
1. Εισαγωγή 

Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ και περαιτζρω 

χριςθσ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμοςίου τομζα, θ παροφςα ζκκεςθ για τθ 

διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων αποτελεί τθ δεφτερθ κατά ςειρά θ οποία 

εκδίδεται από το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ςε εφαρμογι του άρκρου 12Γ  του 

Ν.4305/2014. 

Η ανοικτι διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων ςυνιςτά μία αναγκαία διάςταςθ για μια ςφγχρονθ, 

πολιτοκεντρικι και εξωςτρεφι δθμόςια διοίκθςθ, κακϊσ, μεταξφ άλλων:  

 ενιςχφει ςθμαντικά τθ διαφάνεια και τθ λογοδοςία ςτο δθμόςιο, ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ 

με τθν αρχι τθσ φανερισ δράςθσ τθσ διοίκθςθσ,  

 κακιςτά δυνατι τθ μείωςθ κόςτουσ από τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ςυνόλου του 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, κακϊσ οι δθμόςιοι φορείσ κα αποκτιςουν πλζον άμεςθ πρόςβαςθ 

ςε δεδομζνα, δυνατότθτα που δεν είχαν,   

 μπορεί να οδθγιςει ςε  απτά οικονομικά οφζλθ τόςο ευκζωσ από υπθρεςίεσ που 

αναπτφςςονται με τα ανοικτά δεδομζνα όςο και από το ειςόδθμα που δθμιουργοφν οι νζεσ 

κζςεισ απαςχόλθςθσ που δθμιουργοφνται, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν 

προςτικζμενθσ αξίασ και ςυνακόλουκα, θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςυγκεκριμζνων 

κλάδων τθσ οικονομίασ 

Κατά τθν πρϊτθ ζκκεςθ (Φεβρουάριοσ 2016), θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=133, επιχειρικθκε θ αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ από τθν 

πρϊτθ εφαρμογι του νζου κεςμικοφ πλαιςίου που εγκακίδρυςε ο Ν. 4305/2014. Ειδικότερα, ςε 

ςυνζχεια τθσ αποτφπωςθσ των κφριων χαρακτθριςτικϊν του νζου κεςμικοφ πλαιςίου, ςυγκριτικά με 

το προγενζςτερο, θ ζκκεςθ εςτίαςε ςτισ βαςικζσ επιχειρθςιακζσ ενζργειεσ οι οποίεσ αναλθφκικαν 

από πλευράσ του Υπουργείου για τθν ενεργοποίθςθ των φορζων για τθν ουςιαςτικι εφαρμογι τθσ 

πολιτικισ κακϊσ και ςτα αποτελζςματα τα οποία επιλκαν. Συνοπτικά, θ προγενζςτερθ ζκκεςθ, 

εξετάηοντασ τα επιμζρουσ ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πολιτικισ διαπίςτωςε τα ακόλουκα: 

 Το ανακεωρθμζνο κεςμικό πλαίςιο, το οποίο υιοκετικθκε με το Ν. 4305/2014, 

τροποποιϊντασ το αντίςτοιχο το οποίο είχε εγκακιδρυκεί με το Ν. 3448/2006, ςυνιςτά 

άμεςθ και πλιρθ ανταπόκριςθ και ευκυγράμμιςθ αφενόσ ςτθν ευρωπαϊκι πολιτικι και 

αφετζρου ςτθ διεκνι πρακτικι. 

 Ωσ προσ το βακμό υιοκζτθςθσ τθσ πολιτικισ, το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, υιοκζτθςε άμεςα 

μία ςειρά ενεργειϊν για τθ διάχυςθ τθσ πολιτικισ και τθ γνωςτοποίθςθ των υποχρεϊςεων 

που απορρζουν από τθν υιοκζτθςθ του Ν. 4305/2014.  Ωςτόςο, θ ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων, τόςο ςε ποιοτικό όςο και ςε ποςοτικό επίπεδο, κατζδειξε περιοριςμζνθ 

https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=133


ανταπόκριςθ των φορζων ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων. 

Ειδικότερα, τα προβλιματα τα οποία εντοπίςτθκαν κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ιδίωσ 

ςτθν περιοριςμζνθ ανταπόκριςθ κρίςιμων φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (Μεγάλθ 

υςτζρθςθ ςτα Υπουργεία, και τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ Βακμοφ), ςτθν 

ανάγκθ περαιτζρω βελτιϊςεων ςτισ υποδομζσ, ςτθν περαιτζρω ενεργοποίθςθ μετόχων 

εκτόσ τθσ Διοίκθςθ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ περαιτζρω χριςθ τόςο από φορείσ του δθμόςιου 

τομζα όςο και από κάκε πικανό ενδιαφερόμενο.  

Στθν παροφςα ζκκεςθ, και ςε ςυνζχεια δφο και πλζον ετϊν από τθ ψιφιςθ του Ν. 4305/2014, 

επιχειρείται θ αποτφπωςθ των νεϊτερων εξελίξεων αναφορικά με τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των 

ανοικτϊν δεδομζνων. Ειδικότερα, κα αποτυπωκοφν οι ενζργειεσ οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί από 

πλευράσ του Υπουργείου για τθν προϊκθςθ τθσ πολιτικισ κακϊσ και τα αποτελζςματα αυτισ, 

ςυγκριτικά με τα πορίςματα και ιδίωσ το ςχζδιο δράςθσ το οποίο είχε ενςωματωκεί ςτθν 

προθγοφμενθ ζκκεςθ. 

 


