
5. Γενική Αποτίμηςη Πολιτικήσ  - Αποτίμηςη υλοποίηςησ ςχεδίου δράςησ 2016 

Ωσ προσ το ςχζδιο δράςθσ ζτουσ 2016, το οποίο είχε ενςωματωκεί ςτθν προγενζςτερθ ζκκεςθ 

επιχειρείται θ ςυνοπτικι αποτφπωςθ τθσ προόδου ςε κάκε επιμζρουσ πτυχι, προκειμζνου να 

εντοπιςτοφν πικανά πεδία περαιτζρω βελτίωςθσ τα οποία και δφναται να εξεταςτοφν ςτον 

προγραμματιςμό των επόμενων ετϊν. 

 

 Εντοπιςμόσ  κρίςιμων φορζων τησ Διοίκηςησ για την εφαρμογή τησ πολιτικήσ των ανοικτών 

δεδομζνων 

Η προθγοφμενθ ετιςια ζκκεςθ (ζτουσ 2016) είχε διαπιςτϊςει ωσ εξαιρετικά περιοριςμζνθ τθν 

ανταπόκριςθ κρίςιμων φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, εντοπίηοντασ μεγάλθ υςτζρθςθ ςτα 

Υπουργεία (ςε τομείσ όπωσ θ Παιδεία, θ Υγεία, θ Εργαςία, θ Κοινωνικι Αςφάλιςθ, θ Οικονομία, οι 

Μεταφορζσ), ςτισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και βϋ βακμοφ 

και ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Σε ςυνζχεια τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ  ανάλυςθσ των 

δεδομζνων, προκφπτει ότι ςυγκριτικά με το προθγοφμενο ζτοσ, παρατθρικθκε ςθμαντικι 

ενεργοποίθςθ ςτουσ τομείσ πολιτικισ όπωσ θ Παιδεία, θ Εργαςία και οι Μεταφορζσ, ενεργοποιικθκε 

θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των αποκεντρωμζνων διοικιςεων και των περιφερειϊν, ενϊ 

ενεργοποιικθκαν αρκετοί Διμοι, εξακολουκϊντασ ωςτόςο να αποτελοφν μικρό ποςοςτό επί του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ βακμοφ. Συνεπϊσ, ο ςτόχοσ του 

εντοπιςμοφ κρίςιμων φορζων τθσ διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν 

δεδομζνων παραμζνει, και κα περιγραφοφν ςτθ ςυνζχεια οι βαςικοί ςτοχευόμενοι φορείσ. 

 

 Διάςταςη υποδομών 

Η προθγοφμενθ ετιςια ζκκεςθ (ζτουσ 2016) είχε διαπιςτϊςει ότι ο υφιςτάμενοσ διαδικτυακόσ τόποσ 

www.data.gov.gr, ο οποίοσ είχε υλοποιθκεί ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, από ςτελζχθ του 

Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  με ςκοπό τθν άμεςθ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ δε μποροφςε όμωσ να υποςτθρίξει τεχνολογικά τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ ςτο ςφνολο 

του δθμοςίου τομζα και τθν αναμενόμενθ μελλοντικι ηιτθςθ χριςθσ των διακζςιμων ανοικτϊν 

δεδομζνων. Η πλιρθσ λειτουργικότθτα τθσ Κεντρικισ Πφλθσ για τα ανοικτά δεδομζνα ζχει ςχεδιαςτεί 

και κα υλοποιθκεί μζςω του ζργου «Κεντρικζσ Υπολογιςτικζσ Υποδομζσ τθσ ΚτΠ ΑΕ - Κόμβοσ G-Cloud 

τθσ ΓΓΠΣ», το οποίο εξακολουκεί και βρίςκεται ςε εξζλιξθ και ςτο πλαίςιο αυτοφ ζχει προβλεφκεί θ 

δθμιουργία Πλατφόρμασ Διαχείριςθσ, Αναηιτθςθσ και Διάκεςθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων (Open data 

platform), ςτθν οποία κα ςυλλζγονται αυτοματοποιθμζνα ανοικτά δεδομζνα που προκφπτουν από 

Πλθροφοριακά Συςτιματα, αλλά κα μποροφν να ειςαχκοφν και με μθ αυτόματθ διαδικαςία, ανοικτά 

δεδομζνα από κάκε φορζα τθσ  Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Επομζνωσ, θ βελτίωςθ των τεχνικϊν υποδομϊν 

ζχει δρομολογθκεί και αποτελεί αντικείμενο το οποίο προωκείται από το Υπουργείο Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ. 

http://www.data.gov.gr/


  Συμμετοχή μετόχων εκτόσ τησ Διοίκηςησ: αξιολόγηςη αναγκαιότητασ/δυνατότητασ/οφζλουσ.  

Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ μετόχων κάκε επιπζδου ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ 

για τα ανοικτά δεδομζνα, το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  εξακολουκεί να διατθρεί τισ 

ςχζςεισ του, τθν ενεργό παρουςία του και τθ ςυνεργαςία του με ιδιωτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ, 

ςυνδζςμουσ επιχειριςεων, τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα κακϊσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Κακϊσ θ 

προϊκθςθ των ςυνεργατικϊν διαδικαςιϊν αποτελεί ζνα βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ουςιαςτικισ 

εφαρμογισ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων, παραμζνουν βαςικι κατεφκυνςθ τθσ 

μελλοντικισ ςτρατθγικισ, θ οποία κα αξιοποιείται περαιτζρω όςο επιτυγχάνεται θ ςϊρευςθ 

κρίςιμθσ αρικμθτικά και ποιοτικά μάηασ ςυνόλων δεδομζνων ςτο portal data.gov.gr. 

 

 Ενδυνάμωςη τησ περαιτζρω χρήςησ από φορείσ του δημοςίου τομζα και λοιποφσ 

ενδιαφερόμενουσ  

Η περαιτζρω χριςθ των ςυνόλων εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων που διατίκενται ςτο 

κεντρικό αποκετιριο αποτζλεςε βαςικι ςτόχευςθ του ςχεδίου δράςθσ για το ζτοσ 2016, κακϊσ μζςω 

τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, δφναται να 

αντλθκοφν ουςιαςτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων. Δεδομζνου 

ότι και για τθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ τίκεται ωσ αναγκαία προχπόκεςθ θ 

ςυγκζντρωςθ κρίςιμθσ μάηασ ςυνόλων δεδομζνων, βρίςκονται υπό ςχεδιαςμό ςυμπλθρωματικζσ 

ενζργειεσ αναφορικά με τον εν λόγω ςτόχο, όπωσ παρουςιάηονται ςτθν επόμενθ ενότθτα.  

 

 Πτυχζσ οικονομικήσ αποτίμηςησ 

Μζροσ του ςχεδιαςμοφ του Υπουργείου εξακολουκεί να αποτελεί θ επιδίωξθ τθσ ακριβζςτερθσ 

αποτίμθςθσ και ποςοτικοποίθςθσ του οφζλουσ που απορρζει από τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ 

περαιτζρω χριςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων, προωκϊντασ τθν ζναρξθ των βθμάτων τθσ δομθμζνθσ 

διαδικαςίασ, όπωσ είχε περιγραφεί ςτο ςχζδιο δράςθσ ζτουσ 2016, και εντατικοποιείται με τθν 

αφξθςθ των ςυνόλων δεδομζνων τα οποία αναρτϊνται ςτο κεντρικό αποκετιριο. 

 

Εν κατακλείδι, εξετάηοντασ τα επιμζρουσ ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πολιτικισ θ οποία εφαρμόηεται 

ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ για τα ανοικτά δεδομζνα κατά το προθγοφμενο ζτοσ, με ζμφαςθ 

ςτισ πλζον πρόςφατεσ ενζργειεσ οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί από το Υπουργείο Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, κακϊσ και τθν εμπειρία οριςμζνων φορζων όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 

3.7.2 , οι βαςικοί ςτόχοι που επιδιϊκονται μακροπρόκεςμα είναι: 

1. θ περαιτζρω αφξθςθ του αρικμοφ των ςυνόλων δεδομζνων που ζχουν αναρτθκεί ςτο κεντρικό 

αποκετιριο www.data.gov.gr, με τθν ανάρτθςθ νζων ςυνόλων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και 

θ  περαιτζρω αφξθςθ του αρικμοφ των φορζων υπόχρεων προσ ζνταξθ ςτο κεντρικό αποκετιριο  



2 θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςυνόλων δεδομζνων τα οποία αναρτϊνται  μζςα και από τθ 

βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του ελλθνικοφ portal των ανοικτϊν δεδομζνων,  

Μζςω των ανωτζρω πυλϊνων, κα επιτευχκεί θ βαςικι ςτρατθγικι ςτόχευςθ, θ οποία ςυνίςταται 

ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων, προκειμζνου να αντλθκοφν 

επιπρόςκετα οφζλθ από τθν πολιτικι των ανοικτϊν δεδομζνων ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία, 

όπωσ αναλφεται και ςτθν επόμενθ ενότθτα. 

 


