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Ανοικτά δεδομένα
90% των δεδομένων που υπάρχουν ανά το
παγκόσμιο, έχουν παραχθεί τα τελευταία δύο
χρόνια.
IBM, 2014

Τα Ανοικτά Δεδομένα και ειδικότερα τα Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα, είναι μια τεράστια
πηγή δεδομένων που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Πολλά μεμονωμένα άτομα, αλλά και
οργανισμοί, συλλέγουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τύπων δεδομένων, προκειμένου να
εκπληρώσουν τις εργασίες τους.
Τα κυβερνητικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο λόγω της ποσότητας και της
καθολικότητάς τους, όσο και λόγω του ότι αυτά τα δεδομένα είναι, από νομικής άποψης,
δημόσια δεδομένα και συνεπώς θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα σε άλλους να
τα χρησιμοποιήσουν.
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Ποιος είναι όμως ο ορισμός των ανοικτών δεδομένων;
Ανοικτά είναι «τα δεδομένα που διατίθενται με ορισμένη άδεια,
ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί, να τα
επαναχρησιμοποιεί και να αναδιανέμει τα ίδια ή
τροποποιήσεις τους, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά
στην πηγή/δημιουργό τους και να διατίθενται με τη σειρά τους,
με τους ίδιους όρους».
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Ως ανοικτά δεδομένα, λοιπόν, ορίζονται τα δεδομένα που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από όλους,
και για τα οποία δεν υφίστανται τεχνολογικοί, νομικοί ή άλλοι περιορισμοί στην πρόσβαση και χρήση τους,
πέραν των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Για παράδειγμα, περιορισμοί για "μη- εμπορική χρήση" ή περιορισμοί για χρήση μόνο για συγκεκριμένους
σκοπούς (π.χ. μόνο στην εκπαίδευση) δεν είναι επιτρεπτοί στο πλαίσιο της ανοικτής διάθεσης των
δεδομένων και καθιστούν τα δεδομένα που έχουν τέτοιους περιορισμούς επαναχρησιμοποιήσιμα, αλλά όχι
ανοικτά.

Το οικοσύστημα των ανοικτών δεδομένων
Τρεις βασικές «κοινότητες» σε ένα επιτυχημένο
οικοσύστημα ανοικτών δεδομένων: η κυβέρνηση, οι
επιχειρήσεις και οι πολίτες.

Κάθε «κοινότητα» διαθέτει δεδομένα στην ίδια αλλά
και στις άλλες δύο «κοινότητες».
Οι δύο «κοινότητες» κυβέρνηση και επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να παράξουν
και να διαθέσουν υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει
ζήτηση από όλες τις κοινότητες.
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Τα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα

Τα τελευταία χρόνια, γίνονται συστηματικές προσπάθειες
διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποίησης της πληροφορίας, ιδίως
με το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου τομέα, που
περιλαμβάνουν το σύνολο των πληροφοριών που παράγονται από
δημόσιους φορείς.
Οι προσπάθειες αυτές αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του
οφέλους από την περαιτέρω χρήση δεδομένων που έχουν
χρηματοδοτηθεί με δημόσιο χρήμα και στην επιστροφή της
μέγιστης δυνατής αξίας στον φορολογούμενο

Ο δημόσιος τομέας συλλέγει, δημιουργεί, παράγει και διαδίδει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από νομικά
και διοικητικά θέματα, επιχειρηματικά και οικονομικά δεδομένων, μέχρι γεωγραφικές και μετεωρολογικές
πληροφορίες.
Η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων αυτών και η δυνατότητα χρήσης και περαιτέρω χρήσης τους, φαίνεται
ότι μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, όσο και σε επίπεδο οικονομίας.

Αλλά γιατί αυτό μπορεί να έχει ενδιαφέρον;

Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούμε να περιμένουμε πως τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να έχουν αξία και
υπάρχουν ήδη παραδείγματα που αναδεικνύουν πώς αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.
Υπάρχουν, επίσης, πολλές ομάδες ανθρώπων και οργανισμών που μπορούν να επωφεληθούν από τη
διαθεσιμότητα των ανοιχτών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των κυβερνήσεων.
Την ίδια στιγμή, είναι αδύνατον να προβλέψουμε με ακρίβεια πώς και πού μπορούν να προσδώσουν αξία
μελλοντικά. Άλλωστε, αυτή είναι η φύση της καινοτομίας: πολλές φορές, οι εξελίξεις προκύπτουν από εκεί που
δεν το περιμένουμε.
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Τα οφέλη από το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου

Μέσω του ανοίγματος των δεδομένων του δημοσίου
προκύπτουν πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, όπως
διαφάνεια και δυνατότητα άσκησης ελέγχου προς τη δημόσια
διοίκηση από τους πολίτες, οι οποίοι πλέον είναι σε θέση να
λαμβάνουν καλύτερη γνώση των αποφάσεων των
νομοθετικών και διοικητικών οργάνων του κράτους, γνώση
που οδηγεί και σε αύξηση της συμμετοχής τους στον δημόσιο
βίο.
Σημαντικά είναι, ακόμη, τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν
από την απελευθέρωση της δημόσιας πληροφορίας, καθώς
επιτρέπεται ακόμη και σε μικρές και νέες επιχειρήσεις να
έχουν πρόσβαση σε δωρεάν πληροφορία για να αναπτύξουν
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Τα οφέλη από το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου

H ανοικτή πληροφορία εξυπηρετεί και τους τρεις βασικούς
στόχους της ανοικτής διακυβέρνησης:
• τη διαφάνεια,
• τη λογοδοσία και
• τη συμμετοχή

Ταυτόχρονα, επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος της
πρόσκτησης δεδομένων που είναι η πρώτη ύλη για την προσφορά
των περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών

Δεδομένα αξίας τρισεκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τα ανοικτά δημόσια δεδομένα ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ
Πρόσφατη μελέτη της Deloitte η οποία ολοκληρώθηκε το 2013, και η οποία έγινε στα πλαίσια του έργου
HOMER (Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector
Information), κατέδειξε ότι η αξία της αγοράς των πληροφοριών του δημοσίου (PSI Market) στην ΕΕ θα είναι
γύρω στα 42 δις ευρώ, ενώ για την περιοχή της Μεσογείου για το ίδιο έτος θα είναι περίπου 3.6 δις ευρώ και
για την Κύπρο συγκεκριμένα, η αξία αυτή υπολογίζεται γύρω στα 64 εκ. ευρώ.
Η παγκόσμια αξία των ανοικτών δεδομένων του δημοσίου σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται σε 3
τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως!

Λόγοι για τους οποίους δημόσιοι φορείς ανοίγουν τα δεδομένα
τους
1. Προς άλλα τμήματα του δημοσίου
Λόγοι για τους οποίους ένα τμήμα να θέλει να ανοίξει τα δεδομένα του σε άλλα τμήματα του δημοσίου:
• Βελτίωση υπηρεσιών και αποτελεσμάτων
• Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του

Λόγοι για τους οποίους τα τμήματα του δημοσίου ενδιαφέρονται για τα δεδομένα κάποιου άλλου τμήματος:
• Σύγκριση επιδόσεων
• Καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις
• Βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών τους
• Μείωση κόστους συλλογής και διαχείρισης δεδομένων
• Κατανόηση σκόρπιων δεδομένων
11

Λόγοι για τους οποίους δημόσιοι φορείς ανοίγουν τα δεδομένα
τους
2. Προς τις επιχειρήσεις
Λόγοι για τους οποίους ένα τμήμα να θέλει να ανοίξει τα δεδομένα του στις επιχειρήσεις:
• Υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την ενθάρρυνση της επεξεργασίας των ανοικτών δεδομένων
• Διευκόλυνση των επιχειρήσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες προς το δημόσιο και επιχειρήσεων
• Βελτίωση επιχειρηματικών αποφάσεων
• Προσθήκη αξίας στα δεδομένα των επιχειρήσεων με τον εμπλουτισμό τους

Λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα δεδομένα του δημοσίου:
• Βελτίωση αξιοπιστίας και χρησιμότητας των δεδομένων τους
• Παροχή νέων υπηρεσιών σε πελάτες
• Δημοσιογραφικό ενδιαφέρον
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Λόγοι για τους οποίους δημόσιοι φορείς ανοίγουν τα δεδομένα
τους
3. Προς τους πολίτες
Λόγοι για τους οποίους ένα τμήμα να θέλει να ανοίξει τα δεδομένα του στους πολίτες:
• Διαφάνεια και λογοδοσία
• Κτίσιμο εμπιστοσύνης και βελτίωση φήμης
• Ενθάρρυνση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
• Βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων
• Δημιουργία πλατφόρμας για εμπλοκή των πολιτών

Λόγοι για τους οποίους οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα δεδομένα του δημοσίου:
• Περιέργεια και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον
• Λήψη πληροφοριών για την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται
• Χρήση ζωντανών πληροφοριών για διευκόλυνση της καθημερινότητας
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Λόγοι για τους οποίους δημόσιοι φορείς ΔΕΝ ανοίγουν τα
δεδομένα τους
1. Προς άλλα τμήματα του δημοσίου
Λόγοι για τους οποίους ένα τμήμα να ΜΗ θέλει να ανοίξει τα δεδομένα του σε άλλα τμήματα του δημοσίου:
• Μείωση εισοδημάτων
• Μεγαλύτερος έλεγχος για τις δραστηριότητες του τμήματος ή ακόμα και για ατομικές επιδόσεις
• Κόστος και προσπάθεια που χρειάζονται για τη συντήρηση των δεδομένων

Λόγοι για τους οποίους άλλα τμήματα ΔΕΝ ενδιαφέρονται για τα δεδομένα κάποιου άλλου τμήματος:
• Απουσία ευαισθητοποίησης και γνώσης για την πιθανή χρήση των δεδομένων
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Λόγοι για τους οποίους δημόσιοι φορείς ΔΕΝ ανοίγουν τα
δεδομένα τους
2. Προς τις επιχειρήσεις
Λόγοι για τους οποίους ένα τμήμα να ΜΗ θέλει να ανοίξει τα δεδομένα του στις επιχειρήσεις:
• Μείωση εισοδήματος
• Χαμηλή ποιότητα δεδομένων / περιεχομένου
• Μεγαλύτερος έλεγχος για τις δραστηριότητες του τμήματος ή ακόμα και για ατομικές επιδόσεις

Λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις ΔΕΝ ενδιαφέρονται για τα δεδομένα του δημοσίου:
• Απουσία ευαισθητοποίησης και γνώσης για την πιθανή χρήση των δεδομένων
• Κρίνονται ως μη σχετικά

15

Λόγοι για τους οποίους δημόσιοι φορείς ΔΕΝ ανοίγουν τα
δεδομένα τους
3. Προς τους πολίτες
Λόγοι για τους οποίους ένα τμήμα να ΜΗ θέλει να ανοίξει τα δεδομένα του στους πολίτες:
• Μεγαλύτερος έλεγχος για τις δραστηριότητες του τμήματος ή ακόμα και για ατομικές επιδόσεις
• Μείωση εισοδήματος
• Χαμηλή ποιότητα δεδομένων / περιεχομένου

Λόγοι για τους οποίους οι πολίτες ΔΕΝ ενδιαφέρονται για τα δεδομένα του δημοσίου:
• Απουσία ευαισθητοποίησης και γνώσης για την πιθανή χρήση των δεδομένων
• Απουσία ενδιαφέροντος
• Ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων
• Πιθανή δυσκολία στη χρήση τους
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