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Πεξίιεςε 

 

Μεγάιν κέξνο ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ είλαη ζηαηηζηηθήο θχζεσο θαη αθνξνχλ 

δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα απηά, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα δεκνζίεπζε κέζα απφ πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ G8 θαη άιισλ ρσξψλ. ηελ εξγαζία καο, βαζηδφκελνη ζηε 

κεζνδνινγία ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, αλαδεηήζακε θαη αλαιχζακε ηα αλνηθηά 

δεδνκέλα γηα ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο πνπ είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ Δπξσπατθή 

Πχιε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. Ο ζθνπφο καο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηελ εχξεζε θαη ρξήζε θαηάιιεισλ αλνηθηψλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλεξγίαο ζηεξηρζήθακε ζην 

πνιπδηάζηαην κνληέιν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηε δφκεζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηα δηαζέζηκα ζχλνια δεδνκέλσλ ηεο 

αλεξγία ζηελ πξναλαθεξζείζα πχιε εληνπίζακε ηε δπζθνιία ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε 

ζηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ θαη εληνπίζακε ζεκεία θαηαθεξκαηηζκνχ 

ησλ δεδνκέλσλ, πνπ δπζθνιεχνπλ ηνλ ρξήζηε ζηε ρξήζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάζακε έλα βαζηθφ ζελάξην γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπλνιηθήο 

δπζθνιίαο ησλ ρξεζηψλ ζηε εχξεζε θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ, θαη 

πξνηείλακε ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ δπζθνιηψλ. Σέινο, 

παξνπζηάζακε ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζελαξίνπ. 
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Abstract 

 

Α big part of open data is of statistical nature, i.e. concerns demographic, economic 

and social data. Publishing open data is a political priority in the European Union, G8 

and other countries. In this thesis, based on case study research strategy, we search 

and analyse published data on the European open data portal, which are related to 

unemployment. Our aim is to understand the challenges that open data portals users 

are facing when searching and using open statistical data. For the analysis of data 

related to unemployment, we used the multidimensional model, which is often 

employed for representing and structuring statistical data. By analysing the available 

datasets of unemployment in the aforementioned portal, we identify the challenges 

portal users are facing when searching for relevant data. We also identify types of 

data fragmentation, which pose constraints in using open statistical data. In addition, 

we present a scenario for better understanding the overall challenges that portal users 

are facing when searching and using data, and we propose relevant solutions. Finally, 

we present some practical challenges for implementing and using the proposed 

scenario. 

 

 



 v 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ  

Δπραξηζηίεο .................................................................................................................... ii 

Πεξίιεςε (Abstract) .................................................................................................... iii 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ................................................................................................... v 

Πίλαθαο ησλ εηθνλνγξαθήζεσλ ................................................................................... vii 

Καηάινγνο πηλάθσλ ................................................................................................. vii 

Καηάινγνο εηθφλσλ ................................................................................................ viii 

Καηάινγνο Γξαθεκάησλ ........................................................................................... ix 

1. Δηζαγσγή ................................................................................................................ 1 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο .......................................................................... 1 

1.2. Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο κειέηεο ............................................................... 2 

1.3. Πεξηερφκελα ηεο κειέηεο ................................................................................ 2 

2. Αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ................................................................................... 3 

2.1. Δηζαγσγή ......................................................................................................... 3 

2.2. Δηζαγσγή ζηα αλνηθηά δεδνκέλα .................................................................... 3 

2.2.1. Οξηζκνί Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ................................................................ 3 

2.2.2. Αλνηθηά δεδνκέλα: λνκηθή θαη ηερληθή ζθνπηά ....................................... 4 

2.2.3. Γεκφζηα Γεδνκέλα................................................................................... 5 

2.2.4. Αλνηθηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα .............................................................. 5 

2.2.5. Πχιεο Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ................................................................... 5 

2.2.6. πγθεληξσηηθά δεδνκέλα (aggregate data) .............................................. 6 

2.2.7. Πνιπδηάζηαην κνληέιν (multidimensional data model) .......................... 6 

2.2.8. ηαηηζηηθά Γεδνκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε..................................... 12 

2.2.9. ηαηηζηηθά Γεδνκέλα θαη G8 ................................................................. 13 

2.2.10. Σα ηαηηζηηθά Γεδνκέλα ζην δείθηε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ηνπ 2015 14 

2.3. Πεξίιεςε ....................................................................................................... 15 

3. Μεζνδνινγία ........................................................................................................ 16 

3.1. Δηζαγσγή ....................................................................................................... 16 

3.2. Βήκαηα κεζνδνινγίαο ................................................................................... 17 

3.2.1. Βήκα 1
ν
 Μειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ...................................................... 17 

3.2.2. Βήκα 2ν Δπηινγή πχιεο πξνο κειέηε .................................................... 18 



 vi 

3.2.3. Βήκα 3ν Δπηινγή ζέκαηνο πξνο κειέηε: Ζ πεξίπησζε ηεο αλεξγίαο 

(Unemployment) ................................................................................................... 18 

3.2.4. Βήκα 4ν Μειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πχιεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ρξεζηψλ (User Point of view) .............................................................................. 18 

3.2.5. Βήκα 5ν Μειέηε ηεο Eurostat γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο θαη δηάδνζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ........................................ 18 

3.2.6. Βήκα 6ν Καηαγξαθή ηνπ ελαξίνπ ....................................................... 18 

3.2.7. Βήκα 7ν Καηαγξαθή ησλ Πξνθιήζεσλ θαη Μειινληηθέο Πξνηάζεηο .. 19 

3.3. Πεξίιεςε ....................................................................................................... 19 

4. Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη εξκελεία επξεκάησλ .................................................... 20 

4.1. Δηζαγσγή ....................................................................................................... 20 

4.2. Δπηινγή Πχιεο .............................................................................................. 20 

4.2.1. European Union Portals ......................................................................... 21 

4.2.2. European Union Open Data Portal ........................................................ 22 

4.3. Δπηινγή ζέκαηνο πξνο κειέηε ....................................................................... 25 

4.4. Μειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πχιεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ (User Point 

of view) .................................................................................................................... 26 

4.4.1 Οξηζκνί............................................................................................................ 27 

4.4.2 Αλάιπζε κε βάζε ηνλ πάξνρν ........................................................................ 27 

4.5. Μειέηε ηεο Eurostat γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη 

δηάδνζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ..................................................................... 42 

4.5.1. Eurostat .................................................................................................. 42 

4.5.2. EUROSTAT θαη LFS ............................................................................. 42 

4.5.3. Γηάδνζε (dissemination) απφ ηελ Eurostat ............................................ 44 

4.5.4. Γπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ εληφο Eurostat......................................... 48 

4.6. Καηαγξαθή ελαξίσλ ................................................................................... 48 

4.7. Καηαγξαθή Πξνθιήζεσλ .............................................................................. 51 

4.8. Πεξίιεςε ....................................................................................................... 53 

5. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο .............................................................................. 54 

Καηάινγνο αλαθνξψλ - παξαπνκπψλ .......................................................................... 58 

https://data.europa.eu/euodp/en/data ........................................................................ 60 



 vii 

Πίλαθαο ησλ εηθνλνγξαθήζεσλ  

Καηάινγνο πηλάθσλ 

Πίλαθαο 1: Καηεγνξίεο Γεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα δεκνζίεπζε . 12 

Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο ηεο Υάξηαο ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ................................... 13 

Πίλαθαο 3: Open Data Index (2015) ............................................................................ 14 

Πίλαθαο 4: Καηαιιειφηεηα κεζφδνπ .......................................................................... 16 

Πίλαθαο 5: Παξαδείγκαηα Data Portals ....................................................................... 20 

Πίλαθαο 6: Αλεξγία ζηηο Πχιεο Γεδνκέλσλ ................................................................ 25 

Πίλαθαο 7: Σα ππφ-εμέηαζε ζχλνια δεδνκέλσλ γηα ηελ Αλεξγία ............................... 30 

Πίλαθαο 8: Μεηαβιεηέο θαη αξηζκφο εκθάληζεο ......................................................... 33 

Πίλαθαο 9: Υξνλνινγηθή πεξίνδνο θαη Αξηζκφο εκθάληζεο ....................................... 36 

Πίλαθαο 10: Καηεγνξίεο Online database θαη ρξνληθή δηαζεζηκφηεηα ....................... 45 

 



 viii 

Καηάινγνο εηθόλσλ 

 

Δηθφλα 1: Αλνηθηέο Άδεηεο Υξήζεο ............................................................................... 4 

Δηθφλα 2: 5 star schema Tim Berners Lee ..................................................................... 5 

Δηθφλα 3: Πνιπδηάζηαην Μνληέιν ................................................................................ 7 

Δηθφλα 4: Slice operation ............................................................................................... 9 

Δηθφλα 5: Dice operation ............................................................................................... 9 

Δηθφλα 6: Roll-up operation ......................................................................................... 10 

Δηθφλα 7:Drill Down operation.................................................................................... 11 

Δηθφλα 8: Pivot operation ............................................................................................ 11 

Δηθφλα 9: EDP vs ODP ................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

Καηάινγνο Γξαθεκάησλ 

 

Γξάθεκα 1: Πάξνρνη δεδνκέλσλ ζην European Data Portal ....................................... 25 

Γξάθεκα 2: Πάξνρνη Γεδνκέλσλ γηα ηελ Αλεξγία ζην European Data Portal ........... 26 

Γξάθεκα 3: Γηαζέζηκεο κνξθέο αξρείσλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο Αλεξγίαο .................... 26 

Γξάθεκα 4: Γπλαηφηεηα Οπηηθνπνίεζε ησλ Γεδνκέλσλ ηεο Αλεξγίαο ζην European 

Open Data Portal κε πάξνρν ηελ Eurostat ................................................................... 33 

Γξάθεκα 5: Πνζνζηφ εκθάληζεο θάζε κεηαβιεηήο ζηα ππφ-εμέηαζε dataset ηεο 

Eurostat ....................................................... Σθάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. 

Γξάθεκα 6: Σα level ηεο δηάζηαζεο ηνπ Υξφλνπ θαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ηνπο .... 36 

Γξάθεκα 7: Αξηζκφο Δκθάληζεο Δχξνπο ΥξνλνινγηψλΣθάικα! Γελ έρεη νξηζηεί 

ζειηδνδείθηεο. 



 1 

1. Δηζαγσγή 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο  

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα αλνηθηά δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα 

γηα ηνπο ρξήζηεο. Με ηνλ φξν αλνηθηά δεδνκέλα, αλαθεξφκαζηε ζηα δεδνκέλα πνπ 

είλαη ειεχζεξα πξνο ρξήζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη επαλαδηαλνκή απφ νπνηνδήπνηε 

(ζχκθσλα κε ην opendefinition.org). Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, απνηεινχλ έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη αθνξνχλ δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

δεδνκέλα (Kalampokis et al., 2016). Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί 

εζηηάδνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππιψλ πνπ δεκνζηεχνπλ αλνηθηά δεδνκέλα (Vetro et 

al., 2016). Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ην πφζν αλνηθηά είλαη ηα 

δεδνκέλα, πξνζεγγίδνληαο ην θαηλφκελν απφ εζηθή θαη λνκηθή ζθνπηά. Μεγάια βήκαηα 

έρνπλ γίλεη επίζεο ζε λνκηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ δεδνκέλσλ. 

Ωζηφζν, ε αληαπφθξηζε ζηηο λνκηθέο θαη ηερληθέο πξνθιήζεηο δελ απνηειεί παλάθεηα 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επίηεπμε ελφο παξαγσγηθνχ νηθνζπζηήκαηνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ (Helbig et al., 2012). Ζ εξγαζία καο έρεη σο 

θχξην ζηφρν λα πξνζεγγίζεη ηε δπζθνιία ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηελ εχξεζε θαη ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ζηαηηζηηθήο θχζεσο. Οη πξνθιήζεηο ζε ζέκαηα 

ρξήζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, θαη θαη΄ επέθηαζε ζηε ρξήζε αθφκα θαη ησλ ίδησλ ησλ ππιψλ 

ησλ δεδνκέλσλ (Detlor et al., 2013). Έηζη, γηα λα απμήζνπκε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ “αληαπφθξηζε” πνπ απηά πξνζθέξνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, 

πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκα, αλαδεηήζηκα (κέζα απφ εξσηήκαηα), επεμεξγάζηκα θαη ζπλδέζηκα κε 

άιια δεδνκέλα ρσξίο πεξηνξηζκνχο (Sharon, 2010). Μέζα απφ απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

απμεζεί ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ, κε νθέιε ηφζν 

γηα ηνπο ίδηνπο, φζν θαη γηα ηνπο παξφρνπο (π.ρ. εζληθέο πχιεο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, 

πχιεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ θιπ.) θαη ηνπο εθδφηεο δεδνκέλσλ (θπβεξλήζεηο, Δπξσπατή 

επηηξνπή, Eurostat θιπ). Ζ κεηάβαζε απφ κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξνρή 

δεδνκέλσλ (supply-driven approach) ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο 

(demand-driven), πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί. Ζ ινγηθή ησλ εμ νξηζκνχ αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ (open by default) ήηαλ έλα πξψην βήκα, ην νπνίν σζηφζν πξέπεη λα 

ζπλερηζηεί κε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ πνπ ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη, 
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επεμεξγαζηεί θαη επαλαδεκνζηεχζεη εχθνια, φπσο απηφο ην επηζπκεί. Πιένλ, ζεαληηθέο 

πξνθιήζεηο γηα ηα αλνηθηά δεδνκέλα εκθαλίδνληαη ζε ζέκαηα πνηφηεηα θαη 

πεξηερνκέλνπ, θαη φρη ηφζν ζε ηερληθά ζέκαηα πνπ κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο 

έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηψλνληαη. 

 

1.2. Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηεο κειέηεο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηε δπζθνιία ησλ ρξεζηψλ ζηελ εχξεζε θαη 

ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ αλνηθηψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζα 

απφ ηηο πχιεο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. Βαζηθφ ζηφρν ηεο εξγαζία απνηειεί ε δηεξεχλεζε 

απηήο ηεο δπζθνιίαο θαη ε εμέηαζε ηεο χπαξμε ή κε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ 

(fragmentation) ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ρξεζηψλ. αλ επηκέξνπο ζηφρνη νξίδνληαη α) ε θαηαγξαθή ζελαξίνπ γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο θαη β) ε θαηαγξαθή ησλ πξνθιήζεσλ (challenges) 

πνπ απηφ επηθέξεη. 

 

1.3. Πεξηερόκελα ηεο κειέηεο  

ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ην 

ππάξρνλ πξφβιεκα θαη λα ζέζνπκε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο καο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία παξαζέηνπκε ηνπο νξηζκνχο θαη ηελ 

ζρεηηθή ζεσξία. 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηε κεζνδνινγία, θαζψο θαη ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία, πνπ καο 

νδήγεζε θαζ’ φιε ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο.  

Ζ ηέηαξηε ελφηεηα απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ ηεο εξγαζίαο καο, φπνπ παξαζέηνπκε 

νιφθιεξε ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γηα ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν. 

ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο 

καο γηα κειινληηθή εξγαζία ζηνλ ηνκέα. 
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2. Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

2.1. Δηζαγσγή 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ηνπο νξηζκνχο θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο.  

2.2. Δηζαγσγή ζηα αλνηθηά δεδνκέλα 

Αξθεηνί νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα πεξηγξάςνπλ θαη 

λα απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ (open data). Αλ θαη έρεη 

ζρεκαηηζηεί ε εληχπσζε πσο κφλν δεκφζηνη θνξείο θαη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ αλνηθηά δεδνκέλα, ππάξρνπλ θαη άιινη νξγαληζκνί (επηρεηξήζεηο, 

παλεπηζηήκηα, ΜΚΟ, λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, θνηλνηηθέο 

νκάδεο θαη ηδηψηεο) πνπ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλνπλ. εκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπκε 

θαη λα νξίδνπκε ηελ έλλνηα ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ Wikipedia ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη 

ε δπλαηφηεηα ελφο πξντφληνο ή ζπζηήκαηνο ηνπ νπνίνπ νη δηεπαθέο είλαη πιήξσο 

δεκφζηα ηεθκεξησκέλεο λα ζπλδέεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί κε άιια πξντφληα ή 

ζπζηήκαηα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζή ηνπο ή θξαγκνχο ζηελ πινπνίεζε. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην open data handbook 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα δηαιεηηνπξγνχλ ή/θαη λα 

αλακεηγλχνπλ δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ. 

2.2.1. Οξηζκνί Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ 

Με ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ αξθεηνί νξηζκνί έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

νξηζκνχο.  

χκθσλα κε ην open data handbook: “Αλνηρηά είλαη ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ 

ειεχζεξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αλαδηαλεκεζνχλ απφ 

νπνηνλδήπνηε – ππφ ηνλ φξν λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη λα δηαηίζεληαη, 

κε ηε ζεηξά ηνπο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο.”  

χκθσλα κε ηε Wikipedia: “Αλνηθηά δεδνκέλα είλαη ε ηδέα φηη κεξηθά δεδνκέλα ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα δσξεάλ ζηνλ θαζέλα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ηα 

επαλαδεκνζηεχζεη, φπσο απηφο επηζπκεί, ρσξίο πεξηνξηζκνχο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη άιισλ κεραληζκψλ ειέγρνπ.” 
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2.2.2. Αλνηθηά δεδνκέλα: λνκηθή θαη ηερληθή ζθνπηά 

Ζ δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ κε γεσκεηξηθνχο ξπζκνχο, έθεξε ζην 

πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα αθξηβέζηεξε ηεθκεξίσζε ηνπο απφ ηερληθήο θαη λνκηθήο 

πιεπξάο. 

Απφ λνκηθήο πιεπξάο, γηα λα επηηεπρζεί ε  αλνηθηφηεηα (openness) πξέπεη λα παξέρεηαη 

ην δηθαίσκα λφκηκεο απφθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα πξνζηεζεί αμία πάλσ ζε απηά 

θαη λα κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ. Ννκηθή  αλνηθηφηεηα ζπλήζσο παξέρεηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή κηαο θαηάιιειεο (αλνηρηήο) άδεηαο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε 

πξφζβαζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ή κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζην δεκφζην ρψξν. Αλνηθηέο άδεηεο ρξήζεο έρνπλ πεξηγξαθεί απφ ην open 

knowledge foundation (εηθφλα 1).  

 

 

Δηθόλα 1: Αλνηθηέο Άδεηεο Φξήζεο 

Πεγή: open knowledge foundation 

 

Σν πξψην βήκα ζε ηερληθφ επίπεδν γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα αξρηθά ζηάδηα απξνζπκίαο 

γηα ηε δηάζεζε δεδνκέλσλ πξνο ρξήζε, πεξηειάκβαλε ηε δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε κνξθή (format) ήηαλ δηαζέζηκν απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο. Απηφ έθεξε 

αξθεηά πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, θαζψο πνιιά δεδνκέλα 

“αλέβεθαλ” ζε κε εχθνια επεμεξγάζηκε κνξθή απφ ηνλ ππνινγηζηή (pdf, images). Ζ 

έλλνηα πνπ θπξηαξρεί πιένλ κε ηε ζπκβνιή πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη ηνπ Tim Berners 

Lee είλαη απηή ηεο κεραλαγλψζηκεο κνξθήο (machine readable format). Ο ηειεπηαίνο 

πξφηεηλε ην 5 star schema (εηθφλα 2) πνπ εθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφο ηεο 
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κεραλαγλψζηκεο κνξθήο, καο δείρλεη θαη ηε κεηάβαζε απφ ηα αλνηθηά δεδνκέλα (open 

data) ζηα αλνηθηά δηαζπλδεδεκέλα δεδνκέλα ( open linked data). 

 

 

 

Δηθόλα 2: 5 star schema Tim Berners Lee 

Πεγή: 5stardata 

2.2.3. Γεκόζηα Γεδνκέλα 

αλ δεκφζηα δεδνκέλα αλαθέξνληαη φιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί παξάγνπλ, ζπιιέγνπλ ή έρνπλ πιεξψζεη γηα λα ηηο απνθηήζνπλ. 

Πεξηιακβάλνληαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα, ζηαηηζηηθά, κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, 

δεδνκέλα απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην δεκφζην, θαη 

ςεθηνπνηεκέλα βηβιία απφ βηβιηνζήθεο. Σν δεκφζην θαη νη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη κέζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο δεκηνπξγνχο θαη ζπιιέθηεο δεδνκέλσλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο (Janssen, 2011).  

2.2.4. Αλνηθηά θπβεξλεηηθά δεδνκέλα 

Αλνηθηά Κπβεξλεηηθά Γεδνκέλα (Open Government Data) είλαη ηα 

Γεκφζηα/Κπβεξλεηηθά δεδνκέλα πνπ δηέπνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ, δειαδή είλαη ειεχζεξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

λα αλαδηαλεκεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε. 

2.2.5. Πύιεο Αλνηθηώλ Γεδνκέλσλ 

Οη Πχιεο Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, είλαη 

δηαδηθηπαθέο δηαζπλδέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα θάλνπλ επθνιφηεξε 

ηελ εχξεζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ δεδνκέλσλ. Οη πχιεο απνηεινχλ ζεκαληηθή 
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ζπληζηψζα ησλ δξάζεσλ γηα ηα αλνηθηά δεδνκέλα. Δθηφο, ηνπ φηη ππνζηεξίδνπλ 

πνιηηηθέο κε ηελ παξνρή ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα, 

ιεηηνπξγνχλ θαη ζαλ εθθηλεηέο γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

δεδνκέλσλ. 

2.2.6. Σπγθεληξσηηθά δεδνκέλα (aggregate data) 

χκθσλα κε ην University of New Mexico, ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα (aggregate 

data) είλαη ζπλνπηηθά δεδνκέλα (summary data). Αλαθέξνληαη ζε θιάζεηο, νκάδεο ή 

θαηεγνξίεο ψζηε λα κελ είλαη εχθνιε ε δηάθξηζε ησλ αηνκηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ 

αηφκσλ κέζα ζε απηέο ηηο θιάζεο, νκάδεο ή θαηεγνξίεο. Σα πξσηνγελή δεδνκέλα 

(record data) απφ ηελ άιιε είλαη δεδνκέλα ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνην 

aggregation, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνξνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, θαζψο ζηελ 

νπζία απνηεινχλ ηα αηνκηθά γλσξίζκαηα ησλ αηφκσλ. 

Γηα λα γίλεη επθνιφηεξα αληηιεπηφ αο ην δνχκε κε έλα παξάδεηγκα. Αο αλαιχζνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηεο κέηξεζεο ηεο αλεξγίαο. Ζ κέηξεζε γίλεηαη κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ή ζπλεληεχμεσλ. Οη απαληήζεηο θαη ηα δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη 

απφ ην θάζε εξσηεκαηνιφγην ή ηελ θάζε ζπλέληεπμε μερσξηζηά απνηεινχλ ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα (raw data). Έπεηηα, πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηα αζξνίζκαηα 

(aggregations) γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο, γηα παξάδεηγκα, νη άλεξγνη 

ειηθίαο 15-24 ζηελ Διιάδα ην 2014, αλήιζαλ ζηνλ αξηζκφ ησλ 10000. Έηζη, πιένλ δελ 

είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ησλ αηνκηθψλ γλσξηζκάησλ.  

2.2.7. Πνιπδηάζηαην κνληέιν (multidimensional data model) 

Γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε πνιπδηάζηαησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

(multidimensional aggregate data), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πνιπδηάζηαην κνληέιν 

δεδνκέλσλ (Multidimensional Data Model), πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ 

Online Analytical Processing (OLAP). To OLAP απνηειεί κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ 

γξήγνξε αληαπφθξηζε ζε εξσηήκαηα (queries) πνπ αθνξνχλ ηελ πνιπδηάζηαηε 

αλάιπζε. Δίλαη δειαδή, κηα ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

(computer-based) γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ.   

Σν πνιπδηάζηαην κνληέιν (εηθφλα 3) αλαπαξηζηά ζηελ νπζία ηα δεδνκέλα κε ηε κνξθή 

ελφο θχβνπ, θαη  απνηειείηαη απφ: 

● Λνγηθνχο θχβνπο (Logical Cubes) 

● Μεηξνχκελα κεγέζε (Measures) 

● Γηαζηάζεηο (Dimensions) 
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● Ηεξαξρίεο (hierarchies) 

● Δπίπεδα (levels) 

● Ηδηφηεηεο δηάζηαζεο(dimension attributes) 

 

 

Δηθόλα 3: Πνιπδηάζηαην Μνληέιν 

 

Λογικός Κύβος 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν θάζε OLAP ζπζηήκαηνο, είλαη ν OLAP cube. Ο φξνο θχβνο εδψ 

αλαθέξεηαη ζε έλα πνιπδηάζηαην ζχλνιν δεδνκέλσλ, επίζεο κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη 

ππεξθχβνο εάλ ν αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 3.  ηελ νπζία 

απνηειεί κηα ζπληφκεπζε γηα πνιπδηάζηαηα ζχλνια δεδνκέλσλ, δεδνκέλνπ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα έρνπλ έλα απζαίξεην αξηζκφ δηαζηάζεσλ. 

Μεηρούμενα μεγέθη (Measures) 

Σα κεηξνχκελα κεγέζε, πιεζπζκφλνπλ ηα θειηά ηνπ θχβνπ. Οξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαζηάζεηο. 

Διαζηάζεις (Dimensions) 

Οη δηαζηάζεηο πεξηέρνπλ κηα ζεηξά κνλαδηθψλ ηηκψλ, φπνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα. Καζψο, ηα κεγέζε είλαη θαηά θαλφλα πνιπδηάζηαηα, 

ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο κνλαδηθήο ηηκήο ηνπ κεηξνχκελνπ κεγέζνπο (measure), πξέπεη λα 

εκθαλίδεηαη θάζε δηάζηαζε γηα λα απνθηήζεη ζεκαζία. Γηα παξάδεηγκα: ην κεηξνχκελν 

κέγεζνο “αλεξγία” έρεη ζαλ δηαζηάζεηο ηε γεσγξαθία, ην ρξφλν θαη ηελ ειηθηαθή 

νκάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ 15% γηα ηελ αλεξγία έρεη λφεκα φηαλ ζπλνδεχεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή (Διιάδα), ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (2000) θαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα (25-30 εηψλ).  

Ιεραρτίες (hierarchies) 
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Οη ηεξαξρίεο απνηεινχλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ δηαθφξσλ δεδνκέλσλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αζξνίζκαηνο (aggregation). Σα ζηνηρεία κηαο δηάζηαζεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα νξγαλσζνχλ ζαλ ηεξαξρία, δειαδή σο έλα ζχλνιν πνπ δηέπεηαη απφ 

ζρέζεηο γνλέα-παηδηνχ (parent-child). Γηα παξάδεηγκα, αλ είρακε ηε δηάζηαζε ηνπ 

ρξφλνπ κε ζηνηρεία ην «Μάην 2005», «2
ν
 ηξίκελν 2005» θαη ην «2005», ζα ήκαζηαλ ζε 

ζέζε λα αλαθέξνπκε πσο ην πξψην ζηνηρείν είλαη ην παηδί ηνπ δεπηέξνπ, ην νπνίν κε ηε 

ζεηξά ηνπ έρεη ζαλ γνλέα ην «2005» 

Επίπεδα (levels) 

Κάζε επίπεδν αληηπξνζσπεχεη ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία. Ζ βάζε απνηειεί θαη ην πην 

ιεπηνκεξέο επίπεδν. Κάζε επίπεδν πάλ απφ ηε βάζε πεξηέρεη ζπγθεληξσηηθέο ηηκέο πνπ 

αθνξνχλ ηα επίπεδα πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ ηνπ. 

Λειηοσργίες (Operations) 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο θχβνπο πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ είλαη νη 

εμήο: 

● Slice 

● Dice 

● Drill down 

● Roll-up 

● Pivot 

Slice είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ δεκηνπξγεί έλα ππνζχλνιν ελφο θχβνπ, επηιέγνληαο κηα 

κφλν ηηκή γηα κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα λέν θχβν κε κηα ιηγφηεξε 

δηάζηαζε (εηθφλα 4). 
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Δηθόλα 4: Slice operation 

 

Παξαηεξνχκε, φηη ε δηάζηαζε ηνπ Υξφλνπ έρεη “θιεηδψζεη” ζην πξψην ηξίκελν (Q1) . 

Έηζη, ζηελ νπζία έρνπκε ην κεηξνχκελν κέγεζνο “πσιήζεηο” κε δηαζηάζεηο ηελ 

“πεξηνρή” θαη ηελ “θαηεγνξία πξντφληνο” γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηξίκελν (Q1). 

Dice είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ παξάγεη έλαλ ππνζχλνιν ελφο θχβνπ, επηηξέπνληαο ηνλ 

αλαιπηή λα πάξεη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ (εηθφλα 5.). 

 

Δηθόλα 5: Dice operation 

 

ην παξάδεηγκα καο θφπεθαλ θάπνηεο ηηκέο ηεο δηάζηαζεο “θαηεγνξίαο πξντφληνο”, 

ηνπ “ρξφλνπ” θαη ηεο “πεξηνρήο”. 
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Roll-up είλαη ε ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπλάζξνηζε (aggregation) ζε έλαλ θχβν 

δεδνκέλσλ, κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

● Με ην “αλέβαζκα” ζε κηα παξαπάλσ ηεξαξρία, ζε θάπνηα δηάζηαζε (εηθφλα 6) 

● Με ηε κείσζε θάπνηαο δηάζηαζεο 

 

 

Δηθόλα 6: Roll-up operation 

 

Drill down είλαη ε αληίζεηε ιεηηνπξγία ηεο Roll-up. Πξαγκαηνπνηείηαη κε θάπνηνλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

● Καηεβαίλνληαο κηα ηεξαξρία θάπνηαο δηάζηαζεο (εηθφλα 7) 

● Δηζάγνληαο κηα λέα δηάζηαζε 
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Δηθόλα 7:Drill Down operation 

 

Pivot νιφθιεξνο ν θχβνο πεξηζηξέθεηαη, δίλνληαο κηα άιιε νπηηθή γηα ηα δεδνκέλα 

(εηθφλα 8). 

 

Δηθόλα 8: Pivot operation 

 

Sparsity: Έρνπκε φηαλ δελ έρνπκε δηαζέζηκε ηηκή ελφο κεηξνχκελνπ κεγέζνπο γηα 

θάπνην ζπλδπαζκφ δηαζηάζεσλ πνπ δίλεηαη. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα βάζε κε πξντφληα 

θαη θαηαζηήκαηα, αλ δελ έρεη πνπιεζεί θάζε πξντφλ ζε θάζε θαηάζηεκα, έλαο πίλαθαο 

κε δηαζηάζεηο πξντφλ θαη θαηάζηεκα ζα είρε κε πιεζπζκσκέλα θειηά (sparsity).  
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2.2.8.  Σηαηηζηηθά Γεδνκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

H Δπξσπατθή έλσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα αλνηθηά 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε κε ζέκα ηηο “Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο ζπληζηψκελεο ηππνπνηεκέλεο άδεηεο, ηα ζχλνια δεδνκέλσλ θαη 

ηε ρξέσζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ ” πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 24/07/2014 

ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, αλαθνηλψζεθαλ θάπνηεο θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα δεκνζίεπζε. ε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ε 

ΔΔ δίλεη παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο θάζε θαηεγνξίαο (πίλαθαο 

1) 

 

Πίλαθαο 1: Καηεγνξίεο Γεδνκέλσλ πνπ απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα γηα δεκνζίεπζε 

Πεγή: European Commission Press Release Database 

Καηεγνξία Παξαδείγκαηα ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

Γεσρσξηθά δεδνκέλα 

Σαρπδξνκηθνχο θψδηθεο, εζληθνί θαη 

ηνπηθνί ράξηεο (θηεκαηνινγηθνί, 

ηνπνγξαθηθνί, ζαιάζζηνη, δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ θ.ιπ.) 

Γεσζθφπεζε θαη πεξηβάιινλ 

Γνξπθνξηθά θαη επηηφπηα δεδνκέλα 

(παξαθνινχζεζε ηνπ θαηξνχ, ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ, 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ησλ 

επηπέδσλ εθπνκπψλ θ.ιπ.) 

Γεδνκέλα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο 

Ωξάξηα δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ (φισλ 

ησλ κέζσλ κεηαθνξάο) ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, νδηθά 

έξγα, πιεξνθνξίεο νδηθήο θπθινθνξίαο 

θ.ιπ. (*). 

ηαηηζηηθά δεδνκέλα 

Δζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα κε βαζηθνχο 

δεκνγξαθηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο δείθηεο 

(ΑΔΠ, ειηθία, πγεία, αλεξγία, εηζφδεκα, 

εθπαίδεπζε θ.ιπ.) 

Δπηρεηξήζεηο 
Μεηξψα εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

(θαηάινγνη εγγεγξακκέλσλ εηαηξεηψλ, 
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δεδνκέλα ηδηνθηεζίαο θαη δηνίθεζεο, 

αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία εγγξαθήο, 

ηζνινγηζκνί θ.ιπ.) 

 

(*) Δλδέρεηαη λα ππεξηζρχνπλ εηδηθνί ηνκεαθνί θαλφλεο (π.ρ. λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο) 

2.2.9. Σηαηηζηηθά Γεδνκέλα θαη G8 

Σελ αμία ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αλνηθηφηεηαο έρνπλ επηζεκάλεη θαη νη G8 

ρψξεο, κε ηε δεκνζίεπζε ζηηο 18/6/2013 ηεο Υάξηαο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ (Open Data 

Charter). Μάιηζηα επηζεκαίλνληαη θαη νη θαηεγνξίεο νη νπνίεο απνηεινχλ 

πξνηεξαηφηεηα γηα δεκνζίεπζε πςειήο αμία δεδνκέλσλ (πίλαθαο 2) 

 

Πίλαθαο 2: Καηεγνξίεο ηεο Φάξηαο ησλ αλνηθηώλ δεδνκέλσλ 

Πεγή: gov.uk 

Καηεγνξία Γεδνκέλσλ Παξαδείγκαηα πλφισλ Γεδνκέλσλ 

Δηαηξίεο Μεηξψα εηαηξηψλ/επηρεηξήζεσλ 

Έγθιεκα θαη Γηθαηνζχλε 
ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

Γεσζθφπεζε 
Μεηεσξνινγία/θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία, θπλήγη 

Δθπαίδεπζε 
Λίζηα ζρνιείσλ, απνδφζεηο ζρνιείσλ, 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο 

Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ επίπεδα ξχπαλζεο, θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

Οηθνλνκηθά θαη πκβάζεηο 

Γαπάλεο πλαιιαγψλ, Αλαζέζεηο 

ζπκβνιαίσλ, πξνζθιήζεηο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο, 

Σνπηθνί πξνυπνινγηζκνί, Δζληθνί 

πξνυπνινγηζκνί ( 

πξνγξακκαηηζκέλνη/δαπαλεζέληεο) 

Γεσρσξηθά δεδνκέλα 
Σνπνγξαθία, Σαρπδξνκηθνί θψδηθεο, 

εζληθνί/ηνπηθνί ράξηεο 

Παγθφζκηα Αλάπηπμε 

Γεδνκέλα ζρεηηθά κε βνήζεηεο, 

επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, εμνξχμεηο, 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε γε 
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Κπβεξλεηηθή Λνγνδνζία θαη 

Γεκνθξαηία 

Κπβεξλεηηθά ζεκεία επαθήο, 

Απνηειέζκαηα εθινγψλ, Ννκνζεζία θαη 

θαηαζηαηηθά, κηζζνί (κηζζνινγηθέο 

θιίκαθεο), θηινμελία / δψξα 

Τγεία πληαγνγξάθεζε, δεδνκέλα απφδνζεο 

Δπηζηήκε θαη Έξεπλα 

Γεδνκέλα γηα ηα γνληδηψκαηα, 

Δξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απνηειέζκαηα 

πεηξακάησλ 

ηαηηζηηθά Γεδνκέλα 
Δζληθέο ζηαηηζηηθέο, απνγξαθέο, 

ππνδνκέο, πινχηνο, δεμηφηεηεο 

Κνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ 

επεκεξία 

ηέγαζε, αζθάιεηα πγείαο, επηδφκαηα 

αλεξγίαο 

πγθνηλσλίεο θαη Τπνδνκέο 
Ωξάξηα Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ, ζεκεία 

πξφζβαζεο επξπδσληθφηεηαο, 

 

2.2.10.  Τα Σηαηηζηηθά Γεδνκέλα ζην δείθηε αλνηθηώλ δεδνκέλσλ ηνπ 2015 

Σν Open Data Index απνηειεί κηα εηήζηα πξνζπάζεηα λα κεηξεζεί ε θαηάζηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη δηεμάγεηαη ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Open Knowledge Foundation. Απφ ηηο 13 θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί (πίλαθα 3), ε θαηεγνξία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ έξρεηαη ζηελ πξψηε 

ζέζε έλαληη ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ ζε επίπεδν αλνηθηφηεηαο θαη ζηηο 3 ρξνληέο 

φπνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα (2013-2015). Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη κεγάιε 

πξνζπάζεηα απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Πίλαθαο 3: Open Data Index (2015) 

Πεγή: okfn.org 

Θέζε Καηεγνξία 

1 Δζληθά ηαηηζηηθά Γεδνκέλα 

2 Κπβεξλεηηθνί Πξνυπνινγηζκνί 

3 Ννκνζεζία 

4 Γηαγσληζκνί Πξνκεζεηψλ (Procurement) 

5 Απνηειέζκαηα εθινγψλ 
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6 Δζληθνί Υάξηεο 

7 Καηξηθέο Πξνβιέςεηο 

8 Δθπνκπέο ξχπσλ 

9 Μεηξψα Δηαηξηψλ 

10 
Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπνζεζίεο (zip 

codes θ.α.) 

11 Πνηφηεηα λεξνχ 

12 
Ηδηνθηεζία γεο 

 

13 Κξαηηθέο δαπάλεο 

 

2.3. Πεξίιεςε 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάζακε ηνπο βαζηθνχο νξηζκνχο ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. Ζ 

πξνζπάζεηα ζπλερίζηεθε κε ηελ παξάζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ην πνιπδηάζηαην κνληέιν. 

Μεγάιν κέξνο ηεο ελφηεηαο αθηεξψζεθε θαη ζηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο απηέο πξνζδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

G8, ζηελ ζεκεξηλή επνρή. 
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3. Μεζνδνινγία 

3.1. Δηζαγσγή 

Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε θαη πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο βαζηζηήθακε ζηελ 

ζηξαηεγηθή έξεπλαο πεξίπησζεο (case research strategy), ε νπνία απνηειεί κηα πνηνηηθή 

κέζνδν έξεπλαο. ην άξζξν κε ηίηιν «The case Research Strategy in Studies of 

Information Systems», ην νπνίν απνηέιεζε θαη ηνλ ππιψλα ηεο κεζνδνινγίαο καο, 

παξαηίζεηαη έλα παξάδεηγκα φπνπ παξνπζηάδεηαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ε δπζθνιία ησλ αθαδεκατθψλ γηα ηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ειιείςεη κηαο κεζφδνπ 

θαηάιιειεο γηα ηε ζχιιεςε ηεο γλψζεο ζε πξσηφγλσξα θαηλφκελα. Έλαο 

παξαιιειηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ησλ αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.  

 Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα ηε κειέηε θαηλνκέλσλ, ζηα νπνία ε έξεπλα 

θαη ε ζεσξία βξίζθνληαη ζε πξψηκα ζηάδηα θαη ηα φξηα ηνπ «θαηλνκέλνπ» πνπ 

κειεηάκε δελ είλαη μεθάζαξα θαη δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ εμ αξρήο. Ζ πεξίπησζε ησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ε κειέηε γηα ην πψο απηά παξέρνληαη κέζα απφ ηηο πχιεο 

δεδνκέλσλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ηέηνηα πεξίπησζε.  

Σξείο είλαη νη βαζηθνί ιφγνη πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπ. Πξψηνλ, ελδείθλπηαη γηα ηε κειέηε θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «έμαξζεο» ηνπ. Γεχηεξνλ επηηξέπεη 

ζηνλ εξεπλεηή ηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ησλ «πψο» (how) θαη «γηαηί» (why) 

εξσηήζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ. Σέινο, ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πιένλ θαηάιιειεο κεζφδνπο ζε 

πεξηβάιινληα πνπ δελ ππάξρεη θαιά νξηζκέλν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ειάρηζηεο 

κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί. Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ν εμήο πίλαθαο, ν νπνίνο 

αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ: 

 

Πίλαθαο 4: Καηαιιειόηεηα κεζόδνπ 

Σν θαηλφκελν πνπ δηεξεπλνχκε είλαη ζην 

θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (natural setting) 

Ηζρχεη 

Ζ εξγαζία πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε Σν ζέκα ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ είλαη 
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ζχγρξνλα γεγνλφηα  ζχγρξνλν θαη ζηελ αηρκή ηνπ 

Τπάξρεη ρεηξαγψγεζε θαη έιεγρνο ησλ 

ζεκάησλ θαη ησλ γεγνλφησλ 

Γελ ππάξρεη, είκαζηε ζηελ θάζε ηεο 

ραξηνγξάθεζεο (exploration) 

Σν ππφ εμέηαζε θαηλφκελν ηπγράλεη κηαο 

θαιά νξηζκέλεο ζεσξεηηθήο βάζεο 

Όρη, νη ζεσξίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. 

 

Με ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο έξεπλαο πεξίπησζεο, ήξζακε αληηκέησπνη κε ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ, ηα νπνία έρξεδαλ αληηκεηψπηζεο. Πξψηνλ, έπξεπε 

λα νξηζηεί ε κνλάδα ηεο αλάιπζεο (Unit of Analysis). ηελ εξγαζία καο απνθαζίζακε 

απηή λα είλαη ε κειέηε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλεξγία θαη είλαη δηαζέζηκα ζην 

Open Data Portal. Ζ απφθαζε απηή αθνξά ηα βήκαηα 2 θαη 3 ηεο κεζνδνινγίαο. 

Γεχηεξνλ, έπξεπε λα επηιέμνπκε κεηαμχ κίαο πεξίπησζεο γηα έξεπλα (single case) ή 

πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ (multiple cases). ηελ εξγαζία καο απνθαζίζακε λα 

εξεπλήζνπκε κηα πεξίπησζε, θαζψο ελδείθλπηαη γηα πεξηπηψζεηο απαξρήο δεκηνπξγίαο 

ζεσξίαο θαη είλαη πην πξφζθνξε γηα ηε δηεξεχλεζε θάπνηαο πεξηνρήο (exploration). 

Σέινο, έπξεπε λα απνθαζίζνπκε ηε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δδψ απνθαζίζακε λα 

είλαη απηή ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο.  

3.2. Βήκαηα κεζνδνινγίαο 

3.2.1. Βήκα 1
ν
 Μειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

Αξρηθά, ζα εμεηάζνπκε ηε βηβιηνγξαθία γηα λα νξίζνπκε ηηο έλλνηεο ησλ: 

● Αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη ηα είδε ηνπο 

● Σεο αλνηθηφηεηαο 

● Σσλ αλνηθηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

● Σσλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

● Σνπ πνιπδηάζηαηνπ κνληέινπ 

● Σεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

Με ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνζθνπνχκε ζην λα έρνπκε κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα 

ην ηη πεξηιακβάλνπλ απηέο νη έλλνηεο, θαηαλνψληαο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δηαδξακαηίδεηαη ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν. 
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3.2.2. Βήκα 2ν Δπηινγή πύιεο πξνο κειέηε 

ε απηφ ην βήκα ζα γίλεη ε επηινγή κηαο πχιεο αλνηθηψλ θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

(open data portal) γηα λα κπνξέζνπκε λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 

(aggregated statistical data). 

3.2.3. Βήκα 3ν Δπηινγή ζέκαηνο πξνο κειέηε: Η πεξίπησζε ηεο αλεξγίαο 

(Unemployment) 

Βαζηθφ θξηηήξην ζα απνηειέζεη ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ δεδνκέλσλ (dataset) 

γηα ηελ ελ ιφγσ ζεκαηηθή πεξηνρή, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εμαζθάιηζε 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

3.2.4. Βήκα 4ν Μειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πύιεο από ηελ πιεπξά ησλ 

ρξεζηώλ (User Point of view) 

Αλαιακβάλνληαο ην ξφιν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ζην βήκα απηφ ζα κειεηήζακε δηεμνδηθά 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα 

ζηαηηζηηθνχ ηχπνπ, κέζα απφ ην «θαηλφκελν» ηεο αλεξγίαο, κε ζθνπφ λα 

θαηαγξάςνπκε θαηλφκελα θαηαθεξκαηηζκνχ δεδνκέλσλ εθφζνλ ππάξρνπλ. Μπνξεί 

θάπνηνο λα ραξαθηεξίζεη ην βήκα απηφ ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα απαληήζνπκε ζε 

εξσηήκαηα ηχπνπ «πψο» (how), πνπ αθνξνχλ ην πψο ηα δεδνκέλα απηά δηαηίζεληαη 

ζηνπο ρξήζηεο. εκαληηθή παξάκεηξν ζε απηφ ην βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο, απνηειεί 

φηη ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηηο αλνηθηφηεηαο (π.ρ. κεραλαγλψζηκε κνξθή θαη φρη pdf) . 

3.2.5. Βήκα 5ν Μειέηε ηεο Eurostat γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ 

παξαγσγήο θαη δηάδνζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ 

ηε ζπλέρεηα, ε έξεπλα καο ζα ζπλερηζηεί ζηελ Eurostat, πνπ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

πάξνρν δεδνκέλσλ ζηελ Δπξσπατθή Πχιε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. Απνηειεί δειαδή κηα 

πξνζπάζεηα γηα απάληεζε ζε εξσηήζεηο ηχπνπ «γηαηί» (why), γηα λα κπνξέζνπκε λα 

εληνπίζνπκε ηηο αηηίεο ησλ επξεκάησλ καο. 

3.2.6. Βήκα 6ν Καηαγξαθή ηνπ Σελαξίνπ 

Με βάζε ηελ φιε κειέηε θαη κε ηελ πηζαλή εκθάληζε θάπνησλ επθαηξηψλ βειηίσζεο 

ηεο ρξήζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζα νξηζηεί έλα ζελάξην κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  
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3.2.7. Βήκα 7ν Καηαγξαθή ησλ Πξνθιήζεσλ θαη Μειινληηθέο Πξνηάζεηο 

Σέινο, ζε απηφ ην βήκα ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ. 

3.3. Πεξίιεςε 

Με βάζε ηε ζηξαηεγηθή κειέηεο πεξίπησζεο, νξγαλψζακε ηα βήκαηα ηεο εξγαζία καο. 

Ζ πνηνηηθή απηή κέζνδνο απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ππιψλα ηεο εξγαζίαο θαη επεξέαζε 

ζηελ εμέιημε ηεο.  
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4. Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη εξκελεία επξεκάησλ 

 

4.1. Δηζαγσγή 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ησλ βεκάησλ ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. 

4.2. Δπηινγή Πύιεο 

Οη πχιεο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη 

φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα βξνχλε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη. Ο ξφινο ηνπο 

θαίλεηαη ζην γεγνλφο φηη αληαπνθξίλνληαη ζηε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ νη ρξήζηεο ζην 

λα γλσξίδνπλ α) ηη δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα β) πνηα αξρή (δηνηθεηηθή) είλαη ππεχζπλε 

γηα απηά ηα δεδνκέλα γ) θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φηαλ ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ 

άιια θξάηε κέιε (απφ φηη νη ελδηαθεξφκελνη) ηε δνκή ηεο θπβεξλεηηθήο θαη δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

Πχιεο ππάξρνπλ ζε επίπεδν: 

● Παγθφζκην 

● Γηεζλέο (Europe) 

● Υσξψλ (countries),  

● Πεξηθεξεηψλ (regions) θαη 

● Γήκσλ (municipalities) 

 

Πίλαθαο 5: Παξαδείγκαηα Data Portals 

Δπίπεδν Portal 1 Portal 2 

Παγθφζκην http://data.worldbank.org/ http://opendata.unesco.org/ 

Γηεζλέο https://open-data.europa.eu/en/data/ https://africaopendata.org/ 

Υσξψλ https://data.gov.uk/ http://data.gov.gr/ 

Πεξηθεξεηψλ 

http://www.regionofwaterloo.ca/en/r

egionalgovernment/OpenDataHome.

asp 

http://opendata.peelregion.ca/ 

http://data.worldbank.org/
http://opendata.unesco.org/
https://open-data.europa.eu/en/data/
https://africaopendata.org/
https://data.gov.uk/
http://data.gov.gr/
http://www.regionofwaterloo.ca/en/regionalgovernment/OpenDataHome.asp
http://www.regionofwaterloo.ca/en/regionalgovernment/OpenDataHome.asp
http://www.regionofwaterloo.ca/en/regionalgovernment/OpenDataHome.asp
http://opendata.peelregion.ca/
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Γήκσλ http://opendata.thessaloniki.gr/ http://data.london.gov.uk/ 

 

4.2.1. European Union Portals 

Ζ Δπξσπατθή έλσζε έρεη δχν βαζηθέο πχιεο αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ηελ Open Data 

Europe Portal (ODP) πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://open-

data.europa.eu/en/data/ θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, θαη ηελ 

European Data Portal (EDP) πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://www.europeandataportal.eu/ θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2013. 

H πξψηε πεξηέρεη ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη 

απφ ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ελψ ε δεχηεξε εθηφο απφ απηά πεξηιακβάλεη θαη ζχλνια 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πχιεο δεκνζίνπ ηνκέα απφ φιε ηελ Δπξψπε. Ζ EDP δειαδή, 

απνηειεί κηα Παλεπξσπατθή πχιε, πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα πνπ γίλνληαη 

δηαζέζηκα ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, ρσξίο λα απνθιείεη βέβαηα θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ ODP. Δπηπξφζζεηα, ε ODP γηα ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ παξαπέκπεη 

ηνλ επηζθέπηε ζηηο πχιεο, φπνπ απηά έρνπλ δεκνζηεπηεί. πλεπψο, ιεηηνπξγεί σο έλα 

επξεηήξην αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, κε δεδνκέλα απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο δεκφζηνπ ηνκέα 

ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Όλνκα Πχιεο Γηεχζπλζε Έηνο ιεηηνπξγίαο 

Open Data Europe 

Portal (ODP) 

https://open-data.europa.eu/en/data/ 2012 

European Data Portal 

(EDP) 

http://www.europeandataportal.eu/ 2013 

 

http://opendata.thessaloniki.gr/
http://data.london.gov.uk/
https://open-data.europa.eu/en/data/
https://open-data.europa.eu/en/data/
http://www.europeandataportal.eu/
https://open-data.europa.eu/en/data/
https://open-data.europa.eu/en/data/
http://www.europeandataportal.eu/
http://www.europeandataportal.eu/
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Δηθόλα 9: EDP θαη ODP 

 

4.2.2. European Union Open Data Portal 

Δπηιέμακε λα κειεηήζνπκε ηελ ODP (ζε ζρέζε κε ηελ EDP), γηα λα εμεηάζνπκε ηνλ 

ηξφπν παξνρήο ησλ αλνηθηψλ ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (aggregated 

statistical open data) θαη λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ (data fragmentation). H επηινγή καο βαζίζηεθε ζε 

ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: Πξψηνλ, ιεηηνχξγεζε ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν. Γεχηεξνλ, 

εκθαλίδεηαη πην δνκεκέλε. Σέινο, απνηειεί πχιε, δειαδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλαθηήζεη ηα δεδνκέλα θαη λα νπηηθνπνηήζεη νξηζκέλα απφ απηά. πλεπψο, δελ 

ιεηηνπξγεί σο επξεηήξην, φπσο ε EDP, πνπ κεηαθέξεη ηνλ ρξήζηε ζε άιιε πχιε ζηελ 

φπνηα είλαη δεκνζηεπκέλα ηα  δεδνκέλα. 

Ζ πχιε απνηειεί αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηα 

δεκφζηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη δηαηίζεηαη ζε 24 γιψζζεο. Τπεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο είλαη ε Τπεξεζία εθδφζεσλ ηεο ΔΔ (Publication Office of the European Union). 

Δπηπιένλ, ηα αλνηθηά δεδνκέλα δηαηίζεληαη θαη σο ζπλδεκέλα δεδνκέλα (linked data). 

Σέινο, ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελ ιφγσ πχιε, είλαη ειεχζεξα πξνο ρξήζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζχλδεζε θαη αλαδηαλνκή γηα εκπνξηθνχο ή κε ζθνπνχο. 

Ζ πχιε βαζίδεηαη ζε ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα, φπσο ην Drupal (CMS) θαη ην 

ινγηζκηθφ CKAN (ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Open Knowledge Foundation). Γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ην κνληέιν RDF, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε βάζε δεδνκέλσλ Virtuoso. Σέινο, δηαηίζεηαη θαη Endpoint, γηα ηελ 

πξφζβαζε ζην RDF store κέζσ εξσηεκάησλ SPARQL. 

ηελ αξρηθή ζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί: 
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α) λα θάλεη αλαδήηεζε κε ζπγθεθξηκέλε ιέμε θιεηδί ή θξάζε 

 

 

β) λα δεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

 

 

γ) λα θάλεη αλαδήηεζε ζχλνιν δεδνκέλνπ αλά ζέκα ή νκάδα  

 

 

δ) λα δεη δεκνθηιείο φξνπο αλαδήηεζεο ζπλφισλ δεδνκέλσλ 
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ε) λα δεη ηα ζχλνια δεδνκέλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο θαη απηά πνπ έρνπλ 

αλαλεσζεί πξφζθαηα 

 

 

ζη) λα δεη ηνπο θνξπθαίνπο εθδφηεο δεδνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

πνπ έρνπλ εθδψζεη 

 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε δηαπίζησζε φηη ν βαζηθφο πάξνρνο δεδνκέλσλ 

ζην European Open Data Portal, είλαη ε Eurostat ζε πνζνζηφ θνληά ζην 75%. 
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Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηα 8366 ζχλνια δεδνκέλσλ ηα 6162 πξνέξρνληαη απφ ηελ Eurostat 

(Γξάθεκα 1). 

 
Γξάθεκα 1: Πάξνρνη δεδνκέλσλ ζην European Data Portal 

 

4.3. Δπηινγή ζέκαηνο πξνο κειέηε 

ηελ έξεπλα καο απνθαζίζακε λα αλαδεηήζνπκε ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αλεξγία. Γηα λα έρνπκε κηα εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

αλεξγία, μεθηλήζακε ηελ έξεπλα καο κε κηα απιή αλαδήηεζε ζε ηέζζεξηο βαζηθέο πχιεο 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ φξνπ unemployment. Ο αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ 

ζπλφισλ δεδνκέλσλ αλά πχιε παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6: Αλεξγία ζηηο Πύιεο Γεδνκέλσλ 

Πχιε Αξηζκφο πλφινπ Γεδνκέλσλ 

European Union Open Data Portal 117 

data,gov.uk 122 

EUROPEAN DATA PORTAL 1705 

Data.gov 167 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 6 γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία. 
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4.4. Μειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πύιεο από ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηώλ 

(User Point of view) 

ηελ Δπξσπατθή πχιε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ απφ ηα 117 ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζαλ απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο καο κε φξν ην «Unemployment» ηα 

101, έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ηελ Eurostat (Γξάθεκα 2). 

 

 

Γξάθεκα 2: Πάξνρνη Γεδνκέλσλ γηα ηελ Αλεξγία ζην European Data Portal 

 

Παξαθάησ εκθαλίδνληαη νη δηαζέζηκεο κνξθέο αξρείσλ πξνο ιήςε (Γξάθεκα 3). 
 

 

Γξάθεκα 3: Γηαζέζηκεο κνξθέο αξρείσλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο Αλεξγίαο 

101

10
3 2 1

Eurostat

Γενική Διεφθυνςη 
Επικοινωνίασ

Γενική Διεφθυνςη 
Περιφερειακήσ Πολιτικήσ 
και Αςτικήσ Ανάπτυξησ 

Γενική Διεφθυνςη 
Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών 
Υποθζςεων

35%

31%

29%

1%
1%

1% 1%
1%

ZIP Text/tab-separated-values HTML PDF XML RDF JSON CSV
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Με κηα γξήγνξε καηηά ζε απηά ηα ζχλνια δεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο έξρεηαη αληηκέησπνο 

κε αξθεηνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία, φπσο: 

● Long term Unemployment 

● Unemployment Rate 

● Unemployed 

● Youth Unemployment 

● Harmonised Unemployment 

● Youth long term unemployment 

Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ν ρξήζηεο λα ζεσξήζεη εζθαικέλα ηνπο λένπο φξνπο θαη 

σο δηαθνξεηηθά κεηξνχκελα κεγέζε (measures). 

4.4.1 Οξηζκνί  

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αλαιχζνπκε ηα ζχλνια δεδνκέλσλ, έπξεπε πξψηα λα 

εληνπίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε νξηζκέλνπο βαζηθνχο νξηζκνχο. 

Άνεργος (Unemployed): αλ άλεξγνο νξίδεηαη απφ ηελ Eurostat, θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ International Labour Organization: 

● Κάπνηνο πνπ έρεη ειηθία απφ 15 έσο 74 (ζηελ Ηηαιία, Ηζπαλία, Αγγιία, 

Ηζιαλδία, Ννξβεγία : 16 έσο 74) 

● Γελ έρεη εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο 

● Δίλαη δηαζέζηκνο γηα λα δνπιέςεη κέζα ζηηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο (ή έρεη 

βξεη δνπιεηά γηα λα μεθηλήζεη λα εξγάδεηαη κέζα ζηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο) 

● Έρεη αλαδεηήζεη ελεξγά εξγαζία θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ 

Εργαηικό δσναμικό (labour force): Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ (labour force ή workforce) ή 

νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο (ζπρλά θαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο, ελεξγφο πιεζπζκφο), 

πεξηιακβάλεη ηφζν απαζρνινχκελνπο (εξγαδφκελνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο), φζν 

θαη αλέξγνπο. Γελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά αλελεξγά άηνκα, φπσο παηδηά πνπ δελ πάλε 

ζρνιείν, καζεηέο, θνηηεηέο θαη ζπληαμηνχρνπο. 

Ανεργία(Unemployment rate): αλ αλεξγία νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ σο 

πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (labour force). 

4.4.2 Αλάιπζε κε βάζε ηνλ πάξνρν 
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ηε ζπλέρεηα γηα λα ζρεκαηίζνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα, έπξεπε λα απνθιείζνπκε ηα 

ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ αλ θαη καο επεζηξάθεζαλ ζαλ απνηειέζκαηα σζηφζν δελ 

αθνξνχλ άκεζα ηελ αλεξγία. Έηζη, απνθαζίζακε λα κειεηήζακε ηκεκαηηθά θαη 

αλάινγα κε ηνλ πάξνρν δεδνκέλσλ ην δήηεκα ηεο αλεξγίαο, ψζηε λα είλαη πην εχθνινο 

ν εληνπηζκφο κελ ζπλαθψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. 

Ξεθηλήζακε, απφ ηα 10 πξψηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο (Directorate-General for Communication). Σα δεδνκέλα απηά 

δελ αθνξνχλ δείθηεο κέηξεζεο ηεο αλεξγίαο, αιιά απνηεινχλ δεκφζηα γλψκε (public 

opinion) πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα, φπνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε γλψκε ησλ 

πνιηηψλ ζρεηηθά θαη κε ηελ αλεξγία. Οη έξεπλεο απηήο ηεο κνξθή απνηεινχλ ην 

“Eurobarometer”. Σν Eurobarometer ρσξίδεηαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

1. Standard Eurobarometer 

2. Special Eurobarometer 

3. Flash Eurobarometers 

Απηά ηα ζχλνια δεδνκέλσλ δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα καο, θαζψο δελ 

απνηεινχλ δείθηε ηεο αλεξγίαο, αιιά δείθηε ζρεηηθά κε ηελ γλψκε πνιηηψλ πάλσ ζε 

δηάθνξα δεηήκαηα (θαη ηελ αλεξγία). 

ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ κε εθδφηε ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (European Training Foundation), θαη αθνξά ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ζηε Γεσξγία. Απηφ, είλαη δηαζέζηκν κφλν ζαλ PDF. 

Έηζη, αθνχ δελ είλαη κερα-λαγλψζηκν (machine redable), εμαηξείηαη απφ ηελ παξνχζα 

αλάιπζε. 

Δπίζεο, έρνπκε δχν ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ Τπνζέζεσλ (Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs). Σν έλα είλαη ζε PDF θαη ζα απνθιεηζηεί απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε, γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Σν δεχηεξν ζχλνιν δεδνκέλσλ, 

κε ηίηιν «AMECO - ECFIN annual macroeconomic database », πεξηιακβάλεη δηάθνξα 

αξρεία zip. ην πξψην κε ηίηιν «AMECO_01: Population and Employment», πεξηέρεη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία απφ ην 1960 κέρξη ην 2016 (θαη κηα εθηίκεζε γηα ην 

2017). Πεξηιακβάλεη ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ, ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, ππνςήθηεο 

ρψξεο θαη άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά, ηελ 

Διβεηία, ηε Ννξβεγία, ηελ Ηζιαλδία, ην Μεμηθφ, ηελ Κνξέα, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Νέα 

Εειαλδία). Σα κεηξνχκελα κεγέζε (measures) ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία είλαη:  

1. Total unemployment 

2. Unemployment rate, total (percentage of civilian labour force) 
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3. NAWRU (Non-Accelerating Wage Rate of Unemployment)
1
 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο νη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο είλαη ζχκθσλνη κε απηνχο ηεο Eurostat, ελψ γηα ηηο κε επξσπατθέο ρψξεο είλαη 

ζχκθσλνη κε απηνχο ηνπ ΟΟΑ (OECD). ε θάζε πεξίπησζε νη νξηζκνί είλαη ζπκβαηνί 

κε απηνχο ηνπ Γηεζλή Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο (ILO- International Labour Organization). 

ε απηά ηα ζχλνια δεδνκέλσλ έρνπκε ζαλ δηαζηάζεηο ην ρξφλν θαη ηε γεσγξαθία (geo, 

time).  

Δπίζεο, έρνπκε ηξία ζχλνια δεδνκέλσλ δεκνζηεπκέλα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο (Directorate-General for Regional 

and Urban Policy) θαη είλαη ηα εμήο: 

1. Unemployment Rate 2014 

2. Change in Unemployment 2008-2014 

3. Population aged 30-34 with a tertiary educational attainment, average 2011-

2013 

Απφ απηά ην έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ κε ηίηιν «Population aged 30-34 with a tertiary 

educational attainment, average 2011-2013», ην απνθιείνπκε γηαηί δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλεξγία.  

Απφ ηα ππφινηπα δχν ζπκπεξαίλνπκε πσο έρνπκε δχν δηαθνξεηηθά measures a) Σν 

Unemployment Rate b) Σν Change in Unemployment, ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζαλ aggregated measure. 

Καη ηα δχν ζχλνια δεδνκέλσλ έρνπλ ζαλ κηα δηάζηαζε ηε γεσγξαθία (geo dimension) 

θαη ζηελ άιιε έρνπλ θιεηδψζεη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δχν ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ είλαη: 

α) φηη θαη ηα δχν έρνπλ ζαλ πεγή ηελ Eurostat, άξα κπνξεί λα απνηεινχλ ππνζχλνιν 

θάπνηνλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ, ήδε δεκνζηεπηεί απφ ηελ Eurostat 

β) Πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα κφλν γηα ην 2014, ηα νπνία είλαη ιίγα ζε αξηζκφ.  

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζακε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο καο πνπ είραλ ζαλ πάξνρν 

ηελ Eurostat. Απηά ηα 101 ζχλνια δεδνκέλσλ ζπγθεληξψζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ αλεξγία. Έηζη, απνξξίςακε ηα 31 πνπ δελ 

αθνξνχζαλ, άκεζα ηελ αλεξγία αιιά δηαθνξεηηθά measures. Έηζη, έρνπκε ηα εμήο 

εμήληα νθηψ (68) ζχλνια δεδνκέλσλ. 

                                                 

1
 Απνηειεί έλαλ δείθηε πνπ ζπλδπάδεη ηελ αλεξγία κε ηνλ ζηαζεξφ πιεζσξηζκφ ησλ κηζζψλ θαη δελ ζα 

καο απαζρνιήζεη. 
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Πίλαθαο 7: Τα ππό-εμέηαζε ζύλνια δεδνκέλσλ γηα ηελ Αλεξγία 

● Unemployment rate 

●  Unemployment rate 

●  Unemployment rate - annual data 

●  Long term unemployment rate 

●  Total unemployment rate 

●  Harmonised unemployment by sex 

●  Unemployment by sex, age and duration of unemployment (1 000) 

●  Unemployment by sex, age and duration of unemployment (1 000) 

●  Harmonised unemployment rate by sex 

●  Unemployment rate - 3 year average 

●  Harmonised unemployment rates (%) - monthly data 

●  Unemployment rate by education level 

●  Unemployment by sex and age 

●  Long-term unemployment rate, by sex 

●  Unemployment rate - quarterly data, seasonally adjusted 

●  Unemployment rate by NUTS 2 regions 

●  Youth unemployment rate, age group 15-24 

●  Harmonised unemployment (1 000) - monthly data 

●  Unemployed persons by HRST category and age 

●  Long-term unemployment by sex - annual average, % 

●  Unemployment by sex and age (1 000) 

●  Unemployment rates by sex and age (%) 

●  Unemployment rates by sex, age and nationality (%) 

●  Long-term unemployment by sex - quarterly average, % 

●  Unemployment rates by sex and age (%) 

●  Unemployment by sex and age (1 000) 

●  Youth unemployment ratio by sex and age 

●  Unemployment rates by sex and age 

●  Unemployment rates by sex, age and citizenship (%) 

https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/xy6eyZjmxmULF20q9T9GkQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GnZ8n38zuEu8oJzmmII3WQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GnZ8n38zuEu8oJzmmII3WQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/DJWzl5McFh9fcCW8bzSxw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/DJWzl5McFh9fcCW8bzSxw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/uE1hiL2SclZ0Cl5wHvVNA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/uE1hiL2SclZ0Cl5wHvVNA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GZeuKCVPmbIIqnLJJM3A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GZeuKCVPmbIIqnLJJM3A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Bjf8LdHrosGvHwjRS8KkNw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Bjf8LdHrosGvHwjRS8KkNw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ho3XeV7lLZh4mKnQ9C2Hw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ho3XeV7lLZh4mKnQ9C2Hw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Fc5U5Iagsr97ufIp7bA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Fc5U5Iagsr97ufIp7bA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/jdyGx91Wlhj9OXMiBRLvQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/jdyGx91Wlhj9OXMiBRLvQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/BC6W5bDX4O0cFqBnfFg4HQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/BC6W5bDX4O0cFqBnfFg4HQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Fu7Fe3KXAqbK2DYXzBYfgQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Fu7Fe3KXAqbK2DYXzBYfgQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/XXs2odTdfs7qeatASUx4ow
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/XXs2odTdfs7qeatASUx4ow
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/J98PTBJsLkTTeFT0ZilzA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/J98PTBJsLkTTeFT0ZilzA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/mK0wpAKgaTNSk5LUWeA6Aw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/mK0wpAKgaTNSk5LUWeA6Aw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/thhntVU8OL4hEHg4NYrSg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/thhntVU8OL4hEHg4NYrSg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/8Ao35GH6BEciDJu29SrLbw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/8Ao35GH6BEciDJu29SrLbw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/qhQ8TQaLgF1hueQpAHlHJA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/qhQ8TQaLgF1hueQpAHlHJA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/TZJmWoLwbep5LYnhJqMkJg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/TZJmWoLwbep5LYnhJqMkJg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/cpz4S2tm7X5PSe8EkWrwxQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/cpz4S2tm7X5PSe8EkWrwxQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/bmIBOwMmWIdXtE1wzYI5Qw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/bmIBOwMmWIdXtE1wzYI5Qw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GIdNRX8Ny4Bvkaz7lYJL4Q
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GIdNRX8Ny4Bvkaz7lYJL4Q
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/KnxgBMon9DXqkvGXIxcvGg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/KnxgBMon9DXqkvGXIxcvGg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GNkzcJr2l6FQkzxSYeIPzw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GNkzcJr2l6FQkzxSYeIPzw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/4ErGuIRHurUIXJK9iXAug
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/4ErGuIRHurUIXJK9iXAug
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/jlRjP7YzyXn8pTimm9GVA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/jlRjP7YzyXn8pTimm9GVA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ME0fPfS1iRyKDvnGnRjG9A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ME0fPfS1iRyKDvnGnRjG9A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/0TX5vxBShYRa2gI9l0cUQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/0TX5vxBShYRa2gI9l0cUQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/6mhjFbtd33aSI1tLh2kpA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/6mhjFbtd33aSI1tLh2kpA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/TCA5TF0MsaF5jDH58MddGA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/TCA5TF0MsaF5jDH58MddGA
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●  Unemployed persons by HRST category and sex 

●  Unemployment by sex, age, duration of unemployment and distinction 

registration/benefits (%) 

●  Youth unemployment rate - % of active population aged 15-24 

●  Long-term unemployment rate, % of active population aged 15-74 

●  Harmonised unemployment rate by sex - age group 25-74 

●  Harmonised unemployment rate by sex - age group 15-24 

●  Harmonised unemployment by sex - age group 15-24 

●  Harmonised unemployment by sex - age group 25-74 

●  Unemployment by sex and age - annual average, 1 000 persons 

●  Unemployment by sex and age - quarterly average, 1 000 persons 

●  Unemployment by sex and age - monthly average, 1 000 persons 

●  Unemployment rate by sex and age - quarterly average, % 

●  Unemployment rate by sex and age - monthly average, % 

●  Youth unemployment rate by sex and NUTS 2 regions 

● Unemployment by sex, age and citizenship (1 000) 

●  Unemployment rate by sex and age - annual average, % 

●  Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) 

●  Youth unemployment rate by sex, age and country of birth 

●  Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) 

●  Youth unemployment by sex, age and educational attainment level 

●  Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%) 

●  Unemployment rates by sex, age and country of birth (%) 

●  Unemployment by sex, age and citizenship (1 000) 

●  Unemployment rate of doctorate holders by fields of science 

●  Dispersion of regional unemployment rates by NUTS 3 regions (%) 

●  Unemployment by sex, age and NUTS 2 regions (1 000) 

●  Unemployment rates by sex, age and degree of urbanisation (%) 

●  Long-term unemployment (12 months or more) as a percentage of the total 

unemployment, by sex and age (%) 

●   Long-term unemployment (12 months or more) as a percentage of the total 

https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/bvRGMK7DeDkL3WGcg2x7wg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/bvRGMK7DeDkL3WGcg2x7wg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/VoQBZiMvYuQlaoZs5Fw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/VoQBZiMvYuQlaoZs5Fw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/VoQBZiMvYuQlaoZs5Fw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/4mveaL3kcTNOhBdZMGuJQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/4mveaL3kcTNOhBdZMGuJQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/USKSJNMdpHiS6ZCmQZwPsg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/USKSJNMdpHiS6ZCmQZwPsg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/wjnl5vAxLErtlM5C9Zx9A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/wjnl5vAxLErtlM5C9Zx9A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ngckfa5ctmqf28I5CmgQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ngckfa5ctmqf28I5CmgQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/NjM8P544TpDiY2zn43Ogg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/NjM8P544TpDiY2zn43Ogg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Ob2F3DbCi3QzR2qpY64Igw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Ob2F3DbCi3QzR2qpY64Igw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/YfyFmmk2Z0FfZ9yDObnjkQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/YfyFmmk2Z0FfZ9yDObnjkQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/mSeLpgWgPNUqBDd54cXRJA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/mSeLpgWgPNUqBDd54cXRJA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/HuhJ5kr24H1ymxpaDkamxA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/HuhJ5kr24H1ymxpaDkamxA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/2lzUAMkwAsaDMFAxV1Brw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/2lzUAMkwAsaDMFAxV1Brw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/OEEyFHYAWVNRYGMFhUzzw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/OEEyFHYAWVNRYGMFhUzzw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/o6sHJWhSYc9DgkrwpdjbLA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/o6sHJWhSYc9DgkrwpdjbLA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Fgl48H2omGGyOI6zEa34Gg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Fgl48H2omGGyOI6zEa34Gg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Ra0dEQf68N4T5Za9DZUkNg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/Ra0dEQf68N4T5Za9DZUkNg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/RmlYuSAyE8P5Wx9TwjkMAw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/RmlYuSAyE8P5Wx9TwjkMAw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/zo83NJ8ZqcUNp1vuTHvMFg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/zo83NJ8ZqcUNp1vuTHvMFg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/AE0HqjTe25xfUZYpPzPQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/AE0HqjTe25xfUZYpPzPQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/FMaHf7DazWIXjmP0d1uaAQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/FMaHf7DazWIXjmP0d1uaAQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/SCM7zccnL188dYJGWxPw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/SCM7zccnL188dYJGWxPw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ehSExElBeaxHBn9drpbjkQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ehSExElBeaxHBn9drpbjkQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/FqZOpeJJ7M3dpsQ4C0c8kA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/FqZOpeJJ7M3dpsQ4C0c8kA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/FWptMlpSYYj5a2Imo5bHw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/FWptMlpSYYj5a2Imo5bHw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/rHSPM7RyAZWHJBDlEQG2A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/rHSPM7RyAZWHJBDlEQG2A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ydrQaGsspg6nvaWbgBc0A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/ydrQaGsspg6nvaWbgBc0A
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/0e9Z0d8pIWaDRD93KGoPA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/0e9Z0d8pIWaDRD93KGoPA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/vKDHUjtJUBZD5cP8aoXXA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/vKDHUjtJUBZD5cP8aoXXA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/vKDHUjtJUBZD5cP8aoXXA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/SiOgPSaHF4C2Qw180DpyQ
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unemployment, by sex, age and citizenship (%) 

●  Long-term unemployment (12 months or more) as a percentage of the total 

unemployment, by sex, age and country of birth (%) 

●  Long-term unemployment rate (12 months and more) by NUTS 2 regions 

●  Unemployment rates of the population aged 25-64 by educational attainment 

level 

●  Unemployed by sex, age and type of employment sought (1 000) 

●  Long-term unemployment (12 months and more) by NUTS 2 regions 

●  Unemployment rate by sex, age, migration status, citizenship and educational 

attainment level 

●  Unemployment rate of people by type of disability, sex and age 

●  Youth long-term unemployment rate (12 months or longer) by sex and NUTS 2 

regions 

●  Youth long-term unemployment rate (12 months or longer) by sex and age 

●  Unemployment by sex, age and type of employment sought (1 000) 

 

4.4.3 Αλάιπζε ζπλόισλ δεδνκέλσλ από ηελ Eurostat 

ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γξάθεκα 4) θαίλεηαη ε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο  πνπ 

δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ζηα ππν-εμέηαζε ζχλνια δεδνκέλσλ. Απφ ηα 68 ζχλνια 

δεδνκέλσλ, ηα 19 δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεη κε θάπνηα νπηηθνπνίεζε ηα 

δεδνκέλα (πνζνζηφ 28%).  

 

https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/3Bk2lSiXcxmKLMkOscONA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/3Bk2lSiXcxmKLMkOscONA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/3Bk2lSiXcxmKLMkOscONA
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/CEnxlyDP0KOfyCFDmKkC7w
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/CEnxlyDP0KOfyCFDmKkC7w
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/0gr4alq4bbjaqFk1pzCyfw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/0gr4alq4bbjaqFk1pzCyfw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/0gr4alq4bbjaqFk1pzCyfw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/2BFRVZvykHDaNUBEVKINw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/2BFRVZvykHDaNUBEVKINw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/lj9WN5HXfULFzu0SCSgk5Q
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/lj9WN5HXfULFzu0SCSgk5Q
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/EHlXdI3b8plZVm1Yms3rw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/EHlXdI3b8plZVm1Yms3rw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/EHlXdI3b8plZVm1Yms3rw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/50VwtAgi9hIOM3zG77eD3Q
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/50VwtAgi9hIOM3zG77eD3Q
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/8eUDI6MPlzEvGq4RxxRhZQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/8eUDI6MPlzEvGq4RxxRhZQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/8eUDI6MPlzEvGq4RxxRhZQ
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GurOItDu6zWV5ce1g0Qgzg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GurOItDu6zWV5ce1g0Qgzg
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GEpUZCvkCWVHwGUAcdGacw
https://open-data.europa.eu/el/data/dataset/GEpUZCvkCWVHwGUAcdGacw
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Γξάθεκα 4: Γπλαηόηεηα Οπηηθνπνίεζε ησλ Γεδνκέλσλ ηεο Αλεξγίαο ζην 

European Open Data Portal κε πάξνρν ηελ Eurostat 

 

Έηζη, κειεηψληαο έλα-έλα ηα 68 ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλεξγία, 

ζπγθεληξψζακε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνλ αξηζκφ εκθάληζεο ηνπο (Πίλαθαο 10). Να 

ηνλίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, πσο έρεη εμαηξεζεί ε κεηαβιεηή unit, θαζψο απνηεινχζε 

ην unit of measure ησλ δεδνκέλσλ θαη φρη θάπνηα δηάζηαζε (dimension). 

 

Πίλαθαο 8: Μεηαβιεηέο θαη αξηζκόο εκθάληζεο 

Γηαζηάζεηο Αξηζκφο εκθάληζεο αλά ζχλνιν δεδνκέλσλ 

time 68 

geo 66 

sex 60 

age 46 

citizen 7 

isced11 5 

terrtypo 4 

c_birth 3 

duration 3 

Visualization
28%

No 
visualization

72%
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metroreg 2 

indic_md 2 

indic 2 

empsough 2 

category 2 

regben 1 

mgstatus 1 

hlth_pb 1 

 

Βιέπνπκε, πσο φια ηα ζχλνια δεδνκέλσλ έρνπλ ηε κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ (time). 

Δπίζεο, κεγάινο αξηζκφο ζπλφισλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβιεηέο 

γεσγξαθία, θχιν θαη ειηθία (geo, sex, age). 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε κηα πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ θάησ 

απφ θνηλέο θαηεγνξίεο δηαζηάζεσλ. ε νξηζκέλεο, πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ε ίδηα 

κεηαβιεηή θάησ απφ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάπνηα 

κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα αθνξά δχν δηαζηάζεηο (π.ρ. ε κεηαβιεηή 

indic, ε νπνία ζε νξηζκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ 

θχινπ).  

● Φξόλνο 

▪ time 

● Γεσγξαθία 

▪ geo 

▪ terrtypo 

▪ metroreg 

● Φύιν 

▪ sex 

▪ indic 

▪ indic_md 

● Ηιηθία 

▪ age 

▪ indic 
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● Γηάξθεηα 

▪ duration 

● Δθπαίδεπζε 

▪ isced11 

▪ category 

▪ indic_md 

● Υπεθνόηεηα 

▪ citizen 

● Δίδνο Δξγαζίαο πνπ αλαδεηείηαη 

▪ empsough 

● Κνηλσληθή βνήζεηα ζηνπο αλέξγνπο 

▪ regben 

● Μεηαλαζηεπηηθή θαηάζηαζε 

▪ mgstatus 

● Πξνβιήκαηα πγείαο 

▪ hlth_pb 

● Τόπνο γέλλεζεο 

▪ c_birth 

Αλαιπηηθόηεξα: 

Φξόλνο: Ζ δηάζηαζε απηή αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ε θάζε 

παξαηήξεζε ηνπ κεηξνχκελνπ κεγέζνπο. 

Μεηαβιεηή time θαζνξίδεη ην granularity ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ κε ηηο δηάθνξεο 

ηηκέο πνπ παίξλεη.  

Ζ κεηαβιεηή time κπνξεί λα πάξεη ηηο εμήο ηηκέο: 

1. 2012, 2013….. ,φηαλ αλαθέξεηαη ζε εηήζηα δεδνκέλα 

2. 2012Q1, 2012Q2…. φηαλ αλαθέξεηαη ζε ηξηκεληαία δεδνκέλα 

3. 2012Μ1,2012Μ2… φηαλ αλαθέξεηαη ζε κεληαία δεδνκέλα 

Άξα, έηζη θαζνξίδεηαη ην επίπεδν ηεο δηάζηαζεο «Υξφλνο» ην νπνίν είλαη year-quarter-

month. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη έλα γξάθεκα ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ην θάζε 

έλα απφ ηα δηαζέζηκα level ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ.  
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Γξάθεκα 5: Τα level ηεο δηάζηαζεο ηνπ Φξόλνπ θαη ην πνζνζηό εκθάληζεο ηνπο 

 

Ζ παιαηφηεξε ρξνλνινγία αθνξά ην 1983 θαη ε πην πξφζθαηε αθνξά ην 2016 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 11) εκθαλίδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

δηαθφξσλ ρξνλνινγηθψλ εχξσλ. Ο ππνινγηζκφο έγηλε κε ηελ ρξήζε ζπλάξηεζεο θαη 

ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα ζην Microsoft Excel. 

 

Πίλαθαο 9: Φξνλνινγηθή πεξίνδνο θαη Αξηζκόο εκθάληζεο 

Υξνλνινγηθή πεξίνδνο Αξηζκφο εκθάληζεο 

1999-2014 12 

1983-2014 7 

1998-2015 6 

2003-2014 6 

1995-2014 6 

2015-2016 6 

1983-2015 5 

1983-2016 4 

1992-2014 3 

2000-2014 2 

2004-2015 2 

1994-2015 2 

1994-2014 2 

1990-2015 1 

70%

15%

15%

Yearly

Quartely

Monthly
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1992-2015 1 

 

Γεσγξαθία: Καζνξίδεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ αλαθέξεηαη ε θάζε παξαηήξεζε 

ηνπ κεηξνχκελνπ κεγέζνπο. To granularity ηεο δηάζηαζεο ηεο γεσγξαθίαο είλαη NUTS 

0→ NUTS 1→ NUTS 2→ Metro Reg 

Παξάδεηγκα: ΔΛΛΑΓΑ→ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ → ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ → 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

Γεδνκέλα γηα ην επίπεδν NUTS 3  δελ είλαη δηαζέζηκα. 

Πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο geo, terrtypo, metroreg. 

To geo κπνξεί λα πάξεη, νπνηαδήπνηε ζρεηηθή ηηκή κε γεσγξαθία. Παξάδεηγκα, ΑΣ πνπ 

αθνξά ηελ Απζηξία. 

Σν terrtypo, αθνξά ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ νπζία κπνξεί λα θαζνξηζηεί 

απφ ην ίδην ην geo. Παξάδεηγκα, ε Θεζζαινλίθε κε θσδηθφ EL122, είλαη γλσζηφ πσο 

είλαη παξάθηηα (coastal) πεξηνρή θαη αζηηθή(urban). 

 

Σέινο, ην metroreg αθνξά κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο (metro region code). Παξάδεηγκα, 

απφ Διιάδα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. ηελ νπζία απνηειεί 

level ηνπ geo. 

Φύιν: Καζνξίδεη ην θχιν φπνπ αλαθέξεηαη ε θάζε παξαηήξεζε ηνπ κεηξνχκελνπ 

κεγέζνπο. Πεξηιακβάλεη ηε κεηαβιεηή sex, indic, indic_md. 

H κεηαβιεηή sex παίξλεη ηξεηο ηηκέο. Σν F γηα γπλαίθεο (female), ην Μ γηα άληξεο 

(male) θαη ην Σ (total) γηα ην ζχλνιν, δειαδή γηα ην άζξνηζκα ησλ δχν πξψησλ. 

Ζ κεηαβιεηή indic δειψλεη έλαλ δείθηε, ζηνλ νπνίν κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη 

θαζνξίδεηαη θαη ε ειηθία θαη ην θχιν. Γηα παξάδεηγκα ε ηηκή “LM-UN-F-GT25” 

ζεκαίλεη Αλεξγία (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ILO) ζε γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ησλ 25 

εηψλ. 

H κεηαβιεηή indic_md είλαη κηα κεηαβιεηή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Euro 

Mediterranean partnership. Γηα παξάδεηγκα, ε ηηκή “G4202”, ζεκαίλεη αλεξγία ζηηο 

γπλαίθεο (Unemployment Rate, Female (%)). Σα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ απηφ ηνλ 

indicator, αθνξνχλ ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Euro Mediterranean partnership. 

Ηιηθία: Καζνξίδεη ηελ ειηθία πνπ αλαθέξεηαη ε θάζε παξαηήξεζε ηνπ κεηξνχκελνπ 

κεγέζνπο. Ζ ζεκαληηθφηεηαο ηεο ελαπφθεηηαη θαη ζην γεγνλφο φηη κε βάζε ηελ ειηθία 

νξίδεηαη θαη ε αλεξγία ησλ λέσλ (youth unemployment). Δκθαλίδεη πνιχ κεγάιν 
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θαηαθεξκαηηζκφ, θαζψο πιεζψξα ειηθηαθψλ νκάδσλ (age groups) ππάξρνπλ κε κεγάιε 

επηθάιπςε. Πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο age θαη indic. 

Ζ κεηαβιεηή indic, έρεη αλαιπζεί ζηε δηάζηαζε «θχιν» 

Ζ κεηαβιεηή age, εκθαλίδεη ηα ειηθηαθά group. Μεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

ηηκψλ πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή age: 

● Τ15-19 γηα ειηθίεο απφ 15 έσο 19 

● Τ15-24 γηα ειηθίεο απφ 15 έσο 24 

● Τ15-59 γηα ειηθίεο απφ 15 έσο 59 

● Τ15-64 γηα ειηθίεο απφ 15 έσο 64 

● Τ25-74 γηα ειηθίεο απφ 25 έσο 74 

● Τ35-44 γηα ειηθίεο απφ 35 έσο 44 

● Y_LT25 γηα ειηθίεο θάησ ησλ 25 

Γηάξθεηα: Αθνξά ηελ δηάξθεηα πνπ θάπνηνο είλαη άλεξγνο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή 

δηάζηαζε, θαζψο έηζη κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε καθξνρξφληα αλεξγία (Long Term 

Unemployment). H καθξνρξφληα αλεξγία αθνξά αλεξγία κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ. 

Πεξηιακβάλεη ηε κεηαβιεηή duration. 

H κεηαβιεηή duration παίξλεη ελδεηθηηθά ηηκέο ηεο κνξθήο: 

● M1-2 γηα αλεξγία απφ 1 έσο 2 κήλεο 

● M12-17 γηα αλεξγία απφ 12 έσο 17 κήλεο 

● M18-23 γηα αλεξγία απφ 18 έσο 23 κήλεο 

Δθπαίδεπζε: Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν φπνπ αλαθέξεηαη ε θάζε 

παξαηήξεζε ηνπ κεηξνχκελνπ κεγέζνπο. Πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο isced11, 

category, indic_md. 

Ζ κεηαβιεηή isced11 είλαη έλα δηεζλέο πξφηππν νκαδνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Παίξλεη ελδεηθηηθά ηηκέο ηεο κνξθήο: 

● ED0-2 φηαλ ε εθπαίδεπζε αθνξά κηθξφηεξε απφ πξσηνβάζκηα, πξσηνβάζκηα 

θαη κηθξφηεξε απφ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (επίπεδα 0-2) 

● ED3_4 φηαλ ε εθπαίδεπζε αθνξά ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηα-

δεπηεξνβάζκηα (κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) (επίπεδα 3 θαη 4) 

● ED5-8 φηαλ ε εθπαίδεπζε αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (επίπεδα 5-8) 

Ζ κεηαβιεηή category παίξλεη ελδεηθηηθά ηηκέο ηηο κνξθήο: 
 

● HRSTU, αθνξά  αλέξγνπο κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

● NON_HRSTU, αθνξά αλέξγνπο ρσξίο ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Ζ κεηαβιεηή indic_md, ε νπνία έρεη αλαιπζεί ζηελ δηάζηαζε «θχιν», ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη γηα ηε δηάζηαζε εθπαίδεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ηηκή “G42B04”  
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αθνξά αλεξγία ζηνπο άλδξεο, αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο ISCED 3-4 (%). 

Υπεθνόηεηα: Αθνξά ηε ρψξα ππεθνφηεηαο, άλεξγσλ αηφκσλ. Παξάδεηγκα, ε αλεξγία 

ζηε Γαλία, ησλ αηφκσλ κε Αιβαληθή Τπεθνφηεηα είλαη 25% ην 2014. Πεξηγξάθεηαη 

απφ ηε κεηαβιεηή citizen. 

Ζ κεηαβιεηή citizen παίξλεη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο κνξθήο: 

● EU15_FOR, oη ρψξεο ηεο ΔΔ-15, εθηφο απφ ηε ρψξα πνπ αλαθέξεηαη ε αλεξγία 

● NAT, ε ρψξα πνπ αλαθέξεηαη ε αλεξγία (Παξάδεηγκα, ε αλεξγία ζηελ Διιάδα 

ην 2014 ησλ αηφκσλ κε Διιεληθή ππεθνφηεηα είλαη 22%). 

Δίδνο εξγαζία πνπ αλαδεηείηαη: Αθνξά ην είδνο ηεο εξγαζία πνπ αλαδεηνχλ νη 

άλεξγνη. Πεξηγξάθεηαη απφ ηε κεηαβιεηή empsough. 

Ζ κεηαβιεηή empsough παίξλεη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο κνξθήο: 

● FTSAL, γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο (full-time) 

● SELF,  γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ απηφ-απαζρφιεζε (self-

employment) 

 

Κνηλσληθή βνήζεηα ζηνπο αλέξγνπο: Αθνξά ην είδνο ηνπ βνεζήκαηνο ησλ αλέξγσλ 

εάλ ππάξρεη. Πεξηγξάθεηαη απφ ηε κεηαβιεηή regben. 

Ζ κεηαβιεηή regben πνπ καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή βνήζεηα ησλ 

αλέξγσλ, εθφζνλ πθίζηαηαη, παίξλεη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο κνξθήο: 

● REGBEN, πνπ αθνξά ηνπο εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο πνπ ιακβάλνπλ θάπνηα 

παξνρή/βνήζεηα (benefit/ assistance) 

● REGNOBEN, πνπ αθνξά ηνπο εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο πνπ δε ιακβάλνπλ 

θάπνηα παξνρή/βνήζεηα (benefit/ assistance 

Μεηαλαζηεπηηθή θαηάζηαζε: Αθνξά ηελ κεηαλαζηεπηηθή θαηάζηαζε ησλ άλεξγσλ 

αηφκσλ. Πεξηγξάθεηαη απφ ηε κεηαβιεηή mgstatus. 
Ζ κεηαβιεηή mgstatus παίξλεη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο κνξθήο: 

● NBO, αθνξά γεγελείο 

● FBO, αθνξά γελλεζέληεο ζην εμσηεξηθφ (πξψηε γεληά ησλ κεηαλαζηψλ) 

Πξνβιήκαηα πγείαο: Αθνξά ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ άλεξγσλ αηφκσλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ. Πεξηγξάθεηαη απφ ηε κεηαβιεηή hlth_pb. 

Ζ κεηαβιεηή hlth_pb παίξλεη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο κνξθήο: 

● PB1040, φπνπ αθνξά άηνκα κε δπζθνιία ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

● PB1041, φπνπ αθνξά άηνκα πνπ δελ έρνπλ δπζθνιία ζηηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
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Τόπνο γέλλεζεο: Αθνξά ηνλ ηφπν γέλλεζεο ησλ αλέξγσλ αηφκσλ. Πεξηγξάθεηαη απφ 

ηε κεηαβιεηή c_birth. 

Ζ κεηαβιεηή c_birth παίξλεη ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο κνξθήο (ίδηαο κε ηε κεηαβιεηή 

citizen ζηε δηάζηαζε ππεθνφηεηα): 

● EU15_FOR, νη ρψξεο ηεο ΔΔ-15, εθηφο απφ ηε ρψξα πνπ αλαθέξεηαη ε αλεξγία 

● NAT, ε ρψξα πνπ αλαθέξεηαη ε αλεξγία (Παξάδεηγκα, ε αλεξγία ζηελ Διιάδα 

ην 2014 ησλ αηφκσλ κε Διιεληθή ππεθνφηεηα είλαη 22%) 

Άξα, ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ην sparsity πνπ πξνθχπηεη, δπλεηηθά ζα κπνξνχζακε λα 

έρνπκε έλα ζπλνιηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ γηα ηελ αλεξγία, κε ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο: 

1. Υξφλνο 

2. Γεσγξαθία 

3. Φχιν 

4. Ζιηθία 

5. Γηάξθεηα 

6. Δθπαίδεπζε 

7. Τπεθνφηεηα  

8. Δίδνο εξγαζίαο πνπ αλαδεηείηαη  

9. Κνηλσληθή βνήζεηα ζηνπο αλέξγνπο 

10. Μεηαλαζηεπηηθή θαηάζηαζε 

11. Πξνβιήκαηα πγείαο 

12. Σφπνο γέλλεζεο 

● Ζ δηάζηαζε ρξφλνο ζα εκθαλίδεη granularity YearQuarterMonth 

● Ζ δηάζηαζε γεσγξαθία ζα εκθαλίδεη granularity 

NUTSNUTS1NUTS2Metropolitan Region 

● Ζ ειηθία απνηειεί ηε δπζθνιφηεξε πεξίπησζε, ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο εκθαλίδεη ηεξάζηηα επηθάιπςε. χκθσλα κε 

απηά πνπ πεξηείραλ ηα πεξηζζφηεξα ζχλνια δεδνκέλσλ κηα βαζηθή δηάθξηζε ζα είλαη 

ζηηο παξαθάησ ειηθηαθέο νκάδεο 

o 15-24 γηα ειηθίεο απφ 15 έσο 24 εηψλ 

o 25-74 γηα ειηθίεο απφ 25 έσο 74 εηψλ 

Να ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο έρνληαο ην age group 15-24, έρνπκε ηελ λεαληθή 

αλεξγία (youth unemployment), αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο λεαληθήο αλεξγίαο 

απηή νξίδεηαη σο ε αλεξγία ζηνπο λένπο 15-24. Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη άιιν μερσξηζηφ 

measure, αθνχ κπνξεί λα απνηειέζεη δηαθξηηή ηηκή ηεο δηάζηαζεο ειηθίαο. 



 41 

● Θα έρνπκε ζαλ κνλάδα κέηξεζεο (unit of measure) θαζαξφ αξηζκφ ζε 1000 θαη 

πνζνζηφ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα πεξηνξίζνπκε ην sparsity, κπνξνχκε λα πεξηνξηζηνχκε 

ζηηο δηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο (Πίλαθαο 10). ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα επηιέμνπκε ηηο δηαζηάζεηο: 

1. Υξφλνο 

2. Γεσγξαθία 

3. Φχιν 

4. Ζιηθία 

Σπκπεξάζκαηα: 

Βαζηθφο πάξνρνο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία ζην European Open Data Portal 

είλαη ε Eurostat. Τπάξρεη εκθαλήο δπζθνιία γηα ηνπο ρξήζηεο, φπσο εκείο πνπ 

κειεηήζακε ην portal σο εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο, λα θαηαιάβνπκε ηα δηάθνξα ζχλνια 

δεδνκέλσλ, ηηο δηαζηάζεηο, θαη ηηο κεηξήζεηο (measures). Με κηα αλαδήηεζε κε ηνλ φξν 

“unemployment” ήξζακε αληηκέησπνη κε αξθεηνχο λένπο φξνπο (youth unemployment, 

long term Unemployment θ.α.). Αλ ζεσξήζνπκε ζαλ νδεγφ ην ζηαηηζηηθφ κέγεζνο πνπ 

κειεηήζακε, κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε θαη λα ζπκπεξάλνπκε πσο δπζθνιία πθίζηαηαη 

ζηελ θαηαλφεζε, ρξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αλνηθηψλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη κεξηθά θαηλφκελα, φπσο εκείο παξαηεξήζακε 

ζηελ Δπξσπατθή πχιε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ κειεηψληαο ηελ αλεξγία, θαη δπζθνιεχνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε: 

4.4.4 Καηαθεξκαηηζκόο δεδνκέλσλ εληόο portal 

Καηαθεξκαηηζκφο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ 

● Γεκνζηεπκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ απφ ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, πνπ απνηεινχλ 

θάπνηα aggregation ζε θάπνην άιιν ζχλνια δεδνκέλσλ. 

Παξάδεηγκα: «Μεηαβνιή ζηελ αλεξγία 2008-2014» δεκνζηεπκέλν απφ ηελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Πνιηηηθήο. Ο ππνινγηζκφο έγηλε κε δεδνκέλα 

απφ ηε Eurostat 

● Γεκνζηεπκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ απφ ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, πνπ απνηεινχλ slice 

θάπνηνπ άιινπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθήο ππεξεζίαο. 

Παξάδεηγκα: Παξάδεηγκα: «Αλεξγία γηα ην 2014» δεκνζηεπκέλν απφ ηελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Πνιηηηθήο κε δεδνκέλα απφ ηε Eurostat 

Καηαθεξκαηηζκφο, αλάκεζα ζε δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ ηνπ ίδηνπ publisher 

● Γηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ κε ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο, κε κφλε αιιαγή ην unit 

of measure 
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Παξάδεηγκα: αλεξγία εθθξαζκέλε ζε ρηιηάδεο (1000) θαη πνζνζηφ (%) 

● Γηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ κε ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο, κε κφλε αιιαγή ην 

level ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ 

Παξάδεηγκα: χλνια δεδνκέλσλ κε εηήζηα, ηξηκεληαία δεδνκέλα 

● Πάξα πνιιά ζχλνια δεδνκέλσλ κε «θιεηδσκέλεο» ηηκέο γηα δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο. Παξάδεηγκα: 

o Αλεξγία κε θιεηδσκέλε ηε δηάζηαζε age ζην age group 15-24 

o Αλεξγία  κε θιεηδσκέλε ηε δηάζηαζε sex ζην Total 

Άξα, καο δίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν slice ηνπ ζπλνιηθνχ θχβνπ, αλ ζεσξήζνπκε φηη 

έρνπκε λα θάλνπκε κε data cubes. Άξα, δελ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ρξήζηε 

λα πξαγκαηεπηεί ηα δεδνκέλα, φπσο απηφο επηζπκεί θαη λα πάξεη νπνηνδήπνηε slice απφ 

ηνλ ζπλνιηθφ θχβν ζέιεη. 

 

4.5. Μειέηε ηεο Eurostat γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ παξαγσγήο 

θαη δηάδνζεο ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ 

ηε ζπλέρεηα ε έξεπλάο καο ζπλερίδεη ζηε Eurostat, πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ πάξνρν 

δεδνκέλσλ γηα ηελ Δπξσπατθή Πχιε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. 

4.5.1. Eurostat 

Ζ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat) είλαη ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο πνπ εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν. Κχξην θαζήθνλ ηεο είλαη ε ζπιινγή θαη 

δεκνζίεπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαζψο θαη ε πξνψζεζε κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο ζε θξάηε-κέιε ή ππνςήθηα θξάηε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη θξαηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ 

πλαιιαγψλ (EFTA). Οη δηάθνξνη αληίζηνηρνη νξγαληζκνί ηνπ θάζε θξάηνπο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Eurostat ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην Δπξσπατθφ χζηεκα 

ηαηηζηηθήο. 

4.5.2. EUROSTAT θαη LFS 

Ζ Eurostat δηελεξγεί ηελ έξεπλα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (Labour force survery (LFS)) 

κε ζθνπφ λα ιάβεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

φπνπ εληάζζεηαη θαη ε αλεξγία, θαη άιια ζπλαθή δεηήκαηα. Ζ έξεπλα απηή δηεμάγεηαη 

ζε 28 ρψξεο- κέιε ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, ζε 2 ππνςίεο ρψξεο πξνο έληαμε (Σνπξθία, 

FYROM)  θαη ζε 3 ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ  European Free Trade Association (EFTA) 

(Ηζιαλδία, Ννξβεγία, Διβεηία). Ζ LFS απνηειεί κηα κεγάιε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 
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λνηθνθπξηψλ παξέρνληαο ηξηκεληαία θαη εηήζηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκκεηνρή ζηε αγνξά εξγαζίαο αηφκσλ 15 εηψλ θαη άλσ, θαζψο επίζεο θαη αηφκσλ 

έμσ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γελ πεξηιακβάλνληαη άηνκα πνπ εθπιεξψλνπλ ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία, θνηλσληθή εξγαζία ή άηνκα ζε ηδξχκαηα. Ζ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαιχπηεη απφ ην 1983 θαη κεηά. Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη απφ ηηο εζληθέο 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο θαηά κήθνο ηεο Δπξψπεο, αιιά ε θεληξηθή επεμεξγαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Eurostat. Ο ξφινο ησλ εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ ηλζηηηνχησλ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο είλαη ππεχζπλα γηα:  

● ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο,  

● ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ,  

● ηελ δηεμαγσγή ησλ άκεζσλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα λνηθνθπξηά  

● θαη ηελ πξνψζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ Eurostat, πάληα ζε ζπκθσλία κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνχ (Regulation 0577/1998). 

Έηζη, είλαη δπλαηφλ λα θάλνπλ δηαζέζηκα ελαξκνληζκέλα δεδνκέλα (harmonised data) 

ζε Δπξσπατθφ επίπεδν,  

● ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο έλλνηεο θαη νξηζκνχο 

● αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ International Labour Organisation 

● ρξεζηκνπνηψληαο θνηλέο ηαμηλνκήζεηο (NACE, ISCO, ISCED, NUTS) 

● θαηαγξάθνληαο ην ίδην ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζε θάζε ρψξα. 

Μηα ζεκαληηθή πνζφηεηα δεδνκέλσλ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ 

online βάζε δηάδνζεο ηεο Eurostat, ε νπνία ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

βάζε δεδνκέλσλ ε EU LFS απνηειεί ηελ θχξηα πεγή δεδνκέλσλ γηα ην πεδίν ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο αλεξγίαο. Σα δεδνκέλα, ζπλήζσο “ζπάλε” αλάινγα κε: 

● ηελ ειηθία,  

● ην θχιν,  

● ην κνξθσηηθφ επίπεδν,  

● ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη  

● ην επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε.  

To πξψην επίπεδν γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία γηα φια ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, είλαη ε κέηξεζε ηεο αλεξγίαο ζηνπο 

άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο κε πξψηε ειηθηαθή νκάδα  15-24 θαη δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα 

25-74.   

Κάζε ηξίκελν δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 1,8 εθαηνκκχξηα ζπλεληεχμεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα λα απνθηήζνπκε ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα πεξίπνπ 100 

κεηαβιεηέο. Όπσο, κπνξεί θαλείο εχινγα λα ζπκπεξάλεη, ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R0577:EN:NOT
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πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο, ε έξεπλα απηή είλαη επίζεο κηα 

ζεκαληηθή πεγή γηα άιιεο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, φπσο ζηαηηζηηθέο γηα ηελ Παηδεία ή 

πεξηθεξεηαθέο ζηαηηζηηθέο (regional statistics). 

4.5.3. Γηάδνζε (dissemination) από ηελ Eurostat 

Ζ Eurostat δηαλέκεη ηα απνηειέζκαηα ηεο EU-LFS κέζα απφ 4 θαλάιηα: 

1. Πίλαθεο ζηελ online βάζε δεδνκέλσλ 

2. ηαηηζηηθέο εθδφζεηο 

3. Αλψλπκα ζχλνια δεδνκέλσλ γηα ηνπο εξεπλεηέο 

4. Δμαηνκηθεπκέλεο εμαγσγέο γηα πίλαθεο (κε δηαζέζηκεο ζηελ online database) 

Δκείο ζα επηθεληξσζνχκε ζην πξψην θαλάιη, ηνπο πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ online 

βάζε δεδνκέλσλ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα ηεο EU-LFS δηαλέκνληαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν θαη θάησ απφ 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

● Κχξηνη δείθηεο ηεο LFS ( έλα ζεη ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, φπνπ 

ελεκεξψλνληαη ηξηκελία) 

● Λεπηνκεξή ηξηκεληαία θαη εηήζηα απνηειέζκαηα ηεο LFS 

● πγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο LFS 

● Ad-hoc ελφηεηεο ηεο LFS 

ηνπο θχξηνπο δείθηεο έρνπκε ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο EU-LFS. O ζηφρνο ησλ 

θχξησλ δεηθηψλ είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηα πην ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Δηδηθή εξγαζία γίλεηαη ζηνπο θχξηνπο δείθηεο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί πσο απηνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ρξνληθή ζεηξά. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη δηνξζσκέλεο ζεηξέο είλαη απνηέιεζκα ησλ δηνξζψζεσλ ησλ θπξίσλ 

δηαθνπψλ ζηελ ζεηξά, εθηηκήζεηο γηα κε δηαζέζηκεο ηηκέο, θαη ζπλδπαζκνχο ησλ EU-

LFS δεδνκέλσλ κε άιιεο πεγέο, θπξίσο εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ πάλσ ζηε κεληαία 

αλεξγία. Γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ην 2005, φπνπ ε έξεπλα ζε κεξηθέο ρψξεο δηεμαγφηαλ ζε 

εηήζηα βάζε αληί γηα ηξηκεληαία, ηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα είλαη πξντφλ 

παξεκβνιήο ησλ δηαζέζηκσλ εηεζίσλ ζε ηξηκεληαίσλ. Οη θχξηνη δείθηεο ππνινγίδνληαη 

θαη ελεκεξψλνληαη 4 θνξέο ην ρξφλν. 

Σα ιεπηνκεξή ηξηκεληαία θαη εηήζηα απνηειέζκαηα ηεο EU-LFS έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

παξνρή κεγαιχηεξνπ ζηαηηζηηθνχ βάζνπο ζηνπο ρξήζηεο πάλσ ζηελ αγνξά εξγαζία, κε 

ηνλ πεξαηηέξσ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ 

εζληθφηεηα, ρψξα γέλλεζεο θ.α.) Σα απνηειέζκαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηή ηελ 

θαηεγνξία βαζίδνληαη πιήξσο ζηα απνηειέζκαηα ηεο EU-LFS θαη δελ έρνπλ γίλεη 

θαζφινπ πξνζαξκνγέο θαη δηνξζψζεηο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θελά 
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δεδνκέλσλ ή δηαθνπέο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Απφ ην 2005 θαη κεηά, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, ηα εηήζηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ, εηήζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

ηξηκεληαίσλ δεδνκέλσλ. Μέρξη ην 2005 ηα εηήζηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαλ ζηα 

δεδνκέλα ηεο άλνημεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν ηξίκελν θάζε έηνπο ( 'spring data 

– second quarter'), εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο ζε ηξηκεληαία δεδνκέλα. 

Σα ιεπηνκεξή ηξηκεληαία θαη εηήζηα απνηειέζκαηα ηεο EU-LFS ελεκεξψλνληαη κία 

θνξά ηελ εβδνκάδα, κφιηο θαηαζηνχλ δηαζέζηκα λέα θαη αλαζεσξεκέλα δεδνκέλα απφ 

ηηο ρψξεο θαη αθνχ πξψηα επηθπξσζνχλ.  

 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο EU-LFS, θαιχπηνληαη ζέκαηα φπσο, EU-LFS ζηαηηζηηθά 

γηα ηα λνηθνθπξηά θαη  EU-LFS δεδνκέλα αλά ρψξα. Μφλν εηήζηα δεδνκέλα είλαη 

δηαζέζηκα. Οη ελεκεξψζεηο είλαη ζπλήζσο ιηγφηεξν ζπρλέο απφ φηη ζην πεδίν ησλ 

ηξηκεληαίσλ θαη εηεζίσλ απνηειεζκάησλ 

 

Απφ ην 1999 ε EU-LFS θάζε ρξφλν εληζρχεηαη κε κηα ad-hoc ελφηεηα. Κάζε ρξφλν ε 

ad-hoc ελφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε παξνρή ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηνπο ρξήζηεο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ αγνξά 

εξγαζίαο (πρ κεηαλάζηεπζε). Καη έηζη θάζε ρξφλν έλα λέν ζεη κεηαβιεηψλ πξνζηίζεηαη 

ζηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 10: Καηεγνξίεο Online database θαη ρξνληθή δηαζεζηκόηεηα 

Καηεγνξίεο Online 

database 

Υξνληθή δηαζεζηκφηεηα ρφιηα 

Main indicators 
Δηήζηα, ηξηκεληαία θαη 

κεληαία (κεηά απφ 

επεμεξγαζία θαη 

ππνινγηζκνχο) δεδνκέλα 

Βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο EU-LFS, αιιά ζηα δεδνκέλα 

γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή (πρ 

ηηκέο πνπ ιείπνπλ) κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. 

Detailed quarterly 

and annual survey 

results 

Σξηκεληαία δεδνκέλα θαη 

εηήζηα 

Απνηειέζκαηα ηεο EU-LFS, 

ρσξίο πξνζαξκνγέο 

Specific topics Δηήζηα δεδνκέλα Απνηειέζκαηα πνπ δελ 

βαζίδνληαη ζηελ ίδηα πεξίνδν 

αλαθνξάο ή δείγκαηνο 

Ad-hoc modules Δηήζηα δεδνκέλα Γεδνκέλα γηα θάπνην 



 46 

(ζπγθεθξηκέλν έηνο) ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληά (π.ρ ε 

κεηαλάζηεπζε ην 2014) 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη ηα δεδνκέλα ή λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα εξγαιεία 

νπηηθνπνίεζεο (visualization tools) ζηελ δηεχζπλζε 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data, ρσξίο φκσο λα είλαη δηαζέζηκα γηα φια ηα 

ζχλνια δεδνκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο α) Main tables β) Database 

 

 

 

Αλ επηιέμνπκε ην “Main tables” , έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε 3 

ππφ-θαηεγνξίεο. ηελ νπζία ζηα main tables, έρνπκε ηα ζχλνια δεδνκέλσλ κε 

δεδνκέλα πνπ ζεσξεί “ζεκαληηθά” ε Eurostat θαη πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο LFS 

Main indicators, LFS series-Detailed annual survey results θαη LFS series-Specific 

topics. Δπίζεο, κφλν ζηα “Main tables” βιέπνπκε ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ είλαη 

ζρεηηθά κε ην Harmonised Unemployment. Σν Harmonised Unemployment είλαη 

κεληαία αλεξγία κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηξηκελαηάο θαη απηήο ηεο εηήζηαο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θχξηα πεγή 

δεδνκέλσλ είλαη ε EU-LFS. Σα δεδνκέλα γηα ην Harmonised Unemployment 

ππνινγίδνληαη ζε κεληαία βάζε. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη θακία λνκηθή βάζε πνπ δηέπεη 

ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ κεληαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλεξγία, θαζψο ε EU-

LFS είλαη κηα ηξηκεληαία έξεπλα. Ζ Eurostat ζπκπιεξψλεη απηά ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία 

κε κεληαίν δείθηε απφ ηελ EU-LFS ή απφ ηα κεηξψα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο, ηα νπνία παξαδίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε βάζεη ηεο gentlemen's 

agreement. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνινγηζκψλ απνδίδνπλ ηα 

ελαξκνληζκέλε κεληαία δεδνκέλα γηα ηελ αλεξγία. Να ηνλίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν 

πσο ηα κεληαία δεδνκέλα αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ ην Απξίιην ηνπ 2015- κέρξη θαη 

ζήκεξα. Άξα, φπσο είλαη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ δελ ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα 

κεληαίσλ δεδνκέλσλ. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data,
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Αλ επηιέμνπκε ην “DATABASE”  βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα πσο πξνζηίζεληαη 

θαη άιιεο ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη ε LFS series-Detailed quarterly survey 

results(from 1998), ε LFS series-Specific topics θαη ε LFS ad-hoc modules. ηελ 

θαηεγνξία DATABASE δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπο κε 

visualization tools, κφλν ζαλ πίλαθα. 
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4.5.4. Γπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ εληόο Eurostat 

Οη επηπιένλ δπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε κειέηε ηεο Eurostat είλαη νη εμήο:  

1.       Γπζθνιία ζρεηηθά κε ηε δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Παξάδεηγκα: Ίδηα ζχλνια δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία δεκνζηεπκέλα  ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο education and training θαη Regional Statistics 

2.       Γπζθνιίεο αλάινγα κε ηηο δηάζηαζε: 

a)    Καηαθεξκαηηζκφο αλάινγα κε ηα age group 

Παξάδεηγκα: Υξεζηκνπνηεί ηηο ειηθίεο 15-24 θαη ηε δεκηνπξγία ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ 

b)    Καηαθεξκαηηζκφο αλάινγα κε ην duration 

Παξάδεηγκα: γηα duration πάλσ απφ 12 κήλεο δεκηνπξγεί ηε καθξνρξφληα αλεξγία πνπ 

ηελ παξνπζηάδεη ζε μερσξηζηά ζχλνια δεδνκέλσλ 

3.       Γπζθνιίεο  ζε ζπλδπαζκφ 1) κε 2a) 

Παξάδεηγκα: Απνκνλψλεη ηηο ειηθίεο 15-24 θαη ηηο δεκνζηεχεη θάησ απφ ηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα youth. 

4.6. Καηαγξαθή Σελαξίσλ 

ε απηή ηε θάζε ηεο έξεπλαο καο παξαζέηνληαη δχν ζελάξηα. Σν πξψην ζελάξην είλαη 

ην βαζηθφ ζελάξην ηεο εξγαζίαο καο, θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα λα θάλνπκε 

θαηαλνεηφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ πνπ ππάξρεη ζηα δεδνκέλα θαη ηε δπζθνιία πνπ απηφο 

επηθέξεη ζηνπο ρξήζηεο. Παξάιιεια, ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε κηα πξνθαλή ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

απηή επηθέξεη. Σν δεχηεξν ζελάξην απνηειεί ηελ επέθηαζε ηνπ πξψηνπ. Αθνξκή γηα 

απηφ ην ζελάξην ζηάζεθε ε κέρξη πξφηηλνο έιιεηςε  λνκηθνχ πιαηζίνπ απφ ηελ Eurostat 

γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηάδνζεο ησλ κεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλεξγία. 

Σελάξην 1ν 

Μηα πξνθαλήο ιχζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο κνληέινπ θχβνπ (ππεξθχβνπ) γηα 

ηελ αλεξγία. Σν κνληέιν απηφ ζα πξέπεη λα ην αθνινπζνχλ φινη νη πάξνρνη δεδνκέλσλ 

γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί. Έηζη, κέζα απφ απηφλ ηνλ ππεξθχβν δεδνκέλσλ ν 

ρξήζηεο ζα κπνξεί εχθνια λα βιέπεη ηα δεδνκέλα γηα ηελ αλεξγία θαη λα επηιέγεη 

πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο απφ φηη ηψξα θαη ηηο ηεξαξρίεο πνπ απηφο επηζπκεί. 

Δπηπξφζζεηα ζα είλαη ζε ζέζε λα βιέπεη ηνπο δηαζέζηκνπο ζπζρεηηζκνχο (aggregations) 

είλαη δηαζέζηκνη. Παξάδεηγκα, λα είλαη ζε ζέζε ν ρξήζηεο λα βιέπεη ηελ αλεξγία κε 

δηαζηάζεηο φπσο, ε γεσγξαθία, ε ειηθία ην θχιν, ν ρξφλνο, ε δηάξθεηα, ε ππεθνφηεηα, 
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ε εθπαίδεπζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαδεηά. Έηζη, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο θαη ηεο επηινγήο νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγίαο ζέιεη λα 

εθηειέζεη ζηα δεδνκέλα. Άξα, ν ρξήζηεο ζα πξνβάιεη ηηο θέηεο (slices) δεδνκέλσλ πνπ 

απηφο επηζπκεί. 

Σελάξην 2ν 

Ζ Eurostat, κέρξη πξφηηλνο δελ είρε λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ηεο δηάδνζεο ησλ κεληαίσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλεξγία, θαζψο ε 

EU-LFS ήηαλ κηα ηξηκεληαία έξεπλα. Σα κεληαία δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαλ, ήηαλ είηε 

γηα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν (harmonised data), είηε κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο θαη ρσξίο 

θάπνηα ηεξαξρία. Αληίζεηα, ε ΔΛΣΑΣ έρεη δεδνκέλα γηα θάζε κήλα αλαιπηηθά θαη 

κεγαιχηεξε αλάιπζε ζηε δηάζηαζε ηεο ειηθίαο θαη ηεο δηάζηαζεο γεσγξαθίαο, φπσο 

θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 
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Άξα, ζε έλαλ ππεξθχβν δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία, απηά ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο θαη παξακέλνπλ 

αλεθκεηάιεπηα, ζα κπνξέζνπλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο. Αλ γεληθεχζνπκε ην παξαπάλσ ζελάξην θαη αλαθεξζνχκε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο, πνπ είλαη κεγαιχηεξε γεσγξαθηθά θαη κε κεγαιχηεξν φγθν 

δηαζέζηκσλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ θαη αλαθεξζνχκε γεληθά ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ζα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε πηζαλή δηαζχλδεζε ησλ Ππιψλ θαη παξνρή δεδνκέλσλ 

κε κεγαιχηεξν granularity ζηηο δηαζηάζεηο. Ζ δηαζχλδεζε απηή κπνξεί λα αθνξά Πχιεο 

εζληθέο, ηνπηθέο θαη παλεπξσπατθέο. Παξάδεηγκα, ην Warwickshire ζηελ Αγγιία (πνπ 

αλήθεη ζηελ γεσγξαθηθή θαηεγνξία NUTS3), έρεη δηθφ ηνπ Open Data Portal 

(http://apps.warwickshire.gov.uk/OpenData/datasets). Δίλαη άμην αλαθνξάο πσο ε 

Eurostat δελ έρεη δεδνκέλα γηα ηελ αλεξγία ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν NUTS3 θαη 

ππάξρνπλ κφλν δχν  ζχλνια δεδνκέλσλ κε metropolitan regions. 

Τπάξρνπλ, θαη άιια portals πνπ αθνξνχλ δεδνκέλα πεξηνρψλ NUTS3 ζηελ Αγγιία 

(redbridge). Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε πην πινχζηα θαη αλαιπηηθά δεδνκέλα 

ζην επίπεδν ησλ Metropolitan Regions. Άξα, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε ην εμήο 

κνληέιν, φπνπ ν ρξήζηεο ζα κπνξνχζε λα βιέπεη δεδνκέλα γηα ηελ αλεξγία ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν ηεο γεσγξαθίαο. 

http://apps.warwickshire.gov.uk/OpenData/datasets
http://data.redbridge.gov.uk/Download
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Άξα, έηζη ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη ηα δεδνκέλα ηεο αλεξγίαο ζε κεγαιχηεξν 

granularity ηεο δηάζηαζεο “γεσγξαθία” θαη κε κεγαιχηεξε αλάιπζε ζηε δηάζηαζεο 

“ειηθία”. 

4.7. Καηαγξαθή Πξνθιήζεσλ 

Πξόθιεζε 1
ε
: age groups 

Μεγάιε πξφθιεζε ζεσξνχκε πσο είλαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ζηε δηάζηαζε ηεο ειηθίαο. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ειηθηαθέο νκάδεο ζε δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ κε κεγάιε 

επηθάιπςε. Δπεηδή, δελ κπνξνχζακε λα βγάινπκε θάπνην λφεκα, φζνλ αθνξά ηα age 

group, απεπζπλζήθακε ζηελ Eurostat. Ζ επίζεκε απάληεζε ηεο, ήηαλ πσο νη ειηθηαθέο 

νκάδεο είλαη απφ ηηο ειηθίεο 15-74, αλά 5 έηε. ε πνιιά ζχλνια δεδνκέλσλ, φκσο δελ 

ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ζχλνιν δεδνκέλσλ κε ηε 

κεληαία αλεξγία πνπ έρεη δχν age groups (<25 θαη >25). 

Πξόθιεζε 2
ε
: indicator ζηε ζέζε δύν δηαζηάζεσλ 

Μηα άιιε πξφθιεζε πνπ εληνπίζακε, ήηαλ ε ρξήζε ελφο indic γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

δχν δηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεξηθά ζχλνια δεδνκέλσλ γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ δηαζηάζεσλ “ειηθία” θαη “θχιν”. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ δείθηε ζε 

νξηζκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζε πηζαλή 

πξνζπάζεηα γηα έλσζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ θχβσλ κε θνηλέο δηαζηάζεηο θαη θνηλέο 

ηηκέο ζηηο δηαζηάζεηο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. ηελ εηθφλα απηή 

θαίλεηαη φηη απφ δχν αξρηθνχο θχβνπο κε ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο (geo, time, age), 

κπνξνχκε λα έρνπκε δχν δηαθνξεηηθά κεηξνχκελα κεγέζε (αλεξγία, θηψρεηα) γηα ηηο 

θνηλέο ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ (IT, EL,FR, 2000, 2001, 2002, 15-19, 15-24, 25-49). 

Δπίζεο, δπζθνιεχεη ην ρξήζηε ζηελ θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη ην ξφιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θαη λα θαηαλνήζεη ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη 

θαη άξα πνηεο δηαζηάζεηο αληηθαζηζηά. 
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Πξόθιεζε 3ε Sparsity από ad hoc κεηαβιεηέο 

Κάζε ρξφλν επηιέγεηαη κηα ζεκαηηθή πεξηνρή θαη πξνζηίζεληαη θάπνηεο κεηαβιεηέο 

ζηελ LFS γηα ηε κέηξεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, Παξάδεηγκα, ην 

2014 ε ζεκαηηθή πεξηνρή ήηαλ ε “κεηαλάζηεπζε θαη αγνξά εξγαζίαο” θαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κεηξήζεθε κε ηελ είζνδν κηαο λέαο κεηαβιεηήο (θαη άξα 

δηάζηαζεο) ήηαλ ε αλεξγία. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζε πηζαλή ελνπνίεζε 

δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο ππεξθχβνπ, ην ηεξάζηην sparsity αθνχ κηα δηάζηαζε 

ζα πεξηέρεη ζηνηρεία κφλν γηα κηα ρξνληά. 

Πξόθιεζε 4
ε
: Σηαηηζηηθό ζθάικα 

Σέινο, κηα άιιε πξφθιεζε πνπ ζπλαληάκε απφ ηε ζχληνκε έξεπλα καο ζηελ ΔΛΣΑΣ, 

είλαη ην γεγνλφο πσο γηα θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο έρνπκε εθηηκήζεηο κε 

ζεκαληηθή πηζαλφηεηα χπαξμεο ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο. Απηφ, φκσο δελ ζεκαίλεη πσο 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ε πιεξνθνξία ζην ρξήζηε, ζε φζν ην δπλαηφ 

ρακειφηεξν επίπεδν (level) ηεο δηάζηαζεο ηεο γεσγξαθίαο. Δλλνείηαη πσο ε πηζαλή 

χπαξμε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη μεθάζαξα είηε ζηα κεηα-

δεδνκέλα, είηε ζαλ επεμήγεζε, κε ηνλ ρξήζηε, φκσο λα έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηελ 

πηζαλή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ. 
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4.8. Πεξίιεςε 

Αθνχ αλαιχζεθαλ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία ζηελ Δπξσπατθή πχιε 

ε αλάιπζε ζπλερίζηεθε ζηε Eurostat, πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο πάξνρνο δεδνκέλσλ, γηα 

λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. Δληνπίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο 

θαηαθεξκαηηζκνχ δεδνκέλσλ, θαη δηάθνξεο πξνθιήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ. 
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5. Σπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Δλψ ηα αλνηθηά δεδνκέλα κπνξνχλ δπλεηηθά λα παξέρνπλ πνιιά νθέιε, ε πηνζέηεζε 

ηνπο εκπεξηθιείεη κηα ζεηξά απφ εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ (Janssen et al 

(2012)). Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία έγηλε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ελφο απφ απηά, ηε 

δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ νη ρξήζηεο ζηελ εχξεζε θαη ρξήζε θαηάιιεισλ αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ. 

Ζ κεζνδνινγία ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε εξγαζία είλαη απηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, 

θαηάιιειε γηα  ηελ πξνζέγγηζε ζχγρξνλσλ θαηλνκέλσλ γηα ηα νπνία ε αληίζηνηρε 

ζεσξία βξίζθεηαη ζε πξψηκα ζηάδηα. Με βάζε ηε κεζνδνινγία, επηιέρηεθαλ πξνο 

κειέηε ηα ζηαηηζηηθά αλνηθηά δεδνκέλα, θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ 

αλνηθηψλ δεδνκέλσλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο απηή ε θαηεγνξία 

δεδνκέλσλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηφζν γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φζν θαη γηα ηνπο 

G8. πγθεθξηκέλα,  ζηελ Δπξσπατθή πχιε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, απφ ηα ζπλνιηθά 8608 

ζχλνια δεδνκέλσλ, ηα 6837 έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί, θαη απφ απηά ηα 6365 είλαη 

ζηαηηζηηθήο θχζεο (πνζνζηφ 93%). ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο 

αλεξγίαο (unemployment). Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζακε σο ρξήζηεο 

αλαδήηεζε κε ηνλ φξν «unemployment» ζηελ Δπξσπατθή Πχιε δεδνκέλσλ, 

ιακβάλνληαο ζαλ απνηέιεζκα 117 ζχλνια δεδνκέλσλ, απφ ηα νπνία ηα 101 έρνπλ ζαλ 

εθδφηε ηε Eurostat.  

Δμ αξρήο, ν ρξήζηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε δηάθνξεο έλλνηεο ηεο αλεξγίαο, φπσο, 

καθξνρξφληα, λεαληθή, αξκνληθή θ.α. ε πξψηε θάζε, ππάξρεη εκθαλήο δπζθνιία ζην 

ρξήζηε γηα λα θαηαλνήζεη άκεζα ηη ηνλ αθνξά. Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηα 

θαηάιιεια ζχλνια, ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά θαη λα δηαβάζεη ηα 

κεηαδεδνκέλα, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, απαηηνχλ γλψζεηο ζηαηηζηηθήο 

πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηνπ κέζνπ ρξήζηε.  

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθαλ ηα ζχλνια δεδνκέλσλ αλά πάξνρν, θη έηζη εληνπίζηεθαλ α) 

χλνια δεδνκέλσλ πνπ δελ αθνξνχζαλ ηελ αλεξγία, αιιά ηε γλψκε ησλ πνιηηψλ πάλσ 

ζε απηή (Eurobarometer) β) χλνια δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ θάπνην άζξνηζκα 

(aggregation) ζε άιια ζχλνια δεδνκέλσλ θάπνηνπ παξφρνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

κεηαβνιή ζηελ αλεξγία γηα ην 2015, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ πξφζζεζε ηεο ηηκήο ηεο 

αλεξγίαο απφ ην 2008 κέρξη ην 2014 ζε ζχλνια δεδνκέλσλ ηεο Eurostat .  
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Σν θχξην θνκκάηη ηεο παξνχζαο αλάιπζεο πεξηειάκβαλε ηελ αλάιπζε 68 ζπλφισλ 

δεδνκέλσλ ηεο Eurostat. Απφ απηά κφλν ην 28% παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο 

ζην ρξήζηε, κέζα απφ πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. ε απηά ηα ζχλνια δεδνκέλσλ 

εληνπίζηεθαλ 17 κεηαβιεηέο, κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ λα είλαη ζε φια θαη λα 

αθνινπζνχλ νη κεηαβιεηέο γεσγξαθία, θχιν θαη ειηθία. Σν πιήζνο εκθάληζεο ησλ 

ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10%. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο νη 

κεηαβιεηέο είλαη ζηελ νπζία νη δηαζηάζεηο πνπ έρνπκε ζην πνιπδηάζηαην κνληέιν 

(multidimensional data model), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή θχβσλ (data cubes). ε πνζνζηφ 70% ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, 

ην επίπεδν ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ είλαη ην έηνο, ελψ 15% είλαη ην πνζνζηφ κε ην 

επίπεδν δηάζηαζεο λα είλαη ν κήλαο, φζν αθξηβψο θαη γηα ην ηξίκελν. Σν ζπρλφηεξν 

εχξνο εηψλ είλαη ην 1999 κε 2014 κε 12 εκθαλίζεηο ζηα 68 ζχλνια δεδνκέλσλ, αξηζκφο 

πνιχ κηθξφο. Άξα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρνπλ αξθεηά εχξε εηψλ.  

Σα βαζηθά επξήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ήηαλ ηα εμήο: α) Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά 

ζχλνια δεδνκέλσλ κε ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο, κε κφλε αιιαγή ηε κνλάδα κέηξεζεο β) 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ κε ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο, κε κφλε αιιαγή ην 

επίπεδν ζηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ γ) Τπάξρνπλ ζχλνια δεδνκέλσλ κε «θιεηδσκέλεο» 

 ηηκέο γηα δηάθνξεο δηαζηάζεηο δ) Τπάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζχλνια δεδνκέλσλ απφ 

ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, πνπ απνηεινχλ «θέηα» (slice) θάπνηνπ άιινπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ 

δηαθνξεηηθήο ππεξεζίαο.  

ηε ζπλέρεηα, ε έξεπλα πέξαζε ζην βαζηθφ πάξνρν, φπνπ πξνζηέζεθαλ ηα εμήο 

επξήκαηα: α) Τπάξρνπλ ίδηα ζχλνια δεδνκέλσλ δεκνζηεπκέλα ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο β) Τπάξρνπλ ζχλνια δεδνκέλσλ κε δηαθνξά ζηνλ ζηαηηζηηθφ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ. 

ηελ εξγαζία, επηζεκαίλεηαη έλα βαζηθφ ζελάξην γηα λα κπνξέζνπκε λα απεηθνλίζνπκε 

ην πξφβιεκα ησλ ρξεζηψλ ζηελ εχξεζε θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο, φπσο απηνί ην επηζπκνχλ. Σν βαζηθφ ζελάξην αθνξά, ζην λα δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα βιέπεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο αλεξγίαο κε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηα επίπεδα απηψλ. Έηζη, ζα είλαη ζε ζέζε ν ρξήζηεο λα επηιέγεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζέιεη λα εθηειέζεη ζηα δεδνκέλα θαη λα εκθαλίδεη ηα ππνζχλνια πνπ 

απηφο επηζπκεί. 

Γηα λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ην βαζηθφ ζελάξην ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ θάπνηεο 

πξνθιήζεηο, νη νπνίεο είλαη πξνο δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε θαηεχζπλζε αθνξά ηηο 
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πξνθιήζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δχν πξνθιήζεηο: Ζ πξψηε πξφθιεζε, αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο 

ειηθίαο, θαζψο παίξλεη πνιιέο θαη δηάθνξεο ηηκέο πνπ δεκηνπξγνχλ επηθάιπςε 

αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ. Ζ δεχηεξε αθνξά ηε ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο 

indicator γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δχν δηαζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ ε κεηαβιεηή απηή αληηθαζηζηά θαη ηηο δχν κεηαβιεηέο, ειηθία θαη θχιν. 

Έηζη, ζε πηζαλή αλαδήηεζε θαη έλσζε παξφκνησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγείηαη 

πξφβιεκα. Ζ δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ηελ πξφθιεζε πνπ εληνπίδεηαη ζην ζέκα ηεο 

ρξήζεο ηνπ ζελαξίνπ, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ην sparsity πνπ ζα εκθαληζηεί ζε πηζαλή 

έλσζε ζπλαθψλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Σν sparsity, δειαδή ην πφζν «αξαηά» είλαη ηα 

δεδνκέλα, εκθαλίδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγεί ε Eurostat. Πην ζπγθξηκέλα, ε Eurostat θάζε έηνο θαη γηα εθείλν κφλν ην 

έηνο, γηα ηε κειέηε ηεο αλεξγίαο πξνζζέηεη λέεο κεηαβιεηέο θαη δηαζηάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα έηνο ε Eurostat απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη σο δηάζηαζε θαη κηα 

κεηαβιεηή θαηά ηε κέηξεζε ηεο αλεξγίαο, πνπ αθνξνχζε ηε κεηαλάζηεπζε, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαβιεηή απηή θαη γηα ηα επφκελα έηε. Έηζη, αλ ζην κέιινλ δνζεί ε 

δπλαηφηεηα γηα αλαδήηεζε θαη έλσζε δεδνκέλσλ, απηφ ζα είλαη έλα πξφβιεκα πνπ ζα 

πξέπεη λα μεπεξαζηεί. 

Σέινο, κέζα απφ ηελ έξεπλα καο εληνπίζακε δεδνκέλα γηα ηελ αλεξγία πνπ παξακέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηα θαη βξίζθνληαη ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο αξρέο θαη ζηηο  ηνπηθέο πχιεο. 

Έηζη, πξνηείλνπκε θαη έλα δεχηεξν ζελάξην, κε αθνξκή ηελ χπαξμε ειάρηζησλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ αλεξγία κε ην επίπεδν ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ, λα είλαη ν κήλαο 

θαη ην επίπεδν ηεο δηάζηαζεο ηεο γεσγξαθίαο, λα είλαη νη κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο 

(metropolitan regions). Έηζη, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα έλσζεο δεδνκέλσλ, 

εθφζνλ απηά ππάξρνπλ ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε δηάθνξεο πχιεο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ Warwickshire) γηα κεγαιχηεξν βάζνο ζηα παξερφκελα δεδνκέλα. 

Ζ ηειεπηαία πξφθιεζε πνπ  επηζεκαίλεηαη θαη αθνξά ην δεχηεξν ζελάξην καο, είλαη 

απηή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα είλαη αξθεηά 

κεγάιν, φηαλ κηιάκε γηα δεδνκέλα ηεο αλεξγίαο κε ην επίπεδν ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

ρξφλνπ, λα είλαη απηφ ηνπ κήλα θαη ην επίπεδν ηεο δηάζηαζεο ηεο γεσγξαθίαο, λα είλαη 

απηφ ηνπ δήκνπ. Παξ’ φια απηά, θαη ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα ζην ρξήζηε, θπξίσο ζε πηζαλή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

σο εληαίν ζχλνιν κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα πξέπεη λα 
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επηζεκαίλεηαη ξεηά ε πηζαλή χπαξμε ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο, κε ηελ επζχλε ρξήζεο ή 

κε ησλ δεδνκέλσλ, λα κεηαβαίλεη ζην ρξήζηε πνπ ζα αλαιάβεη ην ξίζθν. 

Οη πξνηάζεηο καο γηα κειινληηθή έξεπλα αθνξνχλ δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε 

θαηεχζπλζε αθνξά ην πξνο εμέηαζε θαηλφκελν. Δκείο κειεηήζακε ην θαηλφκελν ηεο 

αλεξγίαο, έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα γηα κειέηε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί απηφ 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο (poverty). Δπίζεο, κειεηψληαο δχν ή θαη πεξηζζφηεξα 

θαηλφκελα ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί αλ ε δηάδνζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, αλ ν 

θαηαθεξκαηηζκφο δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζην ίδην κέγεζνο θαη αλ ζα κπνξνχζε λα 

ππάξμεη θάπνηα κνξθή ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλσλ. Ζ δεχηεξε 

θαηεχζπλζε αθνξά ηελ πχιε φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε. Ζ εξγαζίαο καο 

κειέηεζε ηελ Δπξσπατθή πχιε δεδνκέλσλ, ζα κπνξνχζε ε εξγαζία λα ζπλερηζηεί θαη 

λα γίλεη εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεξγίαο ζε δηαθνξεηηθή πχιε. Ζ πχιε απηή 

κπνξεί λα είλαη παγθφζκηα, εζληθή ή θαη ηνπηθή. Μειεηψληαο πχιεο ζε δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε ην βάζνο ησλ παξερφκελσλ δεδνκέλσλ. 
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