
6. Σχζδιο δράςησ για τα επόμενα ζτη  

6.1 Εντοπιςμόσ  υπολειπόμενων κρίςιμων φορζων τησ Διοίκηςησ για την εφαρμογή τησ 

πολιτικήσ των ανοικτών δεδομζνων 

 

Παρά τθ ςθμαντικι ενεργοποίθςθ και τον υπερδιπλαςιαςμό των εγγεγραμμζνων φορζων ςτο 

κεντρικό αποκετιριο, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι του Ν. 4305/2014, τόςο ςε 

ποςοτικό όςο και ςε ποιοτικό επίπεδο εξακολουκεί να καταδεικνφει τθν περιοριςμζνθ ενεργοποίθςθ 

τόςο φορζων όςο και τομζων πολιτικισ, οι οποίοι είτε ζχουν ανταποκρικεί ελλιπϊσ ςτισ επιταγζσ του 

Νόμου είτε δεν ζχουν ανταποκρικεί κακόλου. Επομζνωσ, ωσ διαρκισ προτεραιότθτα τίκεται θ 

πλιρθσ εφαρμογι τθσ πολιτικισ ανοικτισ διάκεςθσ ςε ςτοχευμζνουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

οι οποίοι είτε δεν ζχουν ενεργοποιθκεί είτε δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ του άρκρου 10 του Ν. 4305/2014. Λόγω του ειδικοφ βάρουσ και του επιτελικοφ ρόλου 

τουσ, κρίνεται ότι μεγάλθ ςθμαςία κα πρζπει να αποδοκεί ςτθν περαιτζρω ενεργοποίθςθ: 

- των Υπουργείων: όπωσ είχε αναφερκεί και ςτθν ετιςια ζκκεςθ ζτουσ 2016, τα Υπουργεία, λόγω τθσ 

αποςτολισ τουσ, 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. Αν και ζχουν ενεργοποιθκεί αρκετοί τομείσ 

πλζον, τομείσ όπωσ των Εςωτερικϊν κεμάτων, των Οικονομικϊν, τθσ Υγείασ δεν ζχουν 

ενεργοποιθκεί. Παράλλθλα, το ςφνολο των Υπουργείων καλοφνται 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 Οργανιςμών Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ α’ βαθμοφ : Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, οι 

Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ διακζτουν πλοφτο δεδομζνων. 

Ήδθ, οι Περιφζρειεσ ζχουν ενταχκεί ςτο Κεντρικό αποκετιριο ςε ςθμαντικό ποςοςτό (85%). Ωςτόςο, 

ςθμαντικό ζλλειμμα εμφανίηεται ςτθν ανταπόκριςθ των Διμων, κακϊσ, παρότι διπλαςιάςτθκαν ςε 

αρικμό, εξακολουκοφν να αποτελοφν πολφ μικρό ποςοςτό επί του γενικοφ ςυνόλου (15%) όςοι 

Διμοι ζχουν ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του Ν. 4305/2014. Κακϊσ θ ςυμμετοχι και θ 

ενεργοποίθςθ των διμων με μεγάλο πλθκυςμό ςυνιςτά βαςικό δείκτθ αξιολόγθςθσ για τθν 

ουςιαςτικι εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων από διεκνείσ φορείσ, ωσ ςτόχοσ 

τίκεται θ περαιτζρω υποκίνθςθ και ανταπόκριςι τουσ.  

- των Εκπαιδευτικών, Πολιτιςτικών, Ελεγκτικών και Ερευνητικών Αρχών, Οργανιςμών και 

Ιδρυμάτων: θ ευρφτθτα τθσ ανωτζρω ομάδασ φορζων που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων μουςεία, 

βιβλιοκικεσ, κζντρα ζρευνασ κετικϊν ι κεωρθτικϊν επιςτθμϊν, ελεγκτικά ςϊματα, πολιτιςτικά 

ιδρφματα και αποκετιρια μελετϊν κακϊσ και τα εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ και ποιότθτασ δεδομζνα 

που οι φορείσ τθσ δφνανται να διακζςουν για περαιτζρω χριςθ, τθν κακιςτά ζναν από τουσ 

κινθτιριουσ μοχλοφσ για τθν διάκεςθ αλλά και χριςθ ςυνόλων δεδομζνων για τθν παροχι νζων 



υπθρεςιϊν, τθν παραγωγι περαιτζρω χριςιμου επιςτθμονικοφ ζργου και τθν ςφνδεςθ ζργου και 

αναγκϊν τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ με εκείνα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ κοινωνίασ. Ωσ εκ 

τοφτου, και επειδι ζωσ τϊρα θ ςυμμετοχι των κρίνεται περιοριςμζνθ, το Υπουργείο τθν κεωρεί 

βαςικό εταίρο ςτθν εν γζνει ςτρατθγικι ανοικτϊν δεδομζνων και θ περαιτζρω υποκίνθςθ και 

ανταπόκριςι τουσ αποτελοφν ςτόχουσ πρωταρχικισ ςθμαςίασ. Ειδικι μνεία αξίηει ςτα Γενικά Αρχεία 

του Κράτουσ τόςο για τθν ποιότθτα όςο και για τθν ποςότθτα των ςυνόλων δεδομζνων που ιδθ 

παρζχουν για περαιτζρω χριςθ και τα οποία με τθν παρουςία και τθν ςυνζπειά τουσ αποτελοφν 

καλι πρακτικι και για άλλουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

- τθσ Δικαιοςφνησ. Η καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθν κρατικι λειτουργία και θ απονομι 

δικαιοςφνθσ αποτελοφν μείηονα ηθτιματα ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο αφοφ θ διεκνισ 

πρακτικι δείχνει ότι θ διαφάνεια ςτθν κυβερνθτικι λειτουργία, πζρα τθσ εκτελεςτικισ (Δθμόςια 

Διοίκθςθ) και τθσ νομοκετικισ εξουςίασ (Κοινοβοφλιο) εκτείνεται με εντατικό ρυκμό και ςτθν 

δικαςτικι εξουςία
1
. Ζνασ από τουσ κρίςιμουσ τομείσ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ αποτελεί θ δικαιοςφνθ 

θ οποία τα τελευταία χρόνια ζχει κάνει ςθμαντικά βιματα τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και ςε 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με ςχετικζσ οδθγίεσ
2
 και μετά από τθν 

υλοποίθςθ ζργων τεχνολογιϊν και πλθροφορικισ μεγάλου βελθνεκοφσ. 

Στο πλαίςιο αυτό το Υπουργείο ςτοχεφει ςτθν εντατικοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ αλλά και με τουσ υπόλοιπουσ αρμόδιουσ φορείσ, με ςκοπό τθν ανοικτι διάκεςθ 

δεδομζνων που αφοροφν τθ λειτουργία και τθν απονομι δικαιοςφνθσ ςτθ χϊρα ςτθν κεντρικι 

εκνικι πφλθ ανοικτϊν δεδομζνων www.data.gov.gr, με ςεβαςμό ςε κάκε περίπτωςθ ςτο ρόλο, 

ςτθν ανεξαρτθςία τθσ δικαςτικισ εξουςίασ κακϊσ και υπό  τθν επιφφλαξθ των  ευαίςκθτων 

προςωπικϊν δεδομζνων.  

- Συνεχίηοντασ, ςθμαντικό κριτιριο για τθν περαιτζρω ςυμμετοχι φορζων αποτελεί το είδοσ των 

δεδομζνων τα οποία ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςε φορείσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, οι οποίοι αςχζτωσ τθσ νομικισ τουσ μορφισ, ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 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
3
), όπωσ γεωχωρικά 

δεδομζνα, γεωςκόπθςθ και περιβάλλον, ςυγκοινωνιακά δεδομζνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία (Εκνικά, 

περιφερειακά και τοπικά ςτατιςτικά δεδομζνα με βαςικοφσ δθμογραφικοφσ και οικονομικοφσ 

                                                           
1
  Ενδεικτικά αναφζρονται οι περιπτϊςεισ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (http://data.okfn.org/data/rgrp/court-

decisions-gb), τθσ Αργεντινισ, τθσ Χιλισ και τθσ Ουρουγουάθσ (http://www.opendataresearch.org/dl/ 
symposium2015/odrs2015-paper10.pdf) αλλά και άλλων ευρωπαϊκϊν κρατϊν (http://eucases.eu/ 
legalopendata.html). 
2
  Ενδεικτικά αναφζρεται το «Πολυετζσ Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ηλεκτρονικι Δικαιοςφνθ 2014-2018» 

ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Συμβουλίου «Δικαιοςφνθ και Εςωτερικζσ Υποκζςεισ» του Συμβουλίου τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/ 
?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN.  
3
 Προςβάςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri= 

CELEX:52014XC0724(01)&from=EN)  
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δείκτεσ), επιχειριςεισ και άλλα ςφνολα δεδομζνων μποροφν να κεωρθκοφν ωσ «βαςικά» ι «υψθλισ 

αξίασ» δεδομζνα, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ (ςυνάφεια με ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, εξελίξεισ τθσ 

αγοράσ, κοινωνικζσ τάςεισ κλπ.). Στθν τελευταία περίπτωςθ, ιδίωσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, 

άλλα υψθλισ αξίασ δεδομζνα κα μποροφςαν να αντλθκοφν ιδίωσ από τθν υγεία, τθν εργαςία, τθν 

κοινωνικι πολιτικι, τθν παιδεία και τθν ενζργεια. 

Οι ανωτζρω φορείσ αποτελοφν το κοινό-ςτόχο για τισ ενζργειεσ υποκίνθςθσ οι οποίεσ ςχεδιάηονται 

και αναμζνονται να τεκοφν ςε εφαρμογι εντόσ του επόμενου ζτουσ, με επίκεντρο τθν περαιτζρω 

ενεργοποίθςθ και ςυμμετοχι τουσ. Ειδικότερα, μία τζτοιου είδουσ ενζργεια είναι, ενδεικτικά, θ 

δρομολόγθςθ νεϊτερθσ ςτοχευμζνθσ επικοινωνίασ με τουσ φορείσ, μζςω εγκφκλιων οδθγιϊν, 

ςυςκζψεων και τθλεδιαςκζψεων. Ιδίωσ ςε περίπτωςθ φορζων οι οποίοι βρίςκονται εκτόσ Αττικισ, θ 

διοργάνωςθ τθλεδιαςκζψεων αποδεικνφεται ιδιαίτερα επιτυχισ ςτθν ζγκαιρθ παροχι 

διευκρινιςεων και επίλυςθ ειδικότερων ηθτθμάτων, επιταχφνοντασ τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ 

ανοικτισ διάκεςθσ από τουσ φορείσ.  

Ήδθ, με τθν αρικμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24.1.2017
4
 (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΘΨ-473) πρόςφατθ ςχετικι 

εγκφκλιο ηθτικθκε εκ νζου θ επίςπευςθ ενεργειϊν από τουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθ διάκεςθ και 

περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι του ν. 4305/2014. Μεταξφ των ςτόχων 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 

 

6.2 Εμπλουτιςμόσ και ποιοτική αναβάθμιςη των αναρτημζνων ςυνόλων δεδομζνων. 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ μεγιςτοποίθςθσ 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, αναγκαία 

ςυνκικθ αποτελεί πζρα από τθν ενεργοποίθςθ των φορζων, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των  ςυνόλων 

δεδομζνων τα οποία αναρτϊνται ςτο κεντρικό αποκετιριο data.gov.gr 

Ο κφριοσ παράγοντασ ο οποίοσ επθρεάηει τθν ποιότθτα των ςυνόλων δεδομζνων είναι θ διαδικαςία 

καταγραφισ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Ν. 4305/2014. Ειδικότερα, ο ςυνδυαςμόσ των 

ςυμπεραςμάτων τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ κατζδειξε ζντονθ αποςπαςματικότθτα και 

διαφοροποίθςθ μεταξφ των αποφάςεων καταγραφισ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων μεταξφ των φορζων. Σε μεγάλο βακμό, θ ςυγκεκριμζνθ διαφοροποίθςθ οφείλεται ςτθ 

διαφορετικι φφςθ, αποςτολι και πλζγμα αρμοδιοτιτων του κάκε φορζα. Αυτόσ ιταν και ο βαςικόσ 

λόγοσ για τον οποίο δεν επιδιϊχκθκε θ κεςμοκζτθςθ ενόσ κοινοφ προτφπου, αλλά ο νόμοσ παρείχε 

τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθν ταξινόμθςθ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων 

                                                           
4
  Βλ. ςχετικά https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-473  

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


ςε τζςςερισ (4) κατθγορίεσ,. Το Υπουργείο παρείχε ειδικότερεσ κατευκφνςεισ ςτο πλαίςιο εγκφκλιων 

οδθγιϊν και λοιπϊν ενεργειϊν. 

Ωςτόςο, θ αποςπαςματικότθτα θ οποία παρατθρείται ςε περιπτϊςεισ φορζων οι οποίοι διζπονται 

από κοινό νομοκετικό και κεςμικό πλαίςιο, αςκοφν παρόμοιεσ αρμοδιότθτεσ και ςυνακόλουκα κα 

μποροφςε να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι κα ζπρεπε να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ παρόμοιεσ 

κατθγορίεσ ςυνόλων δεδομζνων,  οδθγεί ςε μία ποιοτικι ανομοιομορφία, θ οποία δυςχεραίνει τθν 

κατανόθςθ των ςυνόλων δεδομζνων που διακζτει ο κάκε φορζασ από κάκε ενδιαφερόμενο φορζα ι 

πολίτθ. 

Επιπροςκζτωσ, ςτισ αποφάςεισ των φορζων οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί ζωσ ςιμερα παρατθροφνται 

ςτοιχεία τα οποία δυςχεραίνουν τθν ορκι αποτφπωςθ των ςυνόλων δεδομζνων τα οποία ζχουν ςτθν 

κατοχι τουσ. Ενδεικτικά, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν υφίςταται ομαδοποιθμζνοσ ςυγκεντρωτικόσ 

κατάλογοσ των κατθγοριϊν ςυνόλων δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν κατοχι του φορζα, αλλά 

παρατθρείται το φαινόμενο πολυςζλιδων αποφάςεων, οι οποίεσ χριηουν ειδικότερθσ επεξεργαςίασ, 

που δεν είναι δυνατό να διενεργθκεί εφκολα από τον μθ εξοικειωμζνο χριςτθ. Σε άλλεσ 

περιπτϊςεισ, παρατθρείται το φαινόμενο μιασ γενικισ παραπομπισ ςε ιςτοτόπουσ που  οι φορείσ 

διακζτουν ανοικτά δεδομζνα (όπωσ το ΔΙΑΥΓΕΙΑ), χωρίσ ακριβι προςδιοριςμό των επιμζρουσ 

ςυνόλων. Τζλοσ, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 3.6, αναρτϊνται ςφνολα ςε μθ μθχαναγνϊςιμθ 

μορφι ι χωρίσ ςαφι ςυμπλιρωςθ των μεταδομζνων, με τρόπο κατά τον οποίο να περιγράφεται με 

ακρίβεια το αναρτθκζν ςφνολο.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, ιδθ το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με τθν αρικμ. 

πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24.1.2017  (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΘΨ-473) πρόςφατθ ςχετικι εγκφκλιο παρείχε 

ςυμπλθρωματικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςυνόλων δεδομζνων. 

Αντίςτοιχεσ οδθγίεσ δίνονται και ςτο πλαίςιο εξειδικευμζνων ςυναντιςεων και θμερίδων, ενϊ θ 

προςπάκεια του Υπουργείου κα εςτιάςει ςτον εντοπιςμό των προβλθματικϊν περιπτϊςεων και τθν 

άμεςθ επικοινωνία με τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ φορείσ με κάκε δόκιμο τρόπο για τθ δρομολόγθςθ 

των διορκϊςεων.  

 

6.3 Ενδυνάμωςη τησ περαιτζρω χρήςησ από φορείσ του δημοςίου τομζα και λοιποφσ 

ενδιαφερόμενουσ  

Ζχοντασ πλζον μία κρίςιμθ μάηα ςυνόλων δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο, γεννάται εφλογα το 

ερϊτθμα του αντίχτυπου τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων ςτθν κοινωνία και 

τθν πραγματικι οικονομία. Όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα 3.4, αρκετοί διεκνείσ οργανιςμοί και 

φορείσ αξιολογοφν τθ χϊρα ωσ προσ μία ςειρά δεικτϊν. Ζνασ δείκτθσ ςτον οποίο θ Χϊρα τείνει να 

ςθμειϊνει χαμθλι επίδοςθ (βάςει του Open Data Barometer και του European Data Portal) είναι θ 

αποτφπωςθ των επιδράςεων από τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ανοικτϊν δεδομζνων. Ο δείκτθσ  

αναλφεται ςτα ακόλουκα ςυςτατικά ςτοιχεία: 



• Αποτφπωςθ επιδράςεων ςε πολιτικό επίπεδο, όπου αποτιμάται θ επίδραςθ των ανοικτϊν 

δεδομζνων ςτθν ενίςχυςθ τθσ κυβερνθτικισ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ και ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ 

• Αποτφπωςθ επιδράςεων ςε κοινωνικό επίπεδο, όπου αποτιμάται θ επίδραςθ των ανοικτϊν 

δεδομζνων ςτθν ενίςχυςθ αφενόσ τθσ περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ και αφετζρου ςτθν 

ενςωμάτωςθ των περικωριοποιθμζνων ομάδων και τθν πρόςβαςι τουσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

• Αποτφπωςθ επιδράςεων ςε οικονομικό επίπεδο, όπου αποτιμάται θ επίδραςθ των 

ανοικτϊν δεδομζνων ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων μζςω τθσ 

αξιοποίθςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων. 

Αν και ςυγκεντρϊνεται υψθλι βακμολόγθςθ ςτον πρϊτο υπό-δείκτθ, εμφανίηεται χαμθλι 

βακμολόγθςθ ςτουσ επόμενουσ δφο, κακϊσ δεν είναι εμφανϊσ ορατζσ οι επιδράςεισ και τα οφζλθ 

τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων ςε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Όπωσ είχε διαπιςτωκεί 

και ςτθν προθγοφμενθ ετιςια ζκκεςθ (2016), παρά τθν επάρκεια του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου 

αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ διάχυςθ, χριςθ και αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων είναι 

ακόμθ περιοριςμζνθ, όχι μόνο ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ, αλλά και ςτον επιχειρθματικό κόςμο. Για να 

βελτιωκεί θ επίδοςθ τθσ Ελλάδασ και να αντλθκοφν επιπρόςκετα οφζλθ από τθν πολιτικι των 

ανοικτϊν δεδομζνων, ωσ προτεραιότθτα εξακολουκεί να παραμζνει θ ενδυνάμωςθ τθσ περαιτζρω 

χριςθσ από φορείσ του δθμοςίου τομζα και λοιποφσ ενδιαφερόμενουσ. 

Για να υλοποιθκεί θ εν λόγω ςτρατθγικι ςτόχευςθ, θ οποία ζχει τεκεί ιδθ από το προθγοφμενο 

ςχζδιο δράςθσ,  απαιτείται: 

Α) 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 (βλ. 

ενότθτα 5.1) 

Β) θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςυνόλων δεδομζνων τα οποία αναρτϊνται  (βλ. ενότθτα 5.2), μζςα 

και από τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του ελλθνικοφ portal των ανοικτϊν δεδομζνων, ϊςτε να 

καταγράφονται καλφτερα οι ανάγκεσ ςε ανοικτά δεδομζνα τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ, κακϊσ 

και ο τρόποσ αξιοποίθςθσ των παρεχόμενων ανοικτϊν δεδομζνων.  

Γ) ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και δθμοςιότθτασ για τθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων, 

ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα , όπωσ ενδεικτικά: 

 θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ με ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα, με ςτόχο αφενόσ τθ ςυνδρομι 

τουσ ςτθν κατάρτιςθ μεκοδολογικοφ πλαιςίου αποτίμθςθσ των επιδράςεων τθσ πολιτικισ των 

ανοικτϊν δεδομζνων και αφετζρου τθν ενθμζρωςι τουσ για τθ δράςθ των ανοικτϊν δεδομζνων και 

τθν πρόςκλθςι τουσ για ανάπτυξθ εφαρμογϊν 



 θ ανάλθψθ περαιτζρω προωκθτικϊν ενεργειϊν για τθ γνωςτοποίθςθ του κεντρικοφ αποκετθρίου 

data.gov.gr, τθν ενίςχυςθ τθσ αναγνωριςιμότθτάσ του και τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για τα ςφνολα 

δεδομζνων που αναρτϊνται ςε αυτό 

 θ διενζργεια ποςοτικισ ζρευνασ για τθ μζτρθςθ των επιδράςεων από τθ χριςθ των ανοικτϊν 

δεδομζνων ςε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Σε κάκε περίπτωςθ και εφόςον κρικεί αναγκαίο, εξετάηεται θ πικανότθτα επεξεργαςίασ νομοκετικισ 

ρφκμιςθσ, για τθ κζςπιςθ ςυμπλθρωματικϊν κινιτρων για τθν προϊκθςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ των 

ανοικτϊν δεδομζνων, ςε ςυνζχεια ενδελεχοφσ μελζτθσ των αντίςτοιχων ευρωπαϊκϊν πρακτικϊν, με 

ςτόχο τθν καλλιζργεια και τθν εγκακίδρυςθ μιασ κουλτοφρασ προςανατολιςμζνθσ ςτα ανοικτά 

δεδομζνα.  

 


