται σε ποσοστό 50%. 

Επιπρόσθετα, μια μεγάλη κατηγορία δεδομένων είναι ο τουρισμός. Στον τομέα αυτό 

ιδιαίτερη σημασία δίνεται και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, όπου σε κάθε δήμο 

διαπιστώθηκε προσπάθεια προβολής και ανάδειξης του τόπου και των προϊόντων του, με 

απώτερο σκοπό την τουριστική ανάπτυξη.  

Παράλληλα, έχει βρεθεί ένας αρκετά μεγάλος όγκος δεδομένων στον τομέα της 

πολιτικής. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία δεδομένων είναι ο τουρισμός, όπως άλλωστε 

αναμενόταν, καθώς η Ελλάδα αποτελεί τουριστική χώρα Τέλος, ξεχωρίζουν, σε 

μικρότερο βέβαια βαθμό, τα δεδομένα για το περιβάλλον, τη γεωγραφία και τη 

μετεωρολογία, καθώς και τον τομέα του προϋπολογισμού, των εσόδων και των εξόδων. 

Αντίθετα, δεν βρέθηκε καθόλου ικανοποιητικός αριθμός δεδομένων σε θέματα 

εκπαίδευσης, δημόσιας ασφάλειας, υγείας και αγοράς εργασίας. 
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Πίνακας 9-Κατηγορίες datasheets των portals 

5.3.5. Διαμόρφωση-Μορφή 

Παρατηρήθηκε ότι το 40% των δεδομένων που παρέχονται είναι σε μορφή εύκολα 

κατανοητή και επεξεργάσιμη από τον χρήστη, υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης τους 

(download) και ο διαμοιρασμός τους μέσω κοινωνικών μέσων διαδικτύωσης (social 

medias). Μερικά από τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από μια μορφή 

αρχείου. Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν το 80% των συνόλων δεδομένων που βρέθηκαν 

παρέχονται ως αποθηκεύσιμα αρχεία. 

Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη διάθεση είναι σε μη μηχαναγνώσιμη μορφή αποτελεί μια 

σημαντική αδυναμία , δεδομένου ότι μειώνει σημαντικά τη χρησιμότητα των 

δημοσιευμένων συνόλων δεδομένων, και την αξία που μπορεί να απορρεύσει από αυτά. 

Ωστόσο , θα πρέπει να σημειωθεί ότι δύναται να υπάρξει αδυναμία ταυτοποίησης. 
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Πίνακας 10- Format datasheet 

5.3.6. Τρόπος διάθεσης 

Τα σύνολα των δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνολο τους σε μορφές αρχείων και 

παράλληλα μέσω προγραμματιζόμενης διεπαφής API ή RSS. Μόνο το 30% των 

καταλόγων προσφέρουν APIs για τα δεδομένα και αλληλεπιδράσεις των μεταδεδομένων 

πράγμα που θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά καθώς  αυξάνει σημαντικά τη 

χρησιμότητα και την αξία των δημοσιευμένων σύνολα δεδομένων ( π.χ. επιτρέποντας την 

ανάπτυξη της προστιθέμενης αξίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που βασίζονται σε 

αυτά ) . 

 

Πίνακας 11- Μορφή datasheet 
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5.3.7. Μεταδεδομένα 

Παρατηρήθηκε ότι η ποιότητα των μεταδεδομένων  που παρέχουν οι κατάλογοι διαφέρει. 

Οι κατάλογοι που έχουν αναπτυχθεί με το εργαλείο CKAN
31

 παρέχουν  πληρέστερα και 

δομημένα δεδομένα. Ενώ σε άλλους καταλόγους περιορίζονται στην περιγραφή χωρίς 

ιδιαίτερη σήμανση μεταδεδομένων. Συνήθως ο κάθε κατάλογος είχε τον δικό του τρόπο 

διάθεσης, σχήμα, μεταδεδομένων και λιγότεροι έχουν θεσπίσει το υπάρχον πρότυπο 

μεταδεδομένων ( για παράδειγμα για την περιγραφή των γεωχωρικών πληροφοριών , με 

βάση την οδηγία INSPIRE). 

 
Πίνακας 12- Αξιολόγηση metadata 

  

5.4. Συμπεράσματα 

Με την συγκεκριμένη μελέτη έγινε ανάλυση, κατηγοριοποίηση  των μέχρι στιγμής 

Ελληνικών Καταλόγων Ανοικτών Κυβερνητικών δεδομένων. Παρατηρήθηκε ότι το 

πλήθος των καταλόγων ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων είναι περιορισμένο και έχουν 

δημιουργηθεί έπειτα αναγκαιότητα συμμόρφωσης μιας οδηγίας ή νομοθεσίας ή 

συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα. Σε αντίθεση δεν υπάρχουν πολλά σύνολα δεδομένων 

που αφορούν φορολογία και οικονομικά στοιχεία. 

Όλοι οι κατάλογοι είναι βασισμένοι στη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα 

και το πλήθος των συνόλων δεδομένων που διαθέτουν είναι κατά βάση ανοικτά και 

ελεύθερα προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, επιχείρηση ή φορέα. Επιπλέον 

επιτρέπουν στο χρήση να εγγραφούν στους ιστοχώρους τους για καλύτερη και 

                                                 

31
 http://ckan.org/ 



64 

 

εγκυρότερη πληροφόρηση. Υστερούν όμως στη συχνότητα με την οποία γίνεται η 

αναβάθμιση τους. 

Συμπερασματικά, το μεγαλύτερο μέρος αναφέρεται σε νομοθεσία, υπουργικές 

αποφάσεις, διοικητικές πράξεις. Το 50% των συνόλων μπορούν να γίνουν αντιληπτά από 

το μέσο χρήση και το αντίστοιχο ποσοστό είναι αναγνώσιμα από μηχανές. Είναι 

προσβάσιμα με τη μορφή αρχείων αλλά και με τη διάθεση προγραμματιζόμενης επαφής. 

Τα δεδομένα που αφορούν γεωγραφικά, πολιτιστικά και τουριστικά σύνολα (χάρτες, 

μουσεία ,βιβλιοθήκες κα) μπορούν να παρασταθούν σε μορφή εικόνας και είναι 

διαθέσιμα μέσω  απεικόνισης με χρήση πολυμέσων (ήχος, εικόνα, βίντεο). Αξιοσημείωτα 

και πολύ σημαντικά στοιχεία είναι το ότι υπάρχει η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, 

μέσω διαμοιρασμού των συνόλων με δίαυλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δίνεται 

πλέον η δυνατότητα στο χρήστη να διαμοιραστεί τα σύνολα αυτά με άλλους χρήστες. το 

γεγονός ύπαρξης πλέον τη ανάδρασης από τους χρήστες των συνόλων στους παρόχους 

προσθέτει μεγαλύτερη αξία στα δεδομένα. 
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η μελέτη που παρουσιάστηκε 

με την ακολουθία των παρακάτω βημάτων: 

1. Επισκόπηση των υποδομών των Καταλόγων Ανοικτών Κυβερνητικών 

Δεδομένων (OGD Portals) της Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και τοπικό 

(ΟΤΑ).  

2.  Συλλογή και κατηγοριοποίηση όλων των καταλόγων που περιέχουν σύνολα 

δεδομένων που βρέθηκαν στην ελληνική επικράτεια ανά: εμβέλεια, πηγή 

προέλευσης, άδεια χρήσης, θεματικό περιεχόμενο, κατάσταση των δεδομένων, 

τρόπο αναζήτησης των δεδομένων, τρόπο παροχής των δεδομένων, γλώσσα 

διεπαφής χρήστη, τύπο αρχείων και, τέλος, το είδος των μεταδεδομένων που τα 

συνόδευαν και η ποιότητα τους.  

3. Στατιστική ανάλυση των συνόλων δεδομένων που συλλέχθηκαν για κάθε έναν 

από τους παραπάνω τομείς και εξαγωγή συμπερασμάτων για το επίπεδο των 

υποδομών στη χώρα της Ελλάδας.  

Έπειτα από τη συλλογή, την κατηγοριοποίηση και την ανάλυση των περίπου είκοσι 

καταλόγων συνόλων δεδομένων που συλλέχθηκαν, καταλήξαμε στα ευρήματα που 

αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 5. 

Περιληπτικά, το 70% των καταλόγων αφορούν δεδομένα εθνικού επιπέδου, το 80% των 

παρόχων συνόλων δεδομένων είναι Υπουργεία και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

στο 90% των συνόλων δεν έχει καθοριστεί επακριβώς η άδεια χρήσης. Το 50% των 

συνόλων αφορούν νόμους και νομοθετικές πράξεις, ακολουθούν σύνολα που αφορούν 

τον τουρισμό (10%) και εν συνεχεία γεωχωρικά (6%) και οικονομικά (4%). Πρέπει να 

σημειωθεί το 80% των συνόλων δεδομένων που βρέθηκαν παρέχονται ως αποθηκεύσιμα 

αρχεία και το 50% σε μη μηχαναγνώσιμη μορφή. Μάλιστα, το 40% των ιστότοπων 

υποστηρίζουν μια δεύτερη γλώσσα διεπαφής χρήστη (ΑΡΙ), γεγονός που δηλώνει ότι θα 

πρέπει να ενισχυθεί ο προγραμματισμός αυτός για την αυτοματοποίηση των 

δυνατοτήτων. Τέλος, αναφορικά με τα μεταδεδομένα το 20% των πληροφοριών που 

παρέχουν είναι σε πρωταρχική μορφή, ενώ μόλις το 30% παρουσιάζει μια δομημένη 

μορφή. Αξιοσημείωτο είναι ότι στους περισσότερους καταλόγους δίνεται η δυνατότητα 

διαμοιριασμού μέσω κοινωνικών μέσων διαδικτύωσης. 

Επομένως, ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει έλλειψη ενιαίας πολιτικής στην 

ανοικτή διάθεση των δεδομένων και η συγκέντρωση τους σε καταλόγους και επιπλέον 
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χρειάζεται να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνουν 

κατανοητές οι δυνατότητες και οι προκλήσεις που ανακύπτουν από τη χρήση ανοικτών 

δεδομένων μέσω της ενθάρρυνσης για τη διάθεση όλων και περισσότερων καταλόγων. 

Αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να είναι πολυδιάστατα, ενώ είναι σημαντική η κατανόηση 

της οικονομικής αξίας των δεδομένων. Το άνοιγμα των δημόσιων σύνολα δεδομένων θα 

μπορούσε να διπλασιάσει την αξία τους σε περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ €. Οι 

κατάλογοι ανοικτών δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 

εφαρμογών που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κοινωνίας, την αντιμετώπιση 

των οικονομικών προβλημάτων και την προώθηση οικονομικής ανάπτυξης ανάπτυξη.  

Οι κατάλογοι μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων, στη μείωση του 

κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης για τις επερχόμενες γενιές. Οι κυβερνήσεις για παράδειγμα, μπορούν να 

αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα μέσω της αυξημένης οικονομική δραστηριότητα ή 

να αποταμιεύσουν χρήματα μέσω της πώλησης υψηλής προστιθέμενης αξίας 

πληροφορίας. Έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες όπου οι κυβερνήσεις ακολουθούν 

μηδενικά μοντέλα χρέωσης, ο αριθμός των νέων χρηστών αυξήθηκε και οδήγησε σε 

αύξηση εσόδων. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε περιόδους κρίσης είναι η ενθάρρυνση 

της επιχειρηματικότητας, η οποία οδηγεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας και σε 

απαιτήσεις για ειδικευμένους υπαλλήλους. 

Το άνοιγμα των δεδομένων και η ελεύθερη διάθεση τους μπορεί να οδηγήσει και σε μια 

ανοικτή διοίκηση και ανοικτή κοινωνία, που προϋποθέτει την αύξηση διάθεσης και 

διαφάνειας των δεδομένων, την ενεργή και βέλτιστη συμμετοχή και συνεργασία φορέων 

και πολιτών καθώς και τον εκσυγχρονισμό των μέσω επεξεργασίας των δεδομένων. 

Μερικοί στόχοι που θα μπορούσαν να τεθούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται 

μπορούν να αναλυθούν παρακάτω: 

 Απευθείας διάθεση στο κοινό των νομοθετικών πράξεων 

 Ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσω σχολιασμών. 

 Σωστή διαχείριση δημοσίων πόρων 

 Σχεδιασμός και λειτουργία κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων με 

διασυνδεδεμένα μικρότερα των κάθε φορέων 

 Αύξηση διαλειτουργικότητας και διαφάνειας 

 Στελέχωση των δημοσίων φορέων και ενθάρρυνση για ανοικτή διάθεση 

 Εκπαίδευση υπαλλήλων φορέων 

 Επενδύσεις σε τεχνογνωσία 
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 Στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα 

Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την ανοικτής διάθεσης 

δεδομένων και υπάρχει η ελπίδα να συνεχιστεί αυτή η εργασία με τον ίδιο ζήλο και την 

ίδια προσπάθεια, με τη συμβολή και τη συνεργασία όλων εμπλεκόμενων (φορείς, 

επιχειρήσεις, πολίτες). 

Μια πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι η ανάλυση καταλόγων που βρίσκονται υπό 

κατασκευή, η καταγραφή και η λεπτομερής ανάλυση πιθανών εφαρμογών ανοικτών 

δεδομένων που αφορούν την Ελληνική Επικράτεια και ανάλυση των χαρακτηριστικών 

τους, η μελέτη της ανάδρασης (feedback) από τους πολίτες και η αλληλεπίδραση που 

υπάρχει με τα κοινωνικά δίκτυα. 
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http://www.openarchives.gr/ 

 

http://homerproject.eu/images/Docs_/Publications/OD_PLANS/UK_Actionplan_DAC_v3.pdf 

 

http://www.minpress.gr/minpress/terrovitis.pdf 

 

http://tech.in.gr/news/article/?aid=1231236305 
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