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Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 2014-17
Tα δεδομένα του Δημόσιου Τομέα στη Διάθεση των Πολιτών και 

των Επιχειρήσεων

 εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.205(I)/2015), το οποίο 
καθιστά υποχρεωτική τη διάθεση των δεδομένων των δημόσιων 
φορέων

 δημιουργία υποδομής διάθεσης των δεδομένων του δημόσιου τομέα, 
υπό την μορφή της εθνικής διαδικτυακής πύλης www.data.gov.cy 

 παροχή τεχνικής υποστήριξης στους φορείς του δημόσιου τομέα για 
καταγραφή και δημοσίευση των δεδομένων τους στο www.data.gov.cy

 υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για ενημέρωση των πολιτών και 
των επιχειρήσεων



Νοέμβριος 2015                    Ιούλιος 2016

Τελευταίες Εξελίξεις
Εισαγωγή Νέας Νομοθεσίας

Περί Περαιτέρω Χρήσης 

των Πληροφοριών του 

Δημόσιου Τομέα Νόμος 

του 2006

Περί Περαιτέρω Χρήσης 

των Πληροφοριών του 

Δημόσιου Τομέα Νόμος 

του 2015

 Γενική Αρχή: ανοικτά δεδομένα

 Πρόσβαση → Περαιτέρω Χρήση

 Επεκταση Πεδίου Εφαρμογής

 Δημοσίευση στο data.gov.cy

 Χρεώσεις: Οριακό Κόστος

 Ανοικτά δεδομένα με Διατάγματα

 Χρεώσεις: κόστος συλλογής, 

αναπαραγωγής, διάθεσης + εύλογη 

απόδoση επένδυσης

http://www.data.gov.cy/


Υποχρεώσεις Δημόσιων Φορέων

Πρέπει :

 Να παρέχουν τις πληροφορίες, χωρίς   
διακρίσεις.

 Να επεξεργάζονται τις αιτήσεις και να παρέχουν 
πρόσβαση μέσα σε 20 μέρες.

 Να δικαιολογούν τυχόν αρνητική απάντηση και 
να ενημερώνουν σχετικά με το μηχανισμό 
προσφυγής.

 Να μην χρεώνουν πέραν του οριακού κόστος της 
αναπαραγωγής και της διάθεσης. 

 Να δημοσιεύουν τις χρεώσεις και αν τους ζητηθεί 
και τη μέθοδο υπολογισμού.

 Να δημοσιεύουν την άδεια χρήσης σε ψηφιακή 
μορφή.

 Να διευκολύνουν την αναζήτηση πληροφοριών, 
κατά προτίμηση  ηλεκτρονικά (portal), 

 Να διαθέτουν τα δεδομένα τους, όπου αυτό είναι 
δυνατό μέσω API (Application Programming 
Interface)

Δεν Πρέπει:

Χ Να περιορίζουν χωρίς λόγο την επαναχρησιμοποίηση.

Χ Να χορηγούν αποκλειστικά δικαιώματα, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων (να υπόκεινται σε 
αναθεώρηση κάθε 3 χρόνια).

Δεν οφείλουν:

• Να παρέχουν πληροφορίες οι οποίες εξαιρούνται 
σύμφωνα με το καθεστώς πρόσβασης.

• Να επεξεργάζονται  ή να προσαρμόζουν έγγραφα 
όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια.

Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα 

αρχεία υπόκεινται σε διαφορετικό    

καθεστώς όσο αφορά χρεώσεις

http://www.google.com.cy/url?url=http://greatestmafiawars.blogspot.com/2010/02/mafia-wars-do-it-and-dont-do-it.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WyM-VNqfIM3fOJaSgdAK&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEt76CeTU8DGdu_GTmI4331Dj-ifw
http://www.google.com.cy/url?url=http://greatestmafiawars.blogspot.com/2010/02/mafia-wars-do-it-and-dont-do-it.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WyM-VNqfIM3fOJaSgdAK&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEt76CeTU8DGdu_GTmI4331Dj-ifw
http://www.google.com.cy/url?url=http://www.webds.com/blog/marketing/effective-email-marketing-5-dos-and-5-donts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6iQ-VPPXOYTgOKWYgPgN&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNECpE00I6WmE3pb2NisjCcCiA0HBA
http://www.google.com.cy/url?url=http://www.webds.com/blog/marketing/effective-email-marketing-5-dos-and-5-donts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6iQ-VPPXOYTgOKWYgPgN&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNECpE00I6WmE3pb2NisjCcCiA0HBA
http://www.google.com.cy/url?url=http://vancouveropera.blogspot.com/2009/11/uh-oh-parking-advisory.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Eic-VLHQKMzMOPftgIAN&ved=0CCgQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNHJyAE3BMh216Jy1gI-Oj_fnZxB4w
http://www.google.com.cy/url?url=http://vancouveropera.blogspot.com/2009/11/uh-oh-parking-advisory.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Eic-VLHQKMzMOPftgIAN&ved=0CCgQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNHJyAE3BMh216Jy1gI-Oj_fnZxB4w


Νοέμβριος 2015                  Ιούλιος 2016

Τελευταίες Εξελίξεις
Δημοσίευση Δεδομένων



Επισκεψιμότητα Πύλης
Ιούνιος 2016

Προβολές Σελίδας = 15,000

Προβολές Σελίδας ανά ημέρα = 500

Νέοι Επισκέπτες = 51,8%

Μέση Διάρκεια Σύνδεσης = 8’:08’’

Χώρες Επισκεπτών : 26



Επισκεψιμότητα Πύλης
Ιούνιος 2016



Τελευταίες Εξελίξεις
Επαναχρησιμοποίση Δεδομένων



Προώθηση Περαιτέρω Χρήσης 

Προώθηση 
Περαιτέρω 

Χρήσης 

Δημόσιο 
Τομέα

Ιδιωτικό
Τομέα

Ευαισθητοποίηση των φορέων του δημόσιου τομέα:

 Εφαρμογή του Νόμου για την περαιτέρω χρήση 
 Υποχρεώσεις σε σχέση με το PSI 
 Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 
 Δέσμευση για δημοσίευση και επικαιροποίηση των καταλόγων/ 

δεδομένων

Πρωτοβουλίες

Έκδοση Κατευθυντήριων γραμμών (αδειοδότηση, χρεώσεις, 
μορφότυπους)
 Εκπαιδεύσεις/ Σεμινάρια / Εργαστήρια / Θεματικά Focus Groups
PSI Departmental Champion

Ευαισθητοποίηση των πολιτών και επιχειρήσεων:

 Νομοθεσία 
 Δικαιώματα / Ευκαιρίες
 Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Πρωτοβουλίες
 Συνέδρια / Θεματικά Focus Groups
 Δημοσιογραφικές Διασκέψεις και Άρθρα
 Πληροφοριακό Υλικό
 Διαγωνισμοί (hackathon)



1ου Φόρουμ Ανοικτών Δεδομένων

 Μεγάλο ενδιαφέρον από νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, IT developers
 Τα δεδομένα του δημοσίου αποτελούν αναξιοποίητο πλούτο
 Μεγαλύτερης αξίας τα μη επεξεργασμένα δεδομένα (raw data)
 Ευκολότερη αξιοποίηση όταν διατίθενται σε ανοικτούς μορφότυπους ή μέσω 

API, ειδικά στις περιπτώσεις των υψηλής αξίας δεδομένων
 Ανάγκη στενότερης συνεργασίας δημόσιου και χρηστών (ιδιωτικού τομέα)

www.slideshare.net/OpenDataCy/



Δημιουργία Θεματικών Ομάδων Εστίασης (Focus Groups)

Στόχοι:

 Ανάπτυξη συνεργασίας και διαλόγου ανάμεσα σε δημόσιο, ιδιώτες και πανεπιστήμια

 Εξεύρεση λύσεων για διάθεση δεδομένων με αποτελεσματικότερο τρόπο

 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων

 Ωφέλη για όλους: επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες και πολίτες

Ρόλος Ομάδας Προώθησης Περαιτέρω Χρήσης ΠΔΤ (ΤΔΔΠ)

 Οργανωτικός / Συντονιστικός
 Υποβοηθητικός στην δημιουργία δικτύων/συνεργασιών

Πιθανές Θεματικές Ομάδες:

 Κινητικότητα (Mobility Data)

 Περιβάλλον (Environmental Data)

 Εγκληματικότητα (Crime Data)

 Εκπαίδευση (Education Data) 



Προώθηση Περαιτέρω Χρήσης
Επόμενα Βήματα

 Συνεχής παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στις διάφορες Κυβερνητικές 

Υπηρεσίες

 Εστίαση στη δημοσίευση μη επεξεργασμένων δεδομένων (raw data) και στους 

μορφότυπους με τους οποίους διατίθενται τα δεδομένα

 Προώθηση της ανάπτυξης διαλόγου και συνεργασίας δημόσιου τομέα- ιδιωτικού 

τομέα - πανεπιστημίων για τα ανοικτά δεδομένα μέσω:

 Διοργάνωση συνεδρίων / φόρουμ

 Δημιουργία μεικτών θεματικών ομάδων εστίασης (focus groups)

 Παρουσία στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και σε εξειδικευμένες πλατφόρμες

 Προώθηση της περαιτέρω χρήσης στις διάφορες IT κοινότητες και υποβοήθηση 

της δημιουργίας ενός «οικοσυστήματος» γύρω από τα ανοικτά δεδομένα

 Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης www.data.gov.cy και σταδιακή ένταξη των ΟΤΑ

http://www.data.gov.cy/


crowdhackathon.com/opendatacy/

Επόμενες Δράσεις

https://t.co/MiU4ah4iIc


Καταληκτικά…

 Στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα οι ΠΔΤ αποτελούσαν
αναξιοποίητη πηγή πλούτου.

 Σήμερα δημιουργούνται οι αναγκαίες υποδομές και
προωθείται η ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων –
δημόσιου τομέα, πολιτών και επιχειρήσεων.

 Η προσπάθεια για «άνοιγμα» των δεδομένων του δημοσίου
βρίσκεται στο σωστό δρόμο, χρειάζεται όμως συνεχής
προσπάθεια και συντονισμός



...ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Δημήτρης Μιχαήλ, ΤΔΔΠ

dmichail@papd.mof.gov.cy


