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Open Data Cyprus 2016 – Περιεχόμενα 

• Ταυτότητα έργου

• Τι είναι η Διαύγεια και γιατί είναι χρήσιμη

• Υφιστάμενη κατάσταση

• Ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά

• Τι συνετέλεσε στην επιτυχή πορεία του έργου

• Βελτιώσεις / Επεκτάσεις

• Τελικό συμπέρασμα / Ερωτήσεις



Open Data Cyprus 2016 – Ταυτότητα του έργου 

Τίτλος έργου Υποέργο 2: Παραγωγική λειτουργία της διαδικασίας της Δημοσίευσης των 
αποφάσεων και λοιπών κανονιστικών πράξεων από το σύνολο των φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης

Υλοποίηση Β’ φάσης λειτουργίας , του προγράμματος Διαύγεια, από εξωτερικό 
ανάδοχο.

της Πράξης : Υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των διαδικασιών της 
ανοικτής διακυβέρνησης.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Υπογραφή σύμβασης 1/3/2013 , Αρ. σύμβασης 1088

Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Χρόνος υλοποίησης 18 μήνες

Αναθέτουσα αρχή Κοινωνία της πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)



Open Data Cyprus 2016 – Τι είναι η Διαύγεια ?

Αναφερόμαστε στο πληροφοριακό σύστημα (https://diavgeia.gov.gr) το οποίο υποστηρίζει την 
εφαρμογή του Ν. 3861/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -
Πρόγραμμα “Διαύγεια” - και άλλες διατάξεις». 

Γιατί είναι χρήσιμη ?

Περί τίνος πρόκειται ?

Υποστηρίζει τον ρόλο των δημόσιων οργανισμών (σε κυβερνητικό αλλά και τοπικό επίπεδο) στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό μίας κοινωνίας (σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
άξονες)

• Ψηφιακές συναλλαγές με τους πολίτες (Digital citizen interactions)

• Ψηφιακές διαδικασίες από άκρο σε άκρο (Digital , end to end processes)

• Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα (Digitally & data enabled decisions)

• Διαμοιρασμού και δημοσίευσης δεδομένων (Data sharing & publishing) 

https://diavgeia.gov.gr/


Open Data Cyprus 2016 – Υφιστάμενη κατάσταση (1/2)

• Αναρτώνται καθημερινά από 14 – 21 χιλ. έγγραφα
• Συνολικά 21 εκ. έγγραφα (11 εκ στην Α φάση)
• Πάνω από 4 χιλ. φορείς
• Πάνω από 70 χιλ. εγγεγραμμένοι χρήστες
• Πάνω από 5M. http requests /day 
• Πάνω από 600 χρήστες API (οργανισμοί που αναρτούν με αυτόματους 

μηχανισμούς)

Στατιστικά χρήσης



Open Data Cyprus 2016 – Υφιστάμενη κατάσταση 2/2

• Εφαρμογές για διασύνδεση με την διαύγεια 
(αυτοματοποιημένες αναρτήσεις)

• Εφαρμογές επεξεργασίες δεδομένων (κυρίως 
καταναλωτές των δεδομένων που παρέχει η 
διαύγεια . 

– Υπερ - διαύγεια (https://yperdiavgeia.gr/) ,
– Open Knowledge Greece (http://okfn.gr) 
– Public Spending Net (http:// publicspending.net),
– Greek spending (seems discontinued)
– Μεγάλο πλήθος δικτυακών τόπων φορέων 
– RSS Feeds 
– …

https://yperdiavgeia.gr/
http://okfn.gr/


Open Data Cyprus 2016 – Τεχνικά χαρακτηριστικά 1/2 

Φάση Α Διαύγειας – μέχρι 6/2014 Φάση Β Διαύγειας – από 6/2014

Full Text searching

Metadata

Business Logic
Digital Signing

Presentation Layer

Documents



Open Data Cyprus 2016 – Τεχνικά χαρακτηριστικά 2/2 

• Nginx

• Jetty

• Apache Web Server

• SOLR

• MongoDB

• Windows and Linux 
OS (Mixed 
Environment)

Open Source and Commercial System Software



Open Data Cyprus 2016 – Κρίσιμοι Παράγοντες

Ενέργειες που βοήθησαν στην ομαλή υλοποίηση

– Υφιστάμενες Νομοθετικές ρυθμίσεις

– Ομάδες εντός των φορέων

– Ενεργή ομάδα υποστήριξης (Mostly ticket based !!)

– Καλή επικοινωνία σε όλα σχεδόν τα επίπεδα

– Ισορροπία μεταξύ του «πρακτικού» και του 
«ιδανικού». Ενέργειες με στόχο απτά αποτελέσματα

– Ώριμες τεχνολογίες κατά την ανάπτυξη, 
προσανατολισμένες στην απαιτούμενη λύση.



Open Data Cyprus 2016 – Επεκτάσεις / Βελτιώσεις

Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί/ εξελιχθεί το σύστημα

– Ακόμη πιο εξειδικευμένη αναζήτηση.
– Προτάσεις με βάση το ιστορικό του χρήστη (User based recommendations)
– Μεγαλύτερη υποβοήθηση του χρήστη κατά την καταχώριση απόφασης
– Ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών. Δυνατότητες για ανάδρομη 

πληροφόρηση (Feedback). Λειτουργίες για την απεικόνιση της «απήχησης» 
μία απόφασης

– Συμμετοχή των πολιτών σε επισημάνσεις στις αποφάσεις. Δομημένη 
ενημέρωση του φορέα

– Περισσότεροι τύποι εγγράφων / Περισσότεροι τύποι οργανισμών
– Εκμετάλλευση της διατήρησης του ιστορικού της δομής των φορέων 
– Μεγαλύτερη εκμετάλλευση της Διαύγειας, ως μία γενικότερη αποθήκη 

εγγράφων.
– Χρήση της πλατφόρμας σε άλλες ψηφιακές διαδικασίες, ως ενδιάμεσο 

«σταθμό»



Open Data Cyprus 2016 – OTS

Η OTS είναι εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των
Φορέων του Δημόσιου Τομέα.

Οι λύσεις μας εφαρμόζονται στους Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι
εγκαταστάσεις μας ξεπερνούν τις 700 και οι χρήστες των
εφαρμογών μας τους 6000. Στο πελατολόγιο μας
ανήκουν Δήμοι, ΝΠΔΔ/ΙΔ Δήμων, Περιφέρειες,
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΔΕΥΑ, ΑΕΙ και ΤΕΙ,
Οργανισμοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κα.



Open Data Cyprus 2016 – Συμπέρασμα 

Ερωτήσεις ?



www.ots.gr

https://www.facebook.com/OTS.GR

https://twitter.com/otsgr

https://www.youtube.com/user/otssocial

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα μας 
προϊόντα και υπηρεσίες …

OTS RoadShow 2016 – Θεσσαλονίκη

http://www.ots.gr/
https://www.facebook.com/OTS.GR
https://twitter.com/otsgr
https://www.youtube.com/user/otssocial

