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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες πύλες ενδιαφέρονται 

για τη δημόσια διάθεση των δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους.  Κυβερνήσεις 

αλλά και ιδιωτικοί φορείς, που χρηματοδοτούνται από αυτές, έχουν στραφεί στο 

άνοιγμα των δεδομένων που παρέχουν με στόχο την αύξηση της διαφάνειας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης 

των χωρών τους. Ως ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα ορίζονται εκείνα τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται ελεύθερα και παράγονται από τις 

Κυβερνήσεις ή εξουσιοδοτημένους ιδιωτικούς φορείς. 

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των κυβερνητικών πυλών που παρέχουν στατιστικά 

δεδομένα σε συνδυασμό με το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της δημόσιας 

διάθεσης τους, είχε ως αποτέλεσμα την επανάληψη της πληροφορίας.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων 

που παρέχονται τόσο από αμιγώς κυβερνητικές πηγές όσο και από άλλες,  στόχος των 

οποίων δεν είναι η αποκλειστική παροχή ανοικτών δεδομένων. Για τη μελέτη αυτή 

χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα το μέγεθος της ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(ΗΒ). Ως επιμέρους στόχοι, ορίζονται η μελέτη των δεδομένων της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ, η μελέτη κυβερνητικών πυλών ανοικτών δεδομένων 

και μη και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι για μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

υφιστάμενης κατάστασης στο ΗΒ σχετικά με την ανεργία, δεν αρκεί η άντληση 

δεδομένων αποκλειστικά και μόνο από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ. Η 

πληροφορία είναι κατακερματισμένη και διαμοιρασμένη σε μια σειρά κυβερνητικών 

πυλών που συμπληρωματικά ολοκληρώνουν την εικόνα αυτή.
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ABSTRACT 

In recent years, Open Data and their public display particularly are of major interest. 

Governments and private entities/bodies funded by them, are turning to the opening of 

the data they provide in order to increase the transparency of the services provided by 

them as well as to boost the economic development of their countries.  As open 

governmental are defined the data that are used and reused freely and are produced by 

Governments or authorized private entities/bodies. The constant raise in the number 

of governmental open or not data gates combined with the increasing interest in the 

public display of the data they provide resulted in the recurrence of the information. 

The present dissertation aims at studying the open governmental data provided by 

various governmental and non-governmental sources in a single country. For the 

present study, the size of unemployment in the United Kingdom was employed. As 

sub-targets are defined the study of data by the Office for National Statistics, the 

study of governmental and non-governmental gates of open data and their 

comparison. 

The results of the study have shown that for integrated picture of the current status of 

unemployment in the United Kingdom, the data mining solely from the Office for 

National Statistics, is not enough. The information is fragmented and spread in a 

series of governmental gates which additionally complete this picture. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Περιγραφή του προβλήματος 

Το συνεχώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο ζούμε έφερε 

ποικίλες αλλαγές όχι μόνο στον τρόπο ζωής αλλά και στον τρόπο πληροφόρησης. Με 

τα αλματώδη τεχνολογικά επιτεύγματα, η συλλογή και συγκέντρωση πληροφοριών 

έγινε ευκολότερη και γρηγορότερη ταυτόχρονα με την παράλληλη αύξηση του όγκου 

δεδομένων και πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια τα ανοικτά δεδομένα απασχολούν 

ιδιαίτερα τόσο τη Δημόσια Διοίκηση όσο και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με 

την έρευνα. Ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τείνουν 

να δημοσιοποιούν τα δεδομένα που παράγουν με σκοπό να αυξήσουν την διαφάνεια 

και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα τους. Ανοικτά δεδομένα μπορούν να 

εντοπιστούν τόσο σε Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, όσο και σε κυβερνητικές πύλες 

ανοικτών δεδομένων. 

Οι ιστοσελίδες στατιστικών υπηρεσιών είναι οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας για την 

δημοσίευση των επίσημων στατιστικών στοιχείων της. Κύριος στόχος λοιπόν της 

δημιουργίας τους είναι η παροχή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με 

κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και δημογραφικούς δείκτες τόσο σε επίπεδο 

πόλης, νομού, χώρας όσο και σε επίπεδο ηπείρου. Κάθε χώρα έχει τη δική της 

στατιστική υπηρεσία που είναι η αρμόδια αρχή παροχής των επίσημων στατιστικών 

δεδομένων που αυτή παράγει, αλλά υπάρχουν και στατιστικές υπηρεσίες σε 

μεγαλύτερο γεωγραφικό επίπεδο όπως είναι η Eurostat της οποίας η πληροφορία 

αφορά τις Ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι κυβερνητικές πύλες ανοικτών δεδομένων  δημιουργήθηκαν για να παρέχουν στο 

κοινό στατιστικά και μη δεδομένα που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα. Συμβάλλουν 

στη προσπάθεια για αύξηση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας προσδίδοντας στη Δημόσια Διοίκηση μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και 

καλύτερη απόκριση στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Έχει παρατηρηθεί ότι 

σημαντικός όγκος των δεδομένων που παρέχουν είναι και στατιστικά και σχετίζονται 

με κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πύλες σε πολλά 

επίπεδα όπως εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.  
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Στατιστικά δεδομένα όμως έχουν εντοπιστεί και σε κυβερνητικές πύλες που στόχο 

έχουν την ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν την γεωγραφική περιοχή 

στην οποία κατοικούν. Πιο συγκεκριμένα, δεν δημιουργήθηκαν για να παρέχουν 

στατιστικά στοιχεία δεικτών που σχετίζονται με το κοινωνικό σύνολο, αλλά για την 

πληροφόρηση των πολιτών για μείζονα θέματα που απασχολούν την κοινωνία όπως 

είναι ανακοίνωση καινούριων θέσεων εργασίας ή κάποια σημαντική απόφαση που 

πάρθηκε σε κάποια χώρα. 

Συχνό είναι το φαινόμενο ίδια δεδομένα να είναι διαθέσιμα και να εμφανίζονται σε 

παραπάνω από μια ιστοσελίδα ή πύλη δεδομένων. Εύλογα, επομένως κάποιος θα 

μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί η ίδια πληροφορία να υπάρχει σε τόσες ιστοσελίδες.  

1.2  Αντικείμενο και Στόχοι της μελέτης 

 Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα λοιπόν μπορούν να εντοπιστούν σε πληθώρα πυλών 

και ιστοσελίδων και πολλές φορές μάλιστα τυχαίνει να ταυτίζονται. Ιδιαίτερα σε 

θέματα που απασχολούν την Δημόσια Διοίκηση, όπως στατιστικά στοιχεία 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δεικτών, έχει παρατηρηθεί μεγάλη 

συγκέντρωση και επανάληψη δεδομένων.  

Αντικείμενο, λοιπόν της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση του μεγάλου όγκου  

διαφορετικών ιστοσελίδων και πυλών δεδομένων, διά μέσω της οποίας θα δοθεί και 

απάντηση στο εύλογο ερώτημα που δημιουργείται σχετικά με τη χρησιμότητά τους. 

Η διεξαγωγή της μελέτης θα βασιστεί στην παροχή ανοικτών στατιστικών δεδομένων 

από πολλαπλές πύλες σε μια χώρα. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί το μέγεθος της 

ανεργίας στο ΗΒ. Επομένως, ο βασικός σκοπός της έρευνας που διεξάγεται είναι να 

αποσαφηνίσει τον λόγο ύπαρξης των τόσων και διαφορετικών παρόχων ανοικτών 

στατιστικών δεδομένων μέσω του παραδείγματος της ανεργίας στο ΗΒ. 

Με το πέρας της μελέτης αυτής θα έχουν καλυφθεί οι παρακάτω στόχοι: 

 Μελέτη των ανοικτών στατιστικών κυβερνητικών δεδομένων που 

σχετίζονται με την ανεργία και παρέχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

του ΗΒ 
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 Μελέτη των ανοικτών στατιστικών κυβερνητικών δεδομένων που 

σχετίζονται με την ανεργία και παρέχονται από κυβερνητικές πύλες 

ανοικτών δεδομένων και μη, στο ΗΒ. 

 Σύγκριση και μελέτη όλων των αποτελεσμάτων ως προς το βαθμό 

ταύτισής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1 Ορισμοί-Έννοιες 

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση κάποιων εννοιών που θα 

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα διπλωματική, κατά την οποία μελετήθηκαν ανοικτά 

δεδομένα επίσημων κυβερνητικών ιστοσελίδων και μη.  

2.1.1  Ανοικτά δεδομένα 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ανοικτών Δεδομένων [1], τα στοιχεία των οποίων η χρήση 

πραγματοποιείται ελεύθερα, με την δυνατότητα της επαναλαμβανόμενης χρήσης και 

διανομής από τον κάθε χρήστη, με τον περιορισμό της αναφοράς της πηγής 

προέλευσης και διάθεσης υπό τους ίδιους όρους, ονομάζονται ανοικτά δεδομένα.  

Τα σημαντικότερα στοιχεία της διαφάνειας αυτής περιγράφονται ως εξής: 

 Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα : τα δεδομένα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα ως σύνολο, με ένα λογικό κόστος, σε μια εύκολα 

τροποποιήσιμη μορφή και λήψη μέσω Διαδικτύου. 

 Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή : τα δεδομένα πρέπει να 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αναδιανεμηθούν αλλά και να 

αλληλοαναμειχθούν με άλλα σύνολα δεδομένων. Παράλληλα πρέπει 

να είναι αναγνώσιμα από μηχάνημα. 

 Καθολική συμμετοχή : τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τον καθένα, χωρίς περιορισμό στη χρήση και 

χωρίς να υπόκεινται σε διακρίσεις με βάση τον τομέα δραστηριότητας. 

2.1.1.1. Οφέλη Ανοικτών Δεδομένων 

Καθοριστική είναι η σημασία των ανοικτών δεδομένων γιατί πέραν του ότι δίνεται η 

δυνατότητα, χωρίς κόστος ή με πολύ μικρό  να αποκτηθούν, μπορούν, επίσης, να 

συνδυαστούν με άλλα ανοικτά δεδομένα προκειμένου να υπάρξει καλύτερο 

αποτέλεσμα.  Η παραπάνω  δυνατότητα που προσφέρεται θα μπορούσε να ονομασθεί  

διαλειτουργικότητα και είναι το κλειδί της επιτυχίας για την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των ανοικτών δεδομένων δηλαδή τη θεαματικά εμπλουτισμένη 
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δυνατότητα να συνδυάζονται διαφορετικά σύνολα δεδομένων και ως εκ τούτου να 

αναπτύσσονται περισσότερα και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Η δυνατότητα 

του να διαμοιράζονται και να συνδέονται  συνιστώσες έχει  ουσιαστική σημασία για 

τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο πολύπλοκων συστημάτων.  

Μέσω  της εφαρμογής  των ανοικτών δημοσίων δεδομένων, πολλά είναι τα κοινωνικά 

οφέλη τα οποία προκύπτουν όπως η διαφάνεια και η δυνατότητα άσκησης ελέγχου 

προς τη δημόσια διοίκηση από τους πολίτες,  στους οποίους δίνεται η δυνατότητα  να 

λαμβάνουν καλύτερη γνώση των αποφάσεων των νομοθετικών και διοικητικών 

οργάνων του κράτους, η  οποία μπορεί να οδηγήσει και  σε αύξηση της συμμετοχής 

τους στον δημόσιο βίο.  Σημαντικά είναι, επίσης και  τα οικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν από την γνωστοποίηση της δημόσιας πληροφορίας, καθώς δίνεται η 

δυνατότητα ακόμη και σε μικρές και νέες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

δωρεάν πληροφόρηση προκειμένου να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Συμπερασματικά, τα ανοικτά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχουν 

εξυπηρετούν και τους τρεις βασικούς στόχους της ανοικτής διακυβέρνησης, δηλαδή 

τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή, ενώ ταυτόχρονα, δίνουν την 

δυνατότητα για την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος της πρόσκτησης δεδομένων που είναι 

ουσιαστικά  η πρώτη ύλη για την προσφορά των περισσότερων ψηφιακών 

υπηρεσιών. 

2.1.2  Δημόσια Δεδομένα 

Ο όρος Δημόσια Δεδομένα αναφέρεται σε δεδομένα και πληροφορίες που ανήκουν 

στην δημόσια σφαίρα ανεξαρτήτως από ποιόν φορέα παράγονται. Επομένως ο όρος 

περιλαμβάνει δεδομένα που είτε βρίσκονται στην κατοχή ενός οργανισμού του 

δημόσιου τομέα, είτε παράχθηκαν με την χρηματοδότηση δημόσιων πόρων, είτε 

πράχθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα και σχετίζονται με το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο. Το υποσύνολο των δημοσίων δεδομένων που παράγονται από το κράτος 

ονομάζονται Κυβερνητικά Δεδομένα. 

2.1.3  Κυβερνητικά Δεδομένα 

Η δημόσια διοίκηση παράγει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών τόσο κατά τη 

διαδικασία εκτέλεσης των λειτουργικών της καθηκόντων όσο και κατά τη διάρκεια 
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επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτή η πληροφορία – αποτελούμενη 

από δεδομένα που σχετίζονται με οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, υγείας, 

εκπαιδευτικά, θρησκευτικά και άλλα θέματα — συλλέγεται και αποθηκεύεται είτε σε 

κυβερνητικές βάσεις δεδομένων είτε σε αρχειοστάσια των υπηρεσιών. Έτσι ορίζονται 

ως κυβερνητικά Δεδομένα τα δεδομένα που παράγονται από τις κυβερνήσεις ή από 

ιδιωτικούς φορείς υπό την επίβλεψη των κυβερνήσεων. 

2.1.4  Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω λοιπόν τα Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα είναι τα 

δεδομένα που σχετίζονται με το κοινωνικό σύνολο, παράγονται από τη Δημόσια 

Διοίκηση ή ιδιωτικούς φορείς, υπό την επίβλεψη όμως αυτής και διατίθενται 

ελεύθερα με τη δυνατότητα της επαναλαμβανόμενης χρήσης και διανομής από τον 

κάθε χρήστη, με τον περιορισμό της αναφοράς της πηγής προέλευσης και διάθεσης 

υπό τους ίδιους όρους.  

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το οικοσύστημα των ανοικτών δεδομένων: 

 

Εικόνα 1- Το οικοσύστημα των ανοικτών δεδομένων 

2.1.5 Στατιστικά Δεδομένα 

«Ως στατιστικά δεδομένα χαρακτηρίζονται γενικά οποιαδήποτε 

εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης ή πειράματος που έχουν υποστεί στατιστική 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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επεξεργασία. Η συλλογή τους μπορεί να γίνει μέσω παρατήρησης, πειράματος, 

απογραφής ή δειγματοληψίας. Στη συνέχεια αφού υποστούν μια σχετική 

επεξεργασία, ταξινομούνται σε ιδιαίτερα σύνολα ενδιαφέροντος και σε στατιστικές 

βάσεις δεδομένων.»[2] 

Τα στατιστικά δεδομένα για να μπορέσουν να κατανοηθούν από τον αναγνώστη 

έχουν ένα μετρούμενο μέγεθος και κάποιες διαστάσεις που το χαρακτηρίζουν. Το 

μετρούμενο μέγεθος συνήθως είναι το στοιχείο που ενδιαφέρει να μελετηθεί, το οποίο 

είτε αθροίζεται, είτε υπολογίζεται ο μέσος όρος του είτε γενικότερα υφίσταται 

επεξεργασία και έχει μία μονάδα μέτρησης. Οι διαστάσεις, από την άλλη πλευρά, 

είναι χαρακτηριστικά τα οποία διακρίνουν ένα μετρούμενο μέγεθος όπως είναι ο 

χρόνος και η γεωγραφία, και συχνά αποτελούνται από ιεραρχικά επίπεδα ανάλογα με 

την λεπτομέρεια που προσδίδουν στο μετρούμενο μέγεθος. 

Τα δεδομένα αυτά παρέχονται σε υπολογιστικά φύλλα-spreadsheet και ο τρόπος 

οργάνωσης τους είναι ένας πίνακας όταν διακρίνονται από δύο διαστάσεις και ο 

πολυδιάστατος κύβος όταν διακρίνονται από περισσότερες από δύο διαστάσεις. 

Επομένως, ένας πολυδιάστατος κύβος δεδομένων καθορίζεται από ένα σύνολο 

διαστάσεων και ένα σύνολο μετρούμενων μεγεθών. Οι διαστάσεις αυτές δημιουργούν 

μια δομή που περιλαμβάνει έναν αριθμό κελιών, ενώ κάθε κελί περιλαμβάνει μια 

αριθμητική τιμή για κάθε μετρούμενο μέγεθος του κύβου. Αυτός ο τρόπος 

απεικόνισης επελέγη γιατί είναι ιδιαίτερα εποπτικός και διαισθητικός για τον 

αναγνώστη καθώς επίσης και κατάλληλος για αναλύσεις που θα ακολουθήσουν. Η 

πιο συνήθης ανάλυση τέτοιων κύβων είναι η OLAP-Online Analytical Processing και 

η οποία απεικονίζει την μεταβολή του μετρούμενου μεγέθους συναρτήσει των 

διαστάσεων που το χαρακτηρίζουν. Στη παρακάτω εικόνα δίνεται ένα παράδειγμα της 

δομής ενός πολυδιάστατου κύβου χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα στοιχεία της 

ανεργίας στο ΗΒ. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος που απεικονίζεται είναι το ποσοστό 

της ανεργίας το οποίο χαρακτηρίζεται από τρείς διαστάσεις, τον χρόνο, τη 

γεωγραφική περιοχή και την ηλικία. Το κελί που έχει απομονωθεί δείχνει ότι το 

ποσοστό της ανεργίας το 1999 στην Βόρεια Ιρλανδία σε άτομα ηλικίας μεταξύ 25-49, 

είναι 10,2%. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Εικόνα 2- Πολυδιάστατος κύβος για την ανεργία στο ΗΒ 

2.2 Δημοσίευση των Ανοικτών Δεδομένων 

Για τη δημοσίευση των ανοικτών δεδομένων μείζονα ρόλο κατέχει ο τρόπος με τον 

οποίο αυτά θα διατεθούν στο κοινό. Υπάρχουν κανόνες, όπως αυτός των 5 αστέρων 

του Tim Berners-Lee,[3] που θα πρέπει να ακολουθούνται για να γίνει δυνατή 

επαναχρησιμοποίηση τους. Ο Tim Berners-Lee ταξινομεί, σύμφωνα με το μοντέλο 

ωριμότητας, τα ανοικτά δεδομένα ως εξής: 

δεδομένα που μπορούν να διατεθούν στον Ιστό με οποιαδήποτε 

μορφή, κάτω από μια άδεια. 

δεδομένα που μπορούν να διατεθούν στον Ιστό ως δομημένα 

δεδομένα όπως είναι ένα αρχείο excel. 

δεδομένα που μπορούν να διατεθούν στον Ιστό ως δομημένα 

δεδομένα σε μορφή μη ιδιόκτητη όπως ένα αρχείο csv. 

δεδομένα που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό URI και το 

οποίο τα ταυτοποιεί, ώστε να μπορούν να προβληθούν. 

συνδεδεμένα δεδομένα με άλλα ώστε να παρέχεται το 

σημασιολογικό τους πλαίσιο. 

Η στατιστική φύση των δεδομένων που παράγονται και συλλέγονται από τη Δημόσια 

Διοίκηση απαιτεί για τον ορισμό τους περισσότερες από μια διαστάσεις όπως είναι ο 

χρόνος και η γεωγραφία. Αυτό οδηγεί σε μια μοντελοποίηση πολυδιάστατων κύβων η 
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οποία καθιστά εφικτή την οπτικοποίησή τους. Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται ο 

κανόνας των 5 αστέρων του Tim Berners-Lee:    

 

Εικόνα 3- Μοντέλο ταξινόμησης δεδομένων του Tim Berners-Lee 

2.3  Μελέτη Στατιστικών Δεδομένων του data.gov.uk 

Με βάση πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην κυβερνητική πύλη ανοικτών 

δεδομένων data.gov.uk του ΗΒ όσον αφορά τα αποτελέσματα που διεξάγονται από 

μια σε βάθος ανάλυση της ανεργίας, βρέθηκαν όλα τα σύνολα δεδομένων(datasets) 

που σχετίζονται με την λέξη αυτή. 

Η έρευνα [4] βασίστηκε σε τρείς φάσεις. Αρχικά στο να βρεθούν σύνολα δεδομένων 

όσον αφορά τη λέξη-κλειδί «unemployment» στην βάση του data.gov.uk. Έπειτα στη 

αναζήτηση αποτελεσμάτων τα οποία οδηγούν σε άλλες πύλες δεδομένων, οι οποίες 

και καταγράφηκαν, όπως επίσης και όλα τα σχετικούς συνδέσμους που οδηγούν σ’ 

αυτές. Τέλος, διαπιστώθηκε ο βαθμός σχετικότητας όπως επίσης και η μορφή 

δεδομένων των συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων . Συμπερασματικά, η έρευνα 

κατέληξε σ’ ένα εύρος 122 αποτελεσμάτων τα οποία περιλαμβάνουν είτε σύνολα 

δεδομένων, είτε άλλους σχετικούς συνδέσμους. 

Στη πρώτη περίπτωση, όπου τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα 

σύνολα δεδομένων, υπάρχει περίπτωση να περιλαμβάνουν επίσης και έναν επιπλέον 

σύνδεσμο που οδηγεί το χρήστη σε άλλη/άλλες πύλες, όπου μπορεί να «κατεβάσει» 

αυτά τα σύνολα. Τα δεδομένα αυτά ποικίλλουν ως προς τον τρόπο της τεχνικής τους 
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μορφής , όπως π.χ. XLS, CSV, PDF, RDF, κλπ. Αυτά τα δεδομένα «κατεβαίνουν» 

απ’ ευθείας από το data.gov.uk. 

Στη δεύτερη περίπτωση, τα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορεί να περιέχουν έναν 

ή περισσότερους συνδέσμους ,οι οποίοι οδηγούν το χρήστη με ην σειρά τους σε 

άλλες πύλες όπου μπορεί να βρει συνδέσμους ή δεδομένα για να κατεβάσει. Και στις 

δυο περιπτώσεις ,τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν δεδομένα σε αρχείο ZIP. Στην 

συγκεκριμένη ανάλυση δεν εξετάστηκαν αυτής της μορφής αρχεία.    

Τα 122 αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν σε 56 σύνολα δεδομένων στα οποία 

υπάρχει η δυνατότητα «κατεβάσματος» απευθείας από το data.gov.uk και σε 610 

συνδέσμους τους οποίους ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να μπορέσει να 

«κατεβάσει» τα δεδομένα. Λόγω του ότι παρατηρήθηκε ταύτιση στα αποτελέσματα 

που βρέθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις με τη μόνη διαφορά ότι ήταν σε διαφορετική 

μορφή τα σύνολα δεδομένων και οι σύνδεσμοι που έχουν τα ίδια δεδομένα, 

προσμετρήθηκαν σαν ένα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν συνδέσμους που οδηγούν το χρήστη 

από το data.gov.uk σε άλλες πύλες δεδομένων. Μετρήθηκε κάθε σύνδεσμος που 

οδηγεί  σε πύλη η οποία τροφοδοτεί το data.gov.uk με δεδομένα και διαπιστώθηκε ότι 

κάποια σύνολα δεδομένων έχουν την ίδια πύλη, όπως τα σύνολα δεδομένων που 

αντλήθηκαν απ το Camden’s Council Portal,  όπως επίσης υπάρχουν και σύνδεσμοι 

που οδηγούν τον χρήστη στην ίδια πύλη. 

Ο χρήστης μπορεί να «κατεβάσει» σύνολα δεδομένων είτε απευθείας από το 

data.gov.uk , είτε ακολουθώντας έναν σύνδεσμο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πύλη 

παρέχει δεδομένα σε δύο μορφές/τύπους, μέσω συνόλου δεδομένων και μέσω 

συνδέσμων. Στη πρώτη περίπτωση η πύλη δεδομένων τροφοδοτεί το data.gov.uk με 

τα δεδομένα ενώ στη δεύτερη τα παρέχει κατά αποκλειστικότητα στη δική της 

σελίδα. Βέβαια έχουν καταγραφεί και μηνύματα λαθών μέσω των συνδέσμων όπως 

επίσης και επιστροφή στη, αρχική σελίδα. 

Η έρευνα βασίστηκε στα 56 σύνολα δεδομένων τα οποία οι χρήστες μπορούν 

απευθείας να «κατεβάσουν» από το data.gov.uk, όπως επίσης και στα σύνολα 

δεδομένων τα οποία μπορούν να «κατεβάσουν» αφού ακολουθήσουν τον αντίστοιχο 
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σύνδεσμο  . Την ανάλυση ακολούθησε ο διαχωρισμός με βάση τη σχετικότητα στη 

λέξη-κλειδί όπως επίσης και ο τύπος αρχείου. Ως εκ τούτου, δεν λήφθηκαν υπόψη τα 

σύνολα δεδομένων που δεν σχετίζονται με την ανεργία και είναι σε μορφή PDF (έστω 

κι αν είναι σχετικά). Ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε το σχετικό διάγραμμα:  

 

Εικόνα 4- Πύλες του data.gov.uk που παρέχουν σύνολα δεδομένων 

Οι κόμβοι απεικονίζουν τα σύνολα δεδομένων ενώ στο κέντρο είναι το data.gov.uk. 

Οι αριθμοί πάνω στις ακμές απεικονίζουν τον αριθμό των συνδέσμων που οδηγούν 

στη συγκεκριμένη πύλη, χωρίς να περιλαμβάνονται οι πύλες με άσχετες πληροφορίες 

και χωρίς PDF αρχεία. Οι αριθμοί μέσα στους κόμβους δείχνουν την ποσότητα των 

σχετικών και μη, PDF αρχείων σε κάθε πύλη δεδομένων στα οποία ο χρήστης μπορεί 

να φτάσει μέσω του data.gov.uk. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πύλες δεδομένων μπορεί 

να περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα σύνολα δεδομένων που δεν παρέχονται από το 

data.gov.uk. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συνόλων δεδομένων στον 

κόμβο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα από μόνο ένα «κλικ» ανάμεσα στο data.gov.uk 
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και στη κάθε πύλη δεδομένων. Με πράσινο χρώμα απεικονίζονται οι πύλες 

δεδομένων που παρέχουν τα δεδομένα τους στο data.gov.uk μέσω ενός 

συμπληρωματικού συνδέσμου που δίνεται και οδηγεί στο data.gov.uk είτε κατευθείαν 

σ αυτό. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται αυτές που παρέχουν τα δεδομένα τους 

αποκλειστικά μέσω της δικιάς τους πύλης. Σ’ αυτή τη περίπτωση ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει μέσω του data.gov.uk το σύνδεσμο όπου θα μπορεί να «κατεβάσει» τα 

δεδομένα. Τέλος οι πύλες δεδομένων με ροζ χρώμα δεν παρέχουν στο χρήστη 

δεδομένα, αλλά τη δυνατότητα να ψάξει γι αυτά. Ο χρήστης ακολουθεί είτε έναν 

σύνδεσμο που του εμφανίζει είτε μια αρχική σελίδα ή μια σελίδα αναζήτησης έτσι 

ώστε να φτάσει στο σύνολο δεδομένων που αναζητά. Απαιτούν από το χρήστη 

περαιτέρω αναζήτηση και όχι απευθείας εύρεση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Βήμα 1ο:  Μελέτη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ  

Το Office for National Statistics – ONS1 είναι ο μεγαλύτερος, ανεξάρτητος 

παραγωγός των επίσημων στατιστικών στοιχείων του ΗΒ και η αναγνωρισμένη 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και τη δημοσίευση των 

στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την οικονομία, τον πληθυσμό και την 

κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επίσης παίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στις εθνικές και διεθνείς καλές πρακτικές για τη παραγωγή των 

επίσημων στατιστικών αφού αποτελεί τη Στατιστική Αρχή του ΗΒ. 

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιεί έρευνες και δημοσιεύει δεδομένα για κάθε κλάδο 

επιχειρήσεων όπως κατασκευαστικό, τουριστικό, μεταποίησης και παραγωγής κ.α., 

για  οικονομικούς δείκτες όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν , Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία και για οικονομικά μεγέθη όπως η παραγωγή και η 

παραγωγικότητα καθώς επίσης και για το πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου και τα 

χαρακτηριστικά του όπως γεννήσεις, θανάτους , γάμους, εγκληματικότητα κ.α. 

Επιπρόσθετα παράγει δεδομένα και για την αγορά εργασίας  την απασχόληση και την 

ανεργία η οποία και θα αναλυθεί στη παρούσα εργασία. 

Το πρώτο βήμα της έρευνας περιλαμβάνει την αναζήτηση δεδομένων σχετικά με την 

ανεργία. Αυτό θα υλοποιηθεί τόσο χρησιμοποιώντας σαν λέξη-κλειδί το «ανεργία» 

αλλά και με μια πιο λεπτομερή εξερεύνηση της ιστοσελίδας. Αφού βρεθούν δεδομένα 

σχετικά με την ανεργία θα απομονωθούν εκείνα που αφορούν στατιστικά στοιχεία και 

είναι σε μορφή από 2 αστέρες και πάνω σύμφωνα με το μοντέλο ταξινόμησης του 

Tim Berners-Lee. Στη συνέχεια, θα καταγράφουν τα μετρούμενα μεγέθη που 

περιγράφουν την ανεργία, με τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης τους. Παράλληλα, θα 

καταγραφούν και οι διαστάσεις που χαρακτηρίζουν αυτά τα μετρούμενα μεγέθη με 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα λεπτομέρειας που υπάρχουν σ’ αυτές. Έπειτα θα 

ακολουθήσει ένας σχολιασμός σχετικά με τη δομή της ιστοσελίδας, το πόσο εύκολα 

βρέθηκαν αυτά δεδομένα και πόσο σχετικά ήταν με την ανεργία. 

                                                 
1 https://www.ons.gov.uk/ 

https://www.ons.gov.uk/
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3.2 Βήμα 2ο:Μελέτη Περιφερειακών Πυλών Δεδομένων 

Σύμφωνα με την μελέτη της πύλης δεδομένων data.gov.uk που πραγματοποιήθηκε, 

όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, οι πύλες δεδομένων και οι ιστοσελίδες που 

παρέχουν στατιστικά στοιχεία και θα μελετηθούν στην παρούσα εργασία είναι οι 

εξής: 

 City of York Council- https://www.york.gov.uk/   

 Warwickshire County Council- https://www.warwickshire.gov.uk/ 

 Open Data Camden- https://opendata.camden.gov.uk/  

 Cambridgeshire Insight -http://opendata.cambridgeshireinsight.org.uk/ 

 The National Archives- http://www.nationalarchives.gov.uk/  

 Department for Communities- https://www.communities-ni.gov.uk/ 

 Neighbourhood Statistics- 

http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/  

 Nomis- https://www.nomisweb.co.uk/  

 Department for Communities and Local Government-

http://opendatacommunities.org/ 

 Scottish Government- http://www.gov.scot/  

 Welsh Government- http://gov.wales/  

 Department for the Economy- https://www.economy-ni.gov.uk/ 

Θα γίνει επίσκεψη σε κάθε μια πύλη ξεχωριστά και αρχικά θα εντοπιστεί το 

περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχουν. Στη συνέχεια θα αναζητηθούν 

δεδομένα που σχετίζονται με την ανεργία τόσο χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί 

«ανεργία» όσο και σε ολόκληρη την δομή των πυλών αυτών μέσω των βασικών 

ενοτήτων. Έπειτα, αφού συλλεχθούν όλα αυτά τα δεδομένα, θα γίνει απομόνωση 

μόνο εκείνων που αφορούν στατιστικά στοιχεία, είναι ανοικτά σύμφωνα με τους 

κανόνες των ανοικτών δεδομένων και είναι σε μορφή από 2-αστέρες και πάνω, 

https://www.york.gov.uk/
https://www.warwickshire.gov.uk/
https://opendata.camden.gov.uk/
http://opendata.cambridgeshireinsight.org.uk/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
https://www.communities-ni.gov.uk/
http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/
https://www.nomisweb.co.uk/
http://opendatacommunities.org/
http://www.gov.scot/
http://gov.wales/
https://www.economy-ni.gov.uk/
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σύμφωνα με το μοντέλο ταξινόμησης του Tim Berners-Lee. Επομένως, από την 

έρευνα αποκλείονται άρθρα μορφής HTML και αρχεία μορφής PDF. Παράλληλα, θα 

γίνει απομόνωση των στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με την ανεργία. 

Επόμενο βήμα της έρευνα είναι η λεπτομερής ανάλυση όλων των στατιστικών 

δεδομένων που απομονώθηκαν από τις πύλες αυτές. Πιο συγκεκριμένα, θα 

εντοπιστούν τα μετρούμενα μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης τους καθώς 

και οι διαστάσεις που χαρακτηρίζουν αυτά τα μεγέθη με τα αντίστοιχα ιεραρχικά 

επίπεδα λεπτομέρειάς τους. Στη συνέχεια, αφού καταγραφούν όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες θα ακολουθήσει ένας σχολιασμός σχετικά με το πόσο φιλική ήταν η 

κάθε πύλη στην αναζήτηση αυτών των δεδομένων και πόσα από τα δεδομένα που 

βρέθηκαν σχετιζόταν άμεσα με την ανεργία. 

3.3  Βήμα 3ο:  Σύγκριση 

Αφού λοιπόν γίνει επίσκεψη τόσο στην ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του ΗΒ όσο και στις άλλες πύλες που προσφέρουν ανοικτά στατιστικά 

δεδομένα θα γίνει σύγκριση των μετρούμενων μεγεθών και των διαστάσεων τους στις 

περιφερειακές πύλες. Δηλαδή αρχικά θα συγκριθεί ο αριθμός των μετρούμενων 

μεγεθών μιας πύλης με των υπολοίπων. Στη συνέχεια θα συγκριθεί ο αριθμός των 

διαστάσεων των μετρούμενων μεγεθών μεταξύ των περιφερειακών πυλών και τέλος 

θα συγκριθούν τα αντίστοιχα ιεραρχικά επίπεδα λεπτομέρειάς τους. Για να γίνει αυτό 

εφικτό θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένας πίνακας στον οποίο όλες οι διαστάσεις με 

τα αντίστοιχα επίπεδα λεπτομέρειάς θα είναι ομογενοποιημένες. Στη συνέχεια θα 

ομαδοποιηθεί όλη η πληροφορία των περιφερειακών πυλών και θα συγκριθεί με την 

πληροφορία που συλλέχθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ. Το 

αποτέλεσμα θα συγκεντρωθεί σε έναν πινάκα ο οποίος θα απεικονίζει το μετρούμενο 

μέγεθος, τις διαστάσεις του και τα ιεραρχικά επίπεδα λεπτομέρειας που αυτές 

παρέχουν. Τέλος, θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν έχει σημασία η 

ύπαρξη τόσων διαφορετικών πυλών, αν δηλαδή προσφέρουν επιπρόσθετη 

πληροφόρηση αναφορικά με την ανεργία ή αρκεί αυτή που παρέχει η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

4.1  Εισαγωγή 

Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS) εντοπίστηκαν 

δεδομένα για την ανεργία τα οποία μπορούν να βρεθούν με δύο τρόπους. Ο πρώτος 

τρόπος είναι να ακολουθήσει κάνεις το μονοπάτι από τις ενότητες στην αρχική σελίδα 

και ο δεύτερος να χρησιμοποιηθεί η μηχανή αναζήτησης. Στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθεί η μηχανή αναζήτησης όπως φαίνεται παρακάτω : 

 

Εικόνα 5- Στιγμιότυπο απο την μηχανή αναζήτης του ONS 

 

Το μέγεθος που μετράει την ανεργία στην εν λόγω ιστοσελίδα ορίζεται ως τα  

«Άτομα που δεν είναι στην αγορά εργασίας», στα οποία συγκαταλέγονται τα 

οικονομικά αδρανή άτομα, τα άτομα που έχουν απολυθεί και οι άνεργοι. Άλλο ένα 

μέγεθος που συναντάται στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ και μετράει 

επίσης την ανεργία είναι οι αιτούντες επιδόματος ανεργίας. Παρακάτω παρατίθενται 

οι ορισμοί αυτών των κατηγοριών. 

Οικονομικά αδρανή άτομα: «Άτομα που δεν είναι στην αγορά εργασίας, δεν 

αναζητούν εργασίας τις τελευταίες 4 εβδομάδες και/ή δεν είναι διαθέσιμα να 

ξεκινήσουν να εργάζονται τις επόμενες 2 εβδομάδες.» 

Άτομα που έχουν απολυθεί: «Άτομα που έχουν απολυθεί ή έχουν αποχωρήσει 

οικειοθελώς από την εργασία τους» 

Άνεργοι: «Άτομα χωρίς εργασία, που αναζητούν εργασία ενεργά τις τελευταίες 4 

εβδομάδες και είναι διαθέσιμα να ξεκινήσουν να εργάζονται τις επόμενες 2 



17 

 

εβδομάδες. Περιλαμβάνει, επίσης, τα άτομα που έχουν βρει εργασία και περιμένουν 

να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.» (χρησιμοποιείται ο ορισμός όπως 

ορίζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.) 

Αιτούντες Επιδόματος Ανεργίας: «Είναι ένα μέτρο του αριθμού των ατόμων που 

λαμβάνουν επιδόματα, κυρίως για το λόγο ότι είναι άνεργοι, με βάση διοικητικά 

δεδομένα από το σύστημα παροχών. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το επίδομα 

ανεργίας.» 

Η αναζήτηση για «ανεργία» στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ είχε σαν 

αποτέλεσμα 229 αποτελέσματα εκ των οποίων τα 71 είναι σύνολα δεδομένων και τα 

131 Time series. Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 6-Στιγμιότυπο του εργαλείου φιλτραρίσματος του ONS 

Τα σύνολα δεδομένων είναι αρχεία μορφής XLS,  ανανεώνονται κάθε μήνα και 

υπάρχει η δυνατότητα προβολής τους μέχρι 12 μήνες πριν. Τα Time series 

δημοσιεύονται μια φορά τον μήνα ανανεώνοντας τα παλιά. 

4.2 Αποτελέσματα των Συνόλων Δεδομένων 

Όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων τα μετρούμενα μεγέθη είναι οι άνεργοι σε 

χιλιάδες, ποσοστό ανεργίας, οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες και το ποσοστό αυτών 

καθώς και οι αιτούντες επιδόματος ανεργίας και το ποσοστό τους. Οι διαστάσεις των 

παραπάνω μεγεθών είναι οι εξής: Χρόνος (από το 1971 μέχρι το 2016), Ηλικία, 

Διάστημα ανεργίας, Φύλο, Επίπεδο μόρφωσης, Γεωγραφική περιοχή, Εθνικότητα, 

Αιτία ανεργίας, Κλάδος. Πιο συγκεκριμένα: 

Στη διάσταση χρόνος υπάρχουν δύο επίπεδα λεπτομέρειας: 
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Level 0: ανά Έτος 

Level 1: ανά 3 μήνες 

Level 2: ανά μήνα 

Στη διάσταση ηλικία υπάρχουν τρία επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: 16+, 16-64 

Level 1: 16+, 16-64, 16-17, 18-24, 25-49, 50+   

Level 2: 16+, 16-64, 16-17, 18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65+ 

Στη διάσταση διάστημα ανεργίας υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: μέχρι 6 μήνες, 6-12 μήνες, πάνω από 12 μήνες, πάνω από 24 μήνες. 

Στη διάσταση φύλο υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: Άνδρας, γυναίκα. 

Στη διάσταση επίπεδο μόρφωσης υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας:  

Level 0: Πλήρης εκπαίδευση, Μη ολοκληρωμένη εκπαίδευση. 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχουν έξι επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: όλο το ΗΒ 

Level 1: Countries: Great Britain, England, Wales, Scotland, North Ireland 

Level 2: Regions: North East, North West, Yorkshire & The Humber, East 

Midlands, West Midlands, East, London, South East, South West 

Level 3: Local Enterprise Partnership  

Level 4: Local Authorities  

Level 5: Parliamentary Constituencies 

Στη διάσταση εθνικότητα υπάρχουν δύο επίπεδα λεπτομέρειας: 
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Level 0:  Λευκοί, Μη-Λευκοί, Μικτοί,  Ινδιάνοι, Πακιστανοί, Κάτοικοι του 

Μπαγκλαντές, Κινέζοι, Αφρικανοί/Μαύροι/Από Καραϊβική. 

Level 1: Άγγλοι/ Ουαλοί/Σκωτσέζοι/Βόρειο-ιρλανδοί/Βρετανοί, Ιρλανδοί, 

Αθίγγανοι/Ταξιδιώτες Ιρλανδοί, Άλλοι Λευκοί, Λευκοί/Μαύροι της Καραϊβικής, 

Λευκοί/Μαύροι της Αφρικής, Λευκοί /Ασιάτες, Άλλοι Μικτοί, Ασιάτες/Βρετανοί, 

Ινδιάνοι, Πακιστανοί, Κάτοικοι του Μπαγκλαντές, Κινέζοι, Άλλοι, Αφρικανοί, 

Κάτοικοι της Καραϊβικής, Άλλοι Μαύροι, Άραβες, Οποιοιδήποτε Άλλοι. 

Στη διάσταση αιτία ανεργίας υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: Ασθένεια, Ανεργία, Πρόωρη συνταξιοδότηση, Μαθητεία, Φροντίδα 

σπιτιού, Άλλη. 

Στη διάσταση κλάδος υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: Γεωργία/Δασοκομία/Αλιεία/Ενέργεια/Νερό, Βιομηχανία, 

Κατασκευές, Μεταφορές/Αποθήκευση, Χονδρικές/Λιανικές πωλήσεις, 

Διαμονή/Διατροφή, Τηλεπικοινωνίες, Χρηματοοικονομικά/Ακίνητα, Επιστήμονες, 

Διοίκηση, Εκπαίδευση, Δημόσια Διοίκηση/Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία, Άλλος 

 

4.3 Αποτελέσματα των Time series 

Αναφορικά με τα Time series η καταγραφή τους αρχίζει από το 1971 μέχρι το 2016 

και μπορούν να προβληθούν είτε ανά μήνα, είτε ανά 3μηνο, είτε, τέλος, ανά έτος. 

Όπως και στα σύνολα δεδομένων, που παρέχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του 

Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι και στα Time series τα μετρούμενα μεγέθη είναι οι 

άνεργοι σε χιλιάδες και το ποσοστό αυτών, ενώ οι διαστάσεις τους είναι ο χρόνος, το 

φύλο, η ηλικία, το διάστημα ανεργίας, η γεωγραφική περιοχή και το μορφωτικό 

επίπεδο. Στα Time series δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να προβληθούν σε 

πραγματικό χρόνο, αφού ο χρήστης ορίσει τη συχνότητα μέτρησης και τον χρόνο.  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω ο χρήστης επιλέγει αν θα δει τα δεδομένα 

σε μορφή γραφήματος ή σε μορφή πίνακα, επίσης επιλέγει αν θα είναι μηνιαία, 

τρίμηνα ή ετήσια ενώ τέλος επιλέγει αν θα δει δεδομένα όλων των ετών, των 

τελευταίων δέκα, των τελευταίων πέντε ή αν θα το ορίσει εκείνος. Αφού 
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πραγματοποιήσει τις παραπάνω επιλογές στην συνέχεια μπορεί να επιλέξει σε τι 

μορφή θα «κατεβάσει» αυτό το αρχείο όπως φαίνεται στην εικόνα 

 

Εικόνα 7-Στιγμιότυπο της διεπαφής Time series του ONS 

 

Εικόνα 8-Στιγμιότυπο των επιλογών "κατεβάσματος" των Timeseries του ONS 

 

Ύστερα από μελέτη των Time series, βγήκε το συμπέρασμα ότι αποτελούν την 

διεπαφή των συνόλων δεδομένων και ότι δεν παρέχουν κάποιο καινούριο μετρούμενο 

μέγεθος, ούτε κάποια καινούρια διάσταση αλλά ούτε και κάποιο καινούριο επίπεδο 

λεπτομέρειας στα ήδη υπάρχοντα. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις με τα αντίστοιχα ιεραρχικά επίπεδα 

για τα στατιστικά δεδομένα που παρέχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του 

ΗΒ:

 

Πίνακας 1-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στο ONS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

PORTAL 

5.1 Αποτελέσματα της πύλης City of York Council 

Το York Open Data είναι η πύλη η οποία παρέχει ανοικτά δεδομένα και πληροφορίες 

που είναι σημαντικά για το York. Τα σύνολα δεδομένων  που υπάρχουν 

δημοσιευμένα στο εν λόγω portal σχετίζονται με το περιβάλλον, την ρύπανση, τα 

αστικά περιουσιακά στοιχεία, την υγεία, την ενέργεια και άλλα.  

Για να βρεθούν δεδομένα σχετικά με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή 

αναζήτησης του εν λόγω portal : 

 

Εικόνα 9-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης του York 

Η αναζήτηση για «ανεργία» στο City of York Council είχε σαν αποτέλεσμα 1 σύνολο 

δεδομένων σε μορφή csv το οποίο μπορεί να «κατέβει» στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://data.yorkopendata.org/dataset/e1af936b-3c46-49b9-8053-

ccb27e0069fb/resource/676b2b0b-000d-426b-8b94-0180a5e1511d/download/kpi-

cjge03.csv 

Το μετρούμενο μέγεθος στη συγκεκριμένη πύλη είναι το ποσοστό ανεργίας, που είναι 

κάτω από το εθνικό ποσοστό, στην περιοχή του York. Οι διαστάσεις είναι ο χρόνος 

από το 2008 μέχρι το 2016 και η γεωγραφική περιοχή. 

Στη διάσταση χρόνος υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: ανά 3 μήνες 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: Counties (York) 

https://data.yorkopendata.org/dataset/e1af936b-3c46-49b9-8053-ccb27e0069fb/resource/676b2b0b-000d-426b-8b94-0180a5e1511d/download/kpi-cjge03.csv
https://data.yorkopendata.org/dataset/e1af936b-3c46-49b9-8053-ccb27e0069fb/resource/676b2b0b-000d-426b-8b94-0180a5e1511d/download/kpi-cjge03.csv
https://data.yorkopendata.org/dataset/e1af936b-3c46-49b9-8053-ccb27e0069fb/resource/676b2b0b-000d-426b-8b94-0180a5e1511d/download/kpi-cjge03.csv


23 

 

 

Εικόνα 10-Στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων για την ανεργία στο York 

 Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, το εν λόγω σύνολο δεδομένων 

αποτελείται από 62 εγγραφές και δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί είτε ως πίνακας, 

είτε ως γράφημα, είτε ως χάρτης. 

 Στην δυνατότητα γραφήματος πρέπει ο χρήστης να επιλέξει τύπο γραφήματος, και τις 

διαστάσεις στις σειρές και στις στήλες. Σαν επιλογές γραφήματος δίνονται: γραμμές 

και σημεία, γραμμές, σημεία, μπάρες και στήλες. Οι επιλογές αυτές φαίνονται στην 

παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 11-Στιγμιότυπο των επιλογών γραφήματος για το York 

 Στη δυνατότητα χάρτη ο χρήστης πρέπει να επιλέξει γεωγραφικό μήκος και 

γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις με τα αντίστοιχα ιεραρχικά επίπεδα 

λεπτομέρειας που παρέχει η πύλη του York:  

 

Πίνακας 2-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στο York 

Στον αρχικό πίνακα που δημιουργήθηκε με τις διαστάσεις του ONS θα προστεθούν 

και τα δεδομένα της πύλης του York αφού γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στα 

ιεραρχικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στη διάσταση γεωγραφική περιοχή της πύλης 

του York το Level 0 αναφέρεται σε όλη την περιοχή του York και όχι σε όλο το ΗΒ ο 

ONS. Το York είναι ένα County του Ηνωμένου Βασιλείου, μικρότερη περιοχή από τα 

Regions αλλά μεγαλύτερη από τα Local Enterprise Partnerships, έτσι θα προστεθεί 

στον καινούριο πίνακα ένα επιπλέον Level. Επιπλέον, στην διάσταση χρόνος του 

York το level 0 αντιστοιχεί σε 3 μήνες και όχι σε έτος όπως του ONS, έτσι το York 

θα προστεθεί στο Level 1 του πίνακα και ο καινούριος πίνακας θα γίνει ως εξής: 
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Πίνακας 3-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο York   

5.2  Αποτελέσματα Warwickshire County Council 

Πρόκειται για ένα κυβερνητικό portal που πραγματοποιεί έρευνες, αναλαμβάνει την 

διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας για λογαριασμό επιχειρήσεων και γενικότερα 

ασχολείται με την κοινωνική φροντίδα και υποστήριξη της περιοχής του 

Warwickshire. 

Για την εύρεση δεδομένων που αφορούν την ανεργία θα γίνει χρήση της μηχανής 

αναζήτησης που παρέχει το portal: 

 

Εικόνα 12-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης Warwickshire County Council 

Κάνοντας αναζήτηση για «ανεργία» δεν εμφανίζει κάποιο αποτέλεσμα αλλά 

παραπέμπει στο σύνδεσμο: https://apps.warwickshire.gov.uk/OpenData. Ο 

συγκεκριμένος σύνδεσμος δεν προσφέρει κάποια μηχανή αναζήτησης αλλά στην 

κατηγορία σύνολα δεδομένων εμφανίζει 161 αποτελέσματα από τα οποία κανένα δεν 

σχετίζεται με την λέξη unemployment. Ωστόσο, πηγαίνοντας στην ενότητα 

Κατηγορίες (Categories), στην υποενότητα Εργασία (Employment) όπου υπάρχουν 4 

σύνολα δεδομένων το ένα απ’ αυτά σχετίζεται με τους αιτούντες επιδόματος 

ανεργίας. Το εν λόγω σύνολο δεδομένων μπορεί να κατέβει σε μορφή XLS: 

http://opendata.s3.amazonaws.com/job-seekers-allowance-2008-2009.xls ή σε μορφή 

CSV:  http://opendata.s3.amazonaws.com/job-seekers-allowance-2008-2009.csv . 

https://apps.warwickshire.gov.uk/OpenData
http://opendata.s3.amazonaws.com/job-seekers-allowance-2008-2009.xls
http://opendata.s3.amazonaws.com/job-seekers-allowance-2008-2009.csv
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Τα μετρούμενα μεγέθη σ’ αυτό είναι: 

 αιτούντες επιδόματος ανεργίας  

 το ποσοστό αυτών  

 Στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων υπάρχουν οι διαστάσεις του χρόνου, για τα έτη 

2008 και 2009, και της γεωγραφικής περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσταση 

της γεωγραφικής περιοχής παρέχεται σε πολύ λεπτομερές επίπεδο(4 επίπεδα 

λεπτομέρειας) όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω:  

 

Εικόνα 13-Στιγμιότυπο του συνόλου δεδομένων για την ανεργία στο Warwickshire 

Στη διάσταση του χρόνου υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας : 

Level 0: Έτος (μόνο για τα έτη 2008 και 2009) 

 

Στη διάσταση της γεωγραφικής περιοχής λοιπόν υπάρχουν τέσσερα επίπεδα 

λεπτομέρειας: 

Level 0: District/Borough ( Μόνο για τα Districts του Warwickshire) 

Level 1: Locality 

Level 2: Ward Name 

Level 3: Super Output Area Name 
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Πιο συγκεκριμένα αρχικά χωρίζει το Warwickshire σε 5 districts : North 

Warwickshire, Nuneaton and Bedworth, Rugby, Stratford-on-Avon, Warwick. Στη 

συνέχεια χωρίζει τα παραπάνω districts σε localities και έπειτα τα localities σε wards 

που το κάθε ward έχει έναν δικό του SOA Code. Το υπολογιστικό φύλλο που 

μελετάται έχει 4 στήλες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και παρατηρείται ότι από 

αριστερά προς τα δεξιά “ενώνονται” μεταξύ τους από την πιο μικρή περιοχή στην πιο 

μεγάλη περιοχή. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά επίπεδα 

λεπτομέρειας των δεδομένων που παρέχει η πύλη του Warwickshire: 

 

Πίνακας 4-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στο 

Warwickshire 

Στον αρχικό πίνακα που δημιουργήθηκε με τις διαστάσεις του ONS θα προστεθούν 

και τα δεδομένα που παρέχονται από το Warwick. Στη διάσταση του χρόνου τα 

Levels ταυτίζονται αφού και ο ONS και το Warwick ως Level 0 ορίζουν το έτος. Στη 

διάσταση της γεωγραφικής περιοχής όμως το Warwick δίνει αποτελέσματα σε πιο 

τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα μόνο για το County του Warwick. Έτσι ως Level 0 

ορίζονται τα Districts του Warwick, ως  Level 1 τα Localities του Warwick, ως Level 

2 τα Wards του Warwick και ως Level 3τα Super Output Areas του Warwick. Το 

ONS δεν παρέχει δεδομένα σε επίπεδο District άρα θα δημιουργηθεί ένα καινούριο 

Level ανάμεσα στο Level 2 και 3 του ONS που θα αντιπροσωπεύει τα Districts. Τα 

Localities του Warwick ταυτίζονται με τα Local Authorities του ONS, επομένως 

απλώς θα προστεθεί το Warwick στο Level 3. Τέλος, για τα Wards και τα Super 

Output Areas θα δημιουργηθούν δύο καινούρια Levels κάτω από αυτά του ONS αφού 

πρόκειται για μικρότερες γεωγραφικές περιοχές. Ο καινούριος πίνακας έχει ως εξής:  
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Πίνακας 5-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο Warwickshire 

5.3 Αποτελέσματα Open Data Camden 

Το Open Data Camden είναι η κατάλληλη πύλη ανοικτών δεδομένων για το κοινό, 

τους ερευνητές αλλά και τους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση, να αναλύουν 

αλλά και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με το Camden. 

Για την εύρεση δεδομένων σχετικών με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή 

αναζήτησης που έχει η συγκεκριμένη πύλη:  

 

Εικόνα 14-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης του Camden 

Η αναζήτηση για «ανεργία» στη πύλη του Camden είχε σαν αποτέλεσμα  52 εγγραφές 

εκ των οποίων η 1 ανήκει στην κατηγορία σύνολα δεδομένων (dataset) και τα 

υπόλοιπα 51 ανήκουν στην κατηγορία αρχεία και έγγραφα (Files and Documents). 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα φιλτραρίσματος, επιλέγοντας την κατηγορίας ή/και 

τον  τύπο των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 15-Στιγμιότυπο του εργαλείου φιλτραρίσματος του Camden 

Από τα 51 αρχεία και έγγραφα τα 38 είναι αρχεία PDF (1-αστέρας) οπότε δεν 

εξετάζονται, τα 6 είναι αρχεία μορφής XLS και 4 αρχεία ZIP τα οποία περιέχουν 193 

αρχεία μορφής XLS. Συνολικά λοιπόν 199 αρχεία XLS.  

Σ’ αυτά τα αρχεία παρατηρούνται τα μετρήσιμα μεγέθη τόσο σε χιλιάδες όσο και σε 

ποσοστό : 

 Άνεργοι 

 Οικονομικά Ανενεργοί (συνταξιούχοι, αυτοί που φροντίζουν το 

σπίτι/οικογένεια, αυτοί που είναι μακροχρόνια ασθενείς/ανάπηροι, 

άλλοι-οι οποίοι ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των οικονομικά 

ανενεργών ατόμων.) 
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  οι αιτούντες επιδόματος ανεργίας 

Οι διαστάσεις αυτών των μεγεθών είναι: χρόνος, φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιοχή, 

διάστημα ανεργίας, εθνικότητα, επίπεδο μόρφωσης και το θρήσκευμα. 

Στη διάσταση χρόνος υπάρχουν τρία επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Έτος (από το 1991) 

Level 1: ανά 3 μήνες 

Level 2: ανά μήνα 

Στη διάσταση φύλο υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: Άνδρας, Γυναίκα. 

Στη διάσταση ηλικία υπάρχουν πέντε επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: 16-64 

Level 1: 16-24, 25-49, 50-74    

Level 2: 18-24, 25-44, 45-65 

Level 3: 16-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-74, 75-84, 85+ 

Level 5: 16-19, 20-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 

60-64, 65+ 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχουν τέσσερα επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Countries of UK 

Level 1: Regions 

Level 2: Counties of Regions 

Level 3: Districts of Countries of Regions. 

 

Στη διάσταση  διάστημα ανεργίας υπάρχουν δύο επίπεδα λεπτομέρειας: 



31 

 

Level 0: κάτω από 6 μήνες, πάνω από 12 μήνες 

Level 1: μέχρι 13 βδομάδες, 14-26 βδομάδες, 27-52 βδομάδες, 53-104 

βδομάδες, 105 και πάνω 

Στη διάσταση εθνικότητα υπάρχουν 2 επίπεδα λεπτομέρειας:  

Level 0: Λευκοί, Μικτοί, Ασιάτες, Μαύροι/Αφρικανοί, Άλλοι  

Level 1: Άγγλοι, Ουαλοί, Σκωτσέζοι, Βόρειο-Ιρλανδοί, Βρετανοί, Ιρλανδοί, 

Αθίγγανοι, Ιρλανδοί ταξιδιώτες, Άλλοι λευκοί, Λευκοί/Μαύροι της Καραϊβικής, 

Λευκοί/Μαύροι Αφρικανοί, Λευκοί και Ασιάτες, Άλλοι Μικτοί, Ινδιάνοι, 

Πακιστανοί, Κάτοικοι του Μπαγκλαντές, Κινέζοι, Άλλοι Ασιάτες, , Κάτοικοι της 

Καραϊβικής, Άλλοι, Άραβες, Όλα τα υπόλοιπα έθνη. 

 Στη διάσταση επίπεδο μόρφωσης υπάρχουν ένα επίπεδο λεπτομέρειας:  

Level 0: «No qualifications», «level 1», «level 2», «Apprenticeship», «level 

3», «level 4 and above» 

Παρακάτω δίνονται οι ορισμοί για το κάθε level of qualification σύμφωνα με τη πύλη 

του Camden: 

  leve1 1: «1-4 O Levels/CSE/GCSEs (any grades), Entry Level, Foundation 

Diploma, NVQ Level 1, Foundation GNVQ, Basic/Essential Skills» 

 level 2: «5+ O Level (Passes)/CSEs (Grade 1)/GCSEs (Grades A*-C), School 

Certificate, 1 A Level/ 2-3 AS Levels/VCEs, Intermediate/Higher Diploma, Welsh 

Baccalaureate Intermediate Diploma, NVQ level 2, Intermediate GNVQ, City and 

Guilds Craft, BTEC First/General Diploma, RSA Diploma, Apprenticeship» 

level 3: «2+ A Levels/VCEs, 4+ AS Levels, Higher School Certificate, 

Progression/Advanced Diploma, Welsh Baccalaureate Advanced Diploma, NVQ 

Level 3; Advanced GNVQ, City and Guilds Advanced Craft, ONC, OND, BTEC 

National, RSA Advanced Diploma» 

 level 4: «Degree (for example BA, BSc), Higher Degree (for example MA, 

PhD, PGCE), NVQ Level 4-5, HNC, HND, RSA Higher Diploma, BTEC Higher 
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level, Foundation degree (NI), Professional qualifications (for example teaching, 

nursing, accountancy)» 

'Other qualifications: «Vocational/Work-related Qualifications, Foreign 

Qualifications (not stated/level unknown)» 

Στη διάσταση θρήσκευμα υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας:  

Level 0: Βουδιστές, Ινδουιστές, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Σιχ, Άλλο 

θρήσκευμα, Άθεοι, Δεν απάντησαν 

Η συγκεκριμένη πύλη όπως προαναφέρθηκε παρέχει όμως και ένα σύνολο δεδομένων 

το οποίο μπορεί να κατέβει ως : CSV, CSV for excel, JSON, RDF, RSS, XML. Το εν 

λόγω σύνολο έχει ως μετρούμενο μέγεθος τους αιτούντες επιδόματος ανεργίας το 

οποίο μετράται σε χιλιάδες και σαν διάσταση τον χρόνο. Στη διάσταση αυτή υπάρχει 

ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: ανά μήνα (Δεκέμβριος 2014 -Νοέμβριος 2015) 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις με το πλήθος των ιεραρχικών 

επιπέδων λεπτομέρειας για τα δεδομένα που παρέχει η πύλη του Camden: 

 

Πίνακας 6-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στο 

Camden 

Για την προσθήκη των δεδομένων της πύλης του Camden στον πίνακα με τα 

δεδομένα του ONS χρειάζεται να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στα  Levels. Αρχικά 

προστίθεται μια καινούρια διάσταση που αφορά το θρήσκευμα. Στην συνέχεια, 

αναφορικά με την διάσταση του χρόνου δεν χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές 

αφού τα Levels του ONS ταυτίζονται με αυτά του Camden. Το ίδιο συμβαίνει και 
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στην διάσταση του φύλου. Όσον αφορά την διάσταση της ηλικίας το Level 0 του 

ONS καλύπτει αυτό του Camden, τα Levels 1 και 2 του Camden είναι μεγαλύτερα σε 

εύρος αρά θα αντικαταστήσουν αυτά του ONS, αμέσως επόμενο είναι το Level 1 του 

ONS που πλέον γίνεται Level 3, ακολουθεί το Level 3 του Camden που στον 

καινούριο πίνακα γίνεται Level 4 και προστίθενται το Level 2 του ONS σαν Level 5 

και το Level 4 του Camden σαν Level 6 στο καινούριο πίνακα.  Στη διάσταση της 

γεωγραφικής περιοχής  χρειάζεται να προστεθούν δύο επιπλέον Levels ανάμεσα στα 

Level 2 και 3 του ONS που αντιπροσωπεύουν τα Counties και τα Districts. Στη 

διάσταση του διαστήματος ανεργίας θα προστεθεί άλλο ένα Level το οποίο μετράει 

το διάστημα αυτό σε εβδομάδες και όχι σε μήνες όπως το ONS ενώ το Level 0 του 

Camden θα αντικαταστήσει αυτό του ONS αφού έχει μεγαλύτερο εύρος. Επιπλέον, 

στη διάσταση της εθνικότητας θα προστεθεί άλλο ένα Level που αντιστοιχεί στο 

Level 0 της πύλης του Camden και περιέχει την κατηγοριοποίηση με την μικρότερη 

λεπτομέρεια θα αντικαταστήσει και το Level 0 του υπάρχοντος πίνακα ενώ τo Level 1 

του ONS με το αντίστοιχο του Camden ταυτίζονται και γίνονται το Level 3 του 

καινούριου πίνακα. Στη διάσταση του μορφωτικού επιπέδου θα προστεθεί επίσης ένα 

Level το οποίο αντιστοιχεί στο Level 0 της εν λόγω πύλης και αυτό γιατί περιέχει 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ότι το ήδη υπάρχον. Με όλες τις παραπάνω αλλαγές ο 

πίνακας τελικά γίνεται ως εξής:  

 

Πίνακας 7-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και το Camden 
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5.4 Αποτελέσματα  Cambridgeshire Insight 

Πρόκειται για την επίσημη κυβερνητική πύλη της περιοχής Cambridgeshire που δίνει 

την δυνατότητα στους χρηστές, αποκτώντας πρόσβαση, να μοιράζονται δεδομένα, 

πληροφορίες, στατιστικά και έρευνες για την οικονομία, την στέγαση, την υγεία, την 

εκπαίδευση καθώς και δημογραφικά στοιχειά για την περιοχή τους.  

Για την αναζήτηση δεδομένων που σχετίζονται με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η 

μηχανή αναζήτησης που παρέχει η εν λόγω πύλη: 

 

Εικόνα 16-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης του Cambridgeshire 

Η αναζήτηση χρησιμοποιώντας σαν λέξη-κλειδί την «ανεργία» εμφάνισε 9 

επιστρεφόμενα αποτελέσματα τα οποία περιείχαν συνολικά 6 αρχεία PDF που 

σημαίνει δεδομένα 1-αστέρα επομένως και δεν θα μελετηθούν στην παρούσα 

εργασία. Συνεχίζοντας την εξερεύνηση της εν λόγω πύλης, στην ενότητα Εργαλεία 

(Tools) του κεντρικού μενού υπάρχει η κατηγορία Απογραφή 2011: εργαλεία προφίλ 

η οποία οδηγεί σε περισσότερα αποτελέσματα όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:  
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Εικόνα 17-Στιγμιότυπο του μενού επιλογών της πύλης του Cambridgeshire 

Η παραπάνω εξερεύνηση οδήγησε σε 11 αρχεία μορφής XLS. Εκ των οποίων τα 5 

προσφέρουν δεδομένα που σχετίζονται με την ανεργία. Πιο συγκεκριμένα το 

μετρούμενο μέγεθος σ’ αυτά είναι οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες σε χιλιάδες και σε 

ποσοστό. Οι διαστάσεις που περιγράφουν τα εν λόγω μετρούμενα μεγέθη είναι ο 

χρόνος, η ηλικία και η γεωγραφική περιοχή. 

Στη διάσταση του χρόνου υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: έτος 2011 

Στη διάσταση της ηλικίας υπάρχει επίσης ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: 16-74 

Στη διάσταση της γεωγραφικής περιοχής υπάρχουν πέντε επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Counties ( Μόνο για το Cambridge) 

Level 1: Electoral Divisions (60) 

Level 2: Wards (123) 

Level 3: Market Towns (11) 

Level 4: Parishes (224) 
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Για κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα λεπτομέρειας υπάρχει κι ένα αρχείο μορφής 

XLS στο οποίο πρέπει κάποιος σαν πρώτο βήμα να κάνει μια επιλογή από την 

προεπιλεγμένη λίστα ώστε να οδηγηθεί στα δεδομένα. Για το Level 0 έχει μόνη 

επιλογή το Cambridge όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 18-Στιγμιότυπο αρχείου EXCEL για επιλογή του District της πύλης του Cambridgeshire 

Στα υπόλοιπα αρχεία υπάρχουν αντίστοιχες drop-down λίστες στις οποίες επιλέγεται 

το αντίστοιχο Electoral Division/Market Town/Parish/Ward. Παρατίθενται οι 

αντίστοιχες εικόνες: 

 

Εικόνα 19-Στιγμιότυπο του αρχείου EXCEL για επιλογή του Electoral Division της πύλης του 

Cambridgeshire 
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Εικόνα 20-Στιγμιότυπο του αρχείου EXCEL για επιλογή του Market Town της πύλης του 

Cambridgeshire 

 

Εικόνα 21-Στιγμιότυπο του αρχείου EXCEL για επιλογή του Ward της πυλης του 

Cambridgeshire 

 

Εικόνα 22-Στιγμιότυπο του αρχείου EXCEL για επιλογή του Parish της πύλης του 

Cambridgeshire 
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Οι διαστάσεις με τον αριθμό των ιεραρχικών επιπέδων λεπτομέρειας της πύλης του 

Cambridgeshire φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 8-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στο 

Cambridgeshire 

Προκειμένου να προστεθούν τα δεδομένα της εν λόγω πύλης στον πίνακα με τα 

δεδομένα του ONS πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις όχι τόσο στη διάσταση 

του χρόνου, αφού το Level 0 συμπίπτει με το ήδη υπάρχον, όσο στις άλλες δύο 

διαστάσεις. Στη διάσταση της ηλικίας λοιπόν, για το Level 0 του Cambridge θα 

χρειαστεί να προστεθεί ένα επιπλέον Level ανάμεσα στα Levels 0 και 1 του ONS, 

ενώ τα επόμενα Levels θα μετακινηθούν μία θέση κάτω με τις ανάλογες 

τροποποιήσεις. Στη διάσταση της γεωγραφικής περιοχής για το Level 0 του 

Cambridge που αντιστοιχεί σε County  θα προστεθεί ένα Level ανάμεσα στα Levels 2 

και 3 του ONS και αμέσως μετά θα προστεθεί άλλο ένα Level που αντιστοιχεί σε 

Electoral Divisions/Districts. Στη συνέχεια, χρειάζεται να προστεθούν άλλα τρία 

Levels για τα Wards, Market Towns και Parishes αντίστοιχα μετά από αυτά του ONS 

και με την σειρά που αναφέρθηκαν. Έτσι ο πίνακας αναδιαμορφώνεται ως εξής: 
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Πίνακας 9-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο Cambridheshire 

5.5  Αποτελέσματα The National Archives  

Το The National Archives είναι η κυβερνητική πύλη δεδομένων το οποίο διατηρεί 

όλα τα αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. 

 Για την αναζήτηση δεδομένων που σχετίζονται με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η 

μηχανή αναζήτησης της εν λόγω πύλης: 

 

Εικόνα 23-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης The National Archives 

Εξ’ αιτίας του όγκου των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων, παρά τις προσπάθειες για 

μείωση αυτών, αποφασίστηκε ότι η εν λόγω πύλη δεν θα πάρει μέρος στην παρούσα 

έρευνα. 
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Εικόνα 24-Στιγμιότυπο του πλήθους των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων της πύλης The 

National Archives 

 

5.6  Αποτελέσματα Department for Communities  

Το Department for Communities είναι η πύλη μιας αποκεντρωμένης κυβερνητικής 

υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας η οποία παρέχει ανοικτά δεδομένα και πληροφορίες 

για κοινωνικά ζητήματα όπως είναι η στέγαση, ο εθελοντισμός, τα επιδόματα και οι 

συντάξεις και άλλα.  

Για να βρεθούν δεδομένα που σχετίζονται με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η 

μηχανή αναζήτησης του : 

 

Εικόνα 25-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης Department for Communities 

Η αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί «ανεργία» είχε ως αποτέλεσμα 7 

άρθρα τα οποία δεν οδηγούν σε κάποια διαφορετική πύλη αλλά περιέχουν συνολικά 

36 αρχεία PDF που επειδή ανήκουν στα δεδομένα 1-αστέρα δεν θα μελετηθούν στην 

παρούσα εργασία. 

5.7  Αποτελέσματα Neighbourhood Statistics 

Το Neighbourhood Statistics (NeSS) είναι μια πύλη η οποία παρέχει πρόσβαση σε 

δεδομένα για μικρές γεωγραφικές εκτάσεις όπως είναι οι γειτονιές και περιοχές. 
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Καλύπτει στοιχεία απογραφών, δεικτών φτώχειας, τοπικών οικονομιών, εκπαίδευσης 

και στέγασης και εγκληματικότητας. Επιπλέον, επιτρέπει την ανάλυση και σύγκριση 

των επιλεγμένων περιοχών χρησιμοποιώντας χάρτες και διαγράμματα ενώ προσφέρει 

και τη δυνατότητα προβολής και απόκτησης ολόκληρων πακέτων δεδομένων. 

Η αρχική σελίδα σαν μηχανή αναζήτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω 

ζητάει μια περιοχή ή τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής για να εμφανίσει 

στατιστικά αρχεία και σύνολα δεδομένων.  

 

Εικόνα 26-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης του National Statistics 

 Επειδή δεν δίνει την δυνατότητα να γίνει η αναζήτηση με θέμα, θα χρησιμοποιηθεί 

από το μενού επιλογών η ενότητα θέματα (topics) ώστε να γίνει χρήση της λέξης-

κλειδί «ανεργία». Το αποτέλεσμα είναι 2 αρχεία που ταιριάζουν με το θέμα και 7 

σύνολα δεδομένων όπως είναι εμφανές στην εικόνα παρακάτω:  
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Εικόνα 27-Στιγμιότυπο των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων στην πύλη Neighbourhood 

Statistics 

Επιλέγοντας τα σύνολα δεδομένων εμφανίζονται  οι παρακάτω επιλογές: 

 

Εικόνα 28-Στιγμιότυπο των συνόλων δεδομένων της πύλης Neighbourhood Statistics 

Η πρώτη επιλογή οδηγεί σε 1 αρχείο XLS, η δεύτερη σε 44, η τρίτη σε 1, η τέταρτη 

πάλι σε 1, η πέμπτη σε 2, η έκτη σε 14 και η έβδομη σε 12. Συνολικά λοιπόν η πύλη 

παρέχει 75 αρχεία μορφής XLS για τα οποία δίνεται η δυνατότητα “κατεβάσματος” 

και σε μορφή CSV.  

Σ’ αυτά, το μετρούμενο μέγεθος είναι οι άνεργοι σε χιλιάδες ενώ παράλληλα 

υπάρχουν δύο διαστάσεις που το χαρακτηρίζουν, ο χρόνος και η γεωγραφία. 

Στη διάσταση χρόνος υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0 : ανά μήνα 

Στη διάσταση γεωγραφία υπάρχουν πέντε επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Regions 

Level 1: Local Authorities 
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Level 2: Super Output Area Middle Layer 

Level 3: Super Output Area Lower Layer 

Level 4: Output Area 

Οι διαστάσεις και το πλήθος των παρεχόμενων ιεραρχικών επιπέδων λεπτομέρειας 

που περιγράφουν τα δεδομένα του NeSS φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Πίνακας 10-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στην πύλη 

Neighbourhood Statistics 

Για την προσθήκη των δεδομένων του NeSS στον πίνακα 1 χρειάζεται να γίνουν 

κάποιες τροποιήσεις. Αρχικά, στη διάσταση του χρόνου το Level 0 του NeSS που 

είναι ο μήνας, αντιστοιχεί στο Level 2 του ONS. Στην συνεχεία, όσον αφορά τη 

διάσταση της γεωγραφικής περιοχής το Level 0 του NeSS αντιστοιχεί στο Level 2 

τους ONS και το Level 1 στο Level 4 αντίστοιχα. Για τα επόμενα τρία Levels του 

NeSS, Super Output Area Middle Layer, Super Output Area Lower Layer και  Output 

Area, θα χρειαστεί να δημιουργηθούν καινούρια Levels στον πίνακα που θα 

προστεθούν κάτω από αυτά του ONS με την σειρά που αναφέρθηκαν. Έτσι, ο 

πίνακας 1 γίνεται ως εξής:  
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Πίνακας 11-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο Neighbourhood Statistics 

5.8  Αποτελέσματα Nomis  

Το Nomis είναι η πύλη η οποία παρέχει υπηρεσίες για δωρεάν πρόσβαση στα πιο 

λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στο ΗΒ και υποστηρίζεται 

από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Για την εύρεση στοιχείων σχετικά με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή 

αναζήτησης της πύλης αυτής : 

 

Εικόνα 29-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης του Nomis 

Η αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί «ανεργία» στην εν λόγω πύλη είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση 10 εγγραφών. Η εξερεύνηση της κάθε μιας εγγραφής 

οδήγησε σε ένα σύνολο αρχείων μορφής XLS. Η δομή της εν λόγω πύλης 

διαφοροποιείται σε σχέση με τις προηγούμενες που αναλύθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, 

για τα τρία πρώτα επιστρεφόμενα αποτελέσματα, υπάρχει η επιλογή μέσω μιας drop-

down λίστας του επίπεδου κοινωνίας από: local enterprise partnership, local authority, 

constituency profile. Κάθε μία από τις επιλογές της λίστας αυτής οδηγεί και σε ένα 

διαφορετικό αρχείο excel. 
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Εικόνα 30-Στιγμιότυπο της αναζήτησης για επιλογή Local Enterprise Partnership της πύλης του 

Nomis 

  

 

Εικόνα 31-Στιγμιότυπο της αναζήτησης για επιλογή Local Authority της πύλης του Nomis 
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Εικόνα 32-Στιγμιότυπο της αναζήτησης για επιλογή Constituency της πύλης του Nomis 

Συνολικά λοιπόν συγκεντρώθηκαν 1.090 αρχεία μορφής XLS (39+416+635 από τα 

τρία πρώτα αποτελέσματα) στα υπόλοιπα επτά υπάρχει μια λίστα επιλογών που 

πρέπει να γίνουν ώστε να οδηγήσουν σε ένα σύνολο δεδομένων. Αρχικά, πρέπει να 

επιλεγεί γεωγραφική περιοχή είτε από την προεπιλεγμένη λίστα είτε από το χάρτη. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει επιλογή του χρόνου των δεδομένων, ημερομηνία 

έναρξης, ημερομηνία λήξης και εμφάνιση είτε ανά έτος, είτε ανά 6 μήνες, είτε ανά 3 

μήνες, είτε ανά μήνα. Έπειτα δίνεται η δυνατότητα επιλογής του μετρούμενου 

μεγέθους που είναι οι άνεργοι είτε σε χιλιάδες είτε σε ποσοστό και οι ανενεργοί 

πολίτες σε ποσοτό. Τέλος, η πύλη οδηγεί σε μια προεπιλεγμένη λίστα της μορφής του 

αρχείου και δίνεται η δυνατότητα «κατεβάσματος» του συνόλου δεδομένων που έχει 

δημιουργηθεί είτε σε μορφή XLS,είτε σε CSV, είτε σε web browser, είτε σε map, είτε 

σε TSV, είτε σε Nomis API. 

Η συγκεκριμένη πύλη παρέχει δεδομένα για τα εξής μετρούμενα μεγέθη: άνεργοι σε 

χιλιάδες, άνεργοι σε ποσοστό, οικονομικά ανενεργοί πολίτες σε ποσοστό. Οι 

διαστάσεις που τα περιγράφουν είναι ο χρόνος, η ηλικία, το φύλο και η γεωγραφική 

περιοχή. 

Στη διάσταση του χρόνου υπάρχουν τέσσερα επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: ανά έτος 

Level 1: ανά 6 μήνες 
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Level 2: ανά 3 μήνες 

Level 3: ανά μήνα 

Στη διάσταση ηλικία υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: 16+, 16-64 

Στη διάσταση φύλο υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: Άνδρας, Γυναίκα 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχουν πέντε επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Regions 

Level 1: Counties 

Level 2: Local Enterprise Partnership 

Level 3: Local Authorities 

Level 4: Parliamentary Constituencies 

Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται οι διαστάσεις και το πλήθος των ιεραρχικών 

επιπέδων λεπτομέρειας που η κάθε μια παρέχει στα δεδομένα που υπάρχουν 

δημοσιευμένα στην πύλη Nomis: 

 

Πίνακας 12-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στη πύλη 

του Nomis 

Για να μπορέσουν να προστεθούν τα δεδομένα της πύλης του Nomis στον πίνακα με 

τα δεδομένα του ONS χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στη διάσταση του 
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χρόνου. Επειδή η εν λόγω πύλη παρέχει τα στατιστικά δεδομένα και ανά 6 μήνες, θα 

προστεθεί ένα καινούριο Level ανάμεσα στα Levels 0 και 1 του ONS. Επίσης στη 

διάσταση γεωγραφική περιοχή θα προστεθεί ένα Level ανάμεσα στα Level 2 και 3 

του ONS, που αντιστοιχεί στα Counties, μετακινώντας όλα τα υπόλοιπα Level μια 

θέση κάτω. Τα ιεραρχικά επίπεδα των υπόλοιπων διαστάσεων της εν λόγω πύλης 

υπάρχουν ήδη στον πίνακα όποτε απλά θα ενσωματωθεί το όνομά της. Ο πίνακας  

γίνεται ως εξής: 

 

Πίνακας 13-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο Nomis 

5.9  Αποτελέσματα της πύλης Open Data Communities 

Πρόκειται για την επίσημη κυβερνητική πύλη του υπουργείου Κοινοτήτων που 

παρέχει στατιστικά στοιχεία για μια ποικιλία θεμάτων συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και για την στέγαση, την ευημερία, 

την ανεργία και υποστήριξη των γεωγραφικών δεδομένων 

Για τον εντοπισμό δεδομένων που σχετίζονται με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η 

μηχανή αναζήτησης που παρέχει η εν λόγω πύλη: 
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Εικόνα 33-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης OpenDataCommunitites 

 

Η αναζήτηση για «ανεργία» στη συγκεκριμένη πύλη είχε ως αποτέλεσμα 15 σύνολα 

δεδομένων τα οποία μπορούν να κατέβουν σαν αρχεία CSV. Η μηχανή αναζήτησης 

είναι πολύ απλή χωρίς να έχει κάποια επιλογή για κριτήρια εξειδίκευσης ή 

φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων. 

Από αυτά 3 σχετίζονται με την ανεργία και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν τους 

ανέργους και τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες. Έτσι τα μετρούμενα μεγέθη είναι 

η ανεργία σε χιλιάδες και ποσοστό και οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες σε χιλιάδες 

στο ΗΒ ενώ οι διαστάσεις είναι η ηλικία, ο χρόνος και η γεωγραφική περιοχή 

Στη διάσταση ηλικία υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας:  

Level 0: 16+, 16-64 

Στη διάσταση χρόνος υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: ανά 3 μήνες (από το 01.12.2004 μέχρι το 01.03.2016). 

 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: Districts (364) 

Ο αριθμός των ιεραρχικών επιπέδων λεπτομέρειας της κάθε διάστασης φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα:  
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Πίνακας 14-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στην πύλη 

OpenDataCommunities 

Για την ενσωμάτωση των δεδομένων της πύλης ODC στον πίνακα με τα δεδομένα 

του ONS, χρειάζονται κάποιες τροποποιήσεις κυρίως στην διάσταση της 

γεωγραφικής περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, θα προστεθεί ένα Level ανάμεσα στα 

Levels 2 και 3 του ONS που αντιστοιχεί στα Districts, κατ’ αυτό τον τρόπο όλα τα 

υπόλοιπα levels θα μετακινηθούν μια θέση κάτω. Στη διάσταση του χρόνου, 

παρατηρείται ότι το Level 0 του ODC αντιστοιχεί στο Level 1 του ONS, ενώ στη 

διάσταση της ηλικίας τα Levels ταυτίζονται.  Μετά την ενσωμάτωση λοιπόν ο 

πίνακας 1 γίνεται ως εξής: 

 

Πίνακας 15-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο OpenDataCommunities 

5.10 Αποτελέσματα Scottish Government 

Το gov.scot είναι η επίσημη πύλη της κυβέρνησης της Σκωτίας για θέματα που 

αφορούν την περιοχή και σχετίζονται με τη οικονομία, την ανεργία, την αγορά 

εργασίας και γενικότερα την κοινωνική έρευνα. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία καθώς 

κα οι έρευνες πραγματοποιούντα από αναλυτές που εργάζονται στη Μονάδα δια βίου 
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Μάθησης Αναλυτικών Υπηρεσιών και οι οποίοι αναλαμβάνουν τις ερευνητικές 

δημοσιεύσεις ανά θέμα.  

Η αναζήτηση στη επίσημη Κυβερνητική πύλη της Σκωτίας χρησιμοποιώντας σαν 

λέξη-κλειδί την «ανεργία» στην μηχανή αναζήτησης οδηγεί σε 25.700 αποτελέσματα 

μέσω της μηχανής αναζήτησης του Google. Γι αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη πύλη θα 

εξερευνηθεί μέσω του κεντρικού μενού επιλογών. Αυτή η εξερεύνηση, λοιπόν, 

οδήγησε σε 6 αρχεία μορφής XLS. Σ’ αυτά, εντοπίστηκα τα εξής μετρούμενα μεγέθη: 

οι άνεργοι σε χιλιάδες και σε ποσοστό, οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες σε χιλιάδες 

και σε ποσοστό και οι αιτούντες επιδόματος ανεργίας σε χιλιάδες και σε ποσοστό. Οι 

διαστάσεις που περιγράφουν τα παραπάνω μεγέθη είναι ο χρόνος, η ηλικία, το φύλο 

και η γεωγραφική περιοχή με τα αντίστοιχα επίπεδα λεπτομέρειας όπως θα 

αναφερθούν παρακάτω. 

Στη διάσταση χρόνος υπάρχουν τρία επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Έτος 

Level 1: ανά 3 μήνες 

Level 2: ανά μήνα 

Στη διάσταση ηλικία υπάρχουν επίσης τρία επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: 16+ 

Level 1: 16-64 

Level 2: 16-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65+ 

Στη διάσταση φύλο υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: Άνδρας, Γυναίκα 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχουν τρία επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: UK 

Level 1: Regions 

Level 2: Local Authorities of Scotland 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει το πλήθος των ιεραρχικών επιπέδων λεπτομέρειας 

της κάθε διάστασης των δεδομένων της κυβερνητικής πύλης της Σκωτίας : 

 

Πίνακας 16-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στη πύλη 

Gov.scot 

Για την συμπλήρωση του πίνακα του ONS με τα δεδομένα που παρέχει η εν λόγω 

κυβερνητική πύλη δεν απαιτείται η πρόσθεση κάποιου Level παρά μόνο η 

ενσωμάτωση της στον πίνακα σύμφωνα με τις τιμές που ήδη υπάρχουν. Πιο 

συγκεκριμένα στη διάσταση του χρόνου είναι φανερό ότι τα Levels συμπίπτουν.  Στη 

διάσταση της ηλικίας τα Levels 0 και 1 της πύλης της Σκωτίας επικαλύπτονται από το 

Level 0 του ONS και το Level 2 της Σκωτίας ταυτίζεται με αυτό του ONS. Τέλος, στη 

διάσταση της γεωγραφικής περιοχής τα Levels 0 συμπίπτουν, το Level 1 της Σκωτίας 

αντιστοιχεί στο Level 2 του ONS και το Level 2 στο Level 4 του ONS. Έτσι λοιπόν 

με την πρόσθεση αυτών των δεδομένων ο πίνακας έχει ως εξής:  

 

Πίνακας 17-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο Gov.scot 

5.11 Αποτελέσματα Welsh Government 

Πρόκειται για την επίσημη πύλη της Κυβέρνησης της Ουαλίας όπου δημοσιεύονται 

θέματα σχετικά με έρευνες και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση, την 



53 

 

υγεία, την στέγαση, τις παρεχόμενες από την Κυβέρνηση στους πολίτες, παροχές, την 

ανεργία, τον τουρισμό τις συγκοινωνίες καθώς και οτιδήποτε αφορά τους κατοίκους 

της περιοχής. 

Για την εύρεση δεδομένων που σχετίζονται με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η 

μηχανή αναζήτησης που παρέχει η πύλη: 

 

Εικόνα 34-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης Gov.wales 

 

Αρχικά η αναζήτηση για «ανεργία» στη συγκεκριμένη πύλη εξήγαγε 108 

αποτελέσματα. Για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων που οδηγούν σε σύνολα 

δεδομένων και όχι σε συνδέσμους χρησιμοποιήθηκε σαν λέξη-κλειδί το «ανεργία 

EXCEL» κι έτσι περιορίστηκαν σε 6 εγγραφές οι οποίες με την σειρά τους οδήγησαν 

σε 13 αρχεία PDF (1-αστέρας) και 9 αρχεία μορφής XLS εκ των οποίων τα 2 

σχετίζονται με την ανεργία και το 1 είναι κατεστραμμένο. 

Σ’ αυτά τα 2 αρχεία, λοιπόν, τα μετρούμενα μεγέθη είναι οι άνεργοι σε χιλιάδες και 

σε ποσοστό καθώς και οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες σε χιλιάδες και σε ποσοστό, 

τα οποία έχουν υπολογιστεί σαν μέσος όρος 3 ετών ξεκινώντας από 30.09.2013 μέχρι 

30.09.2015 . Οι διαστάσεις που χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα αυτά μεγέθη είναι η 

ηλικία και η γεωγραφική περιοχή. 

Στη διάσταση ηλικία υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: 16 +, 16-64. 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχουν τρία επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: (Electoral) Regions of Wales 

Level 1: Counties (22) 
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Level 2: Communities First Areas of Counties (CF) 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο επίπεδο είναι άμεσα 

εξαρτώμενο από το δεύτερο καθώς χωρίζει το κάθε county σε Inside CF Area και 

Outside CF Area. 

Στην παρακάτω εικόνα λοιπόν φαίνεται ο αριθμός των επιπέδων λεπτομέρειας της 

κάθε διάστασης που περιγράφει τα μετρούμενα μεγέθη στα στατιστικά δεδομένα που 

παρέχονται μέσω της κυβερνητικής πύλης της Ουαλίας: 

 

Πίνακας 18-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα στην πύλη Gov.wales 

Ως συνέχεια του πίνακα με τα δεδομένα του ONS, για να προστεθούν τα δεδομένα 

της εν λόγω πύλης το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει ενσωμάτωση των τιμών στις 

ήδη υπάρχουσες και μία προσθήκη Level στη διάσταση της γεωγραφικής περιοχής. 

Πιο συγκεκριμένα,  το Level 0 της Ουαλίας θα μεταφερθεί στο Level 2 του ONS, θα 

προστεθεί αμέσως μετά ένα Level που αντιστοιχεί στα Counties και το Level 2 της 

Ουαλίας θα μεταφερθεί στο Level 4 του ONS. Στη διάσταση της ηλικίας τα Level 0 

ταυτίζονται όποτε δεν χρειάζεται κάποια τροποποίηση.  Έτσι λοιπόν ο πίνακας 1 

μετατρέπεται στον παρακάτω: 
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Πίνακας 19-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο Gov.wales 

5.12 Αποτελέσματα της πύλης Department for the Economy 

Είναι η επίσημη κυβερνητική πύλη που αφορά στην ενημέρωση για θέματα 

οικονομίας, εκπαίδευσης κρατικών ενισχύσεων, αγοράς εργασίας, ανεργίας και 

τουρισμού, δημοσιεύοντας στατιστικά στοιχεία που αντλούνται από τριμηνιαίες και 

ετήσιες έρευνες για την περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας. Ακόμη δημοσιεύει στοιχεία 

για τους δείκτες παραγωγής, ανεργίας, υπηρεσιών και κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Για να βρεθούν στοιχεία σχετικά με την ανεργία θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή 

αναζήτησης της: 

 

Εικόνα 35-Στιγμιότυπο της μηχανής αναζήτησης της πύλης Economy-ni 

Η αναζήτηση με λέξη-κλειδί  την «ανεργία» εμφάνισε 31 αποτελέσματα. Στη 

συνέχεια με εφαρμογή του φίλτρου θέμα (Topic) και επιλέγοντας  Στατιστικά και 

Οικονομική έρευνα (Statistics and Economic research) τα αποτελέσματα μειώθηκαν 

σε 25 όπου οδηγούν σε 4 αρχεία PDF (1-αστέρας) και 23 αρχεία XLS. Από τα 23 

αυτά αρχεία, τα 3 σχετίζονται με την ανεργία. 
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Σ’ αυτά λοιπόν, τα μετρούμενα μεγέθη είναι οι άνεργοι σε χιλιάδες και σε 

ποσοστό και οι ενάγοντες επιδόματος ανεργίας σε χιλιάδες ενώ οι διαστάσεις που τα 

περιγράφουν είναι το φύλο, η ηλικία, η γεωγραφική περιοχή, και ο χρόνος. 

Στη διάσταση φύλο υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0:  Άνδρας, Γυναίκα. 

Στη διάσταση ηλικία υπάρχει επίσης ένα επίπεδο λεπτομέρειας: 

Level 0: 16+, 16-64 

Στη διάσταση γεωγραφική περιοχή υπάρχει δύο επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Regions 

Level 1: Districts of Northern Ireland (NI) 

Στη διάσταση χρόνος υπάρχουν δύο επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Έτος (2013) 

Level 1: ανά 3 μήνες από τον Μάιο 2013 μέχρι τον Ιούλιο 2016. 

 

 Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον αριθμό των ιεραρχικών επιπέδων 

λεπτομέρειας που παρέχει η πύλη Economy-Ni για τις διαστάσεις των μετρούμενων 

μεγεθών της ανεργίας: 

 

Πίνακας 20-Οι διαστάσεις και τα ιεραρχικά τους επίπεδα για το μέγεθος της ανεργίας στην πύλη 

Economy-ni 

Για την προσθήκη των παραπάνω στοιχείων στον πίνακα με τα δεδομένα του ONS 

χρειάζεται μόνο να προσαρμοστούν οι τιμές με τις ήδη υπάρχουσες στις διαστάσεις 

της ηλικίας και του χρόνου ενώ στην διάσταση της γεωγραφικής περιοχής χρειάζεται 
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να προστεθεί ένα επιπλέον Level ανάμεσα στα Level 2 και 3 του ONS, που 

αντιστοιχεί στα Districts. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πίνακας μετά την ενσωμάτωση των 

στατιστικών δεδομένων της εν λόγω πύλης γίνεται ως εξής: 

 

Πίνακας 21-Συγκεντρωτικός πίνακας των διαστάσεων και των ιεραρχικών επιπέδων για το 

μέγεθος της ανεργίας στο ONS και στο Economy-ni 

 

5.13 Αποτελέσματα της Υπηρεσίας Urban Big Data Center 

Το Urban Big Data Center( http://www.ubdc.ac.uk ) είναι μια βρετανική υπηρεσία 

δεδομένων και πόρων για ερευνητές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα λεγόμενα 

“Big Data” για την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε 

πιο παγκόσμιο επίπεδο. Χρηματοδοτούμενη από το Οικονομικό και κοινωνικό 

Συμβούλιο Έρευνας του ΗΒ. Το Urban Big Data Center αποτελεί μια μοναδική 

εγκατάσταση που συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη των αστικών κοινωνικών 

επιστημόνων, επιστημόνων δεδομένων και στατιστικολόγων τόσο από το 

Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης όσο και από επτά συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. 

Για την αναζήτηση ανοικτών στατιστικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μηχανή 

αναζήτησης που προσφέρει η εν λόγω υπηρεσία χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί 

«ανεργία»: 

http://www.ubdc.ac.uk/
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Η αναζήτηση επέστρεψε ήταν 30 αποτελέσματα εκ των οποίων 27 ήταν σύνολα 

δεδομένων τα οποία μπορούν να «κατέβουν» σε μια ή περισσότερες από τις μορφές 

XLS,HTML, XML,  PDF, CSV. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής 

φίλτρων έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν τα  επιστρεφόμενα αποτελέσματα, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Τα μετρούμενα μεγέθη που εντοπίστηκαν είναι:  ο άνεργοι, οι αιτούντες επιδόματος 

ανεργίας και τα οικονομικά ανενεργά άτομα ενώ μπορούν να μετρηθούν είτε σε 

ποσοστό είτε σε χιλιάδες. Οι διαστάσεις που περιγράφουν τα παραπάνω μεγέθη είναι 

ο χρόνος, η γεωγραφική περιοχή, το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα και το θρήσκευμα. 

Στη διάσταση του χρόνου εντοπίστηκαν τα εξής επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: Έτος 

Level 1: ανά 3 μήνες 

Level 2: ανά μήνα 

Στη διάσταση της γεωγραφικής περιοχής υπάρχουν 7 επίπεδα λεπτομέρειας: 

Level 0: όλο το ΗΒ 

Level 1: Countries  

Level 2: Regions  

Level 3: Boroughs  

Level 4: Local Authorities 

Level 5: Parliamentary Constituencies 

Level 6: Wards 

Στη διάσταση του φύλου υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: Άνδρας, Γυναίκα 

Στη διάσταση της ηλικίας υπάρχουν 2 επίπεδα λεπτομέρειας 

Level 0: 16+, 16-64 

Level 1: 16-24, 25-49, 50-64, 65+ 

Στη διάσταση της εθνικότητας υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 
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Level 0: Λευκοί, Μικτοί/Πολλές Εθνικότητες, Ασιάτες/Βρετανοί Ασιάτες, 

Μαύροι/Αφρικανοί/Βρετανοί Μαύροι/από Καραϊβική 

Στη διάσταση του θρησκεύματος υπάρχει επίσης ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: Χριστιανοί, Βουδιστές, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Ινδοί, Σιχ, Άλλοι, Άθεοι, 

Δεν αναφέρεται. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις διαστάσεις που εντοπίστηκαν με τα 

αντίστοιχα ιεραρχικά επίπεδα λεπτομέρειας που εντοπίστηκαν στην υπηρεσία Urban 

Big Data Center: 

 

 

5.14 Αποτελέσματα της πύλης Kent County Council 

Το Kent County Council (www.kent.gov.uk/ ) είναι η επίσημη κυβερνητική πύλη της 

περιοχής Kent η οποία παρέχει και ανοικτά δεδομένα που σχετίζονται με την 

οικονομία, την εκπαίδευση την κοινωνική φροντίδα και το περιβάλλον. 

Για την αναζήτηση δεδομένων που σχετίζονται με την ανεργία χρησιμοποιήθηκε η 

μηχανή αναζήτησης της εν λόγω πύλης: 

 

Η αναζήτηση χρησιμοποιώντας σα λέξη-κλειδί την «ανεργία» επέστρεψε 4 

αποτελέσματα εκ των οποίων τα 2 σχετίζονται με την ανεργία. Η μορφή αυτών των 

αποτελεσμάτων είναι είτε PDF είτε XLS. 

http://www.kent.gov.uk/
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Το μετρούμενο μέγεθος που εντοπίστηκε είναι οι άνεργοι σε ποσοστό και χιλιάδες 

ενώ οι διαστάσεις που το περιγράφουν είναι ο χρόνος, η γεωγραφική περιοχή και η 

ηλικία. 

Στη διάσταση χρόνου υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: ανά μήνα (2007-2017) 

Στη διάσταση της γεωγραφικής περιοχής υπάρχουν 4 επίπεδα λεπτομέρειας 

Level 0: όλο το ΗΒ 

Level 1: Regions (μόνο South East) 

Level 2: Districts 

Level 3: Wards 

Στη διάσταση της ηλικίας υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: 18-24, 25-49, 50-64 

Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των διαστάσεων με τα αντίστοιχα 

ιεραρχικά επίπεδα λεπτομέρειάς τους: 

 

Για την εν λόγω πύλη είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρέχει και κάποια 

συγκριτικά στοιχεία στα σύνολα δεδομένων της. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στο 

χρήστη να επιλέξει αρχικά τον μήνα και τον χρόνο των δεδομένων αλλά και να τα 

συγκρίνει για δύο περιοχές όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 



62 

 

 

Τέλος παρέχονται και κάποια διαγράμματα τα οποία οπτικοποιούν αυτά τα δεδομένα 

ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής: 
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5.15 Αποτελέσματα της πύλης Liverpool County Council 

Το Liverpool County Council (https://liverpool.gov.uk/ ) αποτελεί μια από τις 

επίσημες κυβερνητικές πύλες της περιοχής Liverpool. Ο σκοπός δημιουργίας της 

είναι η εξυπηρέτηση και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολιτών της καθώς 

και η εξασφάλιση  όσο το δυνατό καλύτερης παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, στην εν 

λόγω πύλη εντοπίστηκαν και κάποια ανοικτά δεδομένα.  

Για την εύρεση λοιπόν δεδομένων που σχετίζονται με την ανεργία αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης που παρέχει η πύλη με την λέξη-κλειδί 

«ανεργία» : 

 

Εξ αιτίας του μεγάλου όγκου των αποτελεσμάτων και επειδή η πύλη δεν παρέχει 

φίλτρα αναζήτησης ακολουθήθηκε μια εξερεύνηση στις ενότητες και στις 

υποκατηγορίες τους προκειμένου να βρεθούν δεδομένα. Το αποτέλεσμα αυτής της 

εξερεύνησης ήτα 4 αρχεία μορφής XLS. 

Σ αυτά τα αρχεία εντοπίστηκε σα μετρούμενο μέγεθος οι αιτούντες επιδόματος 

ανεργίας τόσο σε χιλιάδες όσο και σε ποσοστό ενώ οι διαστάσεις που το 

χαρακτηρίζουν είναι ο χρόνος, η γεωγραφική περιοχή και η ηλικία. 

Στη διάσταση του χρόνου υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: Έτος (2014-2017) 

Στη διάσταση της γεωγραφικής περιοχής υπάρχουν 6 επίπεδα λεπτομέρειας 

Level 0: όλο το ΗΒ 

Level 1: Regions (μόνο το South West) 

https://liverpool.gov.uk/
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Level 2: Districts  

Level 3: Local Authorities 

Level 4: Wards 

Level 5: Neighborhoods  

Στη διάσταση της ηλικίας υπάρχει ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

Level 0: 16-64  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις με τα αντίστοιχα ιεραρχικά επίπεδα 

λεπτομέρειάς τους :  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

Μετά την μελέτη που πραγματοποιήθηκε αρχικά εντοπίστηκε ότι οι πύλες δεδομένων 

μπορούν να περιγραφούν από τρείς διαστάσεις που είναι ο τύπος της πύλης, η 

θεματική ενότητα και το γεωγραφικό εύρος που αφορούν τα δεδομένα που παρέχουν. 

Οι πύλες σύμφωνα με τον τύπο τους μπορεί να είναι είτε κυβερνητικές, είτε ανοικτών 

κυβερνητικών δεδομένων, είτε εθνικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το γεωγραφικό τους 

εύρος μπορεί να καλύπτουν ένα τοπικό επίπεδο, ένα περιφερειακό ή ένα εθνικό. 

Αναφορικά με την διάσταση της γεωγραφίας, παρατηρείται ότι υπάρχει διπλός 

τρόπος έκφρασής της και σχετίζεται τόσο με το εύρος που καλύπτουν τα δεδομένα 

της κάθε πύλης όσο και με το επίπεδο λεπτομέρειας της διάστασης αυτής. Πιο 

συγκεκριμένα, η πύλη NeSS παρέχει δεδομένα σε τοπικό επίπεδο, αλλά τα δεδομένα 

της αφορούν όλο το γεωγραφικό εύρος του ΗΒ. Σχετικά με το θέμα που έχουν τα 

δεδομένα τους μπορεί να αφορούν την εργασία, θέματα γενικού ενδιαφέροντος ή την 

οικονομία μιας κοινωνίας. Παρακάτω παρατίθεται η εικόνα στην οποία 

ταξινομούνται οι πύλες που μελετήθηκαν σύμφωνα με τις διαστάσεις που 

αναφέρθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό εύρος και όχι το επίπεδο 

λεπτομέρειας της εν λόγω διάστασης. Παρατηρούμε ότι ο τύπος των περισσότερων 

πυλών σχετίζεται με θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εκτός από την πύλη του Nomis, 

που σχετίζεται με την αγορά εργασίας, και την πύλη της Βόρειας Ιρλανδίας (NI), που 

σχετίζεται με την οικονομία. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι κάποιες από τις πύλες που 

μελετήθηκαν, όπως η πύλη της Σκωτίας (SCOT), της Ουαλίας (WALES), της 

Βόρειας Ιρλανδίας (NI) και του Cambridgeshire (CAMBR), δεν δημιουργήθηκαν με 

σκοπό να παρέχουν ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα αλλά με σκοπό την ενημέρωση 

των πολιτών. 
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Εικόνα 36-Ταξινόμηση των πυλών στο καρτεσιανό σύστημα τριών διαστάσεων 

 

Η μελέτη που έγινε τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του ΗΒ όσο και στις περιφερειακές πύλες δεδομένων, σχετικά με την 

ανεργία έδειξε ότι τα μετρούμενα μεγέθη είναι οι άνεργοι με μονάδα μέτρησης τον 

αριθμό τους σε χιλιάδες και το ποσοστό αυτών, οι οικονομικά ανενεργοί πολίτες με 

μονάδα μέτρησης τον αριθμό τους σε χιλιάδες και το ποσοστό αυτών και τέλος οι 

αιτούντες επιδόματος ανεργίας με μονάδα μέτρησης επίσης τον αριθμό τους σε 

χιλιάδες και το ποσοστό αυτών. Οι διαστάσεις των μεγεθών που εντοπίστηκαν είναι ο 

χρόνος, η ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική περιοχή, το επίπεδο μόρφωσης, το διάστημα 

ανεργίας, η αιτία ανεργίας, η εθνικότητα, ο κλάδος και το θρήσκευμα. Στις παραπάνω 

διαστάσεις βρέθηκαν αρκετά και διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας τόσο μεταξύ των 

περιφερειακών πυλών όσο και με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ. Στην 
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παρακάτω εικόνα φαίνονται όλα τα μετρούμενα μεγέθη που εντοπίστηκαν με όλες τις 

διαστάσεις που τα χαρακτηρίζουν σε σχήμα αστέρα.   

 

Εικόνα 37-Απεικόνιση των μεγεθών της ανεργίας και των διαστάσεών τους σε σχήμα αστέρα 

6.1  Προσαρμοσμένη ταξινόμηση των ιεραρχικών επιπέδων των 

διαστάσεων 

Για να μπορέσει να γίνει η σύγκριση των δεδομένων θα πρέπει όλα τα μετρούμενα 

μεγέθη να έχουν ίδιες μονάδες μέτρησης και όλα τα ιεραρχικά επίπεδα των 

διαστάσεων να ακολουθούν ένα μοντέλο στο οποίο έχουν προσαρμοστεί.  Τα 
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μετρούμενα μεγέθη που εντοπίστηκαν είναι είτε σε χιλιάδες, είτε σε ποσοστό οπότε 

δεν χρειάστηκε να γίνει  κάποια μετατροπή. Σχετικά με τις διαστάσεις όμως έγινε μια 

αναπροσαρμογή, κάποια Levels συμπτύχτηκαν σε περίπτωση επικάλυψης και κάποια 

άλλα μετονομάστηκαν προκειμένου να γίνει η σύγκριση. Έτσι δημιουργήθηκε το 

παρακάτω μοντέλο: 

Διάσταση Χρόνος: 

 Level 0: Έτος 

 Level 1: 6 μήνες 

 Level 2: 3 μήνες 

 Level 3: μήνας 

Διάσταση Φύλο: 

 Level 0: Άνδρας, Γυναίκα 

Διάσταση Ηλικία: 

 Level 0: 16+, 16-64 

 Level 1: 16-74 

 Level 2: 16-24, 25-49, 50-74 

 Level 3: 18-24, 25-44, 45-65 

 Level 4: 16-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-74, 75-84, 85+ 

 Level 5: 16+, 16-64, 16-17, 18-24, 25-49, 50+ 

 Level 6: 16+, 16-64, 16-17, 18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65+ 

Level 7: 16-19,20-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 

60-64, 65+ 

Διάσταση Γεωγραφική Περιοχή: 

Level 0: UK 
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 Level 1: Countries 

 Level 2: Regions 

 Level 3: Counties 

 Level 4: Districts/Boroughs/Divisions 

 Level 5: Local Enterprise Partnership 

 Level 6: Local Authorities/Communities First Areas 

 Level 7: Parliamentary Constituencies 

 Level 8: Wards 

 Level 9: Market Towns 

 Level 10: Super Output Area 

 Level 11: Super Output Area Middle Layer 

 Level 12: Super Output Area Lower Layer 

 Level 13: Output Area 

 Level 14: Parishes 

 

Διάσταση Διάστημα Ανεργίας: 

 Level 0: μέχρι 6 μήνες, πάνω από 12 μήνες 

 Level 1: μέχρι 6 μήνες, 6-12 μήνες, πάνω από 12 μήνες, πάνω από 24 μήνες 

 Level 2: μέχρι 13 εβδομάδες, 14-26 εβδομάδες, 27-52 εβδομάδες, 53-104 

εβδομάδες, πάνω από 105 εβδομάδες 

Διάσταση Μόρφωση: 

 Level 0: Πλήρης Εκπαίδευση, Μη Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση 
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Level 1: : «No qualifications», «level 1», «level 2», «Apprenticeship», «level 

3», «level 4 and above» 

 

Διάσταση Εθνικότητα: 

 Level 0: Λευκοί, Μικτοί, Ασιάτες, Μαύροι/Αφρικανοί, Άλλοι 

 Level 1: Λευκοί, Μη-Λευκοί, Μικτοί,  Ινδιάνοι, Πακιστανοί, Κάτοικοι του 

Μπαγκλαντές, Κινέζοι, Αφρικανοί/Μαύροι/Από Καραϊβική. 

 Level 2: Άγγλοι/ Ουαλοί/Σκωτσέζοι/Βόρειο-ιρλανδοί/Βρετανοί, Ιρλανδοί, 

Αθίγγανοι/Ταξιδιώτες Ιρλανδοί, Άλλοι Λευκοί, Λευκοί/Μαύροι της Καραϊβικής, 

Λευκοί/Μαύροι της Αφρικής, Λευκοί /Ασιάτες, Άλλοι Μικτοί, Ασιάτες/Βρετανοί, 

Ινδιάνοι, Πακιστανοί, Κάτοικοι του Μπαγκλαντές, Κινέζοι, Άλλοι, Αφρικανοί, 

Κάτοικοι της Καραϊβικής, Άλλοι Μαύροι, Άραβες, Οποιοιδήποτε Άλλοι 

Διάσταση Αιτία Ανεργίας: 

 Level 0: Ασθένεια, Ανεργία, Πρόωρη συνταξιοδότηση, Μαθητεία, Φροντίδα 

σπιτιού, Άλλη. 

Διάσταση Κλάδος: 

 Level 0: Γεωργία/Δασοκομία/Αλιεία/Ενέργεια/Νερό, Βιομηχανία, 

Κατασκευές, Μεταφορές/Αποθήκευση, Χονδρικές/Λιανικές πωλήσεις, 

Διαμονή/Διατροφή, Τηλεπικοινωνίες, Χρηματοοικονομικά/Ακίνητα, Επιστήμονες, 

Διοίκηση, Εκπαίδευση, Δημόσια Διοίκηση/Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία, Άλλος 

Διάσταση Θρήσκευμα: 

 Level 0: Βουδιστές, Ινδουιστές, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Σιχ, Άλλο 

θρήσκευμα, Άθεοι, Δεν απάντησαν 
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6.1 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών πυλών και της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται όλες οι διαστάσεις από όλες τις πύλες που 

συμμετείχαν στην έρευνα συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας του ΗΒ. Είναι εμφανές ότι οι περισσότερες διαστάσεις παρέχονται από 

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ, ωστόσο και η πύλη του Camden παρέχει 

ένα σημαντικό αριθμό διαστάσεων όπως μπορεί κάποιος να διακρίνει. Επιπλέον, όλες 

οι πύλες περιγράφουν την ανεργία με την διάσταση της γεωγραφικής περιοχής, άλλες 

με μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας και άλλες με μικρότερο. Επιπρόσθετα όλες οι πύλες 

με εξαίρεση αυτή της Ουαλίας (WALES), παρέχουν την διάσταση του χρόνου ενώ η 

διάσταση του φύλου εμφανίζεται μόνο στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ, 

στην πύλη του Camden, του Nomis, της Σκωτίας (SCOT) και της Βόρειας Ιρλανδίας 

(ECONOMY-NI). Επιπλέον όλες οι πύλες πλην του York, του Warwickshire και του 

Neighbourhood Statistics έχουν σαν διάσταση της ανεργίας την ηλικία. 

 

Πίνακας 22-Συγκεντρωτικός πίνακας όλων των πυλών και των παρεχόμενων διαστάσεων για το 

μέγεθος της ανεργίας 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ περιγράφει την ανεργία 

με τις περισσότερες διαστάσεις –εννέα-, ενώ ακολουθεί η πύλη του Camden με οκτώ 

διαστάσεις, παραλείποντας τις διαστάσεις της αιτίας της ανεργίας και του κλάδου, 
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προσθέτοντας όμως τη διάσταση του θρησκεύματος. Ωστόσο,  ο αριθμός των 

διαστάσεων δεν αρκεί ως μοναδικό κριτήριο προκειμένου ο χρήστης να 

πληροφορηθεί για την ανεργία του ΗΒ. Αυτό που πρέπει επίσης να εξεταστεί είναι το 

επίπεδο λεπτομέρειας που χαρακτηρίζει την κάθε διάσταση στην κάθε πύλη.   

Διάσταση: Χρόνος 

Στη διάσταση του χρόνου το μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας παρέχεται από την 

πύλη του Nomis που ξεκινάει από το έτος και φτάνει μέχρι τον μήνα, χωρίς να 

παραλείπει κάποιο επίπεδο. Παράλληλα όμως και οι πύλες του Camden και της 

Σκωτίας παρέχουν σημαντικό επίπεδο λεπτομέρειας, ίδιο με αυτό της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ, αφού κι αυτές ξεκινάνε από το έτος και φτάνουν σε 

επίπεδο μήνα, παραλείποντας μόνο το επίπεδο που αντιστοιχεί σε εξάμηνα. 

Μικρότερο επίπεδο λεπτομέρειας παρέχουν οι πύλες του Warwickshire και του 

Cambridgeshire οι οποίες περιορίζονται μόνο σε επίπεδο χρόνου, ενώ η κυβερνητική 

πύλη της Ουαλίας παραλείπει εντελώς την διάσταση του χρόνου στα δεδομένα της. 

Για να αντλήσει λοιπόν κανείς δεδομένα που σχετίζονται με την ανεργία σε μια 

εξαμηνιαία βάση δεν αρκεί να πάρει όλη την πληροφορία από το ONS. Ο παρακάτω 

πίνακας απεικονίζει το πλήθος των δεδομένων που παρέχει η κάθε πύλη. Με το 

πράσινο χρώμα απεικονίζονται οι πύλες που παρέχουν δεδομένα για όλο το ΗΒ. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι στη διάσταση του χρόνου, όλη η πληροφορία που 

σχετίζεται με την ανεργία παρέχεται από πύλες που διαθέτουν δεδομένα σε εθνικό 

επίπεδο επομένως επικαλύπτουν το περιεχόμενο των τοπικών πυλών . 

LEVELS 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Level 0 Έτος 

ONS,WARWICK,CAMDEN, 

CAMBRIDGE, NOMIS, 

SCOT, WALES, ODC 

Level 1 6 μήνες NOMIS 

Level 2 3 μήνες 

ONS, YORK, CAMDEN 

NOMIS, SCOT 



73 

 

Level 3 Μήνας 

ONS, CAMDEN, NeSS, 

NOMIS, ODC, NI 

Πίνακας 23-Η διάσταση του χρόνου και το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει η κάθε πύλη 

Διάσταση: Φύλο 

Στη διάσταση του φύλου όπως είναι λογικό υπάρχει μόνο ένα επίπεδο λεπτομέρειας 

σε όλη τη μελέτη που έγινε, και στις διαστάσεις τους την συμπεριλαμβάνουν μόνο η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ και οι πύλες του Camden, του Nomis, της 

Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 

Διάσταση: Ηλικία 

Οι περισσότερες πύλες αλλά και η Εθνική Στατιστική υπηρεσία του ΗΒ 

χρησιμοποιούν για την παρουσίαση των ηλικιακών διαστάσεων την ομάδα 16+, 16-

64. Η πύλη του Cambridgeshire διευρύνει λίγο αυτό το γκρουπ σε 16-74 ενώ οι πύλες 

του York, του Warwickshire και του NeSS παραλείπουν εντελώς αυτήν την διάσταση 

γιατί αναφέρονται μόνο σε ενήλικες χωρίς να τους οριοθετούν. Μεγάλο επίπεδο 

λεπτομέρειας σ’ αυτή τη διάσταση παρέχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ 

και ακόμα μεγαλύτερο η πύλη του Camden που φτάνει να ομαδοποιεί τους ανέργους 

από 16 έως 65+ ανά τέσσερα χρόνια. Όπως φαίνεται από τον πίνακα το μεγαλύτερο 

επίπεδο λεπτομέρειας στη διάσταση της ηλικίας παρέχεται από την πύλη του 

Camden. Όπως και στον παραπάνω πίνακα, το γαλάζιο χρώμα φανερώνει τις πύλες με 

εθνικό εύρος δεδομένων, ενώ το γαλάζιο με τοπικό εύρος δεδομένων. Αξίζει να 

σημειωθεί, λοιπόν, ότι στην διάσταση της ηλικίας μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας 

παρέχεται από μια πύλη (Camden) με τοπικό εύρος δεδομένων. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι σε εκείνα τα επίπεδα που δεν παρέχει δεδομένα κάποια εθνική πύλη 

υπάρχουν τοπικά δεδομένα, χωρίς να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα 

για όλο το ΗΒ. 

LEVELS ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Level 0 16+, 16-64 
ONS, NOMIS, ODC, 

WALES, NI 
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Level 1 16-74 CAMBRIDGE 

Level 2 16-24, 25-49, 50-74 CAMDEN 

Level 3 18-24, 25-44, 45-65 CAMDEN 

Level 4 16-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-74, 75-84, 85+ CAMDEN 

Level 5 16+, 16-64, 16-17, 18-24, 25-49, 50+ ONS 

Level 6 16+, 16-64, 16-17, 18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65+ ONS 

Level 7 

16-19,20-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-

49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+ 

 

CAMDEN 

Πίνακας 24-Η διάσταση της ηλικίας και το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει η κάθε πύλη 

Διάσταση: Γεωγραφική Περιοχή 

Η διάσταση της γεωγραφικής περιοχής όπως είναι εμφανές χρησιμοποιείται από όλες 

τις πύλες για να περιγράψει την ανεργία. Ξεκινώντας από ολόκληρο το ΗΒ 

καταλήγουμε μέχρι επίπεδο Parish που είναι η ενορία. Σ’ αυτή τη διάσταση λοιπόν 

παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρέχεται από τις περιφερειακές πύλες 

δεδομένων και όχι από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ. Συγκεκριμένα, 

φτάνει μέχρι το επίπεδο των Parliamentary Constituencies (=Level 7) ενώ πολλές από 

τις άλλες πύλες όπως αυτές του Cambrigdshire, του Warwickshire και του 

Neighbourhood εμφανίζουν αρκετά μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας. Ο παρακάτω 

πίνακας δηλώνει ότι οι πύλες με εθνικό εύρος δεδομένων δεν αρκούν για να παρέχουν 

μια πλήρη εικόνα της ανεργίας σε όλο το ΗΒ, καθώς δεν διαθέτουν δεδομένα σε 

επίπεδο Ward, Market Town, Super Output Area και Parish. Αυτό το επίπεδο 

παρέχεται από πύλες που καλύπτουν τοπικό εύρος όπως είναι το Warwickshire και το 

Cambridgeshire. 

LEVELS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ  ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Level 0 UK ONS, SCOT 
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Level 1 Countries ONS, CAMDEN 

Level 2 Regions 
ONS, CAMDEN, NOMIS, 

NeSS, SCOT, WALES, NI 

Level 3 Counties NOMIS 

Level 4 Districts/Boroughs/Divisions ODC 

Level 5 Local Enterprise Parttnership ONS, NOMIS 

Level 6 
Local Authorities/Communities First 

Areas 
ONS, NOMIS, NeSS 

Level 7 Parliamentary Constituencies ONS, NOMIS 

Level 8 Wards 
Warkwickshire, 

Cambridgeshire 

Level 9 Market Towns Cambridgeshire 

Level 10 Super Output Area Warkwickshire 

Level 11 Super Output Area Middle Layer NeSS 

Level 12 Super Output Area Lower Layer NeSS 

Level 13 Output Area NeSS 

Level 14 Parishes Cambridgeshire 

Πίνακας 25-Η διάσταση της γεωγραφικής περιοχής και το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει η 

κάθε πύλη 

Διάσταση: Διάστημα Ανεργίας 

Την διάσταση του διαστήματος της ανεργίας την συμπεριλαμβάνουν στα δεδομένα 

τους μόνο η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ και η πύλη του Camden. Και σε 

αυτή τη διάσταση η μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρέχεται από την πύλη αυτή, καθώς 

μετράει αυτό το διάστημα σε εβδομάδες. Από το παρακάτω πίνακα συμπεραίνουμε 

ότι για ακόμη μία φορά η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ δεν παρέχει υψηλό 
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επίπεδο λεπτομέρειας σχετικά με τη διάσταση του διαστήματος ανεργίας και η 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρέχεται από πύλη με τοπικό εύρος δεδομένων.  

LEVELS ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Level 0 μέχρι 6 μήνες, πάνω από 12 μήνες CAMDEN 

Level 1 
μέχρι 6 μήνες, 6-12 μήνες, πάνω από 12 

μήνες, πάνω από 24 μήνες 
ONS 

Level 2 

μέχρι 13 εβδομάδες, 14-26 εβδομάδες, 27-

52 εβδομάδες,   53-104 εβδομάδες, πάνω 

από 105 εβδομάδες 

CAMDEN 

Πίνακας 26-Η διάσταση του διαστήματος ανεργίας και το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει η 

κάθε πύλη 

Διάσταση: Επίπεδο Μόρφωσης 

Και σε αυτή τη διάσταση παρέχουν δεδομένα για την ανεργία μόνο η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ και η πύλη του Camden, με την μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια να εμφανίζεται στη πύλη του Camden. Συγκεκριμένα, το Camden 

χωρίζει το επίπεδο μόρφωσης σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με προσόντα που 

έχουν τα άτομα, ενώ η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ διακρίνει δύο 

κατηγόριες, πλήρους εκπαίδευσης και μη ολοκληρωμένης. 

LEVELS 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Level 0 

Πλήρης Εκπαίδευση, Μη 

Ολοκληρωμένη 

Εκπαίδευση 

ONS 

Level 1 

No qualifications, level 1, 

level 2, Apprenticeship, 

level 3, level 4 and above 

CAMDEN 

Πίνακας 27-Η διάσταση του μορφωτικού επιπέδου και το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει η 

κάθε πύλη 
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Διάσταση: Εθνικότητα 

Την διάσταση της εθνικότητας χρησιμοποιούν στην περιγραφή της ανεργίας μόνο η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ και η πύλη του Camden. Σ’ αυτή τη διάσταση 

φτάνουν και οι δύο ιστοσελίδες στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας, που σημαίνει ότι τα 

δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ επικαλύπτουν αυτά του 

Camden, στην εν λόγω διάσταση, παρέχοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 

LEVELS ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Level 0 
Λευκοί, Μικτοί, Ασιάτες, Μαύροι/Αφρικανοί, 

Άλλοι 
CAMDEN 

Level 1 

Λευκοί, Μη-Λευκοί, Μικτοί,  Ινδιάνοι, 

Πακιστανοί, Κάτοικοι του Μπαγκλαντές, 

Κινέζοι, Αφρικανοί/Μαύροι/Από Καραϊβική 

ONS 

Level 2 

Άγγλοι/ Ουαλοί/Σκωτσέζοι/Βόρειο-

ιρλανδοί/Βρετανοί, Ιρλανδοί, 

Αθίγγανοι/Ταξιδιώτες Ιρλανδοί, Άλλοι 

Λευκοί, Λευκοί/Μαύροι της Καραϊβικής, 

Λευκοί/Μαύροι της Αφρικής, Λευκοί 

/Ασιάτες, Άλλοι Μικτοί, Ασιάτες/Βρετανοί, 

Ινδιάνοι, Πακιστανοί, Κάτοικοι του 

Μπαγκλαντές, Κινέζοι, Άλλοι, Αφρικανοί, 

Κάτοικοι της Καραϊβικής, Άλλοι Μαύροι, 

Άραβες, Οποιοιδήποτε Άλλοι 

ONS, CAMDEN 

Πίνακας 28-Η διάσταση της εθνικότητας και το επίπεδο λεπτομέρειας που παρέχει η κάθε πύλη 

Διαστάσεις: Αιτία Ανεργίας και Κλάδος 

Στις διαστάσεις αιτία ανεργίας και κλάδος αναφέρεται μόνο η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία του ΗΒ παρέχοντας και μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας. 

 



78 

 

Διάσταση: Θρήσκευμα 

Η διάσταση θρήσκευμα χρησιμοποιείται μόνο από την πύλη του Camden για να 

περιγράψει την ανεργία χωρίς κάποιο ιδιαίτερο επίπεδο λεπτομέρειας να την 

χαρακτηρίζει. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει όλη την πληροφορία που συλλέχθηκε από την 

διεξαγωγή της έρευνας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του 

ΗΒ παρέχει τις περισσότερες διαστάσεις στην περιγραφή του μεγέθους της ανεργίας. 

Από τις περιφερειακές πύλες, οι περισσότερες διαστάσεις εμφανίζονται στην πύλη 

του Camden, η οποία σε κάποια από αυτές παρέχει και σημαντικό επίπεδο 

λεπτομέρειας. Όλες οι πύλες χρησιμοποιούν την διάσταση της γεωγραφικής περιοχής 

και είναι η διάσταση η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας. Στις 

διαστάσεις του χρόνου, του φύλου, της εθνικότητας, της αιτίας της ανεργίας και του 

κλάδου μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη και λεπτομερή πληροφόρηση, σχετικά 

με το μέγεθος της ανεργίας, για όλο το ΗΒ. Αντίθετα, στις διαστάσεις της ηλικίας, 

της γεωγραφίας, του διαστήματος ανεργίας, της μόρφωσης και του θρησκεύματος, 

δεν μπορούμε να έχουμε λεπτομερή πληροφόρηση για όλο το ΗΒ, καθώς τα 

μεγαλύτερα επίπεδα λεπτομέρειας παρέχονται από πύλες με τοπικό εύρος δεδομένων. 
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Πίνακας 29-Τελικός πίνακας ταξινόμησης όλων των πυλών με όλες τις διαστάσεις και όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Έλεγχος επίτευξης των στόχων 

Πριν τη παρουσίαση των συμπερασμάτων, είναι σπουδαίο να αναφέρουμε τους 

στόχους που τέθηκαν στην παρούσα εργασία αλλά και τον βαθμό στον οποίο 

επιτεύχθηκαν αυτοί.  

Οι τρείς βασικοί μας στόχοι οι οποίοι αναφέρθηκαν και στο κεφάλαιο 1 ήταν: 

 Μελέτη των ανοικτών στατιστικών κυβερνητικών δεδομένων που 

σχετίζονται με την ανεργία και παρέχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

του ΗΒ 

 Μελέτη των ανοικτών στατιστικών κυβερνητικών δεδομένων που 

σχετίζονται με την ανεργία και παρέχονται από κυβερνητικές πύλες 

ανοικτών δεδομένων και μη, στο ΗΒ. 

 Σύγκριση και μελέτη όλων των αποτελεσμάτων ως προς το βαθμό 

ταύτισής τους. 

Διαμέσου της μελέτης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ μπορέσαμε να 

εντοπίσουμε όλα τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα (μεγαλύτερα της μορφής 1-

αστέρα) και να συλλέξουμε τους δείκτες που αφορούσαν την ανεργία στο ΗΒ.  

Επίσης, με την ανασκόπηση των κυβερνητικών και μη πυλών επιτεύχθηκε η μελέτη 

των ανοικτών στατιστικών κυβερνητικών δεδομένων που μας οδήγησε σε παρόμοια 

αποτελέσματα με τον παραπάνω στόχο μας. 

Η επίτευξη του τελευταίου μας στόχου πραγματοποιήθηκε με την συγκέντρωση  και 

την σύγκριση όλων των μετρούμενων μεγεθών και των διαστάσεων που τα 

χαρακτηρίζουν. 

Γενικότερα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε συνδυασμό με τους στόχους τους 

οποίους τέθηκαν στην αρχή της έρευνας μας, καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα 

τα οποία μελλοντικά μπορούν να βοηθήσουν τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο. 
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7.2 Ερευνητικά Συμπεράσματα 

Η συνεχής αύξηση της δημόσιας διάθεσης των κυβερνητικών δεδομένων με σκοπό 

την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της διαφάνειας είναι πλέον γεγονός. 

Πληθώρα κυβερνητικών και μη πυλών έχουν δημιουργηθεί τόσο για να διαθέτουν 

αυτά τα δεδομένα όσο και για την ενημέρωση των πολιτών. Παρέχουν δεδομένα τα 

οποία είναι ανοικτά προς διάθεση στο κοινό, δίνοντας την δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης τους. 

Το αποτέλεσμα  αυτής της δημιουργίας είναι η παροχή πληροφοριών να είναι 

κατακερματισμένη και να μην δίνεται από έναν και μόνο πάροχο. Μελετώντας ως 

παράδειγμα την ανεργία του ΗΒ ανακαλύψαμε ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε 

μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής χρειάστηκε να επισκεφθούμε συνολικά 11 

ιστοσελίδες από τις οποίες συλλέχθηκε διαφορετική πληροφορία που είναι 

συμπληρωματική η μια προς την άλλη.  

Η ανεργία μπορεί να μελετηθεί με πολλά μεγέθη όπως είναι οι οικονομικά ανενεργοί 

πολίτες, οι άνεργοι αλλά και οι αιτούντες επιδόματος ανεργίας. Αυτά τα μετρούμενα 

μεγέθη έχουν ως μονάδες μέτρησης είτε τον αριθμό των ατόμων σε χιλιάδες, είτε το 

ποσοστό τους. 

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ μελετάει το εν λόγω μέγεθος από πληθώρα 

διαστάσεων. Αντίθετα, οι κυβερνητικές πύλες ανοικτών δεδομένων και μη τείνουν να 

μην χρησιμοποιούν τόσες διαστάσεις στην περιγραφή αυτού του μεγέθους. Ωστόσο, 

αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι το επίπεδο λεπτομέρειας, των κοινών διαστάσεων 

των πυλών αυτών, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρει η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία του ΗΒ. 

Συνεπώς, η παροχή δεδομένων στο συγκεκριμένο θέμα είναι διαμοιρασμένη σε μια 

σειρά ιστοσελίδων την οποία επισκεφθήκαμε προκειμένου να αποκτήσουμε μια 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση.  

7.3 Ερευνητικοί Περιορισμοί 

Προβλήματα και περιορισμοί που παρουσιάζονται σε κάθε ερευνητική διαδικασία 

εμφανίστηκαν και στην παρούσα έρευνα. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2 οι 

πύλες που μελετήθηκαν προέκυψαν από πρόσφατη μελέτη που έγινε για την πύλη του 
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data.gov.uk. Αυτό σημαίνει ότι δεν μελετήθηκαν όλες οι πύλες που παρέχουν ανοικτά 

στατιστικά κυβερνητικά δεδομένα του ΗΒ. Εν συνεχεία, ο όγκος και η μορφή 

κάποιων δεδομένων δεν μας επέτρεψαν την μελέτη τους. Συγκεκριμένα, δεδομένα 

μορφής κάτω του 1- αστέρα, σύμφωνα με το μοντέλο ταξινόμησης των δεδομένων 

του Tim Berners-Lee, δεν υπολογίστηκαν, με αποτέλεσμα μια πύλη να μην μελετηθεί 

καθόλου. Τέλος, υπάρχει ακόμη ένας περιορισμός στην ερεύνα που σχετίζεται με την 

αραιότητα των δεδομένων. Οι διαστάσεις που εντοπίστηκαν δεν αφορούν όλα τα 

μετρούμενα μεγέθη. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα επίπεδα λεπτομέρειας μιας 

διάστασης τυγχάνει να παραλείπονται τιμές είτε γιατί η τιμή ήταν πολύ μικρή, οπότε 

και δεν είχε νόημα υπολογισμού της, είτε γιατί απλά δεν συλλέχθηκαν δεδομένα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά κελιά του πολυδιάστατου κύβου μιας πύλης να 

παραμένουν κενά. 

7.4 Θέματα για μελλοντικές έρευνες και προκλήσεις 

Μέσα σε ικανοποιητικά πλαίσια εγκυρότητας και αξιοπιστίας, προσπαθήσαμε να 

καλύψουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο κομμάτι του θέματος. Υπάρχουν, ωστόσο, 

κάποιες ανέπαφες πτυχές, που χρήζουν διερεύνησης. 

 Αρχικά, προτείνεται μελέτη του θέματος λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

κυβερνητικές πύλες, είτε παρέχουν ανοικτά δεδομένα είτε όχι, του ΗΒ. 

 Παρόλο που συγκεντρώθηκε σημαντικός αριθμός στατιστικών δεδομένων για 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, κρίνεται αναγκαίο να μελετηθούν όλα τα 

δεδομένα ανεξάρτητα από τη μορφή τους. 

 Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση του ζητήματος της αραιότητας των δεδομένων 

θα μπορούσε να αποτελέσει μια μελλοντική επέκταση του θέματος. 

 Η πρόκληση που προέκυψε από την παρούσα ερευνητική διαδικασία είναι η 

δημιουργία ενός παρόχου ανοικτών στατιστικών κυβερνητικών δεδομένων 

που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη και λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με 

το μέγεθος της ανεργίας στο ΗΒ. 
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