ΔΙΑΘΕΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΧΡΗΗ ΣΩΝ
ΑΝΟΙΚΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ν. 4305/2014
(Επιχειρθςιακά κζματα, διαδικαςίεσ και υποχρεϊςεισ των
Φορζων του δθμοςίου)

Σμιμα Διαφάνειασ και Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ
Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ

Περιεχόμενα
1. Αμοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφωμ,
πληροφοριώμ και δεδομέμωμ του δημόσιου τομέα: το κεφ.
Α του Ν. 4305/2014 (237/Α’)

2. Γεμική Αποτίμηση Πολιτικής – Προκλήσεις
3. Αμταπόκριση τωμ Οργαμισμώμ Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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1. Ανοικτή διάθεςη και περαιτζρω χρήςη
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομζνων του
δημόςιου τομζα: το κεφ. Α του Ν. 4305/2014
(237/Α’)
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Πεδίο εφαρμογισ του ν. 4305/2014 (άρκρο 3 &4)
• Κεντρικζσ και Περιφερειακζσ Κρατικζσ αρχζσ, Ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ,
Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ και οι Οργανιςμοί
δθμόςιου δικαίου
• Οργανιςμοί δθμόςιου δικαίου
• Κάλυψθ αναγκϊν γενικοφ ςυμφζροντοσ (όχι εμπορικό ι βιομθχανικό χαρακτιρα)
• Νομικι προςωπικότθτα
• Χρθματοδότθςθ ι εποπτεία ι οριςμόσ διοίκθςθσ από φορζα του δθμοςίου

• Εξαιρζςεισ εφαρμογισ (ενδεικτικά):
• Υπαρξθ απορριτου (εκνικι άμυνα, πνευματικι ιδιοκτθςία, βιομθχανικό κτλ)
• Προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων
• Ζγγραφα, πλθροφορίεσ και δεδομζνα ςτθν κατοχι ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων (ζκτοσ αν προβλζπεται θ περαιτζρω χριςθ τουσ από γενικι ι διατάξεισ που
διζπουν τον φορζα)
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Περιγραφι ιςχφοντοσ κεςμικοφ
πλαιςίου (http://data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio)
• Open by default: Αρχι τθσ εξ οριςμοφ ανοικτισ διάκεςθσ και περαιτζρω χριςθσ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ
• Επζκταςθ πεδίου εφαρμογισ, πλθν των εγγράφων, ςε πλθροφορίεσ και δεδομζνα κακϊσ και ςε νζουσ φορείσ
(Ανεξάρτθτεσ αρχζσ, Βιβλιοκικεσ - ςυμπεριλαμβανομζνων των βιβλιοκθκϊν Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων
- μουςεία και αρχεία)
• Αποςαφινιςθ κεμελιωδϊν εννοιϊν για τθν ανοικτι διάκεςθ, όπωσ θ ζννοια του εγγράφου κακϊσ, πλζον, ωσ
ζγγραφο, για τουσ ςκοποφσ του νόμου, νοείται όχι μόνο το κακ’ εαυτό ζγγραφο, αλλά και τμιμα εγγράφου,
πλθροφορία ι δεδομζνο που εκδίδεται ι ζχει ανατεκεί προσ διαχείριςθ ςτουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα, ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, ανεξάρτθτα από το μζςο αποτφπωςθσ που χρθςιμοποιείται (παρ. 2 του άρκρου 4
του Ν. 4305/2014).
• Ετιςιοσ διαγωνιςμόσ αξιοποίθςθσ ανοικτϊν δεδομζνων
• Βραβεία αριςτείασ για δθμόςιουσ φορείσ
• Ετιςια ζκκεςθ του Τπουργοφ Δ.Α. προσ τθ Βουλι (http://data.gov.gr/pages/annualreport)
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Σα καινοτόμα ςτοιχεία του
ν. 4305/2014
Καταγραφή του ςυνόλου των δεδομζνων
κάθε δημόςιου φορζα

Ζκδοςη απόφαςησ από κάθε δημόςιο
φορζα ςχετικά με τα δεδομζνα που κατζχει
και τη μορφή διάθεςήσ τουσ

Πρόβλεψθ ανοικτισ διάκεςθσ
«ςυνόλων δεδομζνων» (datasets)

Ελεφθερη διάθεςη των δεδομζνων αν οι
δημόςιοι φορείσ αδρανήςουν και
παρζλθουν οι προθεςμίεσ

Απλοποίηςη
διαδικαςίασ διοικητικήσ και δικαςτικήσ
προςταςίασ ςε περίπτωςη ζκδοςησ
απορριπτικήσ απόφαςησ
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ΟΔΕ «Διαφγεια» - Ρόλοσ
Άρκρο 10 παρ.6 του ν. 4305/2014:
Καταγραφι και αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που
βρίςκονται ςτθν κατοχι των φορζων του δθμόςιου τομζα
Σεχνικι, διαδικαςτικι και οργανωτικι υποςτιριξθ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ
Επικοινωνία με:
Τπ.ΔΑ (Σμιμα Διαφάνειασ και Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ)

Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ - ΕΕΔΔ
Οι φορείσ του δθμοςίου τομζα μποροφν να ενιςχφςουν τισ ομάδεσ με επιπλζον προςωπικό,
ειδικά για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου
7

Βαςικά ςτάδια (αρκρ. 10 παρ.2, 3,6)
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Καταγραφι και αξιολόγθςθ ςυνόλων
εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων
Σα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων κατατάςςονται ςε τζςςερισ
κατθγορίεσ:
1.
2.

3.
4.

τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κατζχει ο φορζασ
τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κα διατεκοφν ςε ανοικτό και
μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο, εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ ανοικτισ διάκεςθσ τθσ
δθμόςιασ πλθροφορίασ
τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κα διατεκοφν με επιβολι όρων
μζςω αδειοδότθςθσ ι τελϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα 7 ζωσ 9 του παρόντοσ
τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ
που τίκενται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 3 του παρόντοσ και δεν διατίκενται για
περαιτζρω αξιοποίθςθ και χριςθ
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Χρονοδιάγραμμα (Άρκρο 14 παρ.
2 & 3 ν.4305/2014)
ΟΔΕ ΔΙΑΤΓΕΙΑ
Καταγραφι και αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων,
πλθροφοριϊν και δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν
κατοχι του φορζα, ανά κατθγορίεσ, προσ το ςκοπό
ανοικτισ τουσ διάκεςθσ

Ζκδοςθ απόφαςθσ - Ανάρτθςθ

3 μινεσ (από τθ
δθμοςίευςθ του
νόμου)
3 μινεσ (από τθ
ολοκλιρωςθ τθσ
καταγραφισ)
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Σιρθςθ Μθτρϊου Ανοικτϊν Δεδομζνων
του Δθμοςίου
• Άρκρο 10 Ν. 4305/2014: «το ΤΔΜΘΔ τθρείται «Μθτρϊο Ανοικτϊν
Δεδομζνων του Δθμοςίου» το οποίο είναι διακζςιμο ςτο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.

• Αναρτϊνται:
• τα ςφνολα των εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του Δθμοςίου
ταξινομθμζνα ςε «Διαρκρωμζνα φνολα Δεδομζνων» (datasets) ι
• ςφνδεςμοι προσ τουσ δικτυακοφσ τόπουσ των φορζων, όπου αυτά τθροφνται.
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Διακζςιμοι Μορφότυποι
(Άρκρο 6 του ν. 4305/2014)
• Σα ςφνολα δεδομζνων αναρτϊνται:
 ςε ανοικτό και μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο,
 από ςτακερό ςθμείο απόκεςθσ, μαηί με τα μεταδεδομζνα τουσ

• ε περίπτωςθ διάκεςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα, πρζπει να είναι
προςβάςιμα μζςω υπερςυνδζςμων ι με άλλο τρόπο ςτο δικτυακό τόπο
www.data.gov.gr
• Μορφότυποσ - Μεταδεδομζνα ςτο μζτρο του δυνατοφ
ςυμμορφϊνονται με ανοικτά, επίςθμα πρότυπα.
• Εφόςον είναι δυνατόν τα ςφνολα δεδομζνων κακίςτανται προςβάςιμα μζςω
διαςυνδζςεων προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν.
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Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν
ανάρτθςθ των δεδομζνων
υνίςταται τα ςφνολα δεδομζνων:
α) να δθμοςιεφονται ςτο διαδίκτυο ςτθν αρχικι, μθ τροποποιθμζνθ μορφι τουσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ
δθμοςιοποίθςθ.
β) να δθμοςιεφονται και να επικαιροποιοφνται με τον υψθλότερο δυνατό βακμό ανάλυςθσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
πλθρότθτά τουσ
γ) να δθμοςιεφονται και να διατθροφνται ςε ςτακερι τοποκεςία, κατά προτίμθςθ ςτο υψθλότερο οργανωτικό επίπεδο ςτο
πλαίςιο τθσ διοίκθςθσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εφκολθ πρόςβαςθ και θ μακροπρόκεςμθ διακεςιμότθτά τουσ
δ) να δθμοςιεφονται ςε μθχαναγνϊςιμουσ και ανοικτοφσ μορφότυπουσ (CSV, JSON, XML, RDF κ.λπ.) ϊςτε να ενιςχφεται θ
προςβαςιμότθτά τουσ·
ε) να περιγράφονται ςε εμπλουτιςμζνουσ μορφότυπουσ μεταδεδομζνων και να ταξινομοφνται ςφμφωνα με τυποποιθμζνα
λεξιλόγια (DCAT, EUROVOC, ADMS κ.λπ.) ϊςτε να διευκολφνεται θ αναηιτθςθ και θ διαλειτουργικότθτα
ςτ) να είναι προςβάςιμα υπό μορφι αποτφπωςθσ δεδομζνων «data dump» (μαηικι εξαγωγι δεδομζνων) κακϊσ και μζςω
διαςυνδζςεων προγραμματιςμοφ εφαρμογϊν (Application programming interfaces - API) ϊςτε να διευκολφνεται θ
αυτόματθ επεξεργαςία.
Α.Π. Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος (ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ)
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Πρότυπα διάκεςθσ ψθφιακϊν δεδομζνων
Α.Π. Φ.40/407/8.1.2015 εγκφκλιοσ
(ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ)
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΤΝΟΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
ΣΙΣΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
ΘΕΘ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΑΣΟΧΟ
ΣΤΠΟ (ΦΤΙΚΟ/ΨΘΦΙΑΚΟ)
ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΡΤΘΜΟ ΑΝΑΝΕΩΘ
ΔΙΑΘΕΘ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΑΝ ΌΧΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ (ΘΕΜΙΚΟΙ, ΣΕΧΝΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ)
ΓΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΜΘΧΑΝΑΓΝΩΙΜΘ ΜΟΡΦΘ (ΠΧ .XLS, .CSV)
ΜΘ ΜΘΧΑΝΑΓΝΩΙΜΘ ΜΟΡΦΘ (ΠΧ .PDF)
ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΘ (ΑΝ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ)
URL
API
ΓΙΑ ΦΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Μορφι (πχ αρχείο εγγράφων Α4, αρχείο φωτογραφιϊν)
ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΘ (ΑΝ ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ)
ΔΙΑΘΕΘ ΜΕΩ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΑΙΣΘΘ
ΔΙΑΘΕΘ ΜΕΩ ΕΝΣΤΠΘ ΑΙΣΘΘ

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΣΑΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
ΑΝ ΝΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ-ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ
ΤΝΣΡΕΧΟΤΝ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΡ. 3 ΣΟΤ Ν.4305/14 (ΠΧ ΘΕΜΑΣΑ ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΘΣΟ ΚΣΛ) (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΑΝ ΝΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ-ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ
ΔΙΑΘΕΘ ΜΕΩ ΣΕΛΩΝ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΑΝ ΝΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ-ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ
ΔΙΑΘΕΘ ΜΕΩ ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΑΝ ΝΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ-ΑΙΣΙΟΛΟΓΘΘ
ΛΟΙΠΑ ΧΟΛΙΑ
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Άδειεσ και λοιποί όροι για τθν
περαιτζρω χριςθ (Άρκρο 7 παρ 2 του ν.4305/2014)
• Όπου για τθν περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν ι δεδομζνων
προβλζπονται άδειεσ, οι φορείσ του δθμόςιου τομζα εξαςφαλίηουν, όπου
τοφτο είναι δυνατόν, τθ διάκεςθ ανοικτϊν αδειϊν που διατίκενται
διαδικτυακά, παρζχουν ευρφτερα δικαιϊματα περαιτζρω χριςθσ χωρίσ
τεχνολογικοφσ, οικονομικοφσ ι γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ και οι οποίεσ
ςτθρίηονται ςε μορφότυπουσ ανοικτϊν δεδομζνων.
• Οι άδειεσ αυτζσ είναι δυνατόν να προςαρμόηονται, προκειμζνου να
αντιμετωπίηουν ειδικότερεσ περιπτϊςεισ αιτιςεων αδειοδότθςθσ.
• ε κάκε περίπτωςθ οι άδειεσ κζτουν τουσ λιγότερουσ δυνατοφσ
περιοριςμοφσ ςτθν περαιτζρω χριςθ ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ανοικτισ
διάκεςθσ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ.
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Όροι Creative Commons (CC)
ΑΝΑΦΟΡΑ (BY): Το έργο θαζίζηαηαη δηαζέζηκο ζηο θοηλό κε ηα βαζηθά δηθαηώκαηα (αληηγραθή,
δηαλοκή, προβοιή θαη απόδοζε) σπό ηελ προϋπόζεζε όηη δηαλέκεηαη καδί κε ηης πιεροθορίες
αδεηοδόηεζες θαη γίλεηαη αλαθορά ηοσ δεκηοσργού ή ηοσ τορεγού ηες άδεηας.

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (NC): Το έργο κπορεί λα αληηγραθεί θαη λα δηαλεκεζεί , δε κπορεί όκφς λα
τρεζηκοποηεζεί γηα εκπορηθούς ζθοπούς.
ΌΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΈΡΓΑ (ND): Η άδεηα εθτφρεί ηα βαζηθά δηθαηώκαηα αιιά δελ επηηρέπεη ηελ
δεκηοσργία παράγφγφλ έργφλ. Ως παράγφγο έργο ζεφρείηαη ασηό ποσ αποηειεί αλαπαραγφγή ελός
οσζηώδοσς κέροσς ηοσ αρτηθού έργοσ ή αποηειεί δηαζθεσή ηοσ (γηα παράδεηγκα κεηάθραζε ηοσ).
Οσζηαζηηθά δελ επηηρέπεηαη ηο έργο λα αιιοηφζεί, λα ηροποποηεζεί ε λα δεκηοσργεζεί θάηη λέο
βαζηζκέλο ζηο έργο.
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ (SA): Εάλ ηο έργο αιιοηφζεί, ηροποποηεζεί ή δεκηοσργεζεί θάηη λέο
βαζηζκέλο ζηο έργο, ηο έργο ποσ θα προθύυεη ζα κπορεί λα δηαλεκεζεί κόλο κε ηελ ίδηα ή παρόκοηα
άδεηα.
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Άδειεσ Creative Commons (CC)
Οι ςυνδυαςμοί των τεςςάρων βαςικϊν όρων ζχουν ςαν αποτζλεςμα ζξι διαφορετικζσ άδειεσ:
Αναφορά δθμιουργοφ (Attribution) : O αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο όπωσ κζλει αρκεί να
διατθριςει τισ διατυπϊςεισ που προβλζπονται ςτθν άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό.
Αναφορά δθμιουργοφ + Παρόμοια διανομι (Attribution + Share-Alike) :Επιπλζον τθσ αναφοράσ, μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
ζργο όπωσ κζλει αρκεί να αδειοδοτιςει οποιοδιποτε παράγωγο ζργο με τθν ίδια άδεια ι μια άδεια με τα ίδια ςτοιχεία άδειασ.
Επιτρζπεται θ εμπορικι χριςθ και θ παραγωγι νζου ζργου βαςιςμζνου ςε αυτό.
Αναφορά δθμιουργοφ + Όχι παράγωγα ζργα (Attribution + No-Derivatives) : Επιπλζον τθσ αναφοράσ, ο αποδζκτθσ τθσ άδειασ
μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο όπωσ κζλει αρκεί να μθ δθμιουργιςει παράγωγα ζργα. Επιτρζπεται θ εμπορικι χριςθ.
Αναφορά δθμιουργοφ + Μθ εμπορικι χριςθ (Attribution + Non-Commercial) : Επιπλζον τθσ αναφοράσ, ο αποδζκτθσ τθσ
άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο όπωσ κζλει αρκεί να μθν υπάρχει ςκοπόσ εμπορικισ χριςθσ. Επιτρζπεται παράγωγο
ζργο και είναι αδιάφοροσ ο τρόποσ διανομισ του.
Αναφορά δθμιουργοφ + Μθ εμπορικι χριςθ + Παρόμοια Διανομι (Attribution + Non-Commercial + Share-Alike) : Επιπλζον
τθσ αναφοράσ και τθσ μθ εμπορικισ χριςθσ, ο αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο όπωσ κζλει αρκεί να
αδειοδοτιςει οποιοδιποτε παράγωγο ζργο με τθν ίδια άδεια.
Αναφορά δθμιουργοφ + Μθ εμπορικι χριςθ + Όχι παράγωγα ζργα (Attribution + Non-Commercial + No-Derivatives) :
Επιπλζον τθσ αναφοράσ και τθσ μθ εμπορικισ χριςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ζργο όπωσ κζλει αρκεί να μθ δθμιουργιςει
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παράγωγα ζργα.

Αρχζσ που διζπουν τθ χρζωςθ
(Άρκρο 8 ν.4305/2014)
Εφόςον χρεϊνονται τζλθ για τθν περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν ι δεδομζνων, τα εν λόγω
τζλθ περιορίηονται ςτο οριακό κόςτοσ για τθν αναπαραγωγι, τθν παροχι και τθ διάδοςι τουσ.

• Δεν εφαρμόηεται ςτα ακόλουκα:
1. ςτουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα για τουσ οποίουσ προβλζπονται ζςοδα για τθν κάλυψθ ενόσ
ουςιϊδουσ μζρουσ του κόςτουσ εκτζλεςθσ τθσ δθμόςιασ αποςτολισ τουσ·
2. κατ’ εξαίρεςθ, ςτα ζγγραφα, πλθροφορίεσ ι δεδομζνα για τα οποία ο οικείοσ φορζασ του
δθμόςιου τομζα παράγει ζςοδα για τθν κάλυψθ ενόσ ουςιϊδουσ μζρουσ του κόςτουσ ςυλλογισ,
παραγωγισ, αναπαραγωγισ και διάδοςισ τουσ
3. ςε βιβλιοκικεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων βιβλιοκθκϊν Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων,
μουςεία και αρχεία.
Διαφάνεια: Οι όροι, το ςυνολικό φψοσ των τελϊν, θ βάςθ υπολογιςμοφ τουσ κακϊσ και οι απαιτιςεισ που αναφζρονται
ςε ζγγραφα, πλθροφορίεσ και δεδομζνα για τα οποία τρίτοι διακζτουν δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ,
προκακορίηονται και δθμοςιεφονται µε θλεκτρονικά μζςα ςτο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. και τθν ιςτοςελίδα
του φορζα.
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Ποιοτικι αποτίμθςθ αποτελεςμάτων
τθσ εφαρμογισ του Ν.4305/2014
ΑΡΙΘΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ

Μεταβολι

DATASETS

DATASETS

(%)

2017

2018

XLS/XLSX

1074

2.634

145,3%

HTML

451

619

37,3%

CSV/XML/JSON

280

851

203,9%

PDF

260

530

103,8%

ZIP/RAR

175

285

62,9%

DOC/DOCX

142

131

-7,7%

KML/KMZ/SHP

57

252

342,1%

TXT

34

44

29,4%

JPEG/PNG/GIF/TIFF

21

30

42,9%

ΜΟΡΦΟΣΤΠΟ

Πεγή: www.data.gov.gr
(εκ. εμαγωγήο: 28/02/2018)
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΘΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ (2014/ΕΕ C240/01)
(φνολα δεδομζνων)
Είδθ ςυνόλων δεδομζνων – προτεραιότθτεσ ωσ προσ τθ δθμοςιοποίθςθ
•
•
•
•
•
•

Γεωχωρικά δεδομζνα
Γεωςκόπθςθ και περιβάλλον
υγκοινωνιακά δεδομζνα
τατιςτικά ςτοιχεία
Επιχειριςεισ
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 κ.λ.π.)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0724(01)&from=EN)
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Παράδειγμα ςυνόλου δεδομζνων
Ανάλυση θανατηυόπων ατυχημάτων Εξάμηνο 2015

Ποσοστό
επι του
συνολου

Αίτια
Υπεξβνιηθή ηαρύηεηα

Ποσοστό
επι του
συνολου

Όχημα

15

4.6%

Ι.Χ.Ε.

158

48.2%

Αληηθαλνληθό πξνζπέξαζκα

1

0.3%

Φνξηεγό θάηω ηωλ 3,5 ηόλωλ

29

8.8%

Κίλεζε ζην αληίζεην ξεύκα

31

9.5%

Γεωξγηθό κεράλεκα

8

2.4%

Παξαβίαζε πξνηεξαηόηεηαο

13

4.0%

Δ.Χ.Ε.

2

0.6%

Απόζπαζε πξνζνρήο νδεγνύ

20

6.1%

Πνδήιαην

4

1.2%

Παξαβίαζε ζεκαηνδόηε

2

0.6%

Δίθπθιν

121

36.9%

0.0%

Άιιν

3

0.9%

3

0.9%

Οδήγεζε ρωξίο ζύλεζε θαη πξνζνρή

Άγλωζην
Λνηπά αίηηα αλαθεξόκελα ζε νδεγνύο

94

28.7%

Εξεπλώληαη

127

38.7%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΦΗΜΑΤΩΝ

328
Ποσοστό
επι του
συνολου

Αίηηα αλαθεξόκελα ζε επηβάηεο

1

0.3%

Αίηηα αλαθεξόκελα ζηνπο πεδνύο

20

6.1%

Οδεγόο

241

67.5%

Αίηηα αλαθεξόκελα ζην όρεκα

1

0.3%

Επηβάηεο

59

16.5%

Αίηηα αλαθεξόκελα ζηελ νδό θαη ζηνλ θαηξό

3

0.9%

Πεδόο

57

16.0%

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ

357

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΦΗΜΑΤΩΝ

328
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Ιδιότητα παθόντα

Παράδειγμα εφαρμογισ ςυνόλου δεδομζνων
Αξιοποίθςθ από ιδιϊτθ, του
ςυνόλου δεδομζνων
«τατιςτικά Αρχείου
υμβάντων», που
αναρτικθκε από το
Πυροςβεςτικό ϊμα
Ελλάδασ, για τθ
δθμοςιογραφικι διερεφνθςθ
των ςτρεμμάτων δαςικισ
ζκταςθσ που ζχουν καεί τα
τελευταία χρόνια ςτθ χϊρα.
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2. Γεμική Αποτίμηση
Πολιτικής – προκλήσεις δράσεις

24

Γενικι Αποτίμθςθ πολιτικισ
Θεςμικό πλαίςιο

Τιοκζτθςθ πολιτικισ

Ν. 4305/2014:
1. Πλιρθσ ανταπόκριςθ και ευκυγράμμιςθ ςτθν
ευρωπαϊκι πολιτικι και ςτθ διεκνι πρακτικι
2. Κατοχφρωςθ τθσ εξ οριςμοφ αρχισ τθσ ανοικτισ
διάκεςθσ: καινοτομία
3. υνεκτικό πλαίςιο
Διάχυςθ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων:
1. Κρίςιμοι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
2. Τποδομζσ
3. Μζτοχοι εκτόσ τθσ Διοίκθςθσ
4. Περαιτζρω χριςθ
5. Αποτίμθςθ οικονομικϊν ωφελειϊν
6. Ποιότθτα ςυνόλων δεδομζνων
25

Προκλιςεισ - Δράςεισ
Εντοπιςμόσ κρίςιμων φορζων τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ
πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων
• Τπουργεία:
• θμαντικόσ πλοφτοσ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων, ιδίωσ οικονομικοφ,
επιχειρθματικοφ και κοινωνικοφ περιεχομζνου, για εφαρμογζσ υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ – υποκίνθςθ εποπτευόμενων φορζων

• Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ:
• Ειδικό βάροσ και αποςτολι

• Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ:
• φνολα δεδομζνων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν προσ όφελοσ του πολίτθ - εγγφτθτα
ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.

• Φορείσ με δεδομζνα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ
26

Προκλιςεισ - Δράςεισ
Διάςταςθ υποδομϊν

Μετά τον πρόςφατο αναςχεδιαςμό,
ςιμερα υποςτθρίηει:
• πάνω από 6.600 ςφνολα δεδομζνων
•Ανάρτθςθ από τουσ φορείσ
• Καλφτεροι χρόνοι απόκριςθσ του site Αφξθςθ ρυκμοφ
ανταπόκριςθσ
• Νζα αρχιτεκτονικι δφο επιπζδων
φορζων
• Καλφτερο ςφςτθμα API

Θ πλιρθσ λειτουργικότθτα τθσ
Κεντρικισ Πφλθσ για τα ανοικτά
δεδομζνα ζχει ςχεδιαςτεί και κα
υλοποιθκεί μζςω του ζργου
«Κεντρικζσ Τπολογιςτικζσ
Τποδομζσ τθσ ΚτΠ ΑΕ - Κόμβοσ GCloud τθσ ΓΓΠ».
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Προκλιςεισ - Δράςεισ
υμμετοχι μετόχων εκτόσ τθσ Διοίκθςθσ
Ενδεικτικά πεδία ςυνεργαςίασ:
• Ηθτιματα ανοικτϊν προτφπων, περιεχομζνου, δεδομζνων, λογιςμικοφ και
υλικοφ,
• υνδιοργάνωςθ διαγωνιςμϊν αξιοποίθςθσ ανοικτϊν δεδομζνων που
διατίκενται από δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ,
• υνζργειεσ επί ερευνθτικϊν ι άλλων προγραμμάτων,
• Ευρφτερεσ δράςεισ προσ διευκόλυνςθ των δθμοςίων φορζων ςτθν
αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ άςκθςθ τθσ δθμόςιασ αποςτολισ
τουσ.
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Προκλιςεισ - Δράςεισ
Ενδυνάμωςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ από φορείσ του δθμοςίου
τομζα και λοιποφσ ενδιαφερόμενουσ
Τλοποιοφνται:
• Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ ςε ςυνεργαςία με το ΕΚΔΔΑ
• Περαιτζρω ενεργοποίθςθ των φορζων που κατζχουν κρίςιμα ανοικτά δεδομζνα
για τθν οικονομία και τθν επιχειρθματικότθτα (ςφςταςθ ομάδων εργαςίασ)
• Δράςεισ δθμοςιότθτασ για τθ χριςθ και αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων,
ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα
• Διοργάνωςθ διαγωνιςμϊν
29

Προκλιςεισ - Δράςεισ
Πτυχζσ οικονομικισ αποτίμθςθσ
• Μελζτθ ΙΟΒΕ 2014 «ICT Adoption and Digital Growth in Greece».
Θ αφξθςθ κατά 100% ςτθ διάχυςθ των ανοικτϊν δεδομζνων οδθγεί:
• Βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ: Άνοδοσ κατά 25 κζςεισ (από 56θ ςε 31θ)
• Δθμιουργία νζων επιχειριςεων: 6.332 νζεσ επιχειριςεισ

• Επιδιϊκεται θ ακριβζςτερθ αποτίμθςθ και ποςοτικοποίθςθ του οφζλουσ μζςω δομθμζνθσ
διαδικαςίασ με ςυγκεκριμζνα βιματα:
•
•
•
•
•

Επιλογι του κατάλλθλου μεκοδολογικοφ πλαιςίου
Θ διατφπωςθ των παραδοχϊν
Θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των απαραίτθτων ςτοιχείων
Θ ςφνταξθ ζκκεςθσ αποτελεςμάτων
Θ κακιζρωςθ πάγιασ διαδικαςίασ για τθ διαρκι βελτίωςθ και επιβεβαίωςθ του μοντζλου αποτίμθςθσ
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Οφζλθ ανοικτϊν δεδομζνων
Οφζλθ ςτθ
Δθμόςια Διοίκθςθ

Οφζλθ ςτουσ
Πολίτεσ

Μείωςθ κόςτουσ
διεκπεραίωςθσ

Ενίςχυςθ διαφάνειασ και
λογοδοςίασ

Μείωςθ κόςτουσ από τθν
επανάχρθςθ τθσ
πλθροφορίασ

Ενίςχυςθ ζρευνασ και
εκπαίδευςθσ

Αφξθςθ φορολογικϊν
εςόδων

Δθμιουργία νζων
επιχειριςεων

Αφξθςθ ΑΕΠ

Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ
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3. ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ
ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ
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Ζκδοςθ Αρχικισ Απόφαςθσ
• Πρϊτοσ Διμοσ: Κορδελιοφ-Ευόςμου (23/04/2015)
• Σελευταίοσ Διμοσ: Αλεξανδρείασ (24/01/2018)
• Πρϊτθ Περιφζρεια: Κεντρικισ Μακεδονίασ (14/05/2015)
• Σελευταία Περιφζρεια: Βορείου Αιγαίου (21/02/2017)
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Βαςικά τατιςτικά
• φνολο Διμων με παρουςία ςτο www.data.gov.gr: 92/325 (28%)
• φνολο Περιφερειϊν με παρουςία ςτο www.data.gov.gr: 12/13 (92%)
• το www.data.gov.gr ζχουν αναρτθκεί 2.852 ςφνολα δεδομζνων
• Μθχαναγνϊςιμα (μερικϊσ ι ολικϊσ) ςφνολα δεδομζνων: 1.595/2.852
• Τπόλοιπα ςφνολα δεδομζνων προσ ανάρτθςθ: 2.229
• Διακφμανςθ αναρτθμζνων ςυνόλων μεταξφ Διμων: από 0 ζωσ 195
• Διακφμανςθ αναρτθμζνων ςυνόλων μεταξφ Περιφερειϊν: από 14 ζωσ 111
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Ενδεικτικά Μθχαναγνϊςιμα φνολα Δεδομζνων

35

Μετριςεισ Δθμοτικοφ Δικτφου τακμϊν Ελζγχου
Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ
2014-2016) (άνοιγμα excel)

36

Αρχείο μετριςεων φυςικϊν αεροαλλεργιογόνων
(Μετριςεισ ςπορίων μυκιτων ζτουσ 2016) (άνοιγμα csv)
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Χριςθ Ειδικισ Αδειοδότθςθσ (μθ εμπορικι χριςθ)
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Παράδειγμα επαχρθςιμοποίθςθσ
ανοικτϊν δεδομζνων
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Ηθτοφμενα
• υμμετοχι του ςυνόλου των υπόχρεων φορζων:
• Τπόλοιποι Διμοι: 233
• Τπολειπόμενθ Περιφζρεια: 1

• υνεργαςία με τθν ΕΕΣΑΑ και το Τπουργείο για επίλυςθ επιμζρουσ
κεμάτων
• υνεργαςία των ΟΔΕ με το Τπουργείο για κζματα ανοικτϊν δεδομζνων και
επαναχρθςιμοποίθςι τουσ
• Τψθλι ποιότθτα των μθχαναγνϊςιμων ςυνόλων δεδομζνων
• Ανάρτθςθ όλων των νζων μθχαναγνϊςιμων ςυνόλων δεδομζνων
• υνζπεια ςτθν επικαιροποίθςθ των αναρτθμζνων ςυνόλων δεδομζνων
• Βελτίωςθ των δεδομζνων που βρίςκονται ςε μθ μθχαναγνϊςιμθ μορφι,
με ςτόχο τθν ανάρτθςι τουσ
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Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ!
opendata@ydmed.gov.gr

