
3. Επιχειρηςιακή διάςταςη – ενζργειεσ για την πλήρη εφαρμογή του Ν. 4305/2014  

Όπωσ κατζςτθ ςαφζσ από τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ (2016), παρά τθν πλθρότθτα του κεςμικοφ 

πλαιςίου για τθν ανοικτι διάκεςθ των δεδομζνων και τθν αυςτθρότθτα των τικζμενων προκεςμιϊν 

για τθ τιρθςθ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ, μία ςειρά φορζων δεν ανταποκρίκθκε εμπρόκεςμα ςτισ 

επιταγζσ του Ν. 4305/2014. Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, μζςω του ςυντονιςμοφ του 

αρμόδιου Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ τθσ Διεφκυνςθσ 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μεταρρυκμιςτικισ Πολιτικισ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ δρομολόγθςε μία δζςμθ ενεργειϊν προςανατολιςμζνθ ςτθν πλιρθ εφαρμογι τθσ 

πολιτικισ ανοικτισ διάκεςθσ ςε ςτοχευμζνουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ οι οποίοι είτε δεν 

είχαν ενεργοποιθκεί είτε δεν είχαν ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ του άρκρου 10 

του Ν. 4305/2014.  

 

3.1.  Διενζργεια ςυναντήςεων 

Όπωσ και κατά το προθγοφμενο ζτοσ, κατά τον ίδιο τρόπο αξιοποιικθκε από το Τπουργείο το 

εργαλείο των ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με ςτόχο τθν 

εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων. Λόγω του ειδικοφ βάρουσ και του επιτελικοφ 

ρόλου τουσ, δόκθκε ςε πρϊτο ςτάδιο ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ενεργοποίθςθ: 

 των Τπουργείων, τα οποίο λόγω τθσ αποςτολισ τουσ, αφενόσ διακζτουν ζνα ςθμαντικό 

πλοφτο εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων, ιδίωσ οικονομικοφ, επιχειρθματικοφ και 

κοινωνικοφ περιεχομζνου, επί τθ βάςθ των οποίων δφναται να αναπτυχκοφν εφαρμογζσ 

υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και αφετζρου δφνανται να διαδραματίςουν ουςιϊδθ ρόλο 

ςτθν ενεργοποίθςθ και τθν υποκίνθςθ των εποπτευόμενων φορζων τουσ για τθν εφαρμογι 

τθσ πολιτικισ ανοικτισ διάκεςθσ, κινθτοποιϊντασ και ςυντονίηοντασ τθν πολιτικι ανοικτϊν 

δεδομζνων.  

 των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, λόγω του ιδιαίτερου κεςμικοφ τουσ ρόλου, τθσ ειδικισ αποςτολισ 

τουσ και του ειδικοφ βάρουσ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που 

ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ,  

 των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ιδίωσ αναφορικά με τουσ ΟΣΑ αϋ βακμοφ, κακϊσ 

ζνα πολφ μικρό ποςοςτό επί του γενικοφ ςυνόλου είχε αρχικά ανταποκρικεί ςτισ 

υποχρεϊςεισ του Ν. 4305/2014. 

 λοιπϊν φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, οι οποίοι, αςχζτωσ τθσ νομικισ τουσ μορφισ, λόγω 

τθσ αποςτολισ τουσ, διακζτουν δεδομζνα τα οποία εντάςςονται ςε κατθγορίεσ υψθλισ 

αξίασ, όπωσ αυτά αναγνωρίηονται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ιδίωσ ςτισ ακόλουκεσ πζντε 

κεματικζσ κατθγορίεσ ςυνόλων δεδομζνων, οι οποίεσ  παρουςιάηουν τθν υψθλότερθ ηιτθςθ 



για περαιτζρω χριςθ  (Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ  - ΕΕ C240/5
1
), όπωσ Γεωχωρικά δεδομζνα, 

Γεωςκόπθςθ και περιβάλλον, υγκοινωνιακά δεδομζνα, τατιςτικά ςτοιχεία κ.ά. και ωσ εκ 

τοφτου  μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ. 

Με τθν πάροδο του χρόνου πζρα από τθν αρχικι ενεργοποίθςθ των φορζων, ο ςτόχοσ τθσ 

διενζργειασ των ςχετικϊν ςυναντιςεων διευρφνκθκε, αποςκοπϊντασ πλζον και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

περαιτζρω χριςθσ των δεδομζνων τα οποία ζχουν αναρτθκεί ςτο κεντρικό αποκετιριο 

www.data.gov.gr από τουσ δθμόςιουσ φορείσ. Ειδικότερα όπωσ ανζφερε και θ προθγοφμενθ ζκκεςθ 

(2016)
2
, οι φορείσ του Δθμοςίου Σομζα δε νοοφνται μόνον ωσ πάροχοι ανοικτϊν δεδομζνων, αλλά 

και ωσ χριςτεσ αυτών. Μζςω των ςυναντιςεων, επιδιϊχκθκε θ δθμιουργία των ςυνεργειϊν διά των 

οποίων φορείσ του δθμοςίου τομζα κα ‘‘διεκδικοφν’’ τθν ανάρτθςθ, προσ περαιτζρω χριςθ, 

ςυνόλων δεδομζνων προερχομζνων από άλλουσ φορείσ (μελζτεσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εφαρμογζσ 

κ.ο.κ.) με ςτόχο οικονομίεσ ςε επίπεδο πόρων των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ςτον βακμό που κα 

απαλλαγοφν από τον φόρτο εξ’ υπαρχισ καταςκευισ πλθροφορίασ ιδθ διακζςιμθσ και διατικζμενθσ 

από άλλουσ φορείσ, αλλά ακόμα και ςε αμιγϊσ οικονομικό επίπεδο εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ λογικι 

παγιωκεί ςτον τρόπο λειτουργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

Παράλλθλα, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

α’ βακμοφ, κλικθκαν φορείσ οι οποίοι είχαν εφαρμόςει τθν πολιτικι ανοικτϊν δεδομζνων, ζχοντασ 

ιδθ τα πρϊτα αποτελζςματα, με φορείσ οι οποίοι βρίςκονταν ςε πρϊιμο ςτάδιο, με ςτόχο τθν 

ανταλλαγι απόψεων αναφορικά με ειδικότερεσ πτυχζσ τθσ πολιτικισ, όπωσ τθ διαδικαςία ζκδοςθσ 

των αποφάςεων περιγραφισ του άρκρου 10 του Ν. 4305/2014, το ςυντονιςμό και τθν επικοινωνία 

εντόσ των οργανικϊν μονάδων του φορζα κ.ο.κ.  Επιπρόςκετα, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, 

επιχειρικθκε κοινι ςυνάντθςθ μεταξφ δθμοςίων φορζων και του εποπτεφοντοσ Τπουργείου, με 

ςτόχο τθ ςυντονιςμζνθ εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν. 

Αναλυτικά, και ςε ςυνζχεια γραπτισ πρόςκλθςθσ δρομολογικθκε κφκλοσ ςυναντιςεων με τουσ 

ακόλουκουσ φορείσ, όπωσ αναλφονται ανά κατθγορία φορζα
3
: 

Πίνακασ 1: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςώπουσ Τπουργείων  

Α. Υπουργεία 

22/1/2016 Τπουργείο Τποδομών και Μεταφορών  

                                                           
1
 Προςβάςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri= 

CELEX:52014XC0724(01)&from=EN)  
2
 Ενότθτα 5.4 τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), 

διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/ 
2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE% 
B7.pdf  
3
 τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ αναφζρονται όλοι οι φορείσ οι οποίοι κλικθκαν ςε ςυναντιςεισ και 

επιςθμαίνονται με ζντονθ γραφι και υπογράμμιςθ όςοι παρζςτθςαν.  

http://www.data.gov.gr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:52014XC0724(01)&
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:52014XC0724(01)&
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0724(01)&from=EN
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/%202016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%25%20B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/%202016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%25%20B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/%202016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%25%20B7.pdf


22/1/2016 Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

25/1/2016 Τπουργείο Εξωτερικών 

27/1/2016 Τπουργείο Παιδείασ, Ερευνάσ και Θρθςκευμάτων 

13/9/2016  

Τπουργείο Εςωτερικών, Τποδομών και Μεταφορών, Πρώθν Προςταςίασ του 

Πολίτθ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Παιδείασ, Ερευνάσ και Θρθςκευμάτων, 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) 

15/9/2016 

Τπουργείο Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Εκνικισ Άμυνασ, 

Εξωτερικών, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τγείασ, Οικονομικών, 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Επικρατείασ) 

28/9/2016 Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

5/10/2016 Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ 

17/10/2016 Τπουργείο Ναυτιλίασ 

29/11/2016 

Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (κατόπιν πρόςκλθςθσ του Τπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων)  

22/12/2016  Τπουργείο Τγείασ (κατόπιν πρόςκλθςθσ του Τπουργείου Τγείασ) 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 

Πίνακασ 2: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςώπουσ Ανεξάρτθτων Αρχών  

Β. Ανεξάρτητεσ αρχζσ 

2/11/2016  Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 

15/12/2016  

1. Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων προςωπικοφ Χαρακτιρα  

2. Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιών  

3. Ανώτατο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ  

4. Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ  

5. υνιγοροσ του Πολίτθ  

6. Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ  

7. Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων  

8. Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ  

9. Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι  

10. Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων 



20/12/2016  

1. υνιγοροσ του Καταναλωτι  

2. Εκνικι Αρχι Ιατρικώσ Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ  

3. Εκνικό υμβοφλιο Δθμόςιασ Τγείασ  

4. Αρχι Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανώτατθ Εκπαίδευςθ  

5. Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ 

Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των 

Δθλώςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ  

6. Επιτροπι Διερεφνθςθσ Ατυχθμάτων και Αςφάλειασ Πτιςεων  

7. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι  

8. ώμα φορολογικών Διαιτθτών  

9. Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων   

10. Ρυκμιςτικι Αρχι ιδθροδρόμων 

21/12/2016  

1. Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ  

2. Εκνικι Αρχι υντονιςμοφ Πτιςεων  

3. Επιτροπι Διερεφνθςθσ ιδθροδρομικών Ατυχθμάτων και υμβάντων  

4. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Εξετάςεων  

5. Ρυκμιςτικι Αρχι Επιβατικών Μεταφορών  

6. Ελλθνικό Δθμοςιονομικό υμβοφλιο  

7. Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων  

8. Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικών Προςφυγών  

9. Αρχι Πολιτικισ Αεροπορίασ (Δε λειτουργεί ακόμα) 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 

 

Πίνακασ 3: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςώπουσ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και ΟΣΑ α΄ και 

β΄βακμοφ   

Γ. Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ, Οργανιςμοί Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ α΄ και β΄ βαθμοφ  

29/1/2016  

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ Θεςςαλίασ-τερεάσ Ελλάδα, Θπείρου - Δυτικισ 

Μακεδονίασ, Μακεδονίασ – Θράκθσ 

29/1/2016 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, Κριτθσ, 

Αιγαίου και Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 

2/2/2016  Περιφζρεια Αττικισ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ 

24/3/2016  
Διμοι Αττικισ (Ηωγράφου, Ηλιοφπολθσ, Θράκλειου Αττικισ, Κλιου, Καιςαριανισ, 



Καλλικζασ, Κερατςινίου –Δραπετςώνασ, Κθφιςιάσ, Κορυδαλλοφ, Κρωπίασ, 

Λαυρεωτικισ, Λυκόβρυςθσ- Πεφκθσ, Μάνδρασ-Ειδφλλιασ, Μαρακώνοσ, 

Μαρκόπουλου Μεςογαίασ, Μεγαρζων, Μεταμόρφωςθσ, Μοςχάτου-Σαφρου, Νζασ 

Ιωνίασ, Νζασ μφρνθσ) 

31/3/2016  

Διμοι Αττικισ (Καλλικζασ, Νίκαιασ- Αγ. Ιωάννθ Ρζντθ, Παιανίασ, Παλαιοφ Φαλιρου, 

Παλλινθσ, Παπάγου- Χολαργοφ, Πειραιά, Πεντζλθσ, Περάματοσ, Περιςτερίου, 

Πετροφπολθσ, Ραφινασ- Πικερμίου, αλαμίνασ, αρωνικοφ, πάτων- Αρτζμιδοσ, 

Φιλαδζλφειασ- Χαλκθδόνοσ, Φιλοκζθσ –Ψυχικοφ, Φυλισ, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, 

Ωρωποφ) 

7/4/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Αγ. Βαρβάρασ, Αγ. Παραςκευισ, Αγ. Δθμθτρίου, Αγ. Αναργφρων- 

καματεροφ, Ακθναίων, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουςίου, Αςπροπφργου, Αχαρνών, 

Βάρθσ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ, Βριλθςςίων, Βφρωνοσ, Γαλατςίου, Γλυφάδασ, Δάφνθσ-

Τμθττοφ, Διονφςου, Ελευςίνασ, Ελλθνικοφ- Αργυροφπολθσ) 

4/10/2016  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ 

13/12/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Αμαροφςιου, Κρωπίασ, Γαλατςίου, Ιλίου, Αιγάλεω, Φιλαδζλφειασ- 

Χαλκθδόνοσ, Αγίου Δθμθτρίου, Ακθναίων, Αγ. Παραςκευισ, Θρακλείου Αττικισ,) 

14/12/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Ωρωποφ, Δάφνθσ- Τμθττοφ, Διονφςου, Νζασ μφρνθσ, Νζασ 

Ιωνίασ, Ραφινασ-Πικερμίου) 

19/12/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Χαλανδρίου, Σαφρου- Μοςχάτου, Περιςτερίου, Κερατςινίου- 

Δραπετςώνασ, Αχαρνών, Χαϊδαρίου, Φιλοκζθσ – Ψυχικοφ, Μεταμόρφωςθσ) 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 

Πίνακασ 4: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςώπουσ λοιπών φορζων  

Δ. Λοιποί φορείσ 

5/2/2016  Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία (ΕΜΤ) 

8/2/2016  

2θ Τγειονομικι Περιφζρεια (Πειραιώσ και Αιγαίου), 3θ Τγειονομικι Περιφζρεια 

(Μακεδονίασ), 4θ Τγειονομικι Περιφζρεια (Μακεδονίασ και Θράκθσ) , 5θ 

Τγειονομικι Περιφζρεια (Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ), 6θ Τγειονομικι 

Περιφζρεια (Πελοποννιςου- Ιονίων Νιςων- Θπείρου & Δυτ. Ελλάδασ), 7θ 

Τγειονομικι Περιφζρεια (Κριτθσ) 

10/3/2016  

Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ Ν. Αττικισ, ΚΕΕΛΠΝΟ, 2θ Δ.Τ.ΠΕ. Πειραιώσ και Αιγαίου, 

ΕΟΦ, 1
θ
 ΤΠΕ Αττικισ 



4/4/2016  

Πανεπιςτιμια – ΑΣΕΙ Ακινασ (Εκνικόν και Καποδιςτρικόν Πανεπιςτιμιον Ακθνών, 

Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Πανεπιςτιμιο 

Πειραιώσ, Πάντειο Πανεπιςτιμιο , Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο Ακθνών , Γεωπονικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνών , Ανωτάτθ χολι Καλών Σεχνών , ΣΕΙ Ακινασ , ΣΕΙ Πειραιά , 

ΑΠΑΙΣΕ , ΕΑΠ) 

19/4/2016 

Νοςοκομεία (Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Ακθνών «θ Αγία οφία», Γενικό 

Νοςοκομείο Παίδων Ακθνών Π. & Α. Κυριακοφ, Γενικό Νοςοκομείο Παίδων 

Πεντζλθσ, Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ «ιςμανόγλειο-Αμαλία Φλζμιγκ» , Γενικό 

Νοςοκομείο «Ζλενα Βενιηζλου- Αλεξάνδρα», Πακολογικό Νοςοκομείο Ακθνών 

«πθλιοποφλειο  - θ Αγ. Ελζνθ», Εκνικό Κζντρο Αποκατάςταςθσ, Γενικό 

Νοςοκομείο Αττικισ ΚΑΣ, Γενικό Νοςοκομείο Ν. Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο –

Πατθςίων, Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Θ Παμμακάριςτοσ», Γενικό Νοςοκομείο 

Νοςθμάτων Θώρακοσ Ακθνών «ωτθρία», Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Γ. 

Γεννθματάσ» , Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Λαϊκό» , Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών 

«Ιπποκράτειο», Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Κοργιαλζνειο/Μπενάκειο» Γενικό 

Αντικαρκινικό Νοςοκομείο Ακθνών «Αγ. άββασ», Γενικό Ογκολογικό Νοςοκομείο 

Κθφιςίασ «Οι Αγ. Ανάργυροι», Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «θ Ελπίσ», Νοςοκομείο 

αφροδίςιων & δερματικών νόςων Ακθνών «Ανδρζασ υγγρόσ», Γενικό Νοςοκομείο 

Ακθνών «o Ευαγγελιςμόσ- οφκαλμιατρείο Ακθνών- Πολυκλινικι)-  

22/4/2016  

Νοςοκομεία Πρώθν Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα» (ανικει ςτο Γ.Ν. Νίκαιασ «ΑΓΙΟ 

ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΩΝ») , Ψ.Ν.Α. (Δαφνί) ,  «Δρομοκαΐτειο» , Γ.Ν.Ε. «Θριάςιο» , Ε.Α.Ν.Π. 

«Μεταξά» , Γ.Ν. Νίκαιασ «Άγιοσ Παντελειμων» , Π.Γ.Ν. «Αττικόν» , Γ.Ν.Π. 

«Σηάνειο» , Γ.Ν. – Κ.Τ. Κυκιρων «Σριφφλλειο» , Γ.Ν. Αςκλθπιείο Βοφλασ 

30/5/2016 Επιμελθτιρια 

29/9/2016  Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) 

4/10/2016  Οργανιςμόσ Ελλθνικών Γεωργικών Αςφαλίςεων (ΕΛΓΑ) 

6/10/2016  Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΑΕ. (ΘΔΙΚΑ) 

13/10/2016  

1. Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ  2. ΔΟΑΣΑΠ  3. Γενικά Αρχεία του Κράτουσ 

4. Κδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ) 

14/10/2016  

1.ΕΛΓΟ - Διμθτρα 2. Εκνικό Κδρυμα Αγροτικισ Ζρευνασ (ΕΘΙAΓE)(ενςωμάτωςθ 

ςτον ΕΛΓΟ-Διμθτρα) 3. Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο 

20/10/2016  
Εκνικό φςτθμα Τποδομών Ποιότθτασ – Ε..Τ.Π. (άρ. 6 Ν.4109/2013): 1.1. Ελλθνικό 



Ινςτιτοφτο Μετρολογίασ, 1.2. Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Σ. 

Α.Ε.) (N.372/1976 & Ν. 2414/1996 & Π.Δ. 155/1997), 1.3. Εκνικό φςτθμα 

Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Τ.Δ. Α.Ε.) (Ν.3066/2002)) 

25/10/2016  

1 . Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ - ΟΔΕ Διαφγεια 2. Αυτόνομοσ Οικοδομικόσ 

Οργανιςμόσ Αξιωματικών 3. Μετοχικό Σαμείο τρατοφ 4. Νοςθλευτικό Κδρυμα 

Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ 

26/10/2016  

1. Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικών Πιςτώςεων (Ο.Α.Ε.Π.) (Ν. 1796/1988) – 

ΝΠΙΔ, 2. Κζντρο Προγραμματιςμοφ και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) (Ν. 

2579/1998)- ΝΠΙΔ, 3. Κζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου 

(Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) (N. 717/1977)- ΝΠΙΔ, 4. Σαμείο Ανάπτυξθσ Νζασ Οικονομίασ Α.Ε. (Ν. 

2843/2000), 5. Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.  

(Enterprise Greece) (Ν.2372/1996 και Ν.4242/2014) 

27/10/2016  

1.  Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ – ΝΠΙΔ, 2. Εκνικόσ Οργανιςμόσ 

Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – 

ΝΠΙΔ. 3. Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτών και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (Ι.Σ.Τ.Ε.) - 

ΝΠΙΔ" 

3/11/2016  

1. Μετοχικό Σαμείο Πολιτικών Τπαλλιλων - ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

2. ώμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ (.ΕΠ.Ε.) 3. Οργανιςμόσ Γεωργικών Αςφαλίςεων 

(Ο.Γ.Α.) 4. Ενιαίο Σαμείο Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων (Ε.Σ.Α.Α.) 5. Ενιαίο Σαμείο 

Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (Ε.Σ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.) 6. 

Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Σ.Ε.Α.) 7. Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.) (αρ. 6 του Ν.3106/2003 και αρ. 20 του Ν.3402/2005) – 

ΝΠΙΔ 8. Οργανιςμόσ Μεςολάβθςθσ και Διαιτθςίασ (Ανεξάρτθτοσ φορζασ που 

λειτουργεί ςτα πλαίςια του Ν. 1876/1990) - ΝΠΙΔ 

9/11/2016  Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ) 

11/11/2016  

1. Ανώνυμθ Εταιρεία Μονάδων Τγείασ (Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.) (Ν.3293/2004) Θυγατρικζσ 

Εταιρείεσ του Ε.Ο.Φ.: 2. Ινςτιτοφτο Φαρμακευτικισ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ Α.Ε. 

(Ι.Φ.Ε.Σ. Α.Ε.) 3. Εκνικό Κζντρο Αξιολόγθςθσ τθσ Ποιότθτασ και Σεχνολογίασ ςτθν 

Τγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Σ.Τ.) (ΦΕΚ 11054/2011 τ.ΑΕ-ΕΠΕ) (πρώθν Ε.ΚΕ.Β.Τ.Λ. Α.Ε.)  4. 

Εταιρεία υςτιματοσ Αμοιβών Νοςοκομείων Α.Ε. (Ε..Α.Ν.) (αρ. ζκτο 

Ν.4286/2014). 5. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων (Ε.Ο.Μ.) (Ν.2737/1999) – 

ΝΠΙΔ 6. ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΑΣΕΡ" 

 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 



 

3.2. Διενζργεια εκπαιδευτικών ημερίδων  

Παράλλθλα με τθ διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ των φορζων και ςτο πλαίςιο τθσ 

διάχυςθσ τθσ ςχετικισ πολιτικισ ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, και ςε ςυνζχεια ςχετικοφ αιτιματοσ 

του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.) του Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, 

υλοποίθςε επιμορφωτικζσ δράςεισ με τίτλο «Ημερίδα με αντικείμενο τα Ανοικτά Δεδομζνα» οι 

οποίεσ ςυγχρθματοδοτικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα 

2014-2020») ςτον κεματικό κφκλο «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και εφαρμοςμζνεσ τεχνολογίεσ».  

κοπόσ των θμερίδων ιταν θ ενθμζρωςθ και προϊκθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων για τθν βελτίωςθ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και υπερεκνικό επίπεδο. το πλαίςιο αυτό το 

πρόγραμμα αποςκοποφςε μεταξφ άλλων:   

 ςτθν εφαρμογι και προςαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τα ανοικτά δεδομζνα, 

 ςτθν επιχειρθςιακι υποςτιριξθ των φορζων για τθν ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων, 

 ςτθ διάχυςθ τθσ χριςθσ δεδομζνων, ςε ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που αςχολοφνται 

με διαλειτουργικζσ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,   

 ςτθ αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων. 

τισ θμερίδεσ, πραγματοποιικθκαν ειςθγιςεισ ςτελεχϊν του Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ 

Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ. Η διοργάνωςι τουσ χαρακτθρίςτθκε από ςθμαντικό βακμό 

ανταπόκριςθσ από ςτελζχθ φορζων όλων των επιπζδων διοίκθςθσ που διαχειρίηονται δεδομζνα, 

όπωσ Διμοι, Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ, 

Νοςοκομεία, Πανεπιςτιμια, Ερευνθτικοφσ Φορείσ, Ελεγκτικά ϊματα, Επιμελθτιρια. 

Οι πζντε (5) θμερίδεσ οι οποίεσ ζλαβαν χϊρα ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, ανά περιοχι είναι οι 

ακόλουκεσ: 

Πίνακασ 5: Διενζργεια θμερίδων ΙΝ.ΕΠ. ανά τθν Επικράτεια  

20/5/2016 Ημερίδα ΙΝ.ΕΠ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ν. 4305/2014 ςτθ Λάριςα
4
 

25/5/2016 Ημερίδα ΙΝ.ΕΠ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ν. 4305/2014 ςτθν Ακινα
5
 

21/6/2016 Ημερίδα ΙΝ.ΕΠ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ν. 4305/2014 ςτο Ηράκλειο Κριτθσ
6
 

28/6/2016 Ημερίδα ΙΝ.ΕΠ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ν. 4305/2014 ςτθ Θεςςαλονίκθ
7
 

                                                           
4
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_05_20_Larisa_Opendata.pdf  

5
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf  

6
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Kriti_Open_Data.pdf  

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_05_20_Larisa_Opendata.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Kriti_Open_Data.pdf


4/7/2016 Ημερίδα ΙΝ.ΕΠ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ν. 4305/2014 ςτθν Ακινα
8
 

 

3.3. Γραπτή και προφορική επικοινωνία  - Λοιπζσ ενζργειεσ 

Σα ςτελζχθ του Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ, ςτο πλαίςιο των 

ςχετικϊν αρμοδιοτιτων, προβαίνουν ςε ςειρά γραπτϊν και προφορικϊν οδθγιϊν με τουσ υπόχρεουσ 

φορείσ για τθν εφαρμογι του Ν. 4305/2014, επιλφοντασ ςειρά ερωτθμάτων που άπτονται ςτθν 

εφαρμογι τθσ πολιτικισ. θμειϊνεται ωςτόςο, ότι, άποψθ τθσ Τπθρεςίασ είναι ότι, ςε μεγάλο βακμό 

και για τθν πρϊτθ εφαρμογι των διατάξεων το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο
9
, μζςω τθσ ζκδοςθσ των 

αρίκμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ)
10

 και ΔΗΔ/Φ./19710/16.6.2015 (ΑΔΑ: 

7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι)
 11

 εγκφκλιων κρίκθκε αρχικά επαρκζσ για τθν αποςαφινιςθ των βαςικϊν εννοιϊν 

και τθσ προβλεπόμενθσ εκ του Νόμου διαδικαςίασ.  

Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ ζκκεςθσ, εκδόκθκε θ  αρικμ. 

πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24.1.2017
12

 (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΘΨ-473) πρόςφατθ ςχετικι εγκφκλιοσ με κζμα 

τθν «Επίςπευςθ ενεργειϊν από τουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των 

ανοικτϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Αϋ)». τόχοσ τθσ εγκυκλίου είναι θ 

ενεργοποίθςθ φορζων, που, ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ ζκκεςθσ, επικαιροποιθμζνα με 

νεϊτερα ςτοιχεία, ζχουν ζωσ ςιμερα αδρανιςει ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ων ανοικτϊν 

δεδομζνων ι τθν ζχουν εφαρμόςει αποςπαςματικά. Επιςθμαίνονται εκ νζου επιτακτικά οι 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το κεςμικό πλαίςιο και οι ςυνζπειεσ οι οποίεσ απορρζουν από τθ 

μθ εφαρμογι τουσ, παρζχοντασ και οριςμζνεσ διευκρινιςεισ, ςε ςυνζχεια ερωτθμάτων που ζχουν 

περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ και ςτθν προςπάκεια τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ βελτίωςθσ των προσ 

ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων φορζων του δθμοςίου μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.data.gov.gr, με 

απϊτερο ςτόχο τθν μεγιςτοποίθςθ των κετικϊν επιδράςεων τθσ υιοκζτθςθσ τθσ πολιτικισ των 

ανοικτϊν δεδομζνων ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν Κοινωνία των Πολιτϊν, δθλαδι ςτθ μεγιςτοποίθςθ 

τθσ χριςθσ των ανοικτϊν δθμοςίων δεδομζνων με τρόπουσ πρακτικά ωφζλιμουσ για τισ 

επιχειριςεισ, τθν Κοινωνία των Πολιτϊν αλλά και τθν ίδια τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Παράλλθλα, τα ςτελζχθ του Σμιματοσ βρίςκονται ςε ςυνεχι επικοινωνία και κατά το ςτάδιο τθσ 

ανάρτθςθσ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο 

data.gov.gr και ειδικότερα αναφορικά με: 

                                                                                                                                                                      
7
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Thes_Open_Data.pdf  

8
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf 

9
 Βλ. ςχετικά http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio  

10
 Βλ. ςχετικά https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%A7-%CE%9C%CE%92%CE%9B? 

inline=true     
11

 Βλ. ςχετικά https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A9%CE%A8465%CE%A6%CE%98%CE%95-
%CE%922%CE%99?inline=true  
12

  Βλ. ςχετικά https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-473  

http://www.data.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Thes_Open_Data.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf
http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%A7-%CE%9C%CE%92%CE%9B?%20inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%A7-%CE%9C%CE%92%CE%9B?%20inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A9%CE%A8465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%922%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A9%CE%A8465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%922%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-473


 τθ χοριγθςθ κωδικϊν ςτουσ οριηόμενουσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ διαχειριςτζσ για τθν 

ανάρτθςθ των ςυνόλων δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο. Μζχρι τισ 20/1/2017, 

ςυνολικά ζχουν ςυνδεκεί και αναρτοφν ςτο κεντρικό αποκετιριο ςφνολα δεδομζνων 

ςυνολικά 407 διαχειριςτζσ. 

 τθν επίλυςθ τυχόν τεχνικϊν ηθτθμάτων τα οποία ανακφπτουν από τουσ διαχειριςτζσ. 

Παράλλθλα, τα ςτελζχθ του Σμιματοσ διατθροφν τθ ςυνολικι επιμζλεια του ιςτοτόπου 

www.data.gov.gr το οποίο εδράηεται ςε υπολογιςτικζσ διατάξεισ του ΕΚΔΔΑ. Λόγω των αυξανόμενων 

αναγκϊν που προκφπτουν με τθν ςυνεχιηόμενθ διάχυςθ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων, και 

ιδίωσ ωσ προσ τθν περαιτζρω χριςθ τουσ, αναηθτικθκε μία ςυνολικότερθ αντιμετϊπιςθ του 

ηθτιματοσ. Για το λόγο αυτό αναμζνεται  μζςω του εν εξελίξει ζργου ΕΠΑ «Κεντρικζσ Τπολογιςτικζσ 

Τποδομζσ τθσ ΚτΠ ΑΕ - Κόμβοσ G-Cloud τθσ ΓΓΠ»,  θ λειτουργία τθσ νζασ Πλατφόρμασ Διαχείριςθσ, 

Αναηιτθςθσ και Διάκεςθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων (Open data platform). 

υναφϊσ το Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και το Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ διοργάνωςε 

τον 1o Διαγωνιςμό «ΙΣ 4 Gov
13

» με ςτόχο να αναδείξει, να πιςτοποιιςει, να αξιοποιιςει και να 

επιβραβεφςει καινοτόμεσ εφαρμογζσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ βαςιςμζνεσ ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. Ειδικότερα, ςτόχο του διαγωνιςμοφ αποτζλεςε θ εξεφρεςθ καινοτόμων υπθρεςιϊν που 

δεν διατίκενται ιδθ ςτθν αγορά και ςτοχεφουν ςτθ δόμθςθ νζων εναλλακτικϊν μοντζλων 

απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ που κα προςφζρουν πρωτοπόρεσ λφςεισ, παρζχοντασ αξιοποιιςιμεσ υπθρεςίεσ 

ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ιταν ανοικτι και μποροφςαν να 

λάβουν μζροσ φυςικά πρόςωπα μεμονωμζνα ι οργανωμζνα ςε ομάδεσ και νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου. Οι εφαρμογζσ που αναηθτικθκαν ζπρεπε να βελτιϊνουν τισ 

υπθρεςίεσ που προςφζρει το κράτοσ ςτουσ πολίτεσ, ενδεικτικά ςε κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ: χζςεισ 

Κράτουσ – Πολίτθ, διαδικαςίεσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, Διαδικαςίεσ εςωτερικισ επικοινωνίασ και 

εργαςιϊν (Back office), αξιοποίθςθ διακζςιμων ανοιχτϊν δεδομζνων για τθν προςφορά υπθρεςιϊν 

προςτικζμενθσ αξίασ ι/και τθν εξζλιξθ των υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, κλπ. Οι 

ενδιαφερόμενοι κλικθκαν να υποβάλλουν τθν πρόταςι τουσ θ οποία κα ζπρεπε να ςυνοδεφεται 

από ικανϊσ αναπτυγμζνθ θλεκτρονικι εφαρμογι και να εμπίπτει ςε μια από τισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

 Διαδικτυακι εφαρμογι (web application) 

 Εφαρμογι κινθτοφ (mobile application) 

 Διαδικτυακι Τπθρεςία (web service) 
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 Πρβλ ςχετικά http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12958  και τα αποτελζςματα είναι διακζςιμα ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.minadmin.gov.gr/?p=15500  

http://www.data.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12958
http://www.minadmin.gov.gr/?p=15500


3.4. Σχζςεισ με διεθνείσ οργανιςμοφσ 

Κατά τθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ, το Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ ζχει αναπτφξει ςυνεργαςίεσ με μία ςειρά διεκνϊν φορζων και πρωτοβουλιϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν πολιτικι των ανοικτϊν δεδομζνων ςε διεκνζσ επίπεδο, προωκϊντασ τθ 

διακυβερνθτικι ςυνεργαςία ςτο πεδίο αυτό, οι οποίεσ παρουςιάςτθκαν αναλυτικά ςτθν ετιςια 

ζκκεςθ (2016)
14

.  

Ειδικότερα, μεταξφ άλλων, οι ςθμαντικότεροι φορείσ, πρωτοβουλίεσ και λοιπζσ ειδικότερεσ δράςεισ 

ςε διεκνζσ επίπεδο είναι: 

 

3.4.1. Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβζρνηςη (Open Government Partnership 

Initiative):  

το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν Ανοικτι Δθμόςια Διοίκθςθ και 

Διακυβζρνθςθ, θ χϊρα ςυμμετζχει ενεργά ςτθν παγκόςμια πρωτοβουλία για τθν Ανοικτι 

Διακυβζρνθςθ Open Government Partnership15. τον πυρινα των ενεργειϊν οι οποίεσ απορρζουν 

από τθν ςυμμετοχι ςε αυτιν τθν πρωτοβουλία, εδράηεται θ κατάρτιςθ και θ υλοποίθςθ του εκνικοφ 

χεδίου Δράςθσ για τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ, ζνα κείμενο το οποίο περιζχει ζνα ςφνολο δράςεων 

για τθν προϊκθςθ τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ, για τθν επίτευξθ των οποίων απαιτείται θ 

ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων. 

Σο Σμιμα Διαφάνειασ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ ςυμμετείχε ενεργά ςτθν υλοποίθςθ 

των δεςμεφςεων του δεφτερου Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ (διετία 7/2014 – 6/2016), κακϊσ μζςω των 

αρμοδιοτιτων του ςυνζβαλε ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ ευρωπαϊκισ οδθγίασ για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ του δθμόςιου τομζα, κακϊσ, μεταξφ άλλων, και ειδικότερεσ 

ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ κανονιςτικϊν παρεμβάςεων για τθν εφαρμογι του Νόμου 4305/2014. 

το πλαίςιο αυτό, το Σμιμα ςυμμετείχε ςτθν ζκκεςθ αυτό-αξιολόγθςθσ ςχολιάηοντασ τθν πρόοδο επί 

κεμάτων ςχετικά με τα ανοικτά δεδομζνα16.  

τθν παροφςα φάςθ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ εφαρμογι του τρίτου Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τθν 

Ανοικτι Διακυβζρνθςθ για τθν περίοδο 2016-2018
17

, το οποίο, κατόπιν ευρφτατθσ διαβοφλευςθσ, 

καταρτίςτθκε και υποβλικθκε τον Ιοφλιο του 2016.  
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 Για μία αναλυτικι περιγραφι του κεςμικοφ πλαιςίου, βλ. ετιςια ζκκεςθ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ 

των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), ενότθτα 3.5  διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 
15

 http://www.opengovpartnership.org/country/greece  
16

 Πρβλ. «Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ για το Ελλθνικό χζδιο Δράςθσ για τθν Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ 2014-2016 – 

Ελλάδα», επτζμβριοσ 2016, διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Greece-Self_Assesment_Report_2014_2016-EL.pdf   
17

 http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/GREEK_NAP3-OGP-GR.pdf  

https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
http://www.opengovpartnership.org/country/greece
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Greece-Self_Assesment_Report_2014_2016-EL.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/GREEK_NAP3-OGP-GR.pdf


 

3.4.2. Βαρόμετρο για τα Ανοικτά Δεδομζνα (Open Data Barometer):  

Σο Βαρόμετρο για τα Ανοικτά Δεδομζνα
18

, μια πρωτοβουλία του World Wide Web Foundation,  

αποςκοπεί να διερευνιςει τισ πρωτοβουλίεσ ανοικτϊν δεδομζνων οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί ανά 

τον κόςμο. το πλαίςιο διενζργειασ ςχετικισ ζρευνασ ςε περιςςότερεσ από 90 χϊρεσ, προβαίνει ςτθν 

ανάλυςθ των παγκόςμιων τάςεων, παρζχοντασ ςυγκριτικά ςτοιχεία ςε επίπεδο χωρϊν και 

περιφερειϊν, μζςω ειδικισ μεκοδολογίασ ςυγκζντρωςθσ, ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ δεδομζνων, με 

ςτόχο τον εντοπιςμό των πολλαπλϊν διαςτάςεων τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων (κεςμικό 

πλαίςιο, εφαρμογι, αποτίμθςθ). 

Εντόσ του 2016, δθμοςιεφτθκε θ 3θ ζκδοςθ του Βαρόμετρου
19

. Καλφπτοντασ 92 χϊρεσ το Βαρόμετρο 

ταξινομεί τα κράτθ, προβαίνοντασ, με τθ χριςθ υπό-δεικτϊν ςε αξιολόγθςθ τριϊν (3) διαςτάςεων 

για τθν περίοδο Ιοφλιο 2014 – Ιοφνιο 2015: 

1. του βακμοφ ετοιμότθτασ για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τα ανοικτά δεδομζνα (Readiness) 

2. τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ για τα ανοικτά δεδομζνα ςε πρακτικό επίπεδο (Implementation) 

3. τθσ αποτφπωςθσ των επιδράςεων τθσ υιοκζτθςθσ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων ςτισ 

επιχειριςεισ και ςτουσ  ςτθν Κοινωνία των Πολιτϊν (impact) 

ε ςυνζχεια ςχετικισ πρόςκλθςθσ τον Ιοφλιο του 2015, θ Ελλάδα διατφπωςε τισ απόψεισ τθσ επί του 

ερωτθματολογίου το οποίο κοινοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ προεργαςίασ για τθν 3θ ζκδοςθ του 

Βαρόμετρου. Δόκθκαν αναλυτικζσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ, παρζχοντασ αντίςτοιχο 

τεκμθριωτικό υλικό. Ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδόκθκε ςτθν αποτφπωςθ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου 

για τα ανοικτά δεδομζνα, και ιδίωσ ςτισ καινοτομίεσ του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) 

Βάςει τθσ ακολουκοφμενθσ μεκοδολογίασ, θ Ελλάδα κατατάχκθκε ςτθν 33θ κζςθ. Ειδικότερα, θ 

βακμολόγθςθ τθσ χϊρασ ςτθν 3
θ
 ζκδοςθ, ανά διάςταςθ και ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ 

τθσ ζρευνασ αποτυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

Πίνακασ 6: Κατάταξθ Ελλάδασ ςτο Open Data Barometer  

 Περίοδοσ  

Ζρευνασ 

Ετοιμό- 

τητα 

Εφαρμογή Επίδραςη Συνολική  

βαθμο-

λογία 

Κατάταξη  

ODB  

(3
rd

 edition) 

Ιοφλιοσ 2014 –  

Ιοφνιοσ 2015 

60/100 38/100 18/100 38,48 33
η
 ςε ςφνολο 

92 χωρών  

Πθγι: Αναλυτικά ςτοιχεία προςβάςιμα ςτθ διεφκυνςθ  http://opendatabarometer.org/data-

explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en&open=GRC) 
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 http://www.opendatabarometer.org/  
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 Προςβάςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-
3rdEdition-GlobalReport.pdf  

http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en&open=GRC
http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en&open=GRC
http://www.opendatabarometer.org/
http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf
http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf


θμειϊνεται ότι θ Ελλάδα, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςυμμετείχε, μζςω ςυμπλιρωςθσ ςχετικοφ 

ερωτθματολογίου και ςτθν διαμόρφωςθ τθσ 4
θσ

 ζκδοςθσ του Βαρομζτρου, τα αποτελζςματα του οποίου 

αναμζνονται. 

 

3.4.3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δείκτησ Ψηφιακήσ Οικονομίασ και Κοινωνίασ (Digital 

Economy and Society Index - DESI) για το ζτοσ 2015 

ε ςυνζχεια τθσ προγενζςτερθσ ετιςιασ ζκκεςθσ (2016), υπενκυμίηεται ότι ο Δείκτθσ Ψθφιακισ 

Οικονομίασ και Κοινωνίασ καταρτίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ακολουκϊντασ μεκοδολογία 

ςτάκμιςθσ επιμζρουσ κριτθρίων, αξιολογεί τισ εκνικζσ επιδόςεισ των χωρϊν με βάςθ ζξι βαςικζσ 

διαςτάςεισ: τθ ςυνδεςιμότθτα, το ανκρϊπινο κεφάλαιο, τθ χριςθ του διαδικτφου, τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, τισ ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τθν ζρευνα και ανάπτυξθ (R&D). 

τόχοσ του εργαλείου αυτοφ είναι θ ςυνοπτικι αποτφπωςθ, ανά χϊρα, τθσ ςυνδεςιμότθτασ, των 

δεξιοτιτων ςτθ χριςθ του διαδικτφου, των διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και του βακμοφ 

ανάπτυξθσ οριςμζνων βαςικϊν ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και ψθφιακϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν.  

Για το ζτοσ 2016, ωσ προσ τθν πολιτικι των ανοικτϊν δεδομζνων, ςτον πυλϊνα «Ψθφιακζσ Δθμόςιεσ 

Τπθρεςίεσ», ςφμφωνα με τον υπό-δείκτθ για τα ανοικτά δεδομζνα («5a4 Open Data»), θ Χϊρα, 

βακμολογείται με 520 ςε ςφνολο 700 βακμϊν (ςθμειϊνεται ότι ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ανζρχεται ςε 351/700 βακμοφσ
20

. Ωσ εκ τοφτου, κατατάςςεται ςτην τρίτη (3η) 

θζςη ςτο ςφνολο των 28 κρατών μελών τησ ΕΕ. Ειδικότερα,  θ ιδιαίτερα κετικι αυτι βακμολόγθςθ 

οφείλεται ςε μια ςειρά ενεργειϊν που ζχει αναλάβει θ Χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεποφσ και 

ςυνεκτικισ πολιτικισ που ακολουκεί το Τπουργείο ςτον ςυντονιςτικό του ρόλο ςτο πεδίο των 

ανοικτϊν δεδομζνων. 

 

3.4.4. Οργανιςμόσ Οικονομικήσ Συνεργαςίασ & Ανάπτυξησ (ΟΟΣΑ) 

το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ Χϊρασ ςτον Οργανιςμό Οικονομικισ υνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ 

(ΟΟΑ), παρζχεται κάκε ςτοιχείο το οποίο ηθτείται και διενεργείται κάκε ενζργεια για τθν προϊκθςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ. 

Μεταξφ αυτϊν, το Σμιμα Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ ςυμμετείχε εκ νζου 

εντόσ του 2016 ςε ζρευνα του ΟΟΑ αναφορικά με τθν πολιτικι τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ, ιδίωσ 

ςχετικά με ηθτιματα ςυντονιςμοφ τθσ αςκοφμενθσ πολιτικισ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ  

κα παρζχουν, μεταξφ άλλων, πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ατηζντασ του ΟΟΑ για 

τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ και κα ςυμβάλουν ςτθ μελλοντικι ζκδοςθ τθσ κορυφαίασ μελζτθσ του 

ΟΟΑ “At a Glance”, κακϊσ και ςτθ ςτρατθγικι του ΟΟΑ ςτθ Μζςθ Ανατολι και ςτθν Βόρεια 

Αφρικι, ςτθ Νοτιοανατολικι Αςία και ςτθ Λατινικι Αμερικι. 
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 χετικό τεκμθριωτικό υλικό ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/greece    

https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/greece


 

 

3.4.5. ‘‘Your Data Stories’’ 

Όπωσ είχε αναφερκεί και ςτθν ετιςια ζκκεςθ (2016), το ερευνθτικό ζργο με τίτλο “Your Data Stories” 

(YDS) ςτο οποίο ςυμμετζχει το Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (Τπ.Ες.Δ.Α.) χρθματοδοτείται 

από το Πρόγραμμα Horizon 2020 που αποτελεί το χρθματοδοτικό πλαίςιο τθσ ΕΕ για τθν Ζρευνα και 

τθν Καινοτομία για τθν περίοδο 2014- 2020 και υλοποιείται από ζνα ςφνολο φορζων. Σο ζργο αυτό 

αναμζνεται να βοθκιςει τουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ που δθμοςιοποιοφν ανοικτά δεδομζνα, 

παρζχοντασ ζναν αποτελεςματικό τρόπο προϊκθςθσ τθσ ουςιαςτικισ και χριςιμθσ δθμοςίευςθσ των 

ςτοιχείων τθσ κυβζρνθςθσ. Σο ζργο κα υλοποιιςει μια θλεκτρονικι πλατφόρμα, ειδικά 

διαμορφωμζνθ προκειμζνου να ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθν αξιοποίθςθ δεδομζνων τα οποία 

ςχετίηονται με τισ χρθματοοικονομικζσ ροζσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διαφάνεια, τθ ςυνεργαςία και 

τθ ςυμμετοχι. τθν παροφςα φάςθ, το ζργο βρίςκεται ςε εξζλιξθ, εντόσ των προβλεπόμενων 

χρονοδιαγραμμάτων και χωρίσ παρεκκλίςεισ ςτα παραδοτζα. Η  2θ ζκδοςθ τθσ πλατφόρμασ YDS 

είναι πλζον διακζςιμθ. Η ζκδοςθ αυτι προςεγγίηει τθ τελικι, και ζχουν υλοποιθκεί πλζον οι 

περιςςότερεσ λειτουργικότθτεσ που κα προςφζρει θ πλατφόρμα και είναι προςβάςιμθ για κάκε 

ενδιαφερόμενο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://platform.yourdatastories.eu. 

3.4.6. “Share-PSI 2.0” 

Σο Ευρωπαϊκό Ζργο Share PSI 2,0 του Προγράμματοσ ICT-PSP τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, για τθ 

διαχείριςθ και διάκεςθ των πλθροφοριϊν του δθμοςίου ςτο οποίο ςυμμετζχει το Τπουργείο 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (Τπ.Ες.Δ.Α.) ζχει ωσ βαςικό αντικείμενο τθν ανταλλαγι 

τεχνογνωςίασ ςχετικά με τισ πολιτικζσ και τα πρότυπα για τθν ανοικτι διάκεςθ τθσ δθμόςιασ 

πλθροφορίασ με βάςθ τθν  ανακεωρθμζνθ Οδθγία τθσ ΕΕ  για περαιτζρω χριςθ τθσ Δθμόςιασ 

πλθροφορίασ. το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του Τπουργείου ςτο ζργο, αρμόδια ςτελζχθ οργάνωςαν 

ειδικό εργαςτιριο ςτο οποίο παρουςιάςτθκε θ πολιτικι τθσ χϊρασ μασ ςε ςχζςθ με τα ανοιχτά 

δεδομζνα κακϊσ και το νζο ςφςτθμα Διαφγεια. 

Σο εν λόγω ζργο ολοκλθρϊκθκε το Δεκζμβριο του 2016, αναδεικνφοντασ καλζσ πρακτικζσ τθσ 

ανοικτισ διάκεςθσ δεδομζνων του δθμοςίου χτίηοντασ ζνα οικοςφςτθμα που κα μειϊνει τουσ 

φραγμοφσ ειςόδου για να αναπτυχκεί επιχειρθματικότθτα βαςιηόμενθ ςτθν ανοικτι διάκεςθ τθσ 

δθμόςιασ πλθροφορίασ κακιερϊνοντασ μια διαρκι ροι δεδομζνων.
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3.4.7. European Data Portal  

                                                           
21 Πρβλ. ςχετικά https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/  

http://platform.yourdatastories.eu/
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/


H Ευρωπαϊκι Πφλθ Δεδομζνων (European Data Portal – EDP
)
 αναπτφςςεται από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι
22

. τθν Ευρωπαϊκι Πφλθ Δεδομζνων ςυλλζγονται τα μεταδεδομζνα των πλθροφοριϊν του 

δθμόςιου τομζα που είναι διακζςιμα ςε πφλεσ δθμόςιων δεδομζνων ςτθν επικράτεια των 

ευρωπαϊκϊν χωρϊν. υμπεριλαμβάνονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παροχι δεδομζνων και τα 

πλεονεκτιματα περαιτζρω χριςθσ τουσ. 

το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτθ ςχετικι πλατφόρμα, ηθτικθκε θ ςυμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίου, με το οποίο επιχειρείται θ αποτφπωςθ των εξελίξεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 

ςχετικά με τισ πολιτικζσ ανοικτισ διάκεςθσ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ και τθσ περαιτζρω χριςθσ 

αυτισ. Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ κα βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υποςτιριξθσ που 

παρζχεται από τον EDP, καταδεικνφοντασ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ κατά περίπτωςθ  
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 Τποςτθρίηεται από μία κοινοπραξία τθσ οποίασ θγείται θ Capgemini και μετζχουν: INTRASOFT International, 

Fraunhofer FOKUS, conterra, Sogeti, Open Data Institute (Κδρυμα Ανοιχτϊν Δεδομζνων), Time.Lex και το 
Πανεπιςτιμιο του αουκάμπτον πρβλ ςχετικά και https://www.europeandataportal.eu/el/what-we-do  

https://www.europeandataportal.eu/el/what-we-do

