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1. Ειςαγωγι 

Χτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ και περαιτζρω 

χριςθσ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμοςίου τομζα, θ παροφςα ζκκεςθ για τθ 

διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων αποτελεί τθ δεφτερθ κατά ςειρά θ οποία 

εκδίδεται από το Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ςε εφαρμογι του άρκρου 12Γ  του 

Ρ.4305/2014. 

Θ ανοικτι διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων ςυνιςτά μία αναγκαία διάςταςθ για μια ςφγχρονθ, 

πολιτοκεντρικι και εξωςτρεφι δθμόςια διοίκθςθ, κακϊσ, μεταξφ άλλων:  

 ενιςχφει ςθμαντικά τθ διαφάνεια και τθ λογοδοςία ςτο δθμόςιο, ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ 

με τθν αρχι τθσ φανερισ δράςθσ τθσ διοίκθςθσ,  

 κακιςτά δυνατι τθ μείωςθ κόςτουσ από τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ςυνόλου του 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, κακϊσ οι δθμόςιοι φορείσ κα αποκτιςουν πλζον άμεςθ πρόςβαςθ ςε 

δεδομζνα, δυνατότθτα που δεν είχαν,   

 μπορεί να οδθγιςει ςε  απτά οικονομικά οφζλθ τόςο ευκζωσ από υπθρεςίεσ που 

αναπτφςςονται με τα ανοικτά δεδομζνα όςο και από το ειςόδθμα που δθμιουργοφν οι νζεσ 

κζςεισ απαςχόλθςθσ που δθμιουργοφνται, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν 

προςτικζμενθσ αξίασ και ςυνακόλουκα, θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςυγκεκριμζνων 

κλάδων τθσ οικονομίασ 

Ξατά τθν πρϊτθ ζκκεςθ (Φεβρουάριοσ 2016), θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=133, επιχειρικθκε θ αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ από τθν 

πρϊτθ εφαρμογι του νζου κεςμικοφ πλαιςίου που εγκακίδρυςε ο Ρ. 4305/2014. Ειδικότερα, ςε 

ςυνζχεια τθσ αποτφπωςθσ των κφριων χαρακτθριςτικϊν του νζου κεςμικοφ πλαιςίου, ςυγκριτικά με 

το προγενζςτερο, θ ζκκεςθ εςτίαςε ςτισ βαςικζσ επιχειρθςιακζσ ενζργειεσ οι οποίεσ αναλθφκικαν 

από πλευράσ του Ωπουργείου για τθν ενεργοποίθςθ των φορζων για τθν ουςιαςτικι εφαρμογι τθσ 

πολιτικισ κακϊσ και ςτα αποτελζςματα τα οποία επιλκαν. Χυνοπτικά, θ προγενζςτερθ ζκκεςθ, 

εξετάηοντασ τα επιμζρουσ ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πολιτικισ διαπίςτωςε τα ακόλουκα: 

 Ψο ανακεωρθμζνο κεςμικό πλαίςιο, το οποίο υιοκετικθκε με το Ρ. 4305/2014, 

τροποποιϊντασ το αντίςτοιχο το οποίο είχε εγκακιδρυκεί με το Ρ. 3448/2006, ςυνιςτά 

άμεςθ και πλιρθ ανταπόκριςθ και ευκυγράμμιςθ αφενόσ ςτθν ευρωπαϊκι πολιτικι και 

αφετζρου ςτθ διεκνι πρακτικι. 

 Ωσ προσ το βακμό υιοκζτθςθσ τθσ πολιτικισ, το Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, υιοκζτθςε άμεςα μία 

ςειρά ενεργειϊν για τθ διάχυςθ τθσ πολιτικισ και τθ γνωςτοποίθςθ των υποχρεϊςεων που 

απορρζουν από τθν υιοκζτθςθ του Ρ. 4305/2014.  Ωςτόςο, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, 

https://diavgeia.gov.gr/blog/?p=133
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τόςο ςε ποιοτικό όςο και ςε ποςοτικό επίπεδο, κατζδειξε περιοριςμζνθ ανταπόκριςθ των 

φορζων ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων. Ειδικότερα, τα 

προβλιματα τα οποία εντοπίςτθκαν κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ιδίωσ ςτθν 

περιοριςμζνθ ανταπόκριςθ κρίςιμων φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (Πεγάλθ υςτζρθςθ 

ςτα Ωπουργεία, και τουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ Βακμοφ), ςτθν ανάγκθ 

περαιτζρω βελτιϊςεων ςτισ υποδομζσ, ςτθν περαιτζρω ενεργοποίθςθ μετόχων εκτόσ τθσ 

Διοίκθςθ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ περαιτζρω χριςθ τόςο από φορείσ του δθμόςιου τομζα όςο 

και από κάκε πικανό ενδιαφερόμενο.  

Χτθν παροφςα ζκκεςθ, και ςε ςυνζχεια δφο και πλζον ετϊν από τθ ψιφιςθ του Ρ. 4305/2014, 

επιχειρείται θ αποτφπωςθ των νεϊτερων εξελίξεων αναφορικά με τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των 

ανοικτϊν δεδομζνων. Ειδικότερα, κα αποτυπωκοφν οι ενζργειεσ οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί από 

πλευράσ του Ωπουργείου για τθν προϊκθςθ τθσ πολιτικισ κακϊσ και τα αποτελζςματα αυτισ, 

ςυγκριτικά με τα πορίςματα και ιδίωσ το ςχζδιο δράςθσ το οποίο είχε ενςωματωκεί ςτθν 

προθγοφμενθ ζκκεςθ. 
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2. Κεςμικό πλαίςιο ν. 4305/2014: Ανακεφαλαίωςθ  

Ψον Σκτϊβριο του 2014, ψθφίςτθκε ο Ρ. 4305/2014, ςτο κεφάλαιο Αϋ του οποίου περιλαμβάνονται 

διατάξεισ για τθν ανοικτι διάκεςθ και τθν περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων 

του δθμόςιου τομζα, για τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του πρϊτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006 

(Αϋ 57), ςε προςαρμογι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2013/37/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου.  

Τπωσ αναφζρεται εκτενϊσ και ςτθν ζκκεςθ ζτουσ 2016, με τθν υιοκζτθςθ του ςυγκεκριμζνου 

νομοκετιματοσ, θ εκνικι πολιτικι ευκυγραμμίςτθκε εμπρόκεςμα και πλιρωσ με το πρόςφατα 

ανακεωρθμζνο ευρωπαϊκό πλαίςιο για τθν πολιτικι τθσ διάκεςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων και τθν 

περαιτζρω χριςθ των δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, κεςμοκετϊντασ τθ δυνατότθτα για ελεφκερθ 

και απρόςκοπτθ περαιτζρω χριςθ των δεδομζνων. Υεριλθπτικά
1
, τα κφρια κεςμικά χαρακτθριςτικά 

ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

 θ κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ και περαιτζρω χριςθσ των εγγράφων, 

πλθροφοριϊν (open by default principle) 

 θ αποςαφινιςθ πεδίου εφαρμογισ, εννοιϊν και εργαλείων ανοικτισ διάκεςθσ κακϊσ και 

του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ άςκθςθσ προςφυγϊν ςε περίπτωςθ απορριπτικϊν αποφάςεων  

Χαρακτθριςτικι καινοτομία του Ρόμου είναι θ πρόβλεψθ αναλυτικισ διαδικαςίασ καταγραφισ 

ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων για το ςφνολο των υπόχρεων φορζων, από τθν 

αξιολόγθςθ των δεδομζνων ζωσ και τθν ανάρτθςθ τουσ ςτο κεντρικό αποκετιριο www.data.gov.gr 

με κακοριςμζνεσ εκ του Ρόμου προκεςμίεσ. Ψα βαςικά ςτάδια τθσ διαδικαςίασ, όπωσ προβλζπονται 

ςτο άρκρο 10 του Ρ. 4305/2014 είναι τα ακόλουκα:  

Α) Πζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου οι Σμάδεσ Διοίκθςθσ Ζργου (ΣΔΕ) του 

προγράμματοσ Διαφγεια των φορζων του δθμόςιου τομζα που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

νόμου, προβαίνουν ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των ςυνόλων, εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν κατοχι του φορζα 

Β) Πζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταγραφισ, κάκε φορζασ εκδίδει αναρτθτζα ςτο 

διαδίκτυο (ςτον διαδικτυακό τόπο του Υρογράμματοσ «Διαφγεια» κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του) 

απόφαςθ ςτθν οποία περιγράφονται: 

α) τα ςφνολα δεδομζνων που κατζχει,  

                                                           
1
 Για μία αναλυτικι περιγραφι του κεςμικοφ πλαιςίου, βλ. ετιςια ζκκεςθ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ 

των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), ενότθτα 3.1 διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf  

http://www.data.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
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β) τα ςφνολα δεδομζνων που κα διακζςει ςε ανοικτό και μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο, 

εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ εξ οριςμοφ «ανοικτισ διάκεςθσ» τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ  

γ) τα ςφνολα δεδομζνων που κα διακζςει με επιβολι όρων μζςω αδειοδότθςθσ ι τελϊν 

ςφμφωνα με τα άρκρα 7 ζωσ 9 του Ρ. 4305/2014,  

δ) τα ςφνολα δεδομζνων που υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ που τίκενται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 3 του Ρόμου και δεν διατίκενται για περαιτζρω αξιοποίθςθ και 

χριςθ. 

Τπωσ αναφζρεται και ςτθν ετιςια ζκκεςθ (2016)
2
, το ανακεωρθμζνο κεςμικό πλαίςιο, το οποίο 

υιοκετικθκε με το Ρ. 4305/2014, τροποποιϊντασ το αντίςτοιχο το οποίο είχε εγκακιδρυκεί με το Ρ. 

3448/2006, ςυνιςτά άμεςθ και πλιρθ ανταπόκριςθ και ευκυγράμμιςθ αφενόσ ςτθν ευρωπαϊκι 

πολιτικι και αφετζρου ςτθ διεκνι πρακτικι. Ψα ανοικτά δεδομζνα ςυνιςτοφν προτεραιότθτα ςτθ 

δθμόςια διοίκθςθ, αποτελϊντασ μια οριηόντια πρόβλεψθ τθν οποία όλοι οι φορείσ οι οποίοι 

εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ρόμου καλοφνται να εφαρμόςουν, καταγράφοντασ και 

αξιολογϊντασ μζςω ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων 

τα οποία ζχουν ςτθν κατοχι τουσ και να αναρτιςουν ςτο κεντρικό αποκετιριο, το data.gov.gr. Θ 

κατοχφρωςθ τθσ εξ οριςμοφ αρχισ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ αποτελεί μία καινοτομία, θ οποία 

διαςφαλίηει τθν εφαρμογι του Ρόμου, μετακζτοντασ το βάροσ απόδειξθσ για πικανι άρνθςθσ 

πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα ςτον εκάςτοτε φορζα, καλϊντασ τον να κεμελιϊςει τθν άρνθςθ παροχισ 

δεδομζνων ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι βάςθ απορριτων, προςωπικϊν δεδομζνων και λοιπϊν 

περιοριςμϊν. 

                                                           
2
 Ετιςια ζκκεςθ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), ενότθτα 4 διακζςιμθ 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://diavgeia.gov.gr/blog/wpcontent/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE% 
AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 

https://diavgeia.gov.gr/blog/wpcontent/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%25%20AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wpcontent/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%25%20AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
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3. Επιχειρθςιακι διάςταςθ – ενζργειεσ για τθν πλιρθ εφαρμογι του Ν. 4305/2014  

Τπωσ κατζςτθ ςαφζσ από τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ (2016), παρά τθν πλθρότθτα του κεςμικοφ 

πλαιςίου για τθν ανοικτι διάκεςθ των δεδομζνων και τθν αυςτθρότθτα των τικζμενων προκεςμιϊν 

για τθ τιρθςθ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ, μία ςειρά φορζων δεν ανταποκρίκθκε εμπρόκεςμα ςτισ 

επιταγζσ του Ρ. 4305/2014. Ψο Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, μζςω του ςυντονιςμοφ του 

αρμόδιου Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ τθσ Διεφκυνςθσ 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πεταρρυκμιςτικισ Υολιτικισ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ δρομολόγθςε μία δζςμθ ενεργειϊν προςανατολιςμζνθ ςτθν πλιρθ εφαρμογι τθσ 

πολιτικισ ανοικτισ διάκεςθσ ςε ςτοχευμζνουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ οι οποίοι είτε δεν 

είχαν ενεργοποιθκεί είτε δεν είχαν ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ του άρκρου 10 

του Ρ. 4305/2014.  

 

3.1.  Διενζργεια ςυναντιςεων 

Τπωσ και κατά το προθγοφμενο ζτοσ, κατά τον ίδιο τρόπο αξιοποιικθκε από το Ωπουργείο το 

εργαλείο των ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με ςτόχο τθν 

εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων. Οόγω του ειδικοφ βάρουσ και του επιτελικοφ 

ρόλου τουσ, δόκθκε ςε πρϊτο ςτάδιο ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ενεργοποίθςθ: 

 των Ωπουργείων, τα οποίο λόγω τθσ αποςτολισ τουσ, αφενόσ 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 και αφετζρου δφνανται 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 Ανεξάρτθτων Αρχϊν, λόγω του ιδιαίτερου κεςμικοφ τουσ ρόλου, τθσ ειδικισ αποςτολισ 

τουσ και του ειδικοφ βάρουσ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που 

ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ,  

 των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ιδίωσ αναφορικά με τουσ ΣΨΑ αϋ βακμοφ, κακϊσ 

ζνα πολφ μικρό ποςοςτό επί του γενικοφ ςυνόλου είχε αρχικά ανταποκρικεί ςτισ 

υποχρεϊςεισ του Ρ. 4305/2014. 

 λοιπϊν φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, οι οποίοι, αςχζτωσ τθσ νομικισ τουσ μορφισ, λόγω 

τθσ αποςτολισ τουσ, διακζτουν 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 
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για περαιτζρω χριςθ  (Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ  - ΕΕ C240/5
3
), όπωσ Γεωχωρικά δεδομζνα, 

Γεωςκόπθςθ και περιβάλλον, Χυγκοινωνιακά δεδομζνα, Χτατιςτικά ςτοιχεία κ.ά. και ωσ εκ 

τοφτου  μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ. 

Πε τθν πάροδο του χρόνου πζρα από τθν αρχικι ενεργοποίθςθ των φορζων, ο ςτόχοσ τθσ 

διενζργειασ των ςχετικϊν ςυναντιςεων διευρφνκθκε, αποςκοπϊντασ πλζον και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

περαιτζρω χριςθσ των δεδομζνων τα οποία ζχουν αναρτθκεί ςτο κεντρικό αποκετιριο 

www.data.gov.gr από τουσ δθμόςιουσ φορείσ. Ειδικότερα όπωσ ανζφερε και θ προθγοφμενθ ζκκεςθ 

(2016)
4
, οι φορείσ του Δθμοςίου Ψομζα δε νοοφνται μόνον ωσ πάροχοι ανοικτϊν δεδομζνων, αλλά 

και ωσ χριςτεσ αυτϊν. Πζςω των ςυναντιςεων, επιδιϊχκθκε θ δθμιουργία των ςυνεργειϊν διά των 

οποίων φορείσ του δθμοςίου τομζα κα ‘‘διεκδικοφν’’ τθν ανάρτθςθ, προσ περαιτζρω χριςθ, 

ςυνόλων δεδομζνων προερχομζνων από άλλουσ φορείσ (μελζτεσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εφαρμογζσ 

κ.ο.κ.) με ςτόχο οικονομίεσ ςε επίπεδο πόρων των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ςτον βακμό που κα 

απαλλαγοφν από τον φόρτο εξ’ υπαρχισ καταςκευισ πλθροφορίασ ιδθ διακζςιμθσ και διατικζμενθσ 

από άλλουσ φορείσ, αλλά ακόμα και ςε αμιγϊσ οικονομικό επίπεδο εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ λογικι 

παγιωκεί ςτον τρόπο λειτουργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

Υαράλλθλα, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

α’ βακμοφ, κλικθκαν φορείσ οι οποίοι είχαν εφαρμόςει τθν πολιτικι ανοικτϊν δεδομζνων, ζχοντασ 

ιδθ τα πρϊτα αποτελζςματα, με φορείσ οι οποίοι βρίςκονταν ςε πρϊιμο ςτάδιο, με ςτόχο τθν 

ανταλλαγι απόψεων αναφορικά με ειδικότερεσ πτυχζσ τθσ πολιτικισ, όπωσ τθ διαδικαςία ζκδοςθσ 

των αποφάςεων περιγραφισ του άρκρου 10 του Ρ. 4305/2014, το ςυντονιςμό και τθν επικοινωνία 

εντόσ των οργανικϊν μονάδων του φορζα κ.ο.κ.  Επιπρόςκετα, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, 

επιχειρικθκε κοινι ςυνάντθςθ μεταξφ δθμοςίων φορζων και του εποπτεφοντοσ Ωπουργείου, με 

ςτόχο τθ ςυντονιςμζνθ εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν. 

Αναλυτικά, και ςε ςυνζχεια γραπτισ πρόςκλθςθσ δρομολογικθκε κφκλοσ ςυναντιςεων με τουσ 

ακόλουκουσ φορείσ, όπωσ αναλφονται ανά κατθγορία φορζα
5
: 

Πίνακασ 1: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ Τπουργείων  

Α. Υπουργεία 

22/1/2016 Τπουργείο Τποδομών και Μεταφορών  

                                                           
3
 Υροςβάςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri= 

CELEX:52014XC0724(01)&from=EN)  
4
 Ενότθτα 5.4 τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), 

διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/ 
2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE% 
B7.pdf  
5
 Χτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ αναφζρονται όλοι οι φορείσ οι οποίοι κλικθκαν ςε ςυναντιςεισ και 

επιςθμαίνονται με ζντονθ γραφι και υπογράμμιςθ όςοι παρζςτθςαν.  

http://www.data.gov.gr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:52014XC0724(01)&
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:52014XC0724(01)&
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0724(01)&from=EN
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/%202016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%25%20B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/%202016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%25%20B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/%202016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%25%20B7.pdf
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22/1/2016 Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

25/1/2016 Τπουργείο Εξωτερικϊν 

27/1/2016 Τπουργείο Παιδείασ, Ερευνάσ και Θρθςκευμάτων 

13/9/2016  

Τπουργείο Εςωτερικών, Τποδομών και Μεταφορών, Πρώθν Προςταςίασ του 

Πολίτθ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Παιδείασ, Ερευνάσ και Θρθςκευμάτων, 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) 

15/9/2016 

Τπουργείο Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Εκνικισ Άμυνασ, 

Εξωτερικϊν, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τγείασ, Οικονομικϊν, 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Επικρατείασ) 

28/9/2016 Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

5/10/2016 Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ 

17/10/2016 Τπουργείο Ναυτιλίασ 

29/11/2016 

Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (κατόπιν πρόςκλθςθσ του Τπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων)  

22/12/2016  Τπουργείο Τγείασ (κατόπιν πρόςκλθςθσ του Τπουργείου Τγείασ) 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 

Πίνακασ 2: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ Ανεξάρτθτων Αρχϊν  

Β. Ανεξάρτθτεσ αρχζσ 

2/11/2016  Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 

15/12/2016  

1. Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων προςωπικοφ Χαρακτιρα  

2. Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν  

3. Ανώτατο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ  

4. Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ  

5. υνιγοροσ του Πολίτθ  

6. Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ  

7. Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων  

8. Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ  

9. Εκνικι Αναλογιςτικι Αρχι  

10. Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Παιγνίων 
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20/12/2016  

1. υνιγοροσ του Καταναλωτι  

2. Εκνικι Αρχι Ιατρικώσ Τποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ  

3. Εκνικό υμβοφλιο Δθμόςιασ Τγείασ  

4. Αρχι Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανώτατθ Εκπαίδευςθ  

5. Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ 

Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των 

Δθλϊςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ  

6. Επιτροπι Διερεφνθςθσ Ατυχθμάτων και Αςφάλειασ Πτιςεων  

7. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι  

8. ϊμα φορολογικϊν Διαιτθτϊν  

9. Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων   

10. Ρυκμιςτικι Αρχι ιδθροδρόμων 

21/12/2016  

1. Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 

Εκπαίδευςθ  

2. Εκνικι Αρχι υντονιςμοφ Πτιςεων  

3. Επιτροπι Διερεφνθςθσ ιδθροδρομικών Ατυχθμάτων και υμβάντων  

4. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Εξετάςεων  

5. Ρυκμιςτικι Αρχι Επιβατικϊν Μεταφορϊν  

6. Ελλθνικό Δθμοςιονομικό υμβοφλιο  

7. Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων  

8. Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  

9. Αρχι Πολιτικισ Αεροπορίασ (Δε λειτουργεί ακόμα) 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 

 

Πίνακασ 3: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και ΟΣΑ αϋ και 

βϋβακμοφ   

Γ. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ  

29/1/2016  

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ Θεςςαλίασ-τερεάσ Ελλάδα, Θπείρου - Δυτικισ 

Μακεδονίασ, Μακεδονίασ – Θράκθσ 

29/1/2016 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, Κριτθσ, 

Αιγαίου και Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 

2/2/2016  Περιφζρεια Αττικισ, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ 

24/3/2016  
Διμοι Αττικισ (Ηωγράφου, Ηλιοφπολθσ, Θράκλειου Αττικισ, Κλιου, Καιςαριανισ, 
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Καλλικζασ, Κερατςινίου –Δραπετςϊνασ, Κθφιςιάσ, Κορυδαλλοφ, Κρωπίασ, 

Λαυρεωτικισ, Λυκόβρυςθσ- Πεφκθσ, Μάνδρασ-Ειδφλλιασ, Μαρακϊνοσ, 

Μαρκόπουλου Μεςογαίασ, Μεγαρζων, Μεταμόρφωςθσ, Μοςχάτου-Σαφρου, Νζασ 

Ιωνίασ, Νζασ μφρνθσ) 

31/3/2016  

Διμοι Αττικισ (Καλλικζασ, Νίκαιασ- Αγ. Ιωάννθ Ρζντθ, Παιανίασ, Παλαιοφ Φαλιρου, 

Παλλινθσ, Παπάγου- Χολαργοφ, Πειραιά, Πεντζλθσ, Περάματοσ, Περιςτερίου, 

Πετροφπολθσ, Ραφινασ- Πικερμίου, αλαμίνασ, αρωνικοφ, πάτων- Αρτζμιδοσ, 

Φιλαδζλφειασ- Χαλκθδόνοσ, Φιλοκζθσ –Ψυχικοφ, Φυλισ, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, 

Ωρωποφ) 

7/4/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Αγ. Βαρβάρασ, Αγ. Παραςκευισ, Αγ. Δθμθτρίου, Αγ. Αναργφρων- 

καματεροφ, Ακθναίων, Αιγάλεω, Αλίμου, Αμαρουςίου, Αςπροπφργου, Αχαρνϊν, 

Βάρθσ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ, Βριλθςςίων, Βφρωνοσ, Γαλατςίου, Γλυφάδασ, Δάφνθσ-

Τμθττοφ, Διονφςου, Ελευςίνασ, Ελλθνικοφ- Αργυροφπολθσ) 

4/10/2016  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ 

13/12/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Αμαροφςιου, Κρωπίασ, Γαλατςίου, Ιλίου, Αιγάλεω, Φιλαδζλφειασ- 

Χαλκθδόνοσ, Αγίου Δθμθτρίου, Ακθναίων, Αγ. Παραςκευισ, Θρακλείου Αττικισ,) 

14/12/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Ωρωποφ, Δάφνθσ- Τμθττοφ, Διονφςου, Νζασ μφρνθσ, Νζασ 

Ιωνίασ, Ραφινασ-Πικερμίου) 

19/12/2016  

Διμοι Ν. Αττικισ (Χαλανδρίου, Σαφρου- Μοςχάτου, Περιςτερίου, Κερατςινίου- 

Δραπετςώνασ, Αχαρνών, Χαϊδαρίου, Φιλοκζθσ – Ψυχικοφ, Μεταμόρφωςθσ) 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 

Πίνακασ 4: Διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ λοιπϊν φορζων  

Δ. Λοιποί φορείσ 

5/2/2016  Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία (ΕΜΤ) 

8/2/2016  

2θ Τγειονομικι Περιφζρεια (Πειραιώσ και Αιγαίου), 3θ Τγειονομικι Περιφζρεια 

(Μακεδονίασ), 4θ Τγειονομικι Περιφζρεια (Μακεδονίασ και Θράκθσ) , 5θ 

Τγειονομικι Περιφζρεια (Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ), 6θ Τγειονομικι 

Περιφζρεια (Πελοποννιςου- Ιονίων Νιςων- Θπείρου & Δυτ. Ελλάδασ), 7θ 

Τγειονομικι Περιφζρεια (Κριτθσ) 

10/3/2016  

Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ Ν. Αττικισ, ΚΕΕΛΠΝΟ, 2θ Δ.Τ.ΠΕ. Πειραιώσ και Αιγαίου, 

ΕΟΦ, 1
θ
 ΤΠΕ Αττικισ 
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4/4/2016  

Πανεπιςτιμια – ΑΣΕΙ Ακινασ (Εκνικόν και Καποδιςτρικόν Πανεπιςτιμιον Ακθνών, 

Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Πανεπιςτιμιο 

Πειραιώσ, Πάντειο Πανεπιςτιμιο , Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν , Γεωπονικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνών , Ανωτάτθ χολι Καλών Σεχνών , ΣΕΙ Ακινασ , ΣΕΙ Πειραιά , 

ΑΠΑΙΣΕ , ΕΑΠ) 

19/4/2016 

Νοςοκομεία (Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Ακθνών «θ Αγία οφία», Γενικό 

Νοςοκομείο Παίδων Ακθνών Π. & Α. Κυριακοφ, Γενικό Νοςοκομείο Παίδων 

Πεντζλθσ, Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ «ιςμανόγλειο-Αμαλία Φλζμιγκ» , Γενικό 

Νοςοκομείο «Ζλενα Βενιηζλου- Αλεξάνδρα», Πακολογικό Νοςοκομείο Ακθνών 

«πθλιοποφλειο  - θ Αγ. Ελζνθ», Εκνικό Κζντρο Αποκατάςταςθσ, Γενικό 

Νοςοκομείο Αττικισ ΚΑΣ, Γενικό Νοςοκομείο Ν. Ιωνίασ Κωνςταντοποφλειο –

Πατθςίων, Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Θ Παμμακάριςτοσ», Γενικό Νοςοκομείο 

Νοςθμάτων Θώρακοσ Ακθνών «ωτθρία», Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Γ. 

Γεννθματάσ» , Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Λαϊκό» , Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών 

«Ιπποκράτειο», Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «Κοργιαλζνειο/Μπενάκειο» Γενικό 

Αντικαρκινικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Αγ. άββασ», Γενικό Ογκολογικό Νοςοκομείο 

Κθφιςίασ «Οι Αγ. Ανάργυροι», Γενικό Νοςοκομείο Ακθνών «θ Ελπίσ», Νοςοκομείο 

αφροδίςιων & δερματικϊν νόςων Ακθνϊν «Ανδρζασ υγγρόσ», Γενικό Νοςοκομείο 

Ακθνών «o Ευαγγελιςμόσ- οφκαλμιατρείο Ακθνών- Πολυκλινικι)-  

22/4/2016  

Νοςοκομεία Πρϊθν Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα» (ανικει ςτο Γ.Ν. Νίκαιασ «ΑΓΙΟ 

ΠΑΝΣΕΛΕΘΜΩΝ») , Ψ.Ν.Α. (Δαφνί) ,  «Δρομοκαΐτειο» , Γ.Ν.Ε. «Θριάςιο» , Ε.Α.Ν.Π. 

«Μεταξά» , Γ.Ν. Νίκαιασ «Άγιοσ Παντελειμων» , Π.Γ.Ν. «Αττικόν» , Γ.Ν.Π. 

«Σηάνειο» , Γ.Ν. – Κ.Τ. Κυκιρων «Σριφφλλειο» , Γ.Ν. Αςκλθπιείο Βοφλασ 

30/5/2016 Επιμελθτιρια 

29/9/2016  Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) 

4/10/2016  Οργανιςμόσ Ελλθνικών Γεωργικών Αςφαλίςεων (ΕΛΓΑ) 

6/10/2016  Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΑΕ. (ΘΔΙΚΑ) 

13/10/2016  

1. Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ  2. ΔΟΑΣΑΠ  3. Γενικά Αρχεία του Κράτουσ 

4. Κδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ) 

14/10/2016  

1.ΕΛΓΟ - Διμθτρα 2. Εκνικό Κδρυμα Αγροτικισ Ζρευνασ (ΕΘΙAΓE)(ενςωμάτωςθ ςτον 

ΕΛΓΟ-Διμθτρα) 3. Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο 

20/10/2016  
Εκνικό φςτθμα Τποδομών Ποιότθτασ – Ε..Τ.Π. (άρ. 6 Ν.4109/2013): 1.1. Ελλθνικό 
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Ινςτιτοφτο Μετρολογίασ, 1.2. Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Σ. 

Α.Ε.) (N.372/1976 & Ν. 2414/1996 & Π.Δ. 155/1997), 1.3. Εκνικό φςτθμα 

Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Τ.Δ. Α.Ε.) (Ν.3066/2002)) 

25/10/2016  

1 . Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ - ΟΔΕ Διαφγεια 2. Αυτόνομοσ Οικοδομικόσ 

Οργανιςμόσ Αξιωματικϊν 3. Μετοχικό Σαμείο τρατοφ 4. Νοςθλευτικό Κδρυμα 

Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ 

26/10/2016  

1. Οργανιςμόσ Αςφάλιςθσ Εξαγωγικών Πιςτώςεων (Ο.Α.Ε.Π.) (Ν. 1796/1988) – 

ΝΠΙΔ, 2. Κζντρο Προγραμματιςμοφ και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) (Ν. 

2579/1998)- ΝΠΙΔ, 3. Κζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου 

(Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) (N. 717/1977)- ΝΠΙΔ, 4. Σαμείο Ανάπτυξθσ Νζασ Οικονομίασ Α.Ε. (Ν. 

2843/2000), 5. Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου Α.Ε.  

(Enterprise Greece) (Ν.2372/1996 και Ν.4242/2014) 

27/10/2016  

1.  Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ – ΝΠΙΔ, 2. Εκνικόσ Οργανιςμόσ 

Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – 

ΝΠΙΔ. 3. Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (Ι.Σ.Τ.Ε.) - 

ΝΠΙΔ" 

3/11/2016  

1. Μετοχικό Σαμείο Πολιτικών Τπαλλιλων - ΕΙΔΙΚΕ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

2. ϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (.ΕΠ.Ε.) 3. Οργανιςμόσ Γεωργικών Αςφαλίςεων 

(Ο.Γ.Α.) 4. Ενιαίο Σαμείο Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων (Ε.Σ.Α.Α.) 5. Ενιαίο Σαμείο 

Αςφάλιςθσ Προςωπικοφ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (Ε.Σ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.) 6. 

Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Σ.Ε.Α.) 7. Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (Ε.Κ.Κ.Α.) (αρ. 6 του Ν.3106/2003 και αρ. 20 του Ν.3402/2005) – 

ΝΠΙΔ 8. Οργανιςμόσ Μεςολάβθςθσ και Διαιτθςίασ (Ανεξάρτθτοσ φορζασ που 

λειτουργεί ςτα πλαίςια του Ν. 1876/1990) - ΝΠΙΔ 

9/11/2016  Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ) 

11/11/2016  

1. Ανϊνυμθ Εταιρεία Μονάδων Τγείασ (Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.) (Ν.3293/2004) Θυγατρικζσ 

Εταιρείεσ του Ε.Ο.Φ.: 2. Ινςτιτοφτο Φαρμακευτικισ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ Α.Ε. 

(Ι.Φ.Ε.Σ. Α.Ε.) 3. Εκνικό Κζντρο Αξιολόγθςθσ τθσ Ποιότθτασ και Σεχνολογίασ ςτθν 

Τγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Σ.Τ.) (ΦΕΚ 11054/2011 τ.ΑΕ-ΕΠΕ) (πρϊθν Ε.ΚΕ.Β.Τ.Λ. Α.Ε.)  4. 

Εταιρεία υςτιματοσ Αμοιβών Νοςοκομείων Α.Ε. (Ε..Α.Ν.) (αρ. ζκτο 

Ν.4286/2014). 5. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων (Ε.Ο.Μ.) (Ν.2737/1999) – 

ΝΠΙΔ 6. ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΠΑΣΕΡ" 

 

Πθγι: τοιχεία Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ (20/1/2017) 



 

17 
 

 

3.2. Διενζργεια εκπαιδευτικϊν θμερίδων  

Υαράλλθλα με τθ διενζργεια ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ των φορζων και ςτο πλαίςιο τθσ 

διάχυςθσ τθσ ςχετικισ πολιτικισ ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, και ςε ςυνζχεια ςχετικοφ αιτιματοσ 

του Ωπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΡ.ΕΥ.) του Εκνικοφ 

Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ξ.Δ.Δ.Α.), ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, 

υλοποίθςε επιμορφωτικζσ δράςεισ με τίτλο «Θμερίδα με αντικείμενο τα Ανοικτά Δεδομζνα» οι 

οποίεσ ςυγχρθματοδοτικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Υ. «Πεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Ψομζα 

2014-2020») ςτον κεματικό κφκλο «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και εφαρμοςμζνεσ τεχνολογίεσ».  

Χκοπόσ των θμερίδων ιταν θ ενθμζρωςθ και προϊκθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων για τθν βελτίωςθ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και υπερεκνικό επίπεδο. Χτο πλαίςιο αυτό το 

πρόγραμμα αποςκοποφςε μεταξφ άλλων:   

 ςτθν εφαρμογι και προςαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου για τα ανοικτά δεδομζνα, 

 ςτθν επιχειρθςιακι υποςτιριξθ των φορζων για τθν ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων, 

 ςτθ διάχυςθ τθσ χριςθσ δεδομζνων, ςε ςτελζχθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που αςχολοφνται 

με διαλειτουργικζσ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,   

 ςτθ αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων. 

Χτισ θμερίδεσ, πραγματοποιικθκαν ειςθγιςεισ ςτελεχϊν του Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ 

Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ. Θ διοργάνωςι τουσ χαρακτθρίςτθκε από ςθμαντικό βακμό 

ανταπόκριςθσ από ςτελζχθ φορζων όλων των επιπζδων διοίκθςθσ που διαχειρίηονται δεδομζνα, 

όπωσ Διμοι, Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Ωγειονομικζσ Υεριφζρειεσ, 

Ροςοκομεία, Υανεπιςτιμια, Ερευνθτικοφσ Φορείσ, Ελεγκτικά Χϊματα, Επιμελθτιρια. 

Σι πζντε (5) θμερίδεσ οι οποίεσ ζλαβαν χϊρα ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, ανά περιοχι είναι οι 

ακόλουκεσ: 

Πίνακασ 5: Διενζργεια θμερίδων ΙΝ.ΕΠ. ανά τθν Επικράτεια  

20/5/2016 Θμερίδα ΛΡ.ΕΥ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ρ. 4305/2014 ςτθ Οάριςα
6
 

25/5/2016 Θμερίδα ΛΡ.ΕΥ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ρ. 4305/2014 ςτθν Ακινα
7
 

21/6/2016 Θμερίδα ΛΡ.ΕΥ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ρ. 4305/2014 ςτο Θράκλειο Ξριτθσ
8
 

28/6/2016 Θμερίδα ΛΡ.ΕΥ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ρ. 4305/2014 ςτθ Κεςςαλονίκθ
9
 

                                                           
6
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_05_20_Larisa_Opendata.pdf  

7
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf  

8
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Kriti_Open_Data.pdf  

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_05_20_Larisa_Opendata.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Kriti_Open_Data.pdf
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4/7/2016 Θμερίδα ΛΡ.ΕΥ. με κζμα τθν εφαρμογι του Ρ. 4305/2014 ςτθν Ακινα
10

 

 

3.3. Γραπτι και προφορικι επικοινωνία  - Λοιπζσ ενζργειεσ 

Ψα ςτελζχθ του Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ, ςτο πλαίςιο των 

ςχετικϊν αρμοδιοτιτων, προβαίνουν ςε ςειρά γραπτϊν και προφορικϊν οδθγιϊν με τουσ υπόχρεουσ 

φορείσ για τθν εφαρμογι του Ρ. 4305/2014, επιλφοντασ ςειρά ερωτθμάτων που άπτονται ςτθν 

εφαρμογι τθσ πολιτικισ. Χθμειϊνεται ωςτόςο, ότι, άποψθ τθσ Ωπθρεςίασ είναι ότι, ςε μεγάλο βακμό 

και για τθν πρϊτθ εφαρμογι των διατάξεων το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο
11

, μζςω τθσ ζκδοςθσ 

των αρίκμ. ΔΘΔ/Φ.40/407/8.1.2015 (ΑΔΑ: ΩΩΦΠΧ-ΠΒΟ)
12

 και ΔΘΔ/Φ./19710/16.6.2015 (ΑΔΑ: 

7ΧΩΨ465ΦΚΕ-Β2Λ)
 13

 εγκφκλιων κρίκθκε αρχικά επαρκζσ για τθν αποςαφινιςθ των βαςικϊν εννοιϊν 

και τθσ προβλεπόμενθσ εκ του Ρόμου διαδικαςίασ.  

Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ προθγοφμενθσ ζκκεςθσ, εκδόκθκε θ  αρικμ. 

πρωτ. ΔΘΔ/Φ.40/2369/24.1.2017
14

 (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΚΨ-473) πρόςφατθ ςχετικι εγκφκλιοσ με κζμα 

τθν «Επίςπευςθ ενεργειϊν από τουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των 

ανοικτϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι του ν. 4305/2014 (ΦΕΞ 237 Αϋ)». Χτόχοσ 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. Επιςθμαίνονται εκ νζου επιτακτικά οι 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το κεςμικό πλαίςιο και οι ςυνζπειεσ οι οποίεσ απορρζουν από τθ 

μθ εφαρμογι τουσ, παρζχοντασ και οριςμζνεσ διευκρινιςεισ, ςε ςυνζχεια ερωτθμάτων που ζχουν 

περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ και ςτθν προςπάκεια τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ βελτίωςθσ των προσ 

ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων φορζων του δθμοςίου μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.data.gov.gr, με 

απϊτερο ςτόχο τθν μεγιςτοποίθςθ των κετικϊν επιδράςεων τθσ υιοκζτθςθσ τθσ πολιτικισ των 

ανοικτϊν δεδομζνων ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν Ξοινωνία των Υολιτϊν, δθλαδι ςτθ μεγιςτοποίθςθ 

τθσ χριςθσ των ανοικτϊν δθμοςίων δεδομζνων με τρόπουσ πρακτικά ωφζλιμουσ για τισ 

επιχειριςεισ, τθν Ξοινωνία των Υολιτϊν αλλά και τθν ίδια τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Υαράλλθλα, τα ςτελζχθ του Ψμιματοσ βρίςκονται ςε ςυνεχι επικοινωνία και κατά το ςτάδιο τθσ 

ανάρτθςθσ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο 

data.gov.gr και ειδικότερα αναφορικά με: 

                                                                                                                                                                      
9
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Thes_Open_Data.pdf  

10
 Βλ. ςχετικά http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf 

11
 Βλ. ςχετικά http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio  

12
 Βλ. ςχετικά https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%A7-%CE%9C%CE%92%CE%9B? 

inline=true     
13

 Βλ. ςχετικά https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A9%CE%A8465%CE%A6%CE%98%CE%95-
%CE%922%CE%99?inline=true  
14

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

http://www.data.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/news/2016_Egiklios_Thes_Open_Data.pdf
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/2016_05_25_Athens_Opendata.pdf
http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%A7-%CE%9C%CE%92%CE%9B?%20inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%A7-%CE%9C%CE%92%CE%9B?%20inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A9%CE%A8465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%922%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A9%CE%A8465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%922%CE%99?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-473
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 τθ χοριγθςθ κωδικϊν ςτουσ οριηόμενουσ από τουσ υπόχρεουσ φορείσ διαχειριςτζσ για τθν 

ανάρτθςθ των ςυνόλων δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο. Πζχρι τισ 20/1/2017, 

ςυνολικά ζχουν ςυνδεκεί και αναρτοφν ςτο κεντρικό αποκετιριο ςφνολα δεδομζνων 

ςυνολικά 407 διαχειριςτζσ. 

 τθν επίλυςθ τυχόν τεχνικϊν ηθτθμάτων τα οποία ανακφπτουν από τουσ διαχειριςτζσ. 

Υαράλλθλα, τα ςτελζχθ του Ψμιματοσ διατθροφν τθ ςυνολικι επιμζλεια του ιςτοτόπου 

www.data.gov.gr το οποίο εδράηεται ςε υπολογιςτικζσ διατάξεισ του ΕΞΔΔΑ. Οόγω των αυξανόμενων 

αναγκϊν που προκφπτουν με τθν ςυνεχιηόμενθ διάχυςθ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων, και 

ιδίωσ ωσ προσ τθν περαιτζρω χριςθ τουσ, αναηθτικθκε μία ςυνολικότερθ αντιμετϊπιςθ του 

ηθτιματοσ. Για το λόγο αυτό αναμζνεται  μζςω του εν εξελίξει ζργου ΕΧΥΑ «Ξεντρικζσ Ωπολογιςτικζσ 

Ωποδομζσ τθσ ΞτΥ ΑΕ - Ξόμβοσ G-Cloud τθσ ΓΓΥΧ»,  θ λειτουργία τθσ νζασ Υλατφόρμασ Διαχείριςθσ, 

Αναηιτθςθσ και Διάκεςθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων (Open data platform). 

Χυναφϊσ το Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε ςυνεργαςία με το Ωπουργείο Υαιδείασ 

Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων και το Ωπουργείο Σικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Ψουριςμοφ διοργάνωςε τον 

1o Διαγωνιςμό «ΛΨ 4 Gov
15

» με ςτόχο να αναδείξει, να πιςτοποιιςει, να αξιοποιιςει και να 

επιβραβεφςει καινοτόμεσ εφαρμογζσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ βαςιςμζνεσ ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. Ειδικότερα, ςτόχο του διαγωνιςμοφ αποτζλεςε θ εξεφρεςθ καινοτόμων υπθρεςιϊν που 

δεν διατίκενται ιδθ ςτθν αγορά και ςτοχεφουν ςτθ δόμθςθ νζων εναλλακτικϊν μοντζλων 

απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ που κα προςφζρουν πρωτοπόρεσ λφςεισ, παρζχοντασ αξιοποιιςιμεσ υπθρεςίεσ 

ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ιταν ανοικτι και μποροφςαν να 

λάβουν μζροσ φυςικά πρόςωπα μεμονωμζνα ι οργανωμζνα ςε ομάδεσ και νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου. Σι εφαρμογζσ που αναηθτικθκαν ζπρεπε να βελτιϊνουν τισ 

υπθρεςίεσ που προςφζρει το κράτοσ ςτουσ πολίτεσ, ενδεικτικά ςε κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ: Χχζςεισ 

Ξράτουσ – Υολίτθ, διαδικαςίεσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, Διαδικαςίεσ εςωτερικισ επικοινωνίασ και 

εργαςιϊν (Back office), αξιοποίθςθ διακζςιμων ανοιχτϊν δεδομζνων για τθν προςφορά υπθρεςιϊν 

προςτικζμενθσ αξίασ ι/και τθν εξζλιξθ των υφιςτάμενων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, κλπ. Σι 

ενδιαφερόμενοι κλικθκαν να υποβάλλουν τθν πρόταςι τουσ θ οποία κα ζπρεπε να ςυνοδεφεται 

από ικανϊσ αναπτυγμζνθ θλεκτρονικι εφαρμογι και να εμπίπτει ςε μια από τισ παρακάτω 

κατθγορίεσ: 

 Διαδικτυακι εφαρμογι (web application) 

 Εφαρμογι κινθτοφ (mobile application) 

 Διαδικτυακι Ωπθρεςία (web service) 

 

                                                           
15

 Υρβλ ςχετικά http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12958  και τα αποτελζςματα είναι διακζςιμα ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.minadmin.gov.gr/?p=15500  

http://www.data.gov.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12958
http://www.minadmin.gov.gr/?p=15500
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3.4. Σχζςεισ με διεκνείσ οργανιςμοφσ 

Ξατά τθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ, το Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ ζχει αναπτφξει ςυνεργαςίεσ με μία ςειρά διεκνϊν φορζων και πρωτοβουλιϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν πολιτικι των ανοικτϊν δεδομζνων ςε διεκνζσ επίπεδο, προωκϊντασ τθ 

διακυβερνθτικι ςυνεργαςία ςτο πεδίο αυτό, οι οποίεσ παρουςιάςτθκαν αναλυτικά ςτθν ετιςια 

ζκκεςθ (2016)
16

.  

Ειδικότερα, μεταξφ άλλων, οι ςθμαντικότεροι φορείσ, πρωτοβουλίεσ και λοιπζσ ειδικότερεσ δράςεισ 

ςε διεκνζσ επίπεδο είναι: 

 

3.4.1. Ρρωτοβουλία για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ (Open Government Partnership 

Initiative):  

Χτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν Ανοικτι Δθμόςια Διοίκθςθ και 

Διακυβζρνθςθ, θ χϊρα ςυμμετζχει ενεργά ςτθν παγκόςμια πρωτοβουλία για τθν Ανοικτι 

Διακυβζρνθςθ Open Government Partnership
17

. Χτον πυρινα των ενεργειϊν οι οποίεσ απορρζουν 

από τθν ςυμμετοχι ςε αυτιν τθν πρωτοβουλία, εδράηεται θ κατάρτιςθ και θ υλοποίθςθ του εκνικοφ 

Χχεδίου Δράςθσ για τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ, ζνα κείμενο το οποίο περιζχει ζνα ςφνολο δράςεων 

για τθν προϊκθςθ τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ, για τθν επίτευξθ των οποίων απαιτείται θ 

ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων. 

Ψο Ψμιμα Διαφάνειασ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ ςυμμετείχε ενεργά ςτθν υλοποίθςθ 

των δεςμεφςεων του δεφτερου Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ (διετία 7/2014 – 6/2016), κακϊσ μζςω των 

αρμοδιοτιτων του ςυνζβαλε ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ ευρωπαϊκισ οδθγίασ για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ του δθμόςιου τομζα, κακϊσ, μεταξφ άλλων, και ειδικότερεσ 

ενζργειεσ για τθν προϊκθςθ κανονιςτικϊν παρεμβάςεων για τθν εφαρμογι του Ρόμου 4305/2014. 

Χτο πλαίςιο αυτό, το Ψμιμα ςυμμετείχε ςτθν ζκκεςθ αυτό-αξιολόγθςθσ ςχολιάηοντασ τθν πρόοδο επί 

κεμάτων ςχετικά με τα ανοικτά δεδομζνα
18

.  

Χτθν παροφςα φάςθ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ εφαρμογι του τρίτου Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθν 

Ανοικτι Διακυβζρνθςθ για τθν περίοδο 2016-2018
19

, το οποίο, κατόπιν ευρφτατθσ διαβοφλευςθσ, 

καταρτίςτθκε και υποβλικθκε τον Λοφλιο του 2016.  

 

                                                           
16

 Για μία αναλυτικι περιγραφι του κεςμικοφ πλαιςίου, βλ. ετιςια ζκκεςθ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ 

των ανοικτϊν δεδομζνων (2016), ενότθτα 3.5  διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 
17

 http://www.opengovpartnership.org/country/greece  
18

 Υρβλ. «Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ για το Ελλθνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ 2014-2016 – 

Ελλάδα», Χεπτζμβριοσ 2016, διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Greece-Self_Assesment_Report_2014_2016-EL.pdf   
19

 http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/GREEK_NAP3-OGP-GR.pdf  

https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
http://www.opengovpartnership.org/country/greece
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Greece-Self_Assesment_Report_2014_2016-EL.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/GREEK_NAP3-OGP-GR.pdf
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3.4.2. Βαρόμετρο για τα Ανοικτά Δεδομζνα (Open Data Barometer):  

Ψο Βαρόμετρο για τα Ανοικτά Δεδομζνα
20

, μια πρωτοβουλία του World Wide Web Foundation,  

αποςκοπεί να διερευνιςει τισ πρωτοβουλίεσ ανοικτϊν δεδομζνων οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί ανά 

τον κόςμο. Χτο πλαίςιο διενζργειασ ςχετικισ ζρευνασ ςε περιςςότερεσ από 90 χϊρεσ, προβαίνει ςτθν 

ανάλυςθ των παγκόςμιων τάςεων, παρζχοντασ ςυγκριτικά ςτοιχεία ςε επίπεδο χωρϊν και 

περιφερειϊν, μζςω ειδικισ μεκοδολογίασ ςυγκζντρωςθσ, ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ δεδομζνων, με 

ςτόχο τον εντοπιςμό των πολλαπλϊν διαςτάςεων τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων (κεςμικό 

πλαίςιο, εφαρμογι, αποτίμθςθ). 

Εντόσ του 2016, δθμοςιεφτθκε θ 3θ ζκδοςθ του Βαρόμετρου
21

. Ξαλφπτοντασ 92 χϊρεσ το Βαρόμετρο 

ταξινομεί τα κράτθ, προβαίνοντασ, με τθ χριςθ υπό-δεικτϊν ςε αξιολόγθςθ τριϊν (3) διαςτάςεων 

για τθν περίοδο Λοφλιο 2014 – Λοφνιο 2015: 

1. του βακμοφ ετοιμότθτασ για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τα ανοικτά δεδομζνα (Readiness) 

2. τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ για τα ανοικτά δεδομζνα ςε πρακτικό επίπεδο (Implementation) 

3. τθσ αποτφπωςθσ των επιδράςεων τθσ υιοκζτθςθσ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων ςτισ 

επιχειριςεισ και ςτουσ  ςτθν Ξοινωνία των Υολιτϊν (impact) 

Χε ςυνζχεια ςχετικισ πρόςκλθςθσ τον Λοφλιο του 2015, θ Ελλάδα διατφπωςε τισ απόψεισ τθσ επί του 

ερωτθματολογίου το οποίο κοινοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ προεργαςίασ για τθν 3θ ζκδοςθ του 

Βαρόμετρου. Δόκθκαν αναλυτικζσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ, παρζχοντασ αντίςτοιχο 

τεκμθριωτικό υλικό. Λδιαίτερθ ςθμαςία αποδόκθκε ςτθν αποτφπωςθ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου 

για τα ανοικτά δεδομζνα, και ιδίωσ ςτισ καινοτομίεσ του Ρ. 4305/2014 (ΦΕΞ 237/Α) 

Βάςει τθσ ακολουκοφμενθσ μεκοδολογίασ, θ Ελλάδα κατατάχκθκε ςτθν 33θ κζςθ. Ειδικότερα, θ 

βακμολόγθςθ τθσ χϊρασ ςτθν 3
θ
 ζκδοςθ, ανά διάςταςθ και ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ 

τθσ ζρευνασ αποτυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

Πίνακασ 6: Κατάταξθ Ελλάδασ ςτο Open Data Barometer  

 Ρερίοδοσ  

Ζρευνασ 

Ετοιμό- 

τθτα 

Εφαρμογι Επίδραςθ Συνολικι  

βακμο-

λογία 

Κατάταξθ  

ODB  

(3
rd

 edition) 

Λοφλιοσ 2014 –  

Λοφνιοσ 2015 

60/100 38/100 18/100 38,48 33
θ
 ςε ςφνολο 

92 χωρϊν  

Υθγι: Αναλυτικά ςτοιχεία προςβάςιμα ςτθ διεφκυνςθ  http://opendatabarometer.org/data-

explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en&open=GRC) 

Χθμειϊνεται ότι θ Ελλάδα, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςυμμετείχε, μζςω ςυμπλιρωςθσ ςχετικοφ 

ερωτθματολογίου και ςτθν διαμόρφωςθ τθσ 4
θσ

 ζκδοςθσ του Βαρομζτρου, τα αποτελζςματα του οποίου 

αναμζνονται. 

                                                           
20

 http://www.opendatabarometer.org/  
21

 Υροςβάςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-
3rdEdition-GlobalReport.pdf  

http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en&open=GRC
http://opendatabarometer.org/data-explorer/?_year=2015&indicator=ODB&lang=en&open=GRC
http://www.opendatabarometer.org/
http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf
http://opendatabarometer.org/doc/3rdEdition/ODB-3rdEdition-GlobalReport.pdf
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3.4.3. Ευρωπαϊκι Επιτροπι - Δείκτθσ Ψθφιακισ Οικονομίασ και Κοινωνίασ (Digital 

Economy and Society Index - DESI) για το ζτοσ 2015 

Χε ςυνζχεια τθσ προγενζςτερθσ ετιςιασ ζκκεςθσ (2016), υπενκυμίηεται ότι ο Δείκτθσ Ψθφιακισ 

Σικονομίασ και Ξοινωνίασ καταρτίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ακολουκϊντασ μεκοδολογία 

ςτάκμιςθσ επιμζρουσ κριτθρίων, αξιολογεί τισ εκνικζσ επιδόςεισ των χωρϊν με βάςθ ζξι βαςικζσ 

διαςτάςεισ: τθ ςυνδεςιμότθτα, το ανκρϊπινο κεφάλαιο, τθ χριςθ του διαδικτφου, τθν ενςωμάτωςθ 

τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, τισ ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τθν ζρευνα και ανάπτυξθ (R&D). 

Χτόχοσ του εργαλείου αυτοφ είναι θ ςυνοπτικι αποτφπωςθ, ανά χϊρα, τθσ ςυνδεςιμότθτασ, των 

δεξιοτιτων ςτθ χριςθ του διαδικτφου, των διαδικτυακϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και του βακμοφ 

ανάπτυξθσ οριςμζνων βαςικϊν ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και ψθφιακϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν.  

Για το ζτοσ 2016, ωσ προσ τθν πολιτικι των ανοικτϊν δεδομζνων, ςτον πυλϊνα «Ψθφιακζσ Δθμόςιεσ 

Ωπθρεςίεσ», ςφμφωνα με τον υπό-δείκτθ για τα ανοικτά δεδομζνα («5a4 Open Data»), θ Χϊρα, 

βακμολογείται με 520 ςε ςφνολο 700 βακμϊν (ςθμειϊνεται ότι ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ανζρχεται ςε 351/700 βακμοφσ
22

. Ωσ εκ τοφτου, κατατάςςεται ςτθν τρίτθ (3θ) 

κζςθ ςτο ςφνολο των 28 κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Ειδικότερα,  θ ιδιαίτερα κετικι αυτι βακμολόγθςθ 

οφείλεται ςε μια ςειρά ενεργειϊν που ζχει αναλάβει θ Χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεποφσ και 

ςυνεκτικισ πολιτικισ που ακολουκεί το Ωπουργείο ςτον ςυντονιςτικό του ρόλο ςτο πεδίο των 

ανοικτϊν δεδομζνων. 

 

3.4.4. Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ) 

Χτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ Χϊρασ ςτον Σργανιςμό Σικονομικισ Χυνεργαςίασ & Ανάπτυξθσ 

(ΣΣΧΑ), παρζχεται κάκε ςτοιχείο το οποίο ηθτείται και διενεργείται κάκε ενζργεια για τθν προϊκθςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ. 

Πεταξφ αυτϊν, το Ψμιμα Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ ςυμμετείχε εκ νζου 

εντόσ του 2016 ςε ζρευνα του ΣΣΧΑ αναφορικά με τθν πολιτικι τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ, ιδίωσ 

ςχετικά με ηθτιματα ςυντονιςμοφ τθσ αςκοφμενθσ πολιτικισ. Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ  

κα παρζχουν, μεταξφ άλλων, πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ατηζντασ του ΣΣΧΑ για 

τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ και κα ςυμβάλουν ςτθ μελλοντικι ζκδοςθ τθσ κορυφαίασ μελζτθσ του 

ΣΣΧΑ “At a Glance”, κακϊσ και ςτθ ςτρατθγικι του ΣΣΧΑ ςτθ Πζςθ Ανατολι και ςτθν Βόρεια 

Αφρικι, ςτθ Ροτιοανατολικι Αςία και ςτθ Οατινικι Αμερικι. 

 

 

                                                           
22

 Χχετικό τεκμθριωτικό υλικό ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/greece    

https://ec.europa.eu/digital-single-market/scoreboard/greece
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3.4.5. ‘‘Your Data Stories’’ 

Τπωσ είχε αναφερκεί και ςτθν ετιςια ζκκεςθ (2016), το ερευνθτικό ζργο με τίτλο “Your Data Stories” 

(YDS) ςτο οποίο ςυμμετζχει το Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (Ωπ.Ες.Δ.Α.) χρθματοδοτείται 

από το Υρόγραμμα Horizon 2020 που αποτελεί το χρθματοδοτικό πλαίςιο τθσ ΕΕ για τθν Ζρευνα και 

τθν Ξαινοτομία για τθν περίοδο 2014- 2020 και υλοποιείται από ζνα ςφνολο φορζων. Ψο ζργο αυτό 

αναμζνεται να βοθκιςει τουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ που δθμοςιοποιοφν ανοικτά δεδομζνα, 

παρζχοντασ ζναν αποτελεςματικό τρόπο προϊκθςθσ τθσ ουςιαςτικισ και χριςιμθσ δθμοςίευςθσ των 

ςτοιχείων τθσ κυβζρνθςθσ. Ψο ζργο κα υλοποιιςει μια θλεκτρονικι πλατφόρμα, ειδικά 

διαμορφωμζνθ προκειμζνου να ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτθν αξιοποίθςθ δεδομζνων τα οποία 

ςχετίηονται με τισ χρθματοοικονομικζσ ροζσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διαφάνεια, τθ ςυνεργαςία και 

τθ ςυμμετοχι. Χτθν παροφςα φάςθ, το ζργο βρίςκεται ςε εξζλιξθ, εντόσ των προβλεπόμενων 

χρονοδιαγραμμάτων και χωρίσ παρεκκλίςεισ ςτα παραδοτζα. Θ  2θ ζκδοςθ τθσ πλατφόρμασ YDS 

είναι πλζον διακζςιμθ. Θ ζκδοςθ αυτι προςεγγίηει τθ τελικι, και ζχουν υλοποιθκεί πλζον οι 

περιςςότερεσ λειτουργικότθτεσ που κα προςφζρει θ πλατφόρμα και είναι προςβάςιμθ για κάκε 

ενδιαφερόμενο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://platform.yourdatastories.eu. 

3.4.6. “Share-PSI 2.0” 

Ψο Ευρωπαϊκό Ζργο Share PSI 2,0 του Υρογράμματοσ ICT-PSP τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ, για τθ 

διαχείριςθ και διάκεςθ των πλθροφοριϊν του δθμοςίου ςτο οποίο ςυμμετζχει το Ωπουργείο 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (Ωπ.Ες.Δ.Α.) ζχει ωσ βαςικό αντικείμενο τθν ανταλλαγι 

τεχνογνωςίασ ςχετικά με τισ πολιτικζσ και τα πρότυπα για τθν ανοικτι διάκεςθ τθσ δθμόςιασ 

πλθροφορίασ με βάςθ τθν  ανακεωρθμζνθ Σδθγία τθσ ΕΕ  για περαιτζρω χριςθ τθσ Δθμόςιασ 

πλθροφορίασ. Χτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του Ωπουργείου ςτο ζργο, αρμόδια ςτελζχθ οργάνωςαν 

ειδικό εργαςτιριο ςτο οποίο παρουςιάςτθκε θ πολιτικι τθσ χϊρασ μασ ςε ςχζςθ με τα ανοιχτά 

δεδομζνα κακϊσ και το νζο ςφςτθμα Διαφγεια. 

Ψο εν λόγω ζργο ολοκλθρϊκθκε το Δεκζμβριο του 2016, αναδεικνφοντασ καλζσ πρακτικζσ τθσ 

ανοικτισ διάκεςθσ δεδομζνων του δθμοςίου χτίηοντασ ζνα οικοςφςτθμα που κα μειϊνει τουσ 

φραγμοφσ ειςόδου για να αναπτυχκεί επιχειρθματικότθτα βαςιηόμενθ ςτθν ανοικτι διάκεςθ τθσ 

δθμόςιασ πλθροφορίασ κακιερϊνοντασ μια διαρκι ροι δεδομζνων.
23

  

 

3.4.7. European Data Portal  

                                                           
23 Υρβλ. ςχετικά https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/  

http://platform.yourdatastories.eu/
https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/


 

24 
 

H Ευρωπαϊκι Υφλθ Δεδομζνων (European Data Portal – EDP
)
 αναπτφςςεται από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι
24

. Χτθν Ευρωπαϊκι Υφλθ Δεδομζνων ςυλλζγονται τα μεταδεδομζνα των πλθροφοριϊν του 

δθμόςιου τομζα που είναι διακζςιμα ςε πφλεσ δθμόςιων δεδομζνων ςτθν επικράτεια των 

ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Χυμπεριλαμβάνονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παροχι δεδομζνων και τα 

πλεονεκτιματα περαιτζρω χριςθσ τουσ. 

Χτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτθ ςχετικι πλατφόρμα, ηθτικθκε θ ςυμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίου, με το οποίο επιχειρείται θ αποτφπωςθ των εξελίξεων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 

ςχετικά με τισ πολιτικζσ ανοικτισ διάκεςθσ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ και τθσ περαιτζρω χριςθσ 

αυτισ. Ψα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ κα βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υποςτιριξθσ που 

παρζχεται από τον EDP, καταδεικνφοντασ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ κατά περίπτωςθ  

 

 

                                                           
24

 Ωποςτθρίηεται από μία κοινοπραξία τθσ οποίασ θγείται θ Capgemini και μετζχουν: INTRASOFT International, 

Fraunhofer FOKUS, conterra, Sogeti, Open Data Institute (Μδρυμα Ανοιχτϊν Δεδομζνων), Time.Lex και το 
Υανεπιςτιμιο του Χαουκάμπτον πρβλ ςχετικά και https://www.europeandataportal.eu/el/what-we-do  

https://www.europeandataportal.eu/el/what-we-do
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4. Αποτίμθςθ εφαρμογισ πολιτικισ ανοικτϊν δεδομζνωνΡοςοτικι αποτίμθςθ 

αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ του Ν.4305/2014  

4.1.1.Συνολικι παρουςίαςθ   

Χτθν παροφςα ενότθτα κα παρουςιαςτοφν ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του Ρ. 4305/2014, 

όπωσ αυτι παρουςιάηεται κυρίωσ μζςα από το portal για τα ανοικτά δεδομζνα data.gov.gr τθν 

περίοδο αναφοράσ 5/2/2016 – 20/1/2017 ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κα επιχειρθκεί ςφγκριςθ με 

δεδομζνα τθσ προθγοφμενθσ ετιςιασ ζκκεςθσ (2016).  Ψα ςτοιχεία αφοροφν ςτθν ανταπόκριςθ των 

φορζων και ςτθ διάκεςθ των ανοικτϊν δεδομζνων τουσ μζςα από το portal και ςτθν απιχθςθ και 

αξιοποίθςθ αυτϊν από το ευρφ κοινό.  

Ακολοφκωσ παρουςιάηεται διαγραμματικά θ αρικμθτικι εξζλιξθ των ςυνδεδεμζνων φορζων και των 

αναρτιςεϊν τουσ, ςτο κεντρικό αποκετιριο data.gov.gr κατά τθν περίοδο αναφοράσ. Χτισ 20/1/2017, 

οι εγγεγραμμζνοι ςτο portal φορείσ είναι 159 και τα ςυνολικά αναρτθμζνα ςφνολα ανοικτϊν 

δεδομζνων (datasets) είναι 3.622. 

Γράφθμα 1: Εξζλιξθ ζνταξθσ φορζων ςτο data.gov.gr 
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Υθγθ: www.data.gov.gr (περίοδοσ αναφοράσ: 5/2/2016 – 20/1/2017) 

 

Χθμειϊνεται ότι, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο διάγραμμα κατά τθν περίοδο αναφοράσ οι φορείσ οι 

οποίοι εγγράφθκαν ςτο κεντρικό αποκετιριο υπερδιπλαςιάςτθκαν.  

http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 2: Εξζλιξθ ανάρτθςθσ ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων ςτο data.gov.gr 
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Αρικμόσ ςυνολων …

Υθγι: www.data.gov.gr (περίοδοσ αναφοράσ: 5/2/2016 – 20/1/2017) 

Τπωσ αποτυπϊνεται ςτο γράφθμα 2, κατά τθν περίοδο αναφοράσ ςθμειϊκθκε ραγδαία αφξθςθ των 

αναρτθκζντων ςυνόλων εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων. Υρϊτθ ςθμαντικι αφξθςθ 

παρατθρείται από τον Απρίλιο, θ οποία ταυτίηεται χρονικά με τθ δθμοςίευςθ τθσ πρϊτθσ ζκκεςθσ 

για τα ανοικτά δεδομζνα (2016). Χε ςυνζχεια μίασ ςχετικισ ςταςιμότθτασ κατά τθ διάρκεια των 

κερινϊν μθνϊν, αφξθςθ του ρυκμοφ παρουςιάςτθκε και πάλι εντόσ του μθνόσ Σκτωβρίου, όπου 

ζλαβαν χϊρα νζεσ ςυντονιςμζνεσ δράςεισ ενεργοποίθςθσ των φορζων από το Ωπουργείο. 

Υαράδειγμα ενεργοποίθςθσ είναι τα Γενικά Αρχεία του Ξράτουσ, με τα οποία πραγματοποιικθκε 

ςυνάντθςθ ςτισ 13 Σκτωβρίου 2016. Χε ςυνζχεια τθσ ςχετικισ ςυνάντθςθσ, ςτισ 4.11.2016 εκδόκθκε 

θ απόφαςθ περιγραφισ του άρκρου 10 του Ρ. 4305/2014 και ακολοφκωσ πραγματοποιικθκε θ 

ανάρτθςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ datasets (409), θ οποία οδιγθςε και ςε ραγδαία αφξθςθ των 

αναρτθκζντων ςυνόλων δεδομζνων. 

Χε κάκε περίπτωςθ, τα αναρτθκζντα ςιμερα ςφνολα είναι τζςςερισ (4) φορζσ περιςςότερα 

ςυγκριτικά με τθν 5
θ
.2.2016.  

 

 

 

 

 

http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 3: Εξζλιξθ υνόλων Δεδομζνων & Φορζων ςτο data.gov.gr 
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Υθγι: www.data.gov.gr (περίοδοσ αναφοράσ: 5/2/2016 – 20/1/2017) 

Χτθ ςυνζχεια απεικονίηεται διαγραμματικά θ ςφνκεςθ των εγγεγραμμζνων ςτο portal φορζων, 

ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν και τα ςφνολα ανοικτϊν δεδομζνων που ζχουν 

αναρτθκεί αντιςτοίχωσ, ανά κατθγορία φορζα.  

Ειδικά ςε ότι αφορά ςτα Ωπουργεία, διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

 τόςο ςτο data.gov.gr, όςο και ςε όλα τα διαγράμματα που ακολουκοφν, και λόγω τθσ 

αλλαγισ τθσ δομισ τουσ διαχρονικά, παρακολουκοφνται και εμφανίηονται ωσ τομείσ 

πολιτικισ. Δθλαδι ενϊ τα Ωπουργεία είναι 18, οι τομείσ πολιτικισ είναι 21, όπωσ αυτοί 

παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα. Δεδομζνου ότι κάκε τομζασ ιταν κάποτε διακριτό 

υπουργείο και ζχει εκδϊςει ι κα εκδϊςει πικανά διακριτι απόφαςθ διάκεςθσ δεδομζνων, 

παρακολουκείται για τισ ανάγκεσ των ανοικτϊν δεδομζνων διακριτά, δθλαδι για το 100% 

του ςυνόλου των 18 Ωπουργείων, απαιτείται το 100% των αποφάςεων διάκεςθσ και των 

αναρτιςεων ανοικτϊν δεδομζνων και των 21 τομζων πολιτικισ. Πε αυτό το ςκεπτικό 

αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία και τα ποςοςτά ςτα διαγράμματα που ακολουκοφν. 

Πίνακασ 7: Τπουργεία – Σομείσ Πολιτικισ και Ανοικτά Δεδομζνα 

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΚΔΟΣΘ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΟΣ 
ΑΛΚΜΟΣ 

DATASETS ΡΟΣ 
ΑΝΑΤΘΣΘ ΒΑΣΕΛ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΑΝΑΤΘΚΕΝΤΑ 
DATASETS 

1. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 

1. ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ - 

ΚΦΑΞΘΧ 
ΡΑΛ 1 1 

2. ΨΣΠΕΑΧ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ* 

ΣΧΛ - 9 

3. ΨΣΠΕΑΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΡΑΛ 19 56 

http://www.data.gov.gr/
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ΨΑΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ 

2. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ 

4. ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΞΑΛ 
ΑΡΑΥΨΩΘ 

ΡΑΛ 20 23 

3. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΨΘΦΛΑΞΘΧ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ, 
ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 
ΞΑΛ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ 

5. ΨΘΦΛΑΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΣΧΛ - - 

4. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΚΡΛΞΘΧ 
ΆΠΩΡΑΧ 

6. ΕΚΡΛΞΘ ΑΠΩΡΑ ΣΧΛ - - 

5. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ 
ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ 

7. ΥΑΛΔΕΛΑ ΡΑΛ 24 
31 

 

6. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ, 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ 

8. ΕΦΓΑΧΛΑ ΡΑΛ  70 37 

7. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ 

9. ΕΩΨΕΦΛΞΘ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘ 

ΣΧΛ - - 

8. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ, 
ΔΛΑΦΑΡΕΛΑΧ ΞΑΛ 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ 
ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΩΡ 

 

10. ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ ΡΑΛ 30 5 

9. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ* 

11. ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘ 

OXI - 1 

10. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ* 12. ΩΓΕΛΑ ΣΧΛ - 2 

11. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ 
ΑΡΑΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘΧ 

13. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ 
ΑΡΑΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ 

ΡΑΛ 56 27 

12. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 
ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ 

14. ΨΣΠΕΑΧ 
ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 

ΡΑΛ 40 40 

15. ΨΣΠΕΑΧ 
ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ 

ΡΑΛ 71 2 

13. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

16. ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑ 

ΡΑΛ 60 35 

14. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΞΑΛ 
ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

17. ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΞΑΛ 
ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ 

ΡΑΛ Δ/Ω 27 

15. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

18. ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘ 

ΣΧΛ - - 

16. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ 
ΡΘΧΛΩΨΛΞΘΧ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

19. ΡΑΩΨΛΟΛΑ ΡΑΛ 100 4 

17. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

20. ΑΓΦΣΨΛΞΘ 
ΑΡΑΥΨΩΘ 

ΡΑΛ 156 95 

18. ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 
ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 

21. ΨΣΩΦΛΧΠΣΧ ΣΧΛ - - 

 

 Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τομζων πολιτικισ, οι αντίςτοιχοι φορείσ εμφανίηονται να ζχουν 

αναρτιςει περιςςότερα ςφνολα ανοικτϊν δεδομζνων από όςα αναφζρονται ςτθν Απόφαςθ 
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Διάκεςθσ που ζχουν εκδϊςει. Αυτό ςυμβαίνει τόςο γιατί θ απόφαςθ αναφζρεται ςε 

κατθγορίεσ ςυνόλων δεδομζνων που ςτο data.gov.gr αναρτϊνται με πιο αναλυτικι δομι 

αλλά και γιατί κάποια ςφνολα ανοικτϊν δεδομζνων που αναρτικθκαν δεν ζχουν αρχικϊσ 

 καταγραφεί ςτθν Απόφαςθ Διάκεςθσ ενϊ κάποια είχαν αναρτθκεί πριν τον αναςχεδιαςμό 

του Portal ο οποίο ζλαβε χϊρα τον Λοφλιο του 2015 και ‘‘κλθροδοτικθκαν’’ ςτο νζο Portal 

κατά τθ διαδικαςία τθσ μετάπτωςθσ.    

 Χτισ περιπτϊςεισ των Ψομζων Υολιτικισ «ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ», «ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ» και 

«ΩΓΕΛΑ», οι εποπτεφοντεσ ςχθματιςμοί δεν ζχουν ενεργοποιθκεί εκδίδοντασ απόφαςθ 

ωςτόςο κάποια είχαν αναρτθκεί πριν τον αναςχεδιαςμό του Portal και ‘‘κλθροδοτικθκαν’’ 

ςτο νζο Portal κατά τθ διαδικαςία τθσ μετάπτωςθσ.    

 Χτθν ανάλυςθ δεν περιλαμβάνονται οι δομζσ υπαγόμενεσ ςτουσ Ωπουργοφσ Επικρατείασ και 

ςτον Ωφυπουργό ςτον Υρωκυπουργό. 

 

Γράφθμα 4: Πλικοσ εγγεγραμμζνων Φορζων ανά κατθγορία ςτο data.gov.gr 
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Υθγθ: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20.1.2017) 

 

 

Υοςοςτιαία, θ κατανομι των διαφόρων κατθγοριϊν φορζων επί του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων 

φορζων αποτυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

 

 

 

http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 5: Ποςοςτιαία κατανομι εγγεγραμμζνων φορζων ςτο data.gov.gr ανά κατθγορία 
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9%
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ΨΣΠΕΛΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΩΡ

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΕΛΧ

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ

ΔΘΠΣΛ

ΑΡΕΑΦΨΘΨΕΧ ΑΦΧΕΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ 
ΧΩΠΑΨΑ

ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΛΔΦΩΠΑΨΑ

ΟΣΛΥΣΛ ΦΣΦΕΛΧ

 

Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20.1.2017) 

 

 

Ψα ςφνολα δεδομζνων ανά κατθγορία φορζα  κακϊσ και θ ποςοςτιαία απεικόνιςι τουσ επί του 

ςυνολικοφ αρικμοφ αναρτιςεων αποτυπϊνονται ςτα γραφιματα 6 και 7. 

 

 

 

Γράφθμα 6: φνολα ανοικτϊν  δεδομζνων ανά κατθγορία φορζων ςτο data.gov.gr 
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Υθγθ: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

 

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 7: Ποςοςτιαία κατανομι αναρτθκζντων ςυνόλων δεδομζνων ςτο data.gov.gr ανά 

κατθγορία 
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ΑΡΕΑΦΨΘΨΕΧ ΑΦΧΕΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ 
ΧΩΠΑΨΑ

ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΛΔΦΩΠΑΨΑ

ΟΣΛΥΣΛ ΦΣΦΕΛΧ

 

 

Χυγκριτικά, ο αρικμόσ των φορζων και των αναρτθκζντων ςυνόλων δεδομζνων αποτυπϊνονται 

αρικμθτικά ςτο γράφθμα 8 και ποςοςτιαία ςτο γράφθμα  9. 

 

Γράφθμα 8: Αναρτιςεισ και πλικοσ φορζων ανά κατθγορία φορζων ςτο data.gov.gr 
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Υθγθ: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

 

http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 9: Ποςοςτά αναρτιςεων και  φορζων  ανά κατθγορία ςτο data.gov.gr 

ΥΣΧΣΧΨΣ (ΑΦΛΚΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ)

ΥΣΧΣΧΨΣ ΧΩΡΣΟΣ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
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Υθγθ: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

Χφμφωνα με τα ωσ άνω ςτοιχεία προκφπτει ότι: 

 Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό αναρτιςεων (31%) των ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων ζχει 

πραγματοποιθκεί από τουσ Διμουσ, που ςυνιςτά το 32% των εγγραμμζνων φορζων ςτο 

data.gov.gr  

 Σι Ψομείσ πολιτικισ, οι οποίοι, ποςοςτιαία, αντιπροςωπεφουν το 10% των εγγραμμζνων 

φορζων ςτο data.gov.gr ζχουν προβεί ςτθν ανάρτθςθ του 11% των ςυνόλων ανοικτϊν 

δεδομζνων. 

 Σι λοιποί φορείσ, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν το 36% των εγγραμμζνων φορζων ςτο 

data.gov.gr ζχουν προβεί ςτθν ανάρτθςθ του 26% των ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων. 

Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ χρονικι διάςταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν 

δεδομζνων, δθλαδι μία αποτίμθςθ του χρόνου εφαρμογισ των επιταγϊν του Ρ.4305/2014 από τουσ 

υπόχρεουσ φορείσ. Δεδομζνου ότι ςτθν προθγοφμενθ ζκκεςθ δεν είχε πραγματοποιθκεί τζτοιου 

είδουσ ανάλυςθ, ςτο γράφθμα 10 κα επιχειρθκεί μια αποτφπωςθ του χρόνου ζκδοςθσ των 

αποφάςεων περιγραφισ του άρκρου 10 του Ρ. 4305/2014 από τον Λοφλιο του 2015, λαμβάνοντασ ωσ 

ςθμείο αναφοράσ τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τουσ ςτο Υρόγραμμα ΔΛΑΩΓΕΛΑ. 

 

http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 10: Αποτφπωςθ του χρόνου ζκδοςθσ των αποφάςεων περιγραφισ του άρκρου 10 του Ν. 

4305/2014 από τον Ιοφλιο του 2015 ζωσ τον Ιανουάριο του 2017 
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Υθγθ: Επεξεργαςία Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ βάςει αποφάςεων 

διάκεςθσ (ςυγκεντρωτικι μθνιαία αποτφπωςθ)  

 

4.1.2 Ειδικότερθ ανάλυςθ επιμζρουσ κατθγοριϊν 

Αναλφοντασ το ποςοςτό των εγγεγραμμζνων φορζων ανά κατθγορία ςτο data.gov.gr, προκφπτει ότι 

είναι εγγεγραμμζνο το 76% των Ψομζων Υολιτικισ των Ωπουργείων, το 86% των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων, το 85% των Υεριφερειϊν και το 15% του ςυνόλου των Διμων. 

Γράφθμα 11: Ποςοςτά εγγεγραμμζνων φορζων επί του ςυνόλου ανά κατθγορία 
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Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

Τπωσ αποτυπϊνεται και ςτον πίνακα 3, θ ανταπόκριςθ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων είναι 

ςθμαντικι, κακϊσ υπολείπεται μόλισ μία (1) για τθν πλιρθ ζνταξι τουσ. 

Πίνακασ 8: Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ  και Ανοικτά Δεδομζνα 

ΡΕΛΦΕΕΛΑ 

 
 
 

ΕΚΔΟΣΘ 
ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΑΝΑΤΘΚΕΝΤΑ DATASETS 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ - ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 

ΡΑΛ 

 

298 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΘΥΕΛΦΣΩ - ΔΩΨ. ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 

ΡΑΛ 75 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΑΛΓΑΛΣΩ 

ΡΑΛ 24 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΞΦΘΨΘΧ 

ΡΑΛ 127 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ, ΔΩΨΛΞΘΧ 

ΕΟΟΑΔΑΧ ΞΑΛ ΛΣΡΛΣΩ 

ΡΑΛ 25 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΡΑΛ 3 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ
25

 

ΣΧΛ 0 

Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017), ςτοιχεία αποφάςεων Ψμιματοσ Διαφάνειασ, 

Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ 

Χυναφϊσ, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτον πίνακα 3, θ ανταπόκριςθ και των Υεριφερειϊν είναι 

ουςιαςτικι, κακϊσ υπολείπονται μόλισ δφο για τθν πλιρθ ζνταξι τουσ.  

 

 

 

 

                                                           
25

 Χε χρόνο μετά τθν θμερομθνία αναφοράσ, εξζδωςε απόφαςθ και θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πακεδονίασ 
Κράκθσ (14/2/2017). Για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνεταιςε ςχετικά γραφιματα και πίνακεσ.  

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
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Πίνακασ 9: Περιφζρειεσ και Ανοικτά Δεδομζνα 

ΡΕΛΦΕΕΛΑ 

 
 

ΕΚΔΟΣΘ 
ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΤΘΚΕΝΤΑ DATASETS 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 

ΡΑΛ 
16 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 
ΡΑΛ 

6 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 
ΡΑΛ 

59 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ 

ΡΑΛ 
20 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 

ΡΑΛ 
51 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 
ΡΑΛ 

16 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 
ΡΑΛ 

73 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 
ΡΑΛ 

57 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 
ΡΑΛ 

13 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ 
ΡΑΛ 

5 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ 
ΡΑΛ 

9 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ
26

 
ΣΧΛ 

0 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ 
ΣΧΛ 

0 

Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017), ςτοιχεία αποφάςεων Ψμιματοσ Διαφάνειασ, 

Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ 

 

Σι Διμοι εξακολουκοφν να ζχουν ζνα χαμθλό βακμό εφαρμογισ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν 

δεδομζνων, όπωσ αποτυπϊνεται αναλυτικά ςτον πίνακα 5. Χθμειϊνεται ότι ο Διμοσ Αγίου 

Δθμθτρίου δεν ζχει ενταχκεί ακόμα ςτο κεντρικό αποκετιριο, κακϊσ εξζδωςε απόφαςθ ςχετικά 

πρόςφατα και εκκρεμεί ο οριςμόσ διαχειριςτϊν (και ωσ εκ τοφτου δεν αποτυπϊνεται ςτα γραφιματα 

τθσ ζκκεςθσ).  

 

 

 

Πίνακασ 10: Διμοι και Ανοικτά Δεδομζνα 

                                                           
26

 Χτισ 19/2/2017 εξζδωςε απόφαςθ και θ Υεριφζρεια Βορείου Αιγαίου  

http://www.data.gov.gr/
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ΔΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΤΘΣΘ ΣΤΟ DATA.GOV.GR 

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ* ΡΑΛ ΕΞΞΦΕΠΕΛ Θ ΕΡΨΑΘ ΨΣΩ ΧΨΣ 
ΞΕΡΨΦΛΞΣ ΑΥΣΚΕΨΘΦΛΣ 

ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΡΑΛ 1 

ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΑΟΕΩ ΡΑΛ 0 

ΔΘΠΣΧ ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ ΡΑΛ 13 

ΔΘΠΣΧ ΒΑΦΘΧ - ΒΣΩΟΑΧ - 
ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ 

ΡΑΛ 22 

ΔΘΠΣΧ ΒΣΟΣΩ ΡΑΛ 35 

ΔΘΠΣΧ ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ ΡΑΛ 16 

ΔΘΠΣΧ ΔΑΦΡΘΧ - 
ΩΠΘΨΨΣΩ 

ΡΑΛ 15 

ΔΘΠΣΧ ΔΣΑΨΣΩ ΡΑΛ 3 

ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ ΡΑΛ 3 

ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΞΦΘΨΘΧ ΡΑΛ 31 

ΔΘΠΣΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΡΑΛ 74 

ΔΘΠΣΧ ΛΕΦΑΥΕΨΦΑΧ ΡΑΛ 36 

ΔΘΠΣΧ ΛΟΛΣΩ ΡΑΛ 23 

ΔΘΠΣΧ ΛΩΑΡΡΛΨΩΡ ΡΑΛ 36 

ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ ΡΑΛ 38 
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ΔΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΤΘΣΘ ΣΤΟ DATA.GOV.GR 

ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ ΡΑΛ 33 

ΔΘΠΣΧ ΞΑΦΥΕΡΘΧΛΣΩ ΡΑΛ 4 

ΔΘΠΣΧ ΞΛΟΞΛΧ ΡΑΛ 21 

ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΔΕΟΛΣΩ-
ΕΩΣΧΠΣΩ 

ΡΑΛ 4 

ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ ΡΑΛ 8 

ΔΘΠΣΧ ΞΦΩΥΛΑΧ ΡΑΛ 21 

ΔΘΠΣΧ ΟΑΠΛΕΩΡ ΡΑΛ 13 

ΔΘΠΣΧ ΠΑΟΕΒΛΗΛΣΩ ΡΑΛ 3 

ΔΘΠΣΧ ΠΕΓΑΦΕΩΡ ΡΑΛ 2 

ΔΘΠΣΧ ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΘΧ ΡΑΛ 5 

ΔΘΠΣΧ ΠΩΟΣΥΣΨΑΠΣΩ ΡΑΛ 25 

ΔΘΠΣΧ ΠΩΟΣΩ-ΑΓ. 
ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ 

ΡΑΛ 6 

ΔΘΠΣΧ Ρ. ΧΠΩΦΡΘΧ ΡΑΛ 48 

ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ ΡΑΛ 37 

ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ 
ΥΦΣΥΣΡΨΛΔΑΧ 

ΡΑΛ 7 

ΔΘΠΣΧ ΡΛΞΑΛΑ ΦΕΡΨΘ ΡΑΛ 95 
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ΔΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΤΘΣΘ ΣΤΟ DATA.GOV.GR 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΓΓΑΛΣΩ ΡΑΛ 14 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ ΡΑΛ 26 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΨΦΑΧ ΡΑΛ 24 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΛΦΑΛΑ ΡΑΛ 47 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΟΟΑΧ ΡΑΛ 19 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΡΨΕΟΘΧ ΡΑΛ 17 

ΔΘΠΣΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ* ΤΧΛ  6 

ΔΘΠΣΧ ΦΑΦΘΡΑΧ 
ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ 

ΡΑΛ 70 

ΔΘΠΣΧ ΦΕΚΩΠΡΘΧ ΡΑΛ 35 

ΔΘΠΣΧ ΦΣΔΣΩ ΡΑΛ 0 

ΔΘΠΣΧ ΧΛΞΩΩΡΛΩΡ ΡΑΛ 7 

ΔΘΠΣΧ ΧΞΩΔΦΑΧ ΡΑΛ 19 

ΔΘΠΣΧ ΨΦΛΞΞΑΛΩΡ ΡΑΛ 44 

ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ- 
ΧΑΟΞΘΔΣΡΑΧ 

ΡΑΛ 26 

ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΣΚΕΘΧ 
ΨΩΧΛΞΣΩ 

ΡΑΛ 22 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΛΔΑΦΛΣΩ ΡΑΛ 17 
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ΔΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΝΑΤΘΣΘ ΣΤΟ DATA.GOV.GR 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ ΡΑΛ 31 

ΔΘΠΣΧ ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ ΡΑΛ 33 

ΔΘΠΣΧ ΩΦΩΥΣΩ ΡΑΛ 6 

Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017), ςτοιχεία αποφάςεων Ψμιματοσ Διαφάνειασ, 

Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ 

Θ ζντονθ ενεργοποίθςθ των «λοιπϊν φορζων», ιτοι των δθμοςίων φορζων οι οποίοι δεν εμπίπτουν 

ςε καμία από τισ άλλεσ ρθτϊσ αναφερόμενεσ κατθγορίεσ οδθγεί ςτθν ανάγκθ μίασ ςυνοπτικισ 

αποτφπωςθσ των πεδίων ςτα οποία εμπίπτουν.  

Γράφθμα 12:Αναρτιςεισ και πλικοσ λοιπϊν φορζων ανά κεματικι ςτο data.gov.gr 
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Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

Γράφθμα 13: Ποςοςτιαία κατανομι εγγεγραμμζνων λοιπϊν φορζων ςτο data.gov.gr ανά κεματικι 

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
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2%

29%

5%

ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ

ΕΦΓΑΧΛΑ-ΑΧΦΑΟΛΧΘ

ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΧ-ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΦΕΑΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ

ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΨΣΩΦΛΧΠΣΧ

ΩΓΕΛΑ

ΔΛΑΦΣΦΣΛ

 

Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

Γράφθμα 14: Ποςοςτιαία κατανομι αναρτθκζντων ςυνόλων δεδομζνων από λοιποφσ φορείσ ςτο 

data.gov.gr ανά κεματικι 
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0,2%

3,1%3,7%

14,3%

45%

ΑΓΦΣΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΑ

ΕΦΓΑΧΛΑ-ΑΧΦΑΟΛΧΘ

ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣΧ-ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΧ ΦΣΦΕΑΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ

ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΨΣΩΦΛΧΠΣΧ

ΩΓΕΛΑ

ΔΛΑΦΣΦΣΛ

 

Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

Χε ςυνζχεια των ανωτζρω, ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

- Ωσ προσ τουσ εντεταγμζνουσ φορείσ: 

 θ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι εντοπίηεται ςτθ κεματικι τθσ υγείασ, όπου παρατθρείται θ 

ενεργοποίθςθ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ φορζων υγείασ (ιδίωσ νοςοκομειακϊν μονάδων) 

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
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λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το Ωπουργείο Ωγείασ δεν ζχει ακόμα προβεί ςτθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ και τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ βάςει του Ρ. 4305/2014. 

 Χθμαντικι ενεργοποίθςθ ςε επίπεδο φορζων παρατθρείται και ςτουσ φορείσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, από τουσ οποίουσ απαρτίηεται κατά κφριο λόγο θ κατθγορία «ΕΦΓΑΧΛΑ - 

ΑΧΦΑΟΛΧΘ». Ακολουκοφν οι εκπαιδευτικοί – ερευνθτικοί  φορείσ οι οποίοι επίςθσ ζχουν 

ζντονθ παρουςία ςτο portal. 

- Ωσ προσ τον αρικμό των αναρτθκζντων ςυνόλων δεδομζνων από λοιποφσ φορείσ: 

 θ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι εντοπίηεται από τα Γενικά Αρχεία του Ξράτουσ (διάφοροι φορείσ), 

τα οποία λόγω τθσ φφςθσ και τθσ αποςτολισ τουσ ανιρτθςαν ςθμαντικό αρικμό δεδομζνων 

(409). 

 εν ςυνεχεία ακολουκοφν θ υγεία (14,3%), θ εργαςία – αςφάλιςθ (11,3%) και οι 

εκπαιδευτικοί - ερευνθτικοί φορείσ (10,3%) 

 ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι αν και το προςφάτωσ αναςυςτακζν Ωπουργείο 

Ψουριςμοφ δεν ζχει προβεί ςτθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ και τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ 

βάςει του Ρ. 4305/2014, ζχει ενεργοποιθκεί ο Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ψουριςμοφ (Ε.Σ.Ψ) 

Πίνακασ 11: Καταγραφι ςυνόλων δεδομζνων λοιπϊν φορζων ανά κεματικι 

Λοιποί φορείσ Σφνολα δεδομζνων  

ΑΓΟΤΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΥΟΘΦΩΠΩΡ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ ΞΣΛΡΣΨΛΞΩΡ ΕΡΛΧΧΩΧΕΩΡ 

ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΕΓΓΩΘΧΕΩΡ (ΣΥΕΞΕΥΕ) 10 

ΔΛΚΑΛΟΣΥΝΘ 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΟΑΦΛΧΑΧ 6 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΑΚΘΡΩΡ 4 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 7 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΚΦΑΞΘΧ 4 

ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΑ 

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΑΧ 9 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ 4 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΕΟΟΑΔΑΧ 2 

ΕΓΑΣΛΑ-ΑΣΦΑΛΛΣΘ 

ΕΡΛΑΛΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΕΑΦΨΘΨΑ ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΩΡ (ΕΨΑΑ) 7 

ΛΔΦΩΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΑΧΦΑΟΛΧΕΩΡ (ΛΞΑ) 12 

ΠΕΨΣΧΛΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΧΨΦΑΨΣΩ 10 
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Λοιποί φορείσ Σφνολα δεδομζνων  

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ ΕΦΓΑΨΛΞΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ (ΣΑΕΔ) 52 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ ΑΧΦΑΟΛΧΕΩΡ (ΣΓΑ) 2 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΕΟΕΩΕΚΕΦΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΩΡ (ΣΑΕΕ) 10 

ΨΑΠΕΛΣ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΨΦΑΥΕΗΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΣΛΡΘΧ 
ΩΦΕΟΕΛΑΧ (ΨΑΩΨΕΞΩ) 8 

ΨΑΠΕΛΣ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΔΛΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ (ΨΑΥΛΨ) 6 

ΕΕΥΝΘΤΛΚΟΣ-ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ ΦΟΕΑΣ 

ΠΥΕΡΑΞΕΛΣ ΦΩΨΣΥΑΚΣΟΣΓΛΞΣ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ 20 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 9 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΔΘΠΘΨΦΑ 30 

ΕΚΡΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 10 

ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΓΕΩΥΣΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 13 

ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 4 

ΛΔΦΩΠΑ ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ 2 

ΞΕΡΨΦΣ ΕΦΕΩΡΩΡ ΓΛΑ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ (ΞΕΚΛ) 5 

ΞΕΡΨΦΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΦΕΩΡΩΡ (ΞΕΥΕ) 4 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘ 

ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ (ΞΨΥ ΑΕ) 1 

ΠΣΡΑΔΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ 
(ΠΣΔ ΑΕ) 4 

ΔΛΑΦΟΟΛ 

ΕΚΡΛΞΣ ΨΩΥΣΓΦΑΦΕΛΣ 3 

ΓΕΡΛΞΑ ΑΦΧΕΛΑ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ  409 

ΨΑΠΕΛΣ ΥΑΦΑΞΑΨΑΚΘΞΩΡ ΞΑΛ ΔΑΡΕΛΩΡ 12 

ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ ΑΕ 3 

ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ 7 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΧΨΛΞΩΡ ΧΩΓΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ΑΚΘΡΩΡ (Σ.Α.Χ.Α. Α.Ε.) 1 

ΣΧΩ 8 

ΜΕΤΕΩΟΛΟΓΛΚΑ 

ΕΚΡΛΞΘ ΠΕΨΕΩΦΣΟΣΓΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ (ΕΠΩ) 44 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

ΦΔ ΣΦΣΩΧ ΥΑΦΡΩΡΑ 1 

ΦΔ ΠΑΦΑΚΩΡΑ 1 
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Λοιποί φορείσ Σφνολα δεδομζνων  

ΤΟΡΛΚΘ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘ 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 12 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ ΡΕΑΧ ΥΦΣΥΣΡΨΛΔΑΧ 2 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΘΥΕΛΦΣΩ 15 

ΤΟΥΛΣΜΟΣ 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ (ΕΣΨ) 35 

ΥΓΕΛΑ 

4H ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ (ΩΥΕ) ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ 8 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΑΓΛΣΧ ΥΑΩΟΣΧ 2 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΕΟΟΑΧ-ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΓΛΑΡΡΛΨΧΩΡ 1 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΥΑΥΑΓΕΩΦΓΛΣΩ 7 

ΓΕΡΛΞΣ ΣΓΞΣΟΣΓΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΘΦΛΧΛΑΧ ΣΛ ΑΓΛΣΛ ΑΡΑΦΓΩΦΣΛ 2 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ -ΠΑΛΕΩΨΘΦΛΣ ΕΟΕΡΑ ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 13 

7Θ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ (ΩΥΕ) ΞΦΘΨΘΧ 0 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΕΟΟΑΧ-ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΕΔΕΧΧΑΧ 2 

ΓΡ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΣΥΣΩΟΕΛΣ ΥΑΨΘΧΛΩΡ 0 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ ΧΛΧΠΑΡΣΓΟΕΛΣ 13 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΠΑΠΑΨΧΕΛΣ ΠΥΣΔΣΧΑΞΕΛΣ 20 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΨΣΟΕΠΑΛΔΑΧ ΠΥΣΔΣΧΑΞΕΛΣ 19 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΑΛΔΩΡ ΥΕΡΨΕΟΘΧ 4 

ΨΗΑΡΕΛΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ 16 

ΧΥΘΟΛΩΥΣΩΟΕΛΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ 13 

ΧΛΧΠΑΡΣΓΟΕΛΣ ΑΠΑΟΛΑ ΦΟΕΠΛΡΓΞ 7 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΘΠΑΚΕΛΑΧ ΒΕΦΣΛΑΧ 8 
Υθγθ: www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

*θμειϊνεται ότι θ ανωτζρω κατθγοριοποίθςθ πραγματοποιικθκε μόνο και αποκλειςτικά για ςτατιςτικοφσ 

λόγουσ 

Επιςθμαίνεται ότι θ Ξεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΞΕΕ), το ΕΚΡΛΞΣ ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣ ΞΑΛ 

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΘΧΘ Α.Ε., θ 3θ Ωγειονομικι Υεριφζρεια (ΩΥΕ) Πακεδονίασ, θ Λατροδικαςτικι Ωπθρεςία 

Υειραιά και το Ξζντρο Ξοινωνικισ Υρονοίασ Υεριφζρειασ Ροτίου Αιγαίου αν και ζχουν προβεί ςτθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ περιγραφισ βάςει του Ρ. 4305/2014, ζωσ 20.1.2017 δεν ζχουν ολοκλθρϊςει 

τθ διαδικαςία οριςμοφ διαχειριςτϊν και τθσ ςυνακόλουκθσ ανάρτθςθσ δεδομζνων ςτο κεντρικό 

αποκετιριο. 

http://www.data.gov.gr/
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Χτο ακόλουκο διάγραμμα, παρουςιάηονται οι εκκρεμότθτεσ αναρτιςεων ανοικτϊν δεδομζνων, ανά 

κατθγορία φορζα, ποςοςτιαία, ςε ςχζςθ με όςα ανοικτά ςφνολα δεδομζνων καταγράφονται ςτισ 

ςχετικζσ αποφάςεισ διάκεςθσ οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί μζχρι ςιμερα
27

. Χθμειϊνεται ότι ο αρικμόσ 

των ςυνόλων δεδομζνων που αναμζνεται να αναρτιςει ο κάκε φορζασ αποτελεί εκτίμθςθ βάςει τθσ 

κάκε εκδοκείςασ απόφαςθσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, οι αποφάςεισ 

δε ςυνοδεφονται από μια ςαφι αποτφπωςθ των ςυνόλων δεδομζνων ανά κατθγορία, ϊςτε να 

προκφπτουν ςαφϊσ εκείνα τα οποία είναι ςε ανοικτι και μθχαναγνϊςιμθ μορφι και δφναται να 

διατεκοφν ςτο κεντρικό αποκετιριο χωρίσ περιοριςμό. Υαράλλθλα, αφαιρζκθκαν και οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ιταν αδφνατθ θ διενζργεια τζτοιασ εκτίμθςθσ, λόγω γενικϊν παραπομπϊν 

(πχ παραπομπι ςε ςφνολα δεδομζνων όπωσ αυτά αναρτϊνται ςτο Υρόγραμμα ΔΛΑΩΓΕΛΑ, μία 

πρακτικι μθ απολφτωσ δόκιμθ, όπωσ κα αναλυκεί εκτενζςτερα και ςε επόμενθ ενότθτα). Τπωσ 

αποτυπϊνεται ςτο γράφθμα, ςθμαντικό ποςοςτό εκκρεμοτιτων εμφανίηεται ςτα Ωπουργεία, τισ 

Υεριφζρεισ και τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Ωπογραμμίηεται για άλλθ μία φορά ωςτόςο ότι το 

παρόν γράφθμα δεν παρουςιάηει φορείσ οι οποίοι δεν ζχουν ενεργοποιθκεί κακόλου και δεν ζχουν 

εκδϊςει απόφαςθ καταγραφισ.  

Γράφθμα 15: % Ποςοςτό εκκρεμότθτασ αναρτιςεων ανά κατθγορία φορζα 
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Υθγι: Επεξεργαςία Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ βάςει αποφάςεων 

διάκεςθσ φορζων και ςτοιχείων www.data.gov.gr (20/1/2017) 

 

                                                           
27

 Χθμειϊνεται ότι για λόγουσ ομοιομορφίασ, λαμβάνονται υπόψθ οι αρχικζσ αποφάςεισ. Ψυχόν 
επικαιροποίθςθ των αποφάςεων παρατίκεται ςτο παράρτθμα 

http://www.data.gov.gr/
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4.1.3 Σφγκριςθ με ςτοιχεία ετιςιασ ζκκεςθ για τα ανοικτά δεδομζνα (2016) 

Χυγκρίνοντασ ςτοιχεία περιόδου (27.7.2015 – 5.2.2016), τα οποία αναλφκθκαν ςτθν ετιςια ζκκεςθ 

(2016) και αντίςτοιχα ςτοιχεία περιόδου (5.2.2016-20.1.2017), εξάγονται ςθμαντικά ςυμπεράςματα 

αναφορικά με τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων. 

Ειδικότερα, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτο γράφθμα 15 και αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα 4.1.1, θ 

ςφγκριςθ του αρικμοφ φορζων και ςυνόλων δεδομζνων ςτο τζλοσ τθσ κάκε περιόδου καταδεικνφει: 

 Ωπερδιπλαςιαςμό του αρικμοφ των εγγεγραμζνων φορζων (από 70 ςε 159 φορείσ) 

 Ωπερτετραπλαςιαςμό των αναρτθκζντων ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων 

(από 847 ςε 3.622) 

 

Γράφθμα 16: φγκριςθ αρικμοφ φορζων και datasets  
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Υθγι: Ετιςια ζκκεςθ (2016),  www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 17: Διαχρονικι εξζλιξθ αρικμοφ φορζων και datasets (περίοδοσ 27/7/2015-20/1/2016) 
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Χυγκρίνοντασ τισ δφο περιόδουσ ωσ προσ τισ κατθγορίεσ των φορζων οι οποίοι εντάχκθκαν ςτο 

κεντρικό αποκετιριο, παρατθρείται: 

 Θ ενεργοποίθςθ των αποκεντρωμζνων διοικιςεων, οι οποίεσ δεν είχαν ανταποκρικεί ςτισ 

επιταγζσ του Ρόμου κατά τθν πρϊτθ περίοδο εφαρμογισ 

 Θ περαιτζρω ενεργοποίθςθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ των 

περιφερειϊν και των Διμων 

 Θ ςθμαντικι αφξθςθ των λοιπϊν φορζων οι οποίοι εντάχκθκαν ςτο κεντρικό αποκετιριο 

 Θ ςταςιμότθτα ςε ζνταξθ νζων ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων και ανεξάρτθτων αρχϊν. 
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Γράφθμα 18: φγκριςθ πλικουσ εγγεγραμμζνων φορζων ανά κατθγορία ςτο data.gov.gr μεταξφ 

περιόδων αναφοράσ 
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ΑΦΛΚΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ (27.7.2015 –
5.2.2016)

ΑΦΛΚΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ ( 5.2.2016 -
20.1.2017)

 

Υθγι: Ετιςια ζκκεςθ (2016),  www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

Αντίςτοιχα, θ ςφγκριςθ μεταξφ των ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων ανά κατθγορία φορζα ςτο 

data.gov.gr, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο διάγραμμα 17 καταδεικνφει τα ακόλουκα: 

 Θ πιο ςθμαντικι αφξθςθ παρατθρείται ςτα ςφνολα που αναρτικθκαν από τουσ λοιποφσ 

φορείσ, όπου προςτζκθκαν 888 νζα ςφνολα. Ακολουκοφν οι Διμοι με 749 νζα ςφνολα 

δεδομζνων και οι αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ με 552 νζα ςφνολα δεδομζνων 

 Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι ςτθν κατθγορία ανεξάρτθτεσ αρχζσ – ελεγκτικά 

ςϊματα, παρά τον ςτακερό αρικμό των εγγεγραμμζνων φορζων, ςθμειϊκθκε αφξθςθ ςτα 

αναρτθκζντα ςφνολα δεδομζνων (116 νζα ςφνολα δεδομζνων). 

Γράφθμα 19: φγκριςθ πλικουσ εγγεγραμμζνων ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων ανά κατθγορία 

φορζα ςτο data.gov.gr μεταξφ περιόδων αναφοράσ 
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Υθγι: Ετιςια ζκκεςθ (2016),  www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
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Χυγκρίνοντασ τουσ εγγεγραμμζνουσ φορείσ ςτο κεντρικό αποκετιριο μεταξφ των δφο περιόδων 

αναφοράσ, παρατθρείται ότι αν και κατά τθν πρϊτθ περίοδο οι Διμοι αποτελοφςαν το μεγαλφτερο 

ποςοςτό επί του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων φορζων (29%), κατά τθ δεφτερθ εξεταηόμενθ περίοδο 

τθ μερίδα του λζοντοσ διατθροφν οι «λοιποί φορείσ» με ποςοςτό 36%. Θ άνοδοσ των λοιπϊν φορζων 

επθρεάηει ςυνακόλουκα και τα άλλα ποςοςτά. 

Γράφθμα 20: φγκριςθ ποςοςτιαίασ κατανομισ εγγεγραμμζνων φορζων ςτο data.gov.gr ανά 

κατθγορία 
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ΨΣΠΕΛΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΩΡ
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ΑΡΕΑΦΨΘΨΕΧ ΑΦΧΕΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ ΧΩΠΑΨΑ

ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΛΔΦΩΠΑΨΑ

ΟΣΛΥΣΛ ΦΣΦΕΛΧ
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% ΑΦΛΚΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ (27.7.2015 – 5.2.2016)

 

Υθγι: Ετιςια ζκκεςθ (2016),  www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

Χυγκρίνοντασ τα αναρτθκζντα ςφνολα δεδομζνων ςτο data.gov.gr μεταξφ των δφο περιόδων 

αναφοράσ, παρατθρείται ότι και ςε αυτι τθν περίπτωςθ κατά τθν πρϊτθ περίοδο οι Διμοι είχαν 

προβεί ςτθν ανάρτθςθ των περιςςότερων, ποςοςτιαία, ςυνόλων δεδομζνων (46%), γεγονόσ το οποίο 

παρατθρείται και κατά τθ δεφτερθ εξεταηόμενθ περίοδο. Ωςτόςο, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, οι 

«λοιποί φορείσ» τείνουν να ζχουν αναρτιςει αρκετά ςφνολα δεδομζνων, και κατατάςςονται ςτθ 

δεφτερθ κζςθ (26%) ανεβάηοντασ ςθμαντικά το ποςοςτό τουσ από τθν αντίςτοιχθ προγενζςτερθ 

περίοδο (6%) 

 

 

 

 

 

 

http://www.data.gov.gr/
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Γράφθμα 21: φγκριςθ ποςοςτιαίασ κατανομισ αναρτθκζντων ςυνόλων δεδομζνων ςτο data.gov.gr 

ανά κατθγορία 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ΨΣΠΕΛΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΩΡ
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ΔΘΠΣΛ

ΑΡΕΑΦΨΘΨΕΧ ΑΦΧΕΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ ΧΩΠΑΨΑ

ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΛΔΦΩΠΑΨΑ

ΟΣΛΥΣΛ ΦΣΦΕΛΧ

19%
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% ΑΦΛΚΠΣΧ DATASETS (27.7.2015 – 5.2.2016)

 

Υθγι: Ετιςια ζκκεςθ (2016),  www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

 

Ωσ προσ το ποςοςτό κατά το οποίο ζχει καλυφκεί ανά κατθγορία (αναφερόμενοι ςτθ διοικθτικι 

δομι του Ξράτουσ), τα αποτελζςματα είναι ενκαρρυντικά ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ περίοδο 

όπωσ αποτυπϊνεται ςτο γράφθμα 20. Ψα βαςικά ςυμπεραςματα ςυνοψίηονται ςτθν ςθμαντικι 

ενεργοποίθςθ των αποκεντρωμζνων διοικιςεων κακϊσ και των λοιπϊν κατθγοριϊν. Θ ενεργοποίθςθ 

των Διμων, αν και ςθμαντικι, εξακολουκεί να κινείται ςε χαμθλά επίπεδα. 

Γράφθμα 22: φγκριςθ ποςοςτϊν εγγεγραμμζνων φορζων επί του ςυνόλου ανά κατθγορία 
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Υθγι: Ετιςια ζκκεςθ (2016),  www.data.gov.gr (θμ. εξαγωγισ: 20/1/2017) 

*Χθμειϊνεται ότι θ ςφγκριςθ των τομζων πολιτικισ δεν μπορεί να είναι ακριβισ, κακϊσ επθρεάηεται από τθν αλλαγι τθσ 

δομισ των Ωπουργείων θ οποία ςυνετελζςκθ τον Ροζμβριο του 2016, ωςτόςο ςε κάκε περίπτωςθ επιβεβαιϊνει τθ διάχυςθ 

τθσ πολιτικισ ςε περιςςότερουσ τομείσ. Για αναλυτικά ςτοιχεία, πρβλ. ενότθτα 4.1.1  

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
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4.1.4 Στοιχεία επιςκεψιμότθτασ 

Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςτοιχεία επιςκεψιμότθτασ του portal data.gov.gr και λιψθσ ςυνόλων 

δεδομζνων, από τθν  θμερομθνία παρουςίαςθσ των ςτοιχείων τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του 2016, ιτοι 

5.2.2016 ζωσ τθν 20
θ
.1.2017, μζςω του εργαλείου google analytics

28
. Τπωσ προκφπτει από τα 

ςτοιχεία, υπάρχει μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 154% από τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ ετιςιασ 

ζκκεςθσ. Εάν ςυγκρίνουμε ουςιαςτικά το 2
ο
 εξάμθνο του 2015 κατά το οποίο τζκθκε ςε λειτουργία 

το Portal, με το αντίςτοιχο του 2016, θ αφξθςθ επιςκεψιμότθτασ είναι τθσ τάξθσ του 85%. Ψο 84% των 

επιςκζψεων προζρχονται από τθν Ελλάδα, ενϊ υπάρχουν επιςκζψεισ από χϊρεσ τθσ ΕΕ, τθ Φωςία, 

τθν Αμερικι και άλλεσ θπείρουσ. Ψα ςτακερό κοινό που χρθςιμοποιεί το portal είναι το 32% των 

χρθςτϊν και ζχει αυξθκεί κατά 2% από τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ. Ψα ςφνολα δεδομζνων που 

λαμβάνονται από το data.gov.gr και οι ςελίδεσ που ζχουν μεγάλθ επιςκεψιμότθτα, όπωσ επίςθσ και 

θ ροι τθσ επιςκεψιμότθτασ, ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια, αποτελοφν ενδείξεισ ότι το 

portal δεν χρθςιμοποιείται μόνο από δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, αλλά και από ευρφτερο κοινό όπωσ 

επιχειριςεισ, δθμοςιογράφοι, φοιτθτζσ κλπ. Χυνολικά ζχουν λθφκεί 10.603 περιπτϊςεισ λιψεων 

ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων και από χριςτεσ χωρϊν εκτόσ Ελλάδασ, ενϊ τθν προθγοφμενθ 

περίοδο οι λιψεισ ιταν ςυνολικά 4300, δθλαδι υπιρξε αφξθςθ ςχεδόν κατά 60%.  

 

Γράφθμα 23: Εξζλιξθ επιςκεψιμότθτασ ςτο data.gov.gr ανά μινα 

 

Υθγι: www.data.gov.gr/analytics.google.com (θμ. εξαγωγισ: 20.1.2017) 

 

Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται διαγραμματικά θ ςφγκριςθ των ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν 

επιςκεψιμότθτα του data.gov.gr κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο για το 2016, δθλαδι από 5/2/2016 ζωσ 

                                                           
28

 http://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html. Επίςθσ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics   

http://www.data.gov.gr/analytics.google.com
http://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
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και 20/1/2016, ϊςτε να είναι εφλθπτθ θ ςφγκριςθ των ςτοιχείων των δφο περιόδων. Χθμειϊνεται 

όμωσ, ότι θ ςυγκεκριμζνθ ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ του data.gov.gr άρχιςε να λειτουργεί από τον 

Αφγουςτο του 2016 και ωσ εκ’ τοφτου, τουσ μινεσ Φεβρουάριο ζωσ και Πάϊο του 2016, κα 

παρουςιάηει μθδενικοφσ δείκτεσ ςε κάκε διάγραμμα ςφγκριςθσ. (Πε μπλε χρϊμα είναι θ 

επιςκεψιμότθτα τθσ ζκκεςθσ του 2017 και με πορτοκαλί θ αντίςτοιχθ του 2016. Υαρατθροφμε ότι 

από το Χεπτζμβριο του 2016, όπου είχε ολοκλθρωκεί και ο κφκλοσ των ενθμερωτικϊν θμερίδων που 

διοργάνωςε το Ωπουργείο ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΔΔΑ, ςχετικά με τα ανοικτά δεδομζνα, θ 

επιςκεψιμότθτα ςτο data.gov.gr άρχιςε να αυξάνεται όλο και περιςςότερο.   

Γράφθμα 24: φγκριςθ Εξζλιξθσ Επιςκεψιμότθτασ ςτοιχείων Ετιςιων Εκκζςεων 2017 και 2016  

 

Υθγι: www.data.gov.gr/analytics.google.com (θμ. εξαγωγισ: 20.1.2017) 

 

Εάν κζλουμε να ςυγκρίνουμε τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ μόνο κατά τα χρονικά διαςτιματα 

που ιταν ςε παραγωγικι λειτουργία το data.gov.gr, δθλαδι από τον Λοφνιο του 2015 ζωσ και 

20/1/2016, με τα αντίςτοιχα τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ του 2017, δθλαδι από 6/2016 ζωσ 20/1/2017, 

παρατθροφμε ότι αυτι είναι τθσ τάξθσ του 85% ςε ότι αφορά ςτισ περιόδουσ ςφνδεςθσ και τθσ τάξθσ 

του 92% ςε ότι αφορά ςτθν αφξθςθ χρθςτϊν. Ψα ποςοςτά για τισ δφο περιόδουσ ςε ότι αφορά ςε 

νζουσ και παλαιοφσ χριςτεσ του portal ουςιαςτικά είναι τα ίδια, με μια μικρι διαφοροποίθςθ τθ 

τάξθσ του 2%, που δείχνει τθ ςτακεροποίθςθ αλλά με τάςθ ενίςχυςθσ, των ςτακεροφ κοινοφ 

χρθςτϊν του portal. 

 

 

 

 

http://www.data.gov.gr/analytics.google.com
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Γράφθμα 25: Αφξθςθ Επιςκεψιμότθτασ υγκρίςιμων Περιόδων Ετιςιασ Ζκκεςθσ 2017 και 2016  

 

Υθγι: www.data.gov.gr/analytics.google.com (θμ. εξαγωγισ: 20.1.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφθμα 26: Εξζλιξθ διακριτϊν χρθςτϊν του data.gov.gr ανά εβδομάδα 

 

Υθγι: www.data.gov.gr/analytics.google.com (θμ. εξαγωγισ: 10.1.2017) 

 

http://www.data.gov.gr/analytics.google.com
http://www.data.gov.gr/analytics.google.com
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Γράφθμα 27: Επιςκεψιμότθτα data.gov.gr ανά χϊρα προζλευςθσ 

 

Υθγι: www.data.gov.gr/analytics.google.com (θμ. εξαγωγισ: 10.1.2017) 

 

Χτο ανωτζρω γράφθμα εμφανίηονται οι πρϊτεσ δεκαζξι (16) από ζνα ςφνολο εκατόν τεςςάρων (104) 

χωρϊν από τισ οποίεσ υπιρξαν επιςκζψεισ ςτο data.gov.gr κατά τθν περίοδο αναφοράσ (5.2.2016-

20.1.2017).  

Σι ςελίδεσ ςτοιχείων με τθ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα και τα ςφνολα ανοικτϊν δεδομζνων με τισ 

περιςςότερεσ λιψεισ, παρουςιάηονται ςτουσ επόμενουσ πίνακεσ: 

 

Πίνακασ 12: ελίδεσ προοριςμοφ με τθ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα 

1. Αρχικι ςελίδα του data.gov.gr (ωσ 

τελικόσ προοριςμόσ )  

http://www.data.gov.gr/  

2. Σικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ http://www.data.gov.gr/organization/oe-e  

3. Αρχικι Χελίδα Χυνόλων Δεδομζνων  http://www.data.gov.gr/dataset  

4. Θ 4
θ
 ςελίδα των φορζων με αφξουςα 

αλφαβθτικι ταξινόμθςθ 

http://www.data.gov.gr/organization?sort=&q

=&page=4  

5. Θ ςελίδα του Κεςμικοφ Υλαιςίου http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio  

6. Αρχικι Χελίδα Φορζων http://www.data.gov.gr/organization   

http://www.data.gov.gr/analytics.google.com
http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/organization/oe-e
http://www.data.gov.gr/dataset
http://www.data.gov.gr/organization?sort=&q=&page=4
http://www.data.gov.gr/organization?sort=&q=&page=4
http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio
http://www.data.gov.gr/organization


 

54 
 

7. Διαδραςτικόσ χάρτθσ Ξαλαμαριάσ GIS 

 

http://www.data.gov.gr//dataset/diadrastikos-

xarths-kalamarias-gis  

 

8. Χελίδα με τα ςφνολα δεδομζνων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου 

http://www.data.gov.gr/organization/apdhpd

m   

9. Χελίδα με τα ςφνολα δεδομζνων του 

ΨΕΛ Ακθνϊν - ΑΕΛ Ακινασ Ψεχνολογικοφ 

Ψομζα 

http://www.data.gov.gr/organization/texnoaor

iko-ekttaiaeytiko-iapyma-tei-aohnon   

10. Χελίδα με το ςφνολο δεδομζνων 

«Γ.Ε.Π.Θ.-ΔΘΠΣΧΛΣΨΘΨΑ» που ζχει 

αναρτιςει το επιμελθτιριο 

Αιτωλοακαρνανίασ 

http://www.data.gov.gr/en/dataset/g-e-mh-

dhmosiothta/resource/a61b829b-2c85-482c-

a161-6f3e16e8197d   

 

Γράφθμα 28: ελίδεσ προοριςμοφ με τθ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα 

 

Υθγι: www.data.gov.gr/analytics.google.com (θμ. εξαγωγισ: 10.1.2017) 

Ψθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ζγιναν 10.603 λιψεισ ςυνόλων δεδομζνων, από χριςτεσ του 

portal, εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ. Χτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται τα δζκα ςφνολα δεδομζνων 

με τισ περιςςότερεσ λιψεισ, για τθ δεδομζνθ χρονικι περίοδο. 

Πίνακασ 13: φνολα Δεδομζνων με τισ περιςςότερεσ λιψεισ 

φνολο Δεδομζνων φνδεςμοσ ςτο data.gov.gr 
Πλικοσ 

Λιψεων 

% Ποςοςτό 

λιψεων επί του 

ςυνόλου των 

http://www.data.gov.gr/dataset/diadrastikos-xarths-kalamarias-gis
http://www.data.gov.gr/dataset/diadrastikos-xarths-kalamarias-gis
http://www.data.gov.gr/organization/apdhpdm
http://www.data.gov.gr/organization/apdhpdm
http://www.data.gov.gr/organization/texnoaoriko-ekttaiaeytiko-iapyma-tei-aohnon
http://www.data.gov.gr/organization/texnoaoriko-ekttaiaeytiko-iapyma-tei-aohnon
http://www.data.gov.gr/en/dataset/g-e-mh-dhmosiothta/resource/a61b829b-2c85-482c-a161-6f3e16e8197d
http://www.data.gov.gr/en/dataset/g-e-mh-dhmosiothta/resource/a61b829b-2c85-482c-a161-6f3e16e8197d
http://www.data.gov.gr/en/dataset/g-e-mh-dhmosiothta/resource/a61b829b-2c85-482c-a161-6f3e16e8197d
http://www.data.gov.gr/analytics.google.com
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λιψεων 

1. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων 

«ΟΣΓΛΧΨΕΧ-

ΦΣΦΣΨΕΧΡΛΞΣΛ 

Σ.Ε.Ε», που ζχει 

αναρτιςει ο Φορζασ 

«ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΨΘΧ 

ΕΟΟΑΔΑΧ» 

http://www.data.gov.gr/dataset/log

istes-forotexnikoi-o-e-e  

542 5.11% 

2. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων «ΠΕΟΘ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣΩ 

ΕΟΟΑΔΑΧ», που ζχει 

αναρτιςει ο Φορζασ 

«ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΨΘΧ 

ΕΟΟΑΔΑΧ» 

http://www.data.gov.gr/dataset/m

elh-oikonomikoy-epimelhthrioy-

elladas  

478 4.51% 

3. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων «Οίςτα 

Αποφάςεων 

Διάκεςθσ Χυνόλων 

Εγγράφων, 

Υλθροφοριϊν και 

Δεδομζνων», που 

ζχει αναρτιςει ο 

Φορζασ «ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ 

ΑΡΑΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘΧ» 

http://www.data.gov.gr/dataset/ap

ofaseis-diathesis  

299 2,82.% 

4. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων 

«Διαδραςτικόσ 

χάρτθσ Ξαλαμαριάσ 

GIS», που ζχει 

αναρτιςει ο Φορζασ 

http://www.data.gov.gr/dataset/di

adrastikos-xarths-kalamarias-gis  

147 1.39% 

http://www.data.gov.gr/dataset/logistes-forotexnikoi-o-e-e
http://www.data.gov.gr/dataset/logistes-forotexnikoi-o-e-e
http://www.data.gov.gr/dataset/melh-oikonomikoy-epimelhthrioy-elladas
http://www.data.gov.gr/dataset/melh-oikonomikoy-epimelhthrioy-elladas
http://www.data.gov.gr/dataset/melh-oikonomikoy-epimelhthrioy-elladas
http://www.data.gov.gr/dataset/apofaseis-diathesis
http://www.data.gov.gr/dataset/apofaseis-diathesis
http://www.data.gov.gr/dataset/diadrastikos-xarths-kalamarias-gis
http://www.data.gov.gr/dataset/diadrastikos-xarths-kalamarias-gis
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«ΔΘΠΣΧ 

ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ» 

5. Χελίδα προβολισ του 

ςυνόλου δεδομζνων 

«Οίςτα Αποφάςεων 

Διάκεςθσ», που ζχει 

αναρτιςει ο Φορζασ 

«ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ 

ΑΡΑΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘΧ» 

http://www.data.gov.gr/dataset/ap

ofaseis-

diathesis/resource/fca812cc-24a8-

4084-a7ec-9734bf54be35  

136 1.28% 

6. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων «Ενεργοί 

Φοιτθτζσ ΑΥΚ», που 

ζχει αναρτιςει ο 

Φορζασ 

«ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ 

ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ 

ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ» 

http://www.data.gov.gr/dataset/en

ergoi-foithtes-ap8  

67 0.63% 

7. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων 

«Χτατιςτικά Αρχείου 

Χυμβάντων», που 

ζχει αναρτιςει ο 

Φορζασ «ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΞΑΛ 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ 

ΑΡΑΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘΧ - 

ΥΦΩΘΡ ΩΥΦΣΥΣ» 

http://www.data.gov.gr/dataset/et

at1ot1ka-apxeiou-euubavtwv  

61 0.58% 

8. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων «Αρχείο 

Γεωγραφικισ 

Απόδοςθσ των 

χριςεων γισ και των 

όρων δόμθςθσ» που 

ζχει αναρτιςει ο 

Φορζασ «ΔΘΠΣΧ 

ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ» 

http://www.data.gov.gr/dataset/xr

eiseis-gis  

52 0.49% 

http://www.data.gov.gr/dataset/apofaseis-diathesis/resource/fca812cc-24a8-4084-a7ec-9734bf54be35
http://www.data.gov.gr/dataset/apofaseis-diathesis/resource/fca812cc-24a8-4084-a7ec-9734bf54be35
http://www.data.gov.gr/dataset/apofaseis-diathesis/resource/fca812cc-24a8-4084-a7ec-9734bf54be35
http://www.data.gov.gr/dataset/apofaseis-diathesis/resource/fca812cc-24a8-4084-a7ec-9734bf54be35
http://www.data.gov.gr/dataset/energoi-foithtes-ap8
http://www.data.gov.gr/dataset/energoi-foithtes-ap8
http://www.data.gov.gr/dataset/etat1ot1ka-apxeiou-euubavtwv
http://www.data.gov.gr/dataset/etat1ot1ka-apxeiou-euubavtwv
http://www.data.gov.gr/dataset/xreiseis-gis
http://www.data.gov.gr/dataset/xreiseis-gis
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9. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων 

«Ξατάλογοσ 

ακίνθτων μνθμείων 

με γεωχωρικι 

πλθροφορία –

Χτοιχεία 2014», που 

ζχει αναρτιςει ο 

Φορζασ «Ωπουργείο 

Υολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ» 

http://www.data.gov.gr/en/dataset

/katajoyos-akivntwv-uvnueiwv-ue-

yewxwp1kn-

ttjnpoqopia/resource/9e84f6ab-

9835-4cd6-91d7-a4787b59ad04  

 

39 0.37% 

10. Ψο ςφνολο 

δεδομζνων «Οίςτα 

κεντρικϊν 

ενοποιθμζνων 

νοςθλείων (ΞΕΡ)», 

που ζχει αναρτιςει ο 

Φορζασ «ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ 

ΩΓΕΛΑΧ» 

http://data.gov.gr/dataset/aiota-

kevtp1kwv-evotto1nuevwv-

voonjeiwv-ken  

37 0,35% 

 

Ψο είδοσ των ςελίδων με τθ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα και τα ςφνολα δεδομζνων με τισ 

περιςςότερεσ λιψεισ, επιβεβαιϊνουν το ενδιαφζρον του κοινοφ για δεδομζνα επιχειρθςιακοφ και 

γεωγραφικοφ χαρακτιρα. 

 

Χτα ακόλουκα γραφιματα παρουςιάηεται θ ροι των χρθςτϊν ανά χϊρα και ςε ςελίδεσ του 

επιςκζφτθκαν και ςφνολα δεδομζνων που ελιφκθςαν από το data.gov.gr, κακϊσ επίςθσ και 

παράδειγμα ανάλυςθσ ςελίδων που επιςκζφτθκαν χριςτεσ από το Θνωμζνο Βαςίλειο, όπου 

παρουςιάηεται ενδιαφζρον για τα αναρτθμζνα ςτοιχεία επιχειρθματικότθτασ ςτο Portal.  

 

 

 

http://www.data.gov.gr/en/dataset/katajoyos-akivntwv-uvnueiwv-ue-yewxwp1kn-ttjnpoqopia/resource/9e84f6ab-9835-4cd6-91d7-a4787b59ad04
http://www.data.gov.gr/en/dataset/katajoyos-akivntwv-uvnueiwv-ue-yewxwp1kn-ttjnpoqopia/resource/9e84f6ab-9835-4cd6-91d7-a4787b59ad04
http://www.data.gov.gr/en/dataset/katajoyos-akivntwv-uvnueiwv-ue-yewxwp1kn-ttjnpoqopia/resource/9e84f6ab-9835-4cd6-91d7-a4787b59ad04
http://www.data.gov.gr/en/dataset/katajoyos-akivntwv-uvnueiwv-ue-yewxwp1kn-ttjnpoqopia/resource/9e84f6ab-9835-4cd6-91d7-a4787b59ad04
http://www.data.gov.gr/en/dataset/katajoyos-akivntwv-uvnueiwv-ue-yewxwp1kn-ttjnpoqopia/resource/9e84f6ab-9835-4cd6-91d7-a4787b59ad04
http://data.gov.gr/dataset/aiota-kevtp1kwv-evotto1nuevwv-voonjeiwv-ken
http://data.gov.gr/dataset/aiota-kevtp1kwv-evotto1nuevwv-voonjeiwv-ken
http://data.gov.gr/dataset/aiota-kevtp1kwv-evotto1nuevwv-voonjeiwv-ken
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4.2  Ροιοτικι αποτίμθςθ αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ του Ν.4305/2014  

 

Χτθν παροφςα ενότθτα κα παρουςιαςτοφν ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν ποιοτικι διάςταςθ τθσ 

υλοποίθςθσ του Ρ. 4305/2014, τθν περίοδο αναφοράσ 5/2/2016 – 20/1/2017, ενϊ παράλλθλα κα 

επιχειρθκεί ςφγκριςθ με δεδομζνα τθσ προθγοφμενθσ ετιςιασ ζκκεςθσ (2016).  

Αναφορικά με τθν ποιοτικι διάςταςθ των αποφάςεων διάκεςθσ οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί, ζνα 

ουςιϊδεσ ςθμείο ςχολιαςμοφ, όπωσ επιςθμάνκθκε και ςτθν ζκκεςθ του 2016, είναι ότι διαφαίνεται 

ςθμαντικι ανομοιομορφία μεταξφ των εν λόγω αποφάςεων των φορζων τόςο προσ τον τφπο τθσ 

απόφαςθσ όςο και προσ το περιεχόμενο. Ψο άρκρο 10 του Ρ. 4305/2014 αναφζρει τα ελάχιςτα 

ςτοιχεία που πρζπει να παρουςιάηονται ςε μία απόφαςθ διάκεςθσ δθλαδι τθν υποχρζωςθ τθσ 

κατθγοριοποίθςθσ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεομζνων του φορζα ςτισ τζςςερεισ 

κατθγορίεσ του Ρόμου.  

Υαράλλθλα, εξακολουκεί να παρατθρείται ότι ζνασ ςχετικά μικρόσ αρικμόσ φορζων είτε αναφζρει 

μόνο τα ςφνολα εκείνα τα οποία κατατάςςονται ςτθν δεφτερθ κατθγορία του Ρόμου (διάκεςθ ςε 

ανοικτό και μθχαναναγνϊςιμο μορφότυπο ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ανοικτισ διάκεςθσ) είτε δεν 

είναι εφικτι θ ευκρινισ διάκριςθ ςτισ τζςςερισ επιμζρουσ κατθγορίεσ του Ρόμου, όπωσ αναφζρκθκε 

και ςτθν ενότθτα 3.5.2. Ψα ανωτζρω δυςχεραίνουν τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ πολιτικισ ςτουσ 

ςυγκεκριμζνουσ φορείσ κακϊσ θ μθ ςυμπερίλθψθ ι ο αςαφισ προςδιοριςμόσ των τεςςάρων 

κατθγοριϊν του Ρόμου δεν προςφζρει τθν απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ ςτουσ πολίτεσ, τισ 

επιχειριςεισ και λοιποφσ ενδιαφερόμενουσ. 

Ωσ προσ το περιεχόμενο εκ νζου διαπιςτϊνεται ςθμαντικι ανομοιομορφία μεταξφ των αποφάςεων 

ακόμθ και μεταξφ ομοειδϊν φορζων. Ψο ανωτζρω γεγονόσ αποτυπϊνεται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ 

όπου παρουςιάηονται τα εκτιμϊμενα ςφνολα δεδομζνων προσ ανάρτθςθ, βάςει των ςχετικϊν 

αποφάςεων καταγραφισ, των Υεριφερειϊν και Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ χϊρασ. Χτθν 

περίπτωςθ των περιφερειϊν ο αρικμόσ των ςυνόλων δεδομζνων κυμαίνεται από 7 (Υεριφζρεια 

Λονίων Ριςων) ζωσ 500 (Υεριφζρεια Θπείρου). 

Πίνακασ 14: Αρικμόσ ςυνόλων δεδομζνων προσ ανάρτθςθ Περιφερειϊν  

ΦΟΕΑΣ 
ΕΚΤΛΜΩΜΕΝΟΣ ΑΛΚΜΟΣ DATASETS ΡΟΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ 500 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 300 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 45 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ 60 
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ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 33 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 24 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 20 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 16 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 10 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 7 

Πθγι: Εκτιμιςεισ Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ βάςει εκδοκειςϊν 

αποφάςεων διάκεςθσ (20/1/2017) 

Χτθν περίπτωςθ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων θ διακφμανςθ είναι από 57 (Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτικισ Πακεδονίασ) ζωσ 600 Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Υελοποννιςου, Δυτικισ 

Ελλάδασ και Λονίου. 

Πίνακασ 15: Αρικμόσ ςυνόλων δεδομζνων προσ ανάρτθςθ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων  

ΦΣΦΕΑΧ 
ΕΞΨΛΠΩΠΕΡΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ DATASETS ΥΦΣΧ 

ΑΡΑΦΨΘΧΘ 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ, 

ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ ΞΑΛ ΛΣΡΛΣΩ 600 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΨΨΛΞΘΧ 242 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ 168 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΛΓΑΛΣΩ 150 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ - 

ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 
296 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΘΥΕΛΦΣΩ - ΔΩΨ. ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 76 

Πθγι: Εκτιμιςεισ Σμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ βάςει εκδοκειςϊν 

αποφάςεων διάκεςθσ (20/1/2017) 

Χε αυτό το ςθμείο πρζπει να τονιςκεί ότι ζνα τμιμα τθσ ανομοιομορφίασ κα μποροφςε να αποδοκεί 

ςτο διαφορετικό μζγεκοσ (τόςο πλθκυςμιακά όςο και κατ’ ζκταςθ) των υπό εξζταςθ φορζων. Ενϊ ο 

αρικμόσ και το είδοσ των ςυνόλων δεδομζνων δε δφναται να κακοριςτοφν εκ των προτζρων, κακϊσ 

ςυνιςτά αντικείμενο τθσ διαδικαςίασ καταγραφισ και εξαρτϊνται από τθν κατάςταςθ και λειτουργία 

κάκε φορζα ο ςθμαντικόσ βακμόσ ανομοιομορφίασ, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ φορζων που υπόκεινται 

ςε ενιαίο νομοκετικό πλαίςιο και οι αρμοδιότθτζσ τουσ τείνουν να ομοιάηουν, δφναται να 

υποδθλϊνει τθ χριςθ αρκετά διαφορετικϊν μεκοδολογιϊν εφαρμογισ τθσ πολιτικισ από τουσ 
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φορείσ ειδικά όςο αφορά ςτο επίπεδο ανάλυςθσ, ςτθν περιγραφι των ςυνόλων κακϊσ και ςτον 

ορκό εντοπιςμό αυτϊν. Αντίςτοιχθ κατάςταςθ παρατθρείται και ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ φορζων, 

οι οποίεσ αποτελοφν αντικείμενο ανάλυςθσ ςτθν παροφςα ζκκεςθ, δθλαδι τα Ωπουργεία τουσ 

Διμουσ και τισ Υεριφζρειεσ, όπου παρατθρείται ςθμαντικι διαςπορά ςτον αρικμό των ςυνόλων 

δεδομζνων που αναφζρονται ςτθν εκάςτοτε απόφαςθ περιγραφισ.  

Ωσ προσ τθν ςυμβατότθτα των μορφοτφπων που ζχουν αναρτθκεί  ςτο κεντρικό αποκετιριο 

data.gov.gr, επιχειρικθκε θ κατθγοριοποίθςθ των ςυνόλων ςτουσ κυριότερουσ μορφότυπουσ που 

χρθςιμοποιικθκαν όπωσ απεικονίηεται ςτον ακόλουκο πίνακα και γράφθμα, όπωσ είχε γίνει και κατά 

το ζτοσ 2016. 

Πίνακασ 16: Αρικμόσ ςυνόλων δεδομζνων ανά είδοσ μορφοτφπου  

ΠΣΦΦΣΨΩΥΣΧ 
ΑΦΛΚΠΣΧ DATASETS 

2016 

ΑΦΛΚΠΣΧ DATASETS 

2017 

Πεταβολι (%) 

XLS/XLSX 272 1074 294,85% 

HTML 55 451 720,00% 

CSV/XML/JSON 25 280 1020,00% 

PDF 50 260 420,00% 

ZIP/RAR 37 175 372,97% 

DOC/DOCX 55 142 158,18% 

KML/KMZ/SHP 11 57 418,18% 

TXT 34 34 0,00% 

JPEG/PNG/GIF/TIFF 13 21 61,54% 

Υθγι: Ετιςια ζκκεςθ (2016), www.data.gov.gr (θμ. Εξαγωγισ: 20.1.2017). Χθμειϊνεται ότι δεν είναι δυνατι 

αυτόματθ εξαγωγι ςχετικϊν ςτοιχείων για το ςφνολο των datasets 

Γράφθμα 30: Αρικμόσ υνόλων Δεδομζνων (2017) ανά Μορφότυπο 
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Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. Εξαγωγισ 20/1/2017) 

http://www.data.gov.gr/
http://www.data.gov.gr/
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Τπωσ παρουςιάηεται από το ανωτζρω διάγραμμα ο ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενοσ μορφότυποσ 

είναι ο .xls/.xlsx ακολουκοφμενοσ από ςυνδζςμουσ ςε ιςτοςελίδεσ, αρχεία CSV/XML/JSON και αρχεία 

.pdf. Τςον αφορά ςτο βακμό τον οποίο τα αναρτϊμενα ςφνολά εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων πλθροφν το κριτιριο του ανοικτοφ και μθχαναγνϊςιμου μορφότυπου που ειςάγει ο 

Ρόμοσ από τον ανωτζρω πίνακα ςυνάγεται ότι τα λίγο λιγότερο από τα δφο τρίτα των ςυνόλων είναι 

διακζςιμα ςε μθχαναγνϊςιμθ μορφι. Επιπρόςκετα, παρότι δεν  εμφανίηεται ςτον ανωτζρω πίνακα, 

ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τίκενται ςφνδεςμοι URL οι οποίοι παραπζμπουν ςε μθ μθχαναγνϊςιμα 

αρχεία. Χε κάκε περίπτωςθ, τα παρατικζμενα ςτοιχεία δεν εμφανίηουν ουςιϊδθ μεταβολι από τθν 

ζκκεςθ του 2016 παρά τον τετραπλαςιαςμό του αρικμοφ των ςυνόλων δεδομζνων. 

Χτο ίδιο πλαίςιο παρατθρείται μεγάλθ διακφμανςθ ςτο ποςοςτό μθχαναγνωςιμότθτασ των ςυνόλων 

δεδομζνων ανά φορζα. Ψο ποςοςτό αυτό κυμαίνεται από 100% ζωσ και 0% παρά το γεγονόσ ότι για 

τθν ςυμπερίλθψθ ενόσ ςυνόλου εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων ςτθν δεφτερθ κατθγορία 

του άρκρου 10 του Ρ. 4305/2014 ςυνιςτά προαπαιτοφμενο θ μθχαναγνωςιμότθτα αυτοφ. Σ βακμόσ 

ςυμμόρφωςθσ δεν φαίνεται να εξαρτάται από το είδοσ του φορζα αλλά από τθν ορκι ι μθ 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ από τον ίδιο τον φορζα.  

Τπωσ αναφζρκθκε και ςτθν ετιςια ζκκεςθ (2016), ςε οριςμζνα κεματικά πεδία, τα δεδομζνα του 

δθμόςιου τομζα αποτελοφν ιδιαίτερα πολφτιμο πόρο για τθν οικονομία και τθν κοινωνία εν γζνει 

αποφζροντασ πολλαπλά και απτά οφζλθ. Από τθν ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ 
29

ςυνάγεται ότι 

οι κεματικζσ κατθγορίεσ ςυνόλων δεδομζνων που παρουςιάηουν τθν υψθλότερθ ηιτθςθ από τουσ 

χριςτεσ ςτθν ΕΕ και, τισ οποίεσ επαναλαμβάνουμε κακϊσ είναι εκείνεσ ςτισ οποίεσ κα μποροφςε να 

δοκεί προτεραιότθτα όςον αφορά τθ διάκεςθ προσ περαιτζρω χριςθ είναι: 

Πίνακασ 17: Θεματικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων  

                                                           
29

 CELEX_52014XC0724- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724%2801%29&rid=7  

Ξατθγορία Υαραδείγματα  ςυνόλων  δεδομζνων 

1. Γεωχωρικά 

δεδομζνα 

Ψαχυδρομικοί κϊδικεσ, εκνικοί και τοπικοί χάρτεσ (κτθματολογικοί, 

τοπογραφικοί, καλάςςιοι, διοικθτικϊν ορίων κ.λπ.) 

2. Γεωςκόπθςθ  

και  περιβάλλον 

Δορυφορικά και επιτόπια δεδομζνα (παρακολοφκθςθ του καιροφ, τθσ 

ποιότθτασ του εδάφουσ και των υδάτων, τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, 

των επιπζδων εκπομπϊν κ.λπ.) 

3. Χυγκοινωνιακά  

δεδομζνα 

Ωράρια δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν (όλων των μζςων μεταφοράσ) ςε 

εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οδικά ζργα, πλθροφορίεσ 

οδικισ κυκλοφορίασ κ.λπ. 

4. Χτατιςτικά 

ςτοιχεία 

Εκνικά, περιφερειακά και τοπικά ςτατιςτικά δεδομζνα με βαςικοφσ 

δθμογραφικοφσ και οικονομικοφσ δείκτεσ (ΑΕγχΥ, θλικία, υγεία, 

ανεργία, ειςόδθμα, εκπαίδευςθ κ.λπ.) 

5. Επιχειριςεισ Πθτρϊα εταιρειϊν και επιχειριςεων (κατάλογοι εγγεγραμμζνων 

εταιρειϊν, δεδομζνα ιδιοκτθςίασ και διοίκθςθσ, αναγνωριςτικά 

ςτοιχεία εγγραφισ, ιςολογιςμοί κ.λπ.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0724%2801%29&rid=7
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Άλλεσ κατθγορίεσ δεδομζνων μποροφν να κεωρθκοφν ωσ «βαςικά» ι «υψθλισ αξίασ» δεδομζνα, 

ανάλογα με τισ περιςτάςεισ (ςυνάφεια με ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, εξελίξεισ τθσ αγοράσ, κοινωνικζσ 

τάςεισ κ.λπ.). Πε βάςθ τισ ανωτζρω κεματικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων ζγινε κατθγοριοποίθςθ των 

ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που ζχουν αναρτθκεί ςτο data.gov.gr. Υζρα από 

τισ 5 βαςικζσ κεματικζσ κατθγορίεσ που αναφζρκθκαν προςτζκθκαν οι κατθγορίεσ Εργαςία, Ωγεία, 

Γεωργία/Υρωτογενισ Υαραγωγι και Δθμόςια Διοίκθςθ/Οοιπά. Ψα αποτελζςματα τθσ 

κατθγοριοποίθςθσ παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα και διάγραμμα.  

Πίνακασ 18: φνολα Δεδομζνων ανά Θεματικι Κατθγορία 

Ξατθγορίεσ Δεδομζνων 

ΑΦΛΚΠΣΧ DATASETS (θμ. 

Εξαγωγισ 5/2/2016) 

ΑΦΛΚΠΣΧ DATASETS (θμ. 

Εξαγωγισ 20/1/2017) 

Δθμόςια Διοίκθςθ/ Οοιπά 343 
2935 

Γεωχωρικά δεδομζνα/Γεωςκόπθςθ και 

περιβάλλον 

53 

160 

Χτατιςτικά ςτοιχεία 59 154 

Σικονομία/Επιχειριςεισ 22 108 

Γεωργία/Υρωτογενισ Υαραγωγι Δ/Ω 79 

Εργαςία/Εκπαίδευςθ 10 77 

Χυγκοινωνιακά δεδομζνα 29 38 

Ωγεία 2 35 

Υθγι: www.data.gov.gr (θμ. Εξαγωγισ: 20.1.2017) 

Γράφθμα 31: φνολα δεδομζνων ανά κεματικι κατθγορία 
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Υθγθ: www.data.gov.gr (θμ. Εξαγωγισ: 20/1/2017) 

http://www.data.gov.gr/
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Πία αρχικι παρατιρθςθ είναι ότι παρατθρικθκε αφξθςθ του αρικμοφ των αναρτθμζνων ςυνόλων 

δεδομζνων ςε όλεσ τισ επιμζρουσ κατθγορίεσ δεδομζνων «υψθλισ αξίασ». Θ ςυγκζντρωςθ 

ςθμαντικοφ αρικμοφ δεδομζνων «υψθλισ αξίασ» ςτθν εκνικι πφλθ είναι προαπαιτοφμενο τθσ 

προϊκθςθσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ αυτϊν, θ οποία αποτελεί βαςικι ςτόχευςθ αυτισ τθσ 

πολιτικισ. 

Από τα ανωτζρω ςτοιχεία θ «Δθμόςια Διοίκθςθ/Οοιπά» παραμζνει θ κυριότερθ κεματικι κατθγορία. 

Χε αυτι τθ γενικι κατθγορία εμπεριζχονται ςφνολα που αφοροφν κατά κφριο λόγο τθν εςωτερικι 

λειτουργία του εκάςτοτε φορζα όπωσ οικονομικά ςτοιχεία και ςτοιχεία για τθν ζκδοςθ αποφάςεων. 

Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία απαρτίηεται κατά κφριο λόγω από ςφνολα εγγράφων και ςε μικρότερο 

βακμό από ςφνολα πλθροφοριϊν ι δεδομζνων. Ψα ςφνολα αυτά, με λίγεσ εξαιρζςεισ, δε φαίνεται να 

παρουςιάηουν υψθλι προςτικζμενθ αξία για τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ πζρα από τθν 

προϊκθςθ τθσ διαφάνειασ ςτον βακμό που ςθμαντικό ποςοςτό αυτϊν είναι ιδθ διακζςιμα ςτο 

κοινό μζςω τουσ προγράμματοσ Διαφγεια και των ιςτοςελίδων των φορζων 

Θ επόμενθ ςε πλικοσ ςυνόλων δεδομζνων κεματικι κατθγορία είναι θ «Γεωχωρικά 

δεδομζνα/Γεωςκόπθςθ» και «περιβάλλον». Ψα ςφνολα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ κεωροφνται 

ιδιαιτζρωσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και εμφανίηουν ςχεδόν τριπλαςιαςμό ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ ζκκεςθ. Υεραιτζρω πρζπει να ςθμειωκεί ότι ειδικά για τα γεωχωρικά δεδομζνα ο 

κατάλλθλοσ μορφότυποσ διάκεςθσ ςυνιςτά κρίςιμο παράγοντα για τθν αξιοποίθςθ τουσ. Υροκφπτει 

από τον πίνακα μορφοτφπων ότι τουλάχιςτον 57 ςφνολα παρζχονται με κατάλλθλουσ 

εξειδικευμζνουσ μορφότυπουσ. Ωσ παραδείγματα μποροφν να αναφερκοφν ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 

και θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξριτθσ οι οποίοι ςυνζφεραν ςθμαντικό αρικμό γεωχωρικϊν και 

περιβαλλοντικϊν δεδομζνων αντίςτοιχα. 

Χθμαντικι ςε πλικοσ ςυνόλων δεδομζνων κεματικι κατθγορία ςυνιςτά και θ κατθγορία «ςτατιςτικά 

ςτοιχεία», τα οποία παρζχονται κυρίωσ με μορφοτφπουσ xls/xlsx και csv. Σι βαςικοί φορείσ που 

ζχουν ςυνειςφζρει ςε αυτι τθν κατθγορία είναι το Ωπουργείο Εςωτερικϊν/πρϊθν Ωπουργείο 

Υροςταςίασ του Υολίτθ και θ Ελλθνικι Χτατιςτικι Ωπθρεςία. Χτισ υπόλοιπεσ κεματικζσ κατθγορίεσ τα 

ςφνολα τα οποία ζχουν ςυγκεντρωκεί είναι λιγότερα ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ και 

χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερο βακμό αποςπαςματικότθτασ.  

Χτα ςυγκοινωνιακά δεδομζνα παρατθρείται ανάλογθ εικόνα με αυτι που είχε αποτυπωκεί και ςτθν 

περςινι ζκκεςθ. Σ μεγαλφτεροσ αρικμόσ ςυνόλων ζχει διατεκεί από τον Διμο Κεςςαλονίκθσ και 

αναφζρονται ςε καταγραφζσ εργαςιϊν/ζργων ςτο οδικό δίκτυο ενϊ μόνο ζνα ςφνολο εξ αυτϊν 

περιγράφει πλθροφορίεσ δρομολογίων ι άλλα ςχετικά ςτοιχεία.  Θ κατθγορία 

«Σικονομία/Επιχειριςεισ» αποτελείται κυρίωσ από μθτρϊα επιχειριςεων με τθν Επιτροπι 

Εποπτείασ και Ζλεγχου Υαιγνίων να ζχει ςυνειςφζρει το μεγαλφτερο ποςοςτό. Ψζλοσ αναφορικά με 

τισ κατθγορίεσ «εργαςία» και «υγεία» παρατθρείται μικρόσ αρικμόσ ςυνόλων που, γεγονόσ το οποίο 

μπορεί εν μζρει να αποδοκεί ςτθ μθ ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ τθσ υπό εξζταςθσ πολιτικισ από τα 
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κακ’φλθ αρμόδια Ωπουργεία (Ωπουργείο Ωγείασ και Ωπουργείο Εργαςίασ, Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ). 

Εν κατακλείδι,  κα μποροφςε να ςυναχκεί ότι θ πλθρότθτα ι μθ ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ  δε 

φαίνεται να ζχει άμεςθ ςυςχζτιςθ με το είδοσ του φορζα αλλά, μεταξφ άλλων, με το εκάςτοτε βακμό 

ετοιμότθτασ και επιχειρθςιακισ δυνατότθτασ αυτοφ. 

4.3 Μελζτεσ περιπτϊςεων 

4.3.1 Διαδικαςία καταγραφισ μελετϊν περιπτϊςεων  

Χτο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ ανάλυςθσ των αποτελεςμάτων από τθν 

εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων, και δεδομζνου ότι ζχουν παρζλκει δφο και πλζον 

ζτθ από τθν εγκακίδρυςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τα ανοικτά δεδομζνα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ ζκκεςθσ επιχειρείται θ αναλυτικι αποτφπωςθ ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων φορζων με 

ςτόχο τθν ακριβζςτερθ αποτφπωςθ ςυγκεκριμζνων πτυχϊν και διαςτάςεων τθσ εφαρμοηόμενθσ 

πολιτικισ. 

Ξριτιρια για τθν επιλογι των ςυγκεκριμζνων φορζων αποτζλεςαν τα ακόλουκα: 

1. Σι ςυγκεκριμζνοι φορείσ ζχουν ανταποκρικεί εδϊ και μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτισ επιταγζσ 

του Ρ. 4305/2014, δια τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ περιγραφισ των ςυνόλων εγγράφων, 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων τα οποία ζχουν ςτθν κατοχι τουσ. 

2. Επιπρόςκετα, ζχουν προβεί ςτθν ανάρτθςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ ςυνόλων δεδομζνων ςτο 

«Πθτρϊο Ανοικτϊν Δεδομζνων του Δθμοςίου» το οποίο είναι διακζςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο 

www.data.gov.gr.  

3. Ψζλοσ, οι φορείσ που επελζγθςαν αποτελοφν μζροσ των ςθμαντικϊν κατθγοριϊν οι οποίεσ 

αποτυπϊνονται ςτθν παροφςα ζκκεςθ, δθλαδι τομείσ πολιτικισ Ωπουργείων, Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ, Υεριφζρειεσ, Διμοι και Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ. 

Πε ςειρά εγγράφων τθσ Ωπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ηθτικθκε θ ςυνδρομι 

ςυγκεκριμζνων φορζων οι οποίοι πλθροφν τα ωσ άνω γενικά κριτιρια. Χτθν εν λόγω επικοινωνία, 

ηθτικθκε θ ςυμπλιρωςθ ενόσ ςφντομου ερωτθματολογίου, το οποίο διορκϊνεται ςε τζςςερισ (4) 

ενότθτεσ: 

 Ενότθτα A' - Διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ άρκρου 10 του Ρ. 4305/2014: Αναφζρεται ςε 

ςτοιχεία τθσ εκδοκείςασ απόφαςθσ του φορζα κακϊσ και ςτθ διαδικαςία θ οποία 

ακολουκικθκε για τθν ζκδοςι τθσ  

 Ενότθτα Β' - Εφαρμογι απόφαςθσ - διαδικαςία ανάρτθςθσ ςυνόλων δεδομζνων: 

Αναφζρεται ςτθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ανάρτθςθσ των ςυνόλων εγγράφων, 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο data.gov.gr, τθν εμφάνιςθ και 

αντιμετϊπιςθ τυχόν δυςκολιϊν, τθν υποβολι αιτθμάτων για περαιτζρω χριςθ προσ το 

http://www.data.gov.gr/
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φορζα, τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν βάςει των δεδομζνων, τθ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν ςε 

ςχετικά με τα ανοικτά δεδομζνα ςυνζδρια και θμερίδεσ, κακϊσ και τον ςχεδιαςμό των 

επόμενων ενεργειϊν.  

 Ενότθτα Γ': Υροτάςεισ προσ βελτίωςθ - λοιπζσ πλθροφορίεσ: Ηθτικθκαν οι προτάςεισ των 

φορζων αναφορικά με τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ απόφαςθσ, ανάρτθςθσ και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των ςυνόλων δεδομζνων, κακϊσ και πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ 

ανάγκεσ του εκάςτοτε φορζα για πρόςβαςθ ςε δεδομζνα τρίτων δθμοςίων φορζων.  

Σι φορείσ οι οποίοι ανταποκρίκθκαν ςτθ ςυμπλιρωςθ του εν λόγω ερωτθματολογίου είναι οι 

ακόλουκοι: 

Πίνακασ 19: Λίςτα ςυμμετεχόντων φορζων βάςει κριτθρίων 

 ΑΔΑ ΑΡΧΙΚΘ 

ΑΠΟΦΑΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΘΘ ΠΡΑΞΘ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΓΕΙΑ 

ΤΝΟΝΟ 

ΑΝΑΡΣΘΘΕΝΣΩΝ 

DATASETS (ζωσ 

20.1.2017) 

Σομείσ Πολιτικισ Τπουργείων 

1. Ωπουργείο 

Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και 

Ψροφίμων 

Ω7ΨΚ465ΦΚΘ-ΔΒΓ  2/10/2015 95 

2. Ωπουργείο 

Εςωτερικϊν – 

Ψομζασ Δθμόςιασ 

Ψάξθσ και 

Υροςταςίασ του 

Υολίτθ 

771Ο465ΦΚΕ-Λ89  30/4/2015 56 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

1. Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ 

Κεςςαλίασ – 

Χτερεάσ Ελλάδασ 

Ω4ΞΓΣΦ10-ΨΧ9  2/2/2016 298 

2. Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Θπείρου 

– Δυτικισ 

Πακεδονίασ 

Ω2ΗΩΣΦ1Γ-ΑΘΦ  7/4/2016 75 

3. Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθ Ξριτθσ 

67Ω1ΣΦ1Κ-517  1/4/2016 127 

Περιφζρειεσ 

1. Υεριφζρεια 

Δυτικισ Ελλάδασ 

Ω8ΓΨ7Ο6-ΩΓ3  29/6/2015 73 

2. Υεριφζρεια ΩΦ7Ο-9ΑΧ  9/9/2015 59 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%A8%CE%98465%CE%A6%CE%98%CE%97-%CE%94%CE%92%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/771%CE%9B465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%9989
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%9A%CE%93%CE%9F%CE%A110-%CE%A4%CE%A79
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%96%CE%A9%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%91%CE%97%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A91%CE%9F%CE%A11%CE%98-517
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%93%CE%A47%CE%9B6-%CE%A9%CE%933
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%A1%CE%9E7%CE%9B%CE%9E-9%CE%91%CE%A3
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Ροτίου Αιγαίου  

Διμοι 

1. Διμοσ Βάρθσ – 

Βοφλασ – 

Βουλιαγμζνθσ  

6Ρ1ΕΩΨΗ-ΩΕΗ  30/4/2015 22 

2. Διμοσ 

Κεςςαλονίκθσ 

7Ξ29ΩΦ5-873  30/4/2015 74 

3. Διμοσ 

Ξαλαμαριάσ 

Β87ΔΩΕΦ-ΡΦΠ  10/8/2015 38 

4. Διμοσ Φαφινασ – 

Υικερμίου 

73ΗΩ16-2ΠΠ  29/4/2015 70 

Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 

1. Επιτροπι 

Εποπτείασ και 

Ελζγχου Υαιγνίων 

(Ε.Ε.Ε.Υ.) 

61ΧΣΛΠΟ-6Ξ0  5/5/2015 19 

2. Εκνικι Επιτροπι 

Ψθλεπικοινωνιϊν 

& Ψαχυδρομείων 

(ΕΕΨΨ) 

693Χ639-ΠΦΕ  27/7/2015 46 

3. Ελλθνικι 

Χτατιςτικι Αρχι 

(ΕΟ.ΧΨΑΨ) 

ΩΣ1Ξ6ΧΛ-ΣΟΨ  19/1/2016 111 

 

Ωπογραμμίηεται ότι ςκοπόσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ιταν θ καλφτερθ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ 

και των αποτελεςμάτων εφαρμογισ του Ρ. 4305/2014 ςε ζνα περιοριςμζνο αρικμό φορζων βάςει 

ειδικότερων κριτθρίων, ιδίωσ ωσ προσ τθ διάςταςθ των αδυναμιϊν που αντιμετωπίςτθκαν και των 

ενδεχόμενων προτάςεων των φορζων. Χε καμία περίπτωςθ δεν επιχειρείται γενίκευςθ των 

ςυμπεραςμάτων. Ακολοφκωσ, παρουςιάηεται μία ςυνοπτικι αποτφπωςθ των ςυμπεραςμάτων, ενϊ 

οι αναλυτικζσ απαντιςεισ των φορζων παρατίκενται ςτο παράρτθμα.  

 

4.3.2 Βαςικά ςυμπεράςματα 

Ωσ προσ τισ δοκείςεσ απαντιςεισ ςτθν αϋ ενότθτα ςχετικά με τθ διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 

άρκρου 10 του Ρ. 4305/2014, οι φορείσ κλικθκαν να απαντιςουν ςε μία ςειρά ερωτιςεων. Από τθν 

επεξεργαςία των απαντιςεων των φορζων, προζκυψαν τα ακόλουκα: 

1. Σ ρόλοσ των Σμάδων Διοίκθςθσ Ζργου (ΣΔΕ) του Υρογράμματοσ ΔΛΑΩΓΕΛΑ, ςφμφωνα με τισ 

προβλζψεισ του Ρ. 4305/2014 είναι κομβικόσ ςτθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ απόφαςθσ. Χε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ είναι το Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, θ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D1%CE%95%CE%A9%CE%A8%CE%96-%CE%A5%CE%95%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A29%CE%A9%CE%A15-873
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9287%CE%94%CE%A9%CE%95%CE%A1-%CE%9D%CE%A1%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E3%CE%96%CE%A916-2%CE%9C%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A7%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%9B-6%CE%9A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A7%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%9B-6%CE%9A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F1%CE%9A6%CE%A3%CE%99-%CE%9F%CE%9B%CE%A4
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Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου και θ Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Υαιγνίων (Ε.Ε.Ε.Υ.) 

ςυγκροτικθκε εκ νζου θ ΣΔΕ, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται ςτο Ρ. 4305/ 2014 με ςτόχο τθν 

κάλυψθ των αυξθμζνων αναγκϊν οι οποίεσ προζκυψαν από τθν εφαρμογι του νζου 

νομοκετικοφ πλαιςίου 

2. Σι ΣΔΕ εργάςτθκαν είτε αυτοτελϊσ, όπωσ ςτο πρϊθν Ωπουργείο Δθμόςιασ Ψάξθσ και 

Υροςταςίασ του Υολίτθ, είτε ςε ςυνεργαςία με οργανικζσ μονάδεσ του φορζα, όπωσ το 

Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων. Χτθν περίπτωςθ τθσ Ελλθνικισ Χτατιςτικισ 

Αρχισ, λόγω τθσ ειδικότερθσ φφςθσ του φορζα και τθσ διαρκοφσ δθμοςίευςθσ 

πλθροφοριϊν, που προκφπτουν μετά τθν επεξεργαςία αυςτθρά εμπιςτευτικϊν δεδομζνων, 

οι δθμοςιοποιιςιμεσ πλθροφορίεσ είναι  πλιρωσ κακοριςμζνεσ και ιδθ δθμοςιευμζνεσ ςε 

πολφ μεγάλο βακμό, δφο ςυγκεκριμζνα Ψμιματα κατά κφριο λόγο διαμόρφωςαν και 

κοινοποίθςαν ςτο data.gov.gr τα ςχετικά δεδομζνα (Ψμιμα Χυντονιςμοφ και 

Υρογραμματιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ και Ψμιμα Θλεκτρονικισ 

Υλθροφόρθςθσ τθσ Διεφκυνςθ Υλθροφορικισ. 

3. Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, πρϊτο ςτάδιο για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποτζλεςε θ 

ενθμζρωςθ των οργανικϊν μονάδων, είτε από τθν ΣΔΕ, είτε από τθν αρμόδια οργανικι 

μονάδα, είτε από το αποφαςιςτικό όργανο του φορζα (όπωσ ενδεικτικά ςτθν περίπτωςθ 

του Διμου Βάρθσ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ, όπου ο Διμαρχοσ απζςτειλε ςχετικι επιςτολι 

ενθμζρωςθσ και του Διμου Κεςςαλονίκθσ δια τθσ ςφνταξθσ ςχεδίων εγκυκλίων του Γενικοφ 

Γραμματζα και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν και Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν). Θ 

ενθμζρωςθ πραγματοποιικθκε κατά κφριο λόγω είτε μζςω τθσ διενζργειασ ςυναντιςεων, 

είτε μζςω θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και περιελάμβανε κατά κφριο λόγο τθν προϊκθςθ του 

οικείου κεςμικοφ πλαιςίου. 

4. Χτθ ςυνζχεια θ διαδικαςία θ οποία ακολουκικθκε ςυνοψίηεται ςε γενικζσ γραμμζσ ςτθν 

καταγραφι των ςυνόλων εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων από κάκε οργανικι 

μονάδα και ςτθν αποςτολι τουσ ςε κεντρικό επίπεδο, με ςτόχο τθν ςυγκζντρωςθ όλων των 

ςυμπλθρωμζνων πινάκων με τα ςφνολα εγγράφων και δεδομζνων που κατζχει ο διμοσ. Χε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ το μεγαλφτερο μζροσ 

ςυλλογισ των ςτοιχείων πραγματοποιικθκε εγκαίρωσ,  θ ολοκλιρωςθ όμωσ τθσ 

αποτφπωςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων χρειάςτθκε διαρκείσ διορκϊςεισ και τροποποιιςεισ 

που πραγματοποιικθκαν με τθν αποςτολι και λιψθ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςχετικϊν αρχείων, αλλά και με τθλεφωνικι επικοινωνία και κακοδιγθςθ των αρμοδίων 

υπαλλιλων ανά Ωπθρεςιακι Πονάδα. Χτθν περίπτωςθ του Διμου Κεςςαλονίκθσ, κρίκθκε 

απαραίτθτθ θ παραπομπι ςτθν Διεφκυνςθ Ρομικισ Ωποςτιριξθσ του Διμου του κατάλογου 

των ςυνόλων εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων, που ςφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ 

των Ωπθρεςιϊν του Διμου, διατίκενται για περαιτζρω χριςθ για ζλεγχο νομιμότθτασ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ επιλογισ. Ειδικι μνεία χριηει θ περίπτωςθ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ και 



 

68 
 

Ελζγχου Υαιγνίων, όπου για τθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποιικθκε ειδικόσ 

ςυνεργατικόσ ιςτότοποσ (SharePoint site), ςτον οποίο τα μζλθ τθσ οικείασ Σ.Δ.Ε μποροφςαν 

να ειςάγουν, ενθμερϊνουν και διαχειρίηονται τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων τθσ Αρχισ τα οποία καταγράφουν. 

5. Χε ςυνζχεια των ςυνεργατικϊν διαδικαςιϊν, θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε με τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ. Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ ζχουν ιδθ επικαιροποιθκεί οι αποφάςεισ καταγραφισ ι 

επίκειται θ επικαιροποίθςι τουσ 

6. Χθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ του Διμου Φαφινασ Υικερμίου, υπιρξε απόφαςθ 

ανάκεςθσ διαχείριςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ.. 

7. Ωσ προσ το χρόνο των ενεργειϊν για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ, αυτόσ κυμαίνεται από 

τρεισ (3) ανκρωπο-εβδομάδεσ με μζγιςτο τουσ επτά (7) μινεσ. 

Χε γενικζσ γραμμζσ, θ ακολουκθτζα διαδικαςία, όπωσ καταγράφθκε από τουσ ίδιουσ τουσ φορείσ, δε 

φαίνεται να παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ ανάλογα με το είδοσ του φορζα ι τθν 

οργανωτικι δομι του. 

Ωσ προσ τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν οι φορείσ κατά τθ διαδικαςία τθσ καταγραφισ 

αναφζρονται οι ακόλουκεσ:  

 Θ αδυναμία κατανόθςθσ τθσ λογικισ των ανοικτϊν δεδομζνων με μια απλι ανάγνωςθ του 

νόμου, ιδίωσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ των βαςικϊν ςυνιςταμζνων του νόμου, του 

επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ και τθν ανάγκθ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ   

 Θ ζλλειψθ προςωπικοφ και ο φόρτοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και θ 

ανάκεςθ του ζργου ςε προςωπικό χωρίσ τθν απαραίτθτθ, πάντα, τεχνογνωςία, θ οποία 

δθμιοφργθςε κακυςτεριςεισ και τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ για ενθμζρωςθ και 

παροχι διευκρινίςεων. 

 Σ εντοπιςμόσ των δεδομζνων που μποροφν να τεκοφν προσ διάκεςθ από τισ οργανικζσ 

μονάδεσ. 

 Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ άδειασ χριςθσ ανοικτϊν δεδομζνων  

Σι εν λόγω αδυναμίεσ, όπου εντοπίςτθκαν, αντιμετωπίςτθκαν με ςυνεχείσ ενζργειεσ επικοινωνίασ, 

παροχι διευκρινιςεων και ςυνεργαςία με τουσ κακ’ υλθν αρμόδιουσ φορείσ. 

Ωσ προσ τθν ενότθτα Β' και τθ διαδικαςία εφαρμογισ απόφαςθσ και ανάρτθςθσ των ςυνόλων 

δεδομζνων ςε ανοικτό και μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο, προζκυψαν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

Χε ςυνζχεια των οδθγιϊν του Ωπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και τθσ κεντρικισ ζγκριςθσ 

του αρικμοφ διαχειριςτϊν ανά φορζα παρατθροφνται: 

 Φορείσ με μικρότερο αρικμό διαχειριςτϊν, όπωσ το Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Ψροφίμων, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου Δυτικισ Πακεδονίασ, ο Διμοσ Ξαλαμαριάσ, 
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θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξριτθσ, ο Διμοσ Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ, ο Διμοσ 

Κεςςαλονίκθσ, ο Διμοσ Φαφινασ Υικερμίου, θ Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Υαιγνίων 

(Ε.Ε.Ε.Υ.), θ Εκνικι Επιτροπι Ψθλεπικοινωνιϊν & Ψαχυδρομείων (ΕΕΨΨ) και θ Ελλθνικι 

Χτατιςτικι Αρχι (ΕΟ.ΧΨΑΨ). Χε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ο μικρότεροσ αρικμόσ διαχειριςτϊν 

επιτυγχάνει τον καλφτερο ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ, λόγω τθσ μικρότερθσ οργανωτικισ 

δομισ του φορζα ι τθσ γεωγραφικισ ςυγκζντρωςθσ κατά περίπτωςθ. Ακόμα και ςε 

περιπτϊςεισ με γεωγραφικι διαςπορά των υπθρεςιϊν, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ Θπείρου Δυτικισ Πακεδονίασ, όπου τα 39 μζλθ τθσ ΣΔΕ (από 

Δ/νςεισ & Ψμιματα) μζςω τθσ ςχετικισ φόρμασ από το ιςτότόπο http://www.apdhp-

dm.gov.gr/opendata, αποςτζλλουν ςτο ςυντονιςτι τθν πλθροφορία και το αντίςτοιχο 

ςφνολο δεδομζνων και θ ανάρτθςθ γίνεται από το ςυντονιςτι. 

 Φορείσ με μεγαλφτερο αρικμό διαχειριςτϊν, όπωσ το τζωσ Ωπουργείο Δθμόςιασ Ψάξθσ και 

Υροςταςίασ του Υολίτθ, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κεςςαλίασ Χτερεάσ Ελλάδασ, θ 

Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και θ Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου, κατόπιν ειδικότερθσ 

κεμελίωςθσ θ οποία βαςίηεται είτε ςτθ ςφνκετθ οργανωτικι δομι τουσ είτε ςτθ γεωγραφικι 

αποκζντρωςθ των υπθρεςιϊν ζχουν μεγαλφτερο αρικμό διαχειριςτϊν για τθν ανάρτθςθ και 

τθν επικαιροποίθςθ ςυνόλων δεδομζνων  

Ωσ προσ τισ δυςκολίεσ οι οποίεσ προζκυψαν κατά τθ διαδικαςία, όπου εντοπίςτθκαν, αναφζρκθκαν 

οι ακόλουκεσ: 

 Ξατανόθςθ τθσ ανάγκθσ μετατροπισ μθ-μθχαναγνϊςιμων δεδομζνων ςε μθχαναγνϊςιμα 

για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του Ρόμου 

 Αποςτολι προβλθματικϊν ςυνόλων δεδομζνων προσ τουσ διαχειριςτζσ 

 Ανάγκθ οριςμοφ περιςςότερων διαχειριςτϊν ςε φορείσ που ζχουν ιδθ αυξθμζνο αρικμό. 

 Σι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ςε ανκρωποϊρεσ κατά τθν αρχικι εφαρμογι 

 Ψεχνικά ειδικότερα ηθτιματα  

 Θ ανάγκθ επικαιροποίθςθσ ςυνόλων, ιδίωσ ςε περίπτωςθ μεγάλου αρικμοφ αυτϊν 

Ωσ προσ το τελευταίο ηιτθμα τθσ επικαιροποίθςθσ των ςυνόλων ςε ειδικότερθ ερϊτθςθ, ωσ προσ τθ 

ςυχνότθτα αυτισ, από τισ απαντιςεισ των φορζων προκφπτει ότι ςε μεγάλο βακμό αυτι εξαρτάται 

από το είδοσ και τθ φφςθ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων, και επιχειρείται να 

γίνεται ςε τακτικά διαςτιματα, ι τουλάχιςτον ετθςίωσ. 

Ωσ προσ τα ειδικότερο ηιτθμα  τθσ περαιτζρω χριςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων, προζκυψε ότι: 

Α) από τουσ 14 φορείσ οι οποίοι ερωτικθκαν, οι τζςςερεισ (4) (Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Ψροφίμων, Υρϊθν Ωπουργείο Δθμόςιασ Ψάξθσ και Υροςταςίασ του Υολίτθ, θ Αποκεντρωμζνθ 

Διοίκθςθσ Ξριτθσ, θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ζχουν δεχτεί γενικότερα ι ειδικότερα αιτιματα 
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για τθν περαιτζρω χριςθ ςυνόλων δεδομζνων. Σ Διμοσ Κεςςαλονίκθσ ενθμζρωςε ότι δεν ζχει ςτθν 

διάκεςθ του ςυγκεκριμζνο αρικμό αιτθμάτων για περαιτζρω χριςθ κακϊσ τα δεδομζνα βρίςκονται 

ςτθν πφλθ ανοιχτϊν δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ και είναι ελεφκερα ςτθν διάκεςθ του κάκε 

πολίτθ.  Ψο τμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Διμου δθμιοφργθςε τθν νζα Υφλθ Ανοιχτϊν 

Δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ (ςε DKAN), και με τθν βοικεια των Google Analytics  γίνεται 

προςπάκεια για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν των επιςκεπτϊν τθσ. Ψονίηεται 

ωςτόςο ότι τα δεδομζνα του Διμου Κεςςαλονίκθσ χρθςιμοποιοφνται από φοιτθτζσ των  

Υανεπιςτθμιακϊν Λδρυμάτων τθσ Κεςςαλονίκθσ, αλλά και άλλων Υανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ (ΕΑΥ),  

ςτθ ςυγγραφι Διπλωματικϊν και Πεταπτυχιακϊν μελετϊν. 

Β) από τουσ 14 φορείσ οι οποίοι ερωτικθκαν,  ςτθν πλειοψθφία δεν ζχει περιζλκει εισ γνϊςθ τθσ θ 

ανάπτυξθ εφαρμογϊν βάςει των δεδομζνων τα οποία διατίκενται ανοικτά προσ περαιτζρω χριςθ. 

Χχετικά ςτοιχεία υπάρχουν ςε τρείσ περιπτϊςεισ ωσ ακολοφκωσ: 

Πίνακασ 20: Ανάπτυξθ εφαρμογϊν βάςει ανοικτϊν δεδομζνων 

ΔΘΜΟΣ 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

Σ Διμοσ Κεςςαλονίκθσ διοργανϊνει από το 2014  δράςεισ πλθκωποριςμοφ  

(crowdsourcing). Χτισ δράςεισ αυτζσ προχπόκεςθ ιταν θ χριςθ των ανοικτϊν 

δεδομζνων του φορζα, και είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν παραγωγι εφαρμογϊν. 

Χυγκεκριμζνα προζκυψαν:  

Πνομα Δράςθσ                                Ζτοσ                        Ρλικοσ Εφαρμογϊν 

Apps4Thess                                     2014                                     14 

Hackathess                                      2014                                     10 

Apps4Thess Tourism edition        2015                                     12 

ΔΘΜΟΣ 

ΑΦΘΝΑΣ – 

ΡΛΚΕΜΛΟΥ 

Δυνατότθτα απεικόνιςθσ ανοικτϊν δεδομζνων με γεωχωρικι υπόςταςθ ςε 

κατάλλθλο ςφςτθμα και εφαρμογι που διατίκεται από τθν ςυνεργαηομζνθ 

εταιρεία ςτο φορζα όπωσ ζργα, κάδουσ ανακφκλωςθσ, δρομολόγια, 

ερωτθματολόγια , προβλιματα, ςθμεία μελετϊν  κ.λ.π    (www.clicknspot.com).                                                                                                

Δθμιουργία κατάλλθλου κζντρου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για διάκεςθ 

ανοιχτϊν δεδομζνων ςτο www.rafina-pikermi.gr  

ΕΛΛΘΝΛΚΘ 

ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘ 

ΑΧΘ (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

1. Site: http://www.terra.gr  Ωπθρεςίεσ γεωγραφικϊν δεδομζνων, 

γεωεπεξεργαςίασ, Web & Mobile Εφαρμογζσ.  

2. Γεωαπεικόνιςθ Web GIS Αγρινίου 

http://www.geoapikonisis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=

169&Itemid=119&lang=el     

3.  http://www.tradingeconomics.com/greece/calendar  

4. http://www.athenssocialatlas.gr/ 

 5. http://crisisobs.gr/    

http://www.rafina-pikermi.gr/
http://www.terra.gr/
http://www.geoapikonisis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=119&lang=el
http://www.geoapikonisis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=119&lang=el
http://www.tradingeconomics.com/greece/calendar
http://www.athenssocialatlas.gr/
http://crisisobs.gr/
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6.  Υανόραμα απογραφικϊν δεδομζνων  1991-2011  

https://panorama.statistics.gr/    

 

Σλοκλθρϊνοντασ τθ δεφτερθ ενότθτα ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ περιγραφισ των 

ανοικτϊν δεδομζνων ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

 Θ πλειοψθφία των φορζων επιχείρθςε τθν ενεργοποίθςθ των εποπτευόμενων φορζων, 

τόςο μζςω αποςτολισ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου, όςο και με τθν προϊκθςθ 

ειδικότερων επικοινωνιϊν (όπωσ θ διενζργεια εξειδικευμζνων ςυναντιςεων). 

 Θ πλειοψθφία των φορζων ανζφερε ότι ςυμμετείχε ςε ςχετικζσ ςυναντιςεισ και θμερίδεσ οι 

οποίεσ οργανϊκθκαν από το Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, από άλλουσ φορείσ 

κακϊσ και ςυμμετοχι ςε εργαςίεσ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

 Ωσ προσ το ςχεδιαςμό των άμεςων μελλοντικϊν ενεργειϊν παρατθρικθκαν τα ακόλουκα: 

o Σριςμζνοι φορείσ εςτιάηουν ςτισ ενζργειεσ επικαιροποίθςθσ τθσ απόφαςθσ 

περιγραφισ του άρκρου 10 του Ρ. 4305/2014, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

o Άλλοι φορείσ επικεντρϊνουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθν βελτίωςθ τόςο τθσ 

ποιότθτασ όςο και τθσ ποςότθτασ των διακζςιμων ςυνόλων δεδομζνων, όπωσ ο 

Διμοσ Ξαλαμαριάσ. Ενδεικτικά, ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ ςχεδιάηει τθν εξαγωγι 

μθχαναγνϊςιμων ςυνόλων δεδομζνων από πλθροφοριακά ςυςτιματα και βάςεισ 

δεδομζνων του Διμου, με τθν εφαρμογι αυτοματοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ 

ανωνυμοποίθςθσ. 

o Άλλοι φορείσ, όπωσ ο Διμοσ Φαφινασ Υικερμίου και θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 

Ξριτθσ ςχεδιάηουν τθν ανάπτυξθ ειδικϊν ιςτοτόπων για τθν κάλυψθ ειδικότερων 

αναγκϊν. 

Χτθ Γ’ ενότθτα, ςχετικά με τθ διατφπωςθ προτάςεων και αναγκϊν των φορζων, τα ςυμπεράςματα 

ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

 Ωσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ, ςθμειϊκθκαν θ 

αναηιτθςθ τρόπων βελτίωςθσ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων κακϊσ και 

θ κεντρικι ενθμζρωςθ μζςω τθσ πφλθσ του data.gov.gr των άμεςα εμπλεκόμενων ςτελεχϊν 

(Επιχειρθςιακϊν υπευκφνων) ςε κάκε φορζα και των ςτοιχείων επικοινωνίασ αυτϊν. 

 Ωσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ανάρτθςθσ ςυνόλων δεδομζνων, οι φορείσ διατφπωςαν 

περιςςότερεσ απόψεισ, εκ των οποίων και οι ακόλουκεσ: 

o Θ χοριγθςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο data.gov.gr ανά οργανικι μονάδα 

o Θ δθμιουργία help desk κακϊσ και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ διαχειριςτϊν 

διαφορετικϊν φορζων 

https://panorama.statistics.gr/
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o Ψεχνικά ηθτιματα όπωσ θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ μθχανισ αναηιτθςθσ και θ 

δθμιουργία web service για τθν αυτόματθ ειςαγωγι των μεταδεδομζνων των 

ςυνόλων των δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο, θ βελτίωςθ του εγχειριδίου 

χριςθσ. 

 Ωσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των ςυνόλων δεδομζνων, όςεσ 

προτάςεισ διατυπϊκθκαν εςτιάςτθκαν ςτθν ανάλθψθ ενεργειϊν επικοινωνίασ και ςτθ 

χριςθ κατάλλθλων τεχνικϊν εργαλείων 

 Ψζλοσ, ωσ προσ τισ ανάγκεσ των φορζων για πρόςβαςθ ςε  δεδομζνα τρίτων δθμοςίων 

φορζων, τζτοιου είδουσ ανάγκεσ ανζφεραν το Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Ψροφίμων, θ Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου και το Υρϊθν Ωπουργείο Δθμόςιασ Ψάξθσ και 

Υροςταςίασ του Υολίτθ. Λδίωσ το τελευταίο παρζκεςε αναλυτικι λίςτα ςυνόλων, ανά φορζα 

και είδοσ ςυνόλων, όπωσ παρατίκεται αναλυτικά ςτο παράρτθμα. 
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5. Γενικι Αποτίμθςθ Ρολιτικισ  - Αποτίμθςθ υλοποίθςθσ ςχεδίου δράςθσ 2016 

Ωσ προσ το ςχζδιο δράςθσ ζτουσ 2016, το οποίο είχε ενςωματωκεί ςτθν προγενζςτερθ ζκκεςθ 

επιχειρείται θ ςυνοπτικι αποτφπωςθ τθσ προόδου ςε κάκε επιμζρουσ πτυχι, προκειμζνου να 

εντοπιςτοφν πικανά πεδία περαιτζρω βελτίωςθσ τα οποία και δφναται να εξεταςτοφν ςτον 

προγραμματιςμό των επόμενων ετϊν. 

 

 Εντοπιςμόσ  κρίςιμων φορζων τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτών 

δεδομζνων 

Θ προθγοφμενθ ετιςια ζκκεςθ (ζτουσ 2016) είχε διαπιςτϊςει ωσ εξαιρετικά περιοριςμζνθ τθν 

ανταπόκριςθ κρίςιμων φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, εντοπίηοντασ μεγάλθ υςτζρθςθ ςτα 

Ωπουργεία (ςε τομείσ όπωσ θ Υαιδεία, θ Ωγεία, θ Εργαςία, θ Ξοινωνικι Αςφάλιςθ, θ Σικονομία, οι 

Πεταφορζσ), ςτισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, ςτουσ Σργανιςμοφσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και βϋ βακμοφ 

και ςτισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. Χε ςυνζχεια τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ  ανάλυςθσ των 

δεδομζνων, προκφπτει ότι ςυγκριτικά με το προθγοφμενο ζτοσ, παρατθρικθκε ςθμαντικι 

ενεργοποίθςθ ςτουσ τομείσ πολιτικισ όπωσ θ Υαιδεία, θ Εργαςία και οι Πεταφορζσ, ενεργοποιικθκε 

θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των αποκεντρωμζνων διοικιςεων και των περιφερειϊν, ενϊ 

ενεργοποιικθκαν αρκετοί Διμοι, εξακολουκϊντασ ωςτόςο να αποτελοφν μικρό ποςοςτό επί του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ βακμοφ. Χυνεπϊσ, ο ςτόχοσ του 

εντοπιςμοφ κρίςιμων φορζων τθσ διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν 

δεδομζνων παραμζνει, και κα περιγραφοφν ςτθ ςυνζχεια οι βαςικοί ςτοχευόμενοι φορείσ. 

 

 Διάςταςθ υποδομών 

Θ προθγοφμενθ ετιςια ζκκεςθ (ζτουσ 2016) είχε διαπιςτϊςει ότι ο υφιςτάμενοσ διαδικτυακόσ τόποσ 

www.data.gov.gr, ο οποίοσ είχε υλοποιθκεί ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, από ςτελζχθ του 

Ωπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  με ςκοπό τθν άμεςθ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ δε μποροφςε όμωσ να υποςτθρίξει τεχνολογικά τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ ςτο ςφνολο 

του δθμοςίου τομζα και τθν αναμενόμενθ μελλοντικι ηιτθςθ χριςθσ των διακζςιμων ανοικτϊν 

δεδομζνων. Θ πλιρθσ λειτουργικότθτα τθσ Ξεντρικισ Υφλθσ για τα ανοικτά δεδομζνα ζχει ςχεδιαςτεί 

και κα υλοποιθκεί μζςω του ζργου «Ξεντρικζσ Ωπολογιςτικζσ Ωποδομζσ τθσ ΞτΥ ΑΕ - Ξόμβοσ G-Cloud 

τθσ ΓΓΥΧ», το οποίο εξακολουκεί και βρίςκεται ςε εξζλιξθ και ςτο πλαίςιο αυτοφ ζχει προβλεφκεί θ 

δθμιουργία Υλατφόρμασ Διαχείριςθσ, Αναηιτθςθσ και Διάκεςθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων (Open data 

platform), ςτθν οποία κα ςυλλζγονται αυτοματοποιθμζνα ανοικτά δεδομζνα που προκφπτουν από 

Υλθροφοριακά Χυςτιματα, αλλά κα μποροφν να ειςαχκοφν και με μθ αυτόματθ διαδικαςία, ανοικτά 

δεδομζνα από κάκε φορζα τθσ  Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Επομζνωσ, θ βελτίωςθ των τεχνικϊν υποδομϊν 

ζχει δρομολογθκεί και αποτελεί αντικείμενο το οποίο προωκείται από το Ωπουργείο Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ. 

http://www.data.gov.gr/
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  υμμετοχι μετόχων εκτόσ τθσ Διοίκθςθσ: αξιολόγθςθ αναγκαιότθτασ/δυνατότθτασ/οφζλουσ.  

Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ μετόχων κάκε επιπζδου ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ 

για τα ανοικτά δεδομζνα, το Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  εξακολουκεί να διατθρεί τισ 

ςχζςεισ του, τθν ενεργό παρουςία του και τθ ςυνεργαςία του με ιδιωτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ, 

ςυνδζςμουσ επιχειριςεων, τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα κακϊσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Ξακϊσ θ 

προϊκθςθ των ςυνεργατικϊν διαδικαςιϊν αποτελεί ζνα βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ουςιαςτικισ 

εφαρμογισ τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων, παραμζνουν βαςικι κατεφκυνςθ τθσ 

μελλοντικισ ςτρατθγικισ, θ οποία κα αξιοποιείται περαιτζρω όςο επιτυγχάνεται θ ςϊρευςθ κρίςιμθσ 

αρικμθτικά και ποιοτικά μάηασ ςυνόλων δεδομζνων ςτο portal data.gov.gr. 

 

 Ενδυνάμωςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ από φορείσ του δθμοςίου τομζα και λοιποφσ 

ενδιαφερόμενουσ  

Θ περαιτζρω χριςθ των ςυνόλων εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων που διατίκενται ςτο 

κεντρικό αποκετιριο αποτζλεςε βαςικι ςτόχευςθ του ςχεδίου δράςθσ για το ζτοσ 2016, κακϊσ μζςω 

τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, δφναται να 

αντλθκοφν ουςιαςτικά οφζλθ από τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων. Δεδομζνου 

ότι και για τθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ τίκεται ωσ αναγκαία προχπόκεςθ θ 

ςυγκζντρωςθ κρίςιμθσ μάηασ ςυνόλων δεδομζνων, βρίςκονται υπό ςχεδιαςμό ςυμπλθρωματικζσ 

ενζργειεσ αναφορικά με τον εν λόγω ςτόχο, όπωσ παρουςιάηονται ςτθν επόμενθ ενότθτα.  

 

 Πτυχζσ οικονομικισ αποτίμθςθσ 

Πζροσ του ςχεδιαςμοφ του Ωπουργείου εξακολουκεί να αποτελεί θ επιδίωξθ τθσ ακριβζςτερθσ 

αποτίμθςθσ και ποςοτικοποίθςθσ του οφζλουσ που απορρζει από τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ 

περαιτζρω χριςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων, προωκϊντασ τθν ζναρξθ των βθμάτων τθσ δομθμζνθσ 

διαδικαςίασ, όπωσ είχε περιγραφεί ςτο ςχζδιο δράςθσ ζτουσ 2016, και εντατικοποιείται με τθν 

αφξθςθ των ςυνόλων δεδομζνων τα οποία αναρτϊνται ςτο κεντρικό αποκετιριο. 

 

Εν κατακλείδι, εξετάηοντασ τα επιμζρουσ ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πολιτικισ θ οποία εφαρμόηεται 

ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ για τα ανοικτά δεδομζνα κατά το προθγοφμενο ζτοσ, με ζμφαςθ 

ςτισ πλζον πρόςφατεσ ενζργειεσ οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί από το Ωπουργείο Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ, κακϊσ και τθν εμπειρία οριςμζνων φορζων όπωσ παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 

3.7.2 , οι βαςικοί ςτόχοι που επιδιϊκονται μακροπρόκεςμα είναι: 

1. 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  
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5 θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςυνόλων δεδομζνων τα οποία αναρτϊνται  μζςα και από τθ 

βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ του ελλθνικοφ portal των ανοικτϊν δεδομζνων,  

Πζςω των ανωτζρω πυλϊνων, κα επιτευχκεί θ βαςικι ςτρατθγικι ςτόχευςθ, θ οποία ςυνίςταται 

ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων, προκειμζνου να αντλθκοφν 

επιπρόςκετα οφζλθ από τθν πολιτικι των ανοικτϊν δεδομζνων ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία, 

όπωσ αναλφεται και ςτθν επόμενθ ενότθτα. 
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6. Σχζδιο δράςθσ για τα επόμενα ζτθ  

6.1 Εντοπιςμόσ  υπολειπόμενων κρίςιμων φορζων τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι τθσ 

πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων 

 

Υαρά τθ ςθμαντικι ενεργοποίθςθ και τον υπερδιπλαςιαςμό των εγγεγραμμζνων φορζων ςτο 

κεντρικό αποκετιριο, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι του Ρ. 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 

Ρόμου 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 Ρ. 4305/2014. Οόγω 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 Ωπουργεία, 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 Σικονομικϊν, τθσ Ωγείασ δεν ζχουν 

ενεργοποιθκεί. Υαράλλθλα, το ςφνολο των Ωπουργείων 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 Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ βακμοφ : Χτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, οι 

Σργανιςμοί Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δευτζρου βακμοφ διακζτουν πλοφτο δεδομζνων. 

Ιδθ, οι Υεριφζρειεσ ζχουν ενταχκεί ςτο Ξεντρικό 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 Ρ. 4305/2014. Ξακϊσ 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 Εκπαιδευτικϊν, Ρολιτιςτικϊν, Ελεγκτικϊν και Ερευνθτικϊν Αρχϊν, Οργανιςμϊν και 

Λδρυμάτων: 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 
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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 Ωπουργείο 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 Ξράτουσ 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 Δικαιοςφνθσ. Θ 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 (Ξοινοβοφλιο) εκτείνεται με εντατικό ρυκμό και ςτθν 

δικαςτικι εξουςία
30

. 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
31

 και μετά από τθν 

υλοποίθςθ ζργων τεχνολογιϊν και πλθροφορικισ μεγάλου βελθνεκοφσ. 

Χτο πλαίςιο αυτό το Ωπουργείο ςτοχεφει ςτθν εντατικοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με το Ωπουργείο 

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.  

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

δεδομζνων τα οποία ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ. Λδιαίτερθ 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 (Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ  - ΕΕ C240/5
32

), όπωσ γεωχωρικά 

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

περιφερειακά και τοπικά ςτατιςτικά δεδομζνα με βαςικοφσ δθμογραφικοφσ και οικονομικοφσ 

                                                           
30

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

decisions-gb), τθσ Αργεντινισ, τθσ Χιλισ και τθσ Συρουγουάθσ (http://www.opendataresearch.org/dl/ 
symposium2015/odrs2015-paper10.pdf) αλλά και άλλων ευρωπαϊκϊν κρατϊν (http://eucases.eu/ 
legalopendata.html). 
31

  Ενδεικτικά αναφζρεται το «Υολυετζσ Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ευρωπαϊκι Θλεκτρονικι Δικαιοςφνθ 2014-2018» 

ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Χυμβουλίου «Δικαιοςφνθ και Εςωτερικζσ Ωποκζςεισ» του Χυμβουλίου τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/ 
?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN.  
32

 Υροςβάςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri= 
CELEX:52014XC0724(01)&from=EN)  

http://www.data.gov.gr/
http://data.okfn.org/data/rgrp/court-decisions-gb
http://data.okfn.org/data/rgrp/court-decisions-gb
http://www.opendataresearch.org/dl/%20symposium2015/odrs2015-paper10.pdf
http://www.opendataresearch.org/dl/%20symposium2015/odrs2015-paper10.pdf
http://eucases.eu/%20legalopendata.html
http://eucases.eu/%20legalopendata.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/%20?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/%20?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:52014XC0724(01)&
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=%20CELEX:52014XC0724(01)&
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.). Χτθν 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. 

Σι 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. Λδίωσ 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.  

Ιδθ, με τθν αρικμ. πρωτ. ΔΘΔ/Φ.40/2369/24.1.2017
33

 (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΚΨ-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. Πεταξφ 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 ποιοτικι αναβάκμιςθ των αναρτθμζνων ςυνόλων δεδομζνων. 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ μεγιςτοποίθςθσ των κετικϊν επιδράςεων τθσ υιοκζτθςθσ τθσ 

πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν Ξοινωνία των Υολιτϊν, δθλαδι ςτθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ των ανοικτϊν δθμοςίων δεδομζνων με τρόπουσ πρακτικά ωφζλιμουσ για 

τισ επιχειριςεισ, τθν Ξοινωνία των Υολιτϊν 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 

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

καταγραφισ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Ρ. 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. Χε 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 

                                                           
33

  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
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ςε τζςςερισ (4) κατθγορίεσ,. Ψο Ωπουργείο 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. Χε άλλεσ 

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

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

ςυνόλων. Ψζλοσ, 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.  

Οαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, ιδθ το Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με τθν αρικμ. 

πρωτ. ΔΘΔ/Φ.40/2369/24.1.2017  (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΚΨ-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 Ωπουργείου 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 Ενδυνάμωςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ από φορείσ του δθμοςίου 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. Τπωσ 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. Σ δείκτθσ  

αναλφεται ςτα ακόλουκα ςυςτατικά ςτοιχεία: 
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• 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. Τπωσ 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 
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 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. 

Χε 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.  

 

7. Τρζχουςεσ Εξελίξεισ 

 

Χε ςυνζχεια τθσ ζκδοςθσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΘΔ/Φ.40/2369/24.1.2017 (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΚΨ-473) 

πρόςφατθ ςχετικισ εγκφκλιου με κζμα τθν «Επίςπευςθ ενεργειϊν από τουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθ 

διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων ςε εφαρμογι του ν. 4305/2014 (ΦΕΞ 237 

Αϋ)» παρατθρείται ςθμαντικι ενεργοποίθςθ των φορζων, θ οποία ςθμειϊνεται μετά τισ 20.1.2017, 

καταλθκτικι θμερομθνία τθσ περιόδου αναφοράσ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ. 

Ψα βαςικά πορίςματα  ζωσ 22.2.2017 είναι τα ακόλουκα: 

 Ζνα (1) Ωπουργείο, μία (1) Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, μία (1) Υεριφζρεια,  είκοςι (20) Διμοι, 

ζνα (1) ακαδθμαϊκό ίδρυμα, τρεισ (3) ανεξάρτθτεσ αρχζσ και δεκαοκτϊ (18) λοιποί φορείσ 

(ςυνολικά 45 φορείσ) εξζδωςαν απόφαςθ περιγραφισ ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν 

και δεδομζνων ωσ ακολοφκωσ: 

Πίνακασ  21:  Φορείσ οι οποίοι εξζδωςαν αποφάςεισ περιγραφισ ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν 

και δεδομζνων (μετά τισ 20.1.2017) ανά κατθγορία 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΑ (ΨΣΠΕΛΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ) 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΕΛΧ 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 

ΔΘΠΣΛ 

ΔΘΠΣΧ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ-ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ 

ΔΘΠΣΧ ΠΑΦΩΡΕΛΑΧ-ΧΑΥΩΡ 

ΔΘΠΣΧ ΟΑΦΛΧΑΛΩΡ 

ΔΘΠΣΧ ΗΩΓΦΑΦΣΩ 
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ΔΘΠΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ 

ΔΘΠΣΧ ΨΕΠΥΩΡ 

ΔΘΠΣΧ ΑΦΓΣΩΧ-ΠΩΞΘΡΩΡ 

ΔΘΠΣΧ ΧΥΑΦΨΘΧ 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΘΧ  

ΔΘΠΣΧ ΔΦΑΠΑΧ 

ΔΘΠΣΧ ΟΕΒΑΔΕΩΡ 

ΔΘΠΣΧ ΨΦΛΥΣΟΘΧ 

ΔΘΠΣΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ 

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ 

ΔΘΠΣΧ ΕΣΦΔΑΛΑΧ 

ΔΘΠΣΧ ΡΑΩΥΑΞΨΛΑΧ 

ΔΘΠΣΧ ΒΕΟΣΩ - ΒΣΧΑΧ 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΦΑΡΕΧΨΛΣΩ 

ΔΘΠΣΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ 

ΔΘΠΣΧ ΠΛΡΩΑ ΥΕΔΛΑΔΑΧ 

ΟΣΛΥΣΛ ΦΣΦΕΛΧ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (ΕΞΔΔΑ) 

ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ ΑΕ 

ΕΠΥΣΦΛΞΣ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ (Ε.Β.Ε.Α.) 

ΕΡΛΑΛΣ ΨΑΠΕΛΣ ΕΥΛΞΣΩΦΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ & ΕΦΑΥΑ ΥΑΦΣΧΩΡ (ΕΨΕΑΕΥ) 

«ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΕΔΦΑΧ (ΣΦΓΑΡΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΕΔΦΑΧ- «Γ.ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ»   

Γ.Ρ.Κ "Γ.ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ- Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ"  

ΕΠΥΣΦΛΞΣ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΥΕΛΦΑΛΑ 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΧΩΦΣΩ 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΡΑΩΥΟΛΣΩ ΞΑΛ ΞΑΟΑΠΑΨΑΧ 

ΥΦΣΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΟΩΡ ΨΕΧΡΩΡ ΥΑΡΣΦΠΣΩ 
ΨΘΡΣΩ 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ ΚΕΑΠΑΨΣΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΘΠΑΚΛΑΧ - ΠΣΡΑΔΑ ΡΑΣΩΧΑΧ 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΑΒΑΟΑΧ 

ΨΑΠΕΛΣ ΔΛΣΛΞΘΧΕΩΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΕΩΧ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΑΞΩΡ ΔΑΧΩΡ 

ΕΡΛΑΛΣΧ ΦΣΦΕΑΧ ΕΟΕΓΧΣΩ ΨΦΣΦΛΠΩΡ (ΕΦΕΨ) 

ΑΡΕΑΦΨΘΨΕΧ ΑΦΧΕΧ-ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΛ ΦΣΦΕΛΧ 

ΑΦΧΘ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘΡ ΑΡΩΨΑΨΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΑΦΧΘ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

ΕΚΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΕΕΨΑΧΕΩΡ (Ε.Σ.Ε) 

ΑΞΑΔΘΠΑΝΞΑ ΛΔΦΩΠΑΨΑ 

ΑΡΩΨΑΨΘ ΧΧΣΟΘ ΞΑΟΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 
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Χθμειϊνεται ότι βάςει των νεϊτερων ςτοιχείων, οι αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ ζχουν εκδϊςει 

αποφάςεισ ςτο ςφνολό τουσ, ενϊ υπολείπεται μόνο μία Υεριφζρεια. Υαράλλθλα, υπογραμμίηεται ότι 

κακϊσ δόκθκαν κωδικοί για πρόςβαςθ ςτο κεντρικό αποκετιριο πολφ πρόςφατα, ι εκκρεμεί ο 

οριςμόσ διαχειριςτϊν για τθν χοριγθςθ κωδικϊν, τα ουςιαςτικά αποτελζςματα από τθν εφαρμογι 

των αποφάςεων αναμζνονται το αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. 

Υαράλλθλα, και ςε απόλυτθ ευκυγράμμιςθ με τθ δυναμικι τθσ πολιτικισ των ανοικτϊν δεδομζνων, 

εξακολουκεί θ ανοδικι πορεία ςτον αρικμό των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων, 

κακϊσ ζωσ 22.2.2017 υπάρχουν 4.613 ςφνολα δεδομζνων από 199 φορείσ, ςθμειϊνοντασ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) μινα μία αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 27% ςυγκριτικά με τον αρικμό των 

datasets ςτισ 20.1.2017  και 25% ςυγκριτικά με τον αρικμό των φορζων. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

Απαντιςεισ φορζων  

 Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων (Θμ. Απάντθςθσ: 13/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 ΑΔΑ: Ω7ΨΚ465ΦΚΘ-ΔΒΓ (8455/106005/1.10.2015)

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

490

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

176

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

20

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

199

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)
144

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 6

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 29

ΣΜΗΜΑΣΑ 105

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 4

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΡΑΛ (βρίςκεται ςτο ςτάδιο των υπογραφϊν)

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Συντονιςτικζσ οργανικζσ μονάδεσ του Υπουργείου :

1. Δ/νςθ Διοίκθςθσ και Εποπτευομζνων Φορζων, Ψμιμα Διοικθτικισ Σργάνωςθσ και 

Υοιότθτασ

2. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ψμιμα Εφαρμογισ-Ωποςτιριξθσ Ωπθρεςιϊν 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ψθφιοποίθςθσ Δεδομζνων και Πζριμνασ 

Εμπλεκόμενεσ Οργανικζσ Μονάδεσ:

Αναφζρκθκαν αρικμθτικά πιο πάνω

Χρονικό Διάςτθμα: 19.5.2015 ζγινε ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ Σμάδασ Εργαςίασ για τα 

Ανοικτά Δεδομζνα, ενϊ θ ςχετικι Απόφαςθ πιρε πρωτόκολλο 1.10.2015

Ενζργειεσ και Τρόποι Επικοινωνίασ: Ζγινε ςφςταςθ Σμάδασ Εργαςίασ, με εκπροςϊπθςθ από 

κάκε Διεφκυνςθ και ανεξάρτθτο Ψμιμα και θ επικοινωνία πλζον γινόταν από τισ 

ςυντονιςτικζσ οργανικζσ μονάδεσ αποκλειςτικά με τα μζλθ τθσ Σμάδασ Εργαςίασ.

για τθν επικαιροποίθςθ τθσ απόφαςθσ (2016-2017):

ςτισ 20.10.2016 τροποποιιςαμε τθν απόφαςθ για τθν Σμάδα Εργαςίασ και ολοκλθρϊςαμε 

τθν απόφαςθ τον Λανουάριο του 2017

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Αδυναμία κατανόθςθσ τθσ λογικισ των ΑΡΣΛΞΨΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ με μια απλι ανάγνωςθ του 

νόμου. Σι δυςκολίεσ είχαν να κάνουν με τθν επεξιγθςθ των βαςικϊν ςυνιςταμζνων του 

νόμου και του τι ςκοποφσ επιδιϊκει και φυςικά προζκυψαν και δυςκολίεσ ςυντονιςμοφ τθσ 

όλθσ προςπάκειασ ςυλλογισ των πλθροφοριϊν 

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR

ζωσ Δευτζρα, 13.2.2017, ζχουν αναρτθκεί 125 Χφνολα Δεδομζνων

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Αρικμόσ Διαχειριςτϊν: μια (1) διαχειρίςτρια

Τρόποσ Επικοινωνίασ με Οργανικζσ Μονάδεσ: θλεκτρονικι και τθλεφωνικι επικοινωνία

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ
Ξατανόθςθ τθσ ανάγκθσ μετατροπι μθ-μθχαναγνϊςιμων δεδομζνων ςε μθχαναγνϊςιμα

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ανα εξάμθνο

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Αιτιματα (προσ Δ/νςθ Σικονομικϊν Ελζγχων και Επικεϊρθςθσ) που αφοροφν το Εκνικό 

Πθτρϊο Αγροτικϊν Χυνεταιριςμϊν (ΑΧ) και άλλων Χυλλογικϊν φορζων ν. 4384/2016 (Α'78) 

(όπωσ αρικμό Αγροτικϊν Χυνεταιριςμϊν ανά περιφζρεια ι προϊόν)

2. Αίτθμα (προσ Δ/νςθ Διατροφισ Ηϊων, Ηωοτροφϊν και Βοςκοτόπων) από εταιρεία 

προκειμζνου να χορθγιςει τα γεωχωρικά δεδομζνα που προζκυψαν από τθν πράξθ με τίτλο 

"Ξαταγραφι επί υποβάκρου και ςε βάςθ δεδομζνων των διαχειριςτικϊν ςχδίων Δθμόςιων 

και Λδιωτικά Δαςϊν", ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ "Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007-

2013"

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ

.-

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σι περιςςότεροι φορείσ μασ ζχουν ανταποκρικεί και ζχουν εκδόςει απόφαςθ. Άλλοι μετά 

από ζγγραφά μασ "προσ ενζργεια" και άλλοι μετά από ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ από το 

Διοικθτικισ Ανάςυγκρότθςθσ και εποπτεία μασ. 

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Από τθν Ξεντρικι Ωπθρεςία του ΩΥΑΑΨ ςυμμετείχαν ςε ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ:

1. Περκοφρθ Αργυροφλα 

2. Ζρυ Ηιςθ

Επίςθσ ομιλία από τθν ΕΦΩ ΗΘΧΘ πραγματοποιικθκε ςτθν θμερίδα με αντικείμενο τα Ανοικτά 

Δεδομζνα και τθν χριςθ τουσ (‘The potential of Open Data for Society & Entrepreneurship‘) 

ςτισ 13 Λουλίου 2016 από το European Regional Framework for Co-operation, Λnter-Regional 

Development Organization

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ Ετθςια Επικαιροποίθςθ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Ρα δοκοφν κωδικοί ανάρτθςθσ ςε κάκε οργανικι μονάδα επιπζδου Διεφκυνςθσ του ΩΥΑΑΨ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ 

ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

Ραι, υπάρχουν ανάγκεσ για πρόςβαςθ ςε δεδομζνα όπωσ για παράδειγμα:

1. πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία πλθρωμϊν που διακζτει ο ΣΥΕΞΕΥΕ και ο ΕΟΓΣ

2. δεδομζνα ακινιτων διαχείριςθσ Ωπ.Α.Α.Ψ. από Υεριφζρειεσ 

3. κ.ά.

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Περκοφρθ Αρυγρϊ (210-2124464), Ηιςθ Ερυ (210-2125329)

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Ωπουργείο Εςωτερικϊν (Υρϊθν Ωπουργείο Δθμόςιασ Ψάξθσ και Υροςταςίασ του 

Υολίτθ - Θμ. Απάντθςθσ: 13/2/2017) 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΥΟΡΕΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΤΔΣ & ΠτΠ)

ΑΔΑ ΑΠΟΥΑΗ Ν. 4305/2014 771Λ465ΥΘΕ-Ι89
ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΥΑΗ 178

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΥΑΗ 51

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΥΑΗ 6

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΥΑΗ 105

ΑΡΙΘΜΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

(ΤΝΟΛΟ) 6

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 1

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 51

ΣΜΗΜΑΣΑ 244

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 0

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΥΑΗ (ΝΑΙ/ΌΦΙ) όχι/ τελεύ ςε διαδικαςύα επικαιροπούηςησ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΥΑΗ 

ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΟΙΚΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικϊ παρακαλούμε να αναφερθούν οι 

εμπλεκόμενεσ μονϊδεσ, το χρονικό διϊςτημα από την 

ανϊληψη ενεργειών εωσ την οριςτικό ϋκδοςη 

απόφαςησ, οι ενϋργειεσ και οι τρόποι επικοινωνύασ με 

το ςύνολο των οργανικών μονϊδων)

ύμφωνα με την υπ'αριθ.ΓΔΟΕ/1/2/19/08-03-2015 υ.α. όπωσ τροποποιόθηκε τελευταύα με την 

υπ'αριθ. ΓΔΟΕ/1/2/317-α’ όμοια (ΩΣΗΣ465ΥΘΕ-7ΨΥ) και ιςχύει, η κεντρικό ΟΔΕ Διαύγεια του 

Τπουργεύου Εςωτερικών (πρώην ΤΔΣ & ΠτΠ) αποτελεύται απο το ςυντονιςτό  και τον αναπληρωτό 

αυτού και ώσ μϋλη αυτόσ, ςυμμετϋχουν οι διαχειριςτϋσ των υπο- ΟΔΕ των φορϋων και ωμϊτων 

του Τπουργεύου Εςωτερικών (πρώην ΤΔΣ & ΠτΠ) με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ.την εναρκτόρια 

διαδικαςύα η κεντρικό ΟΔΕ κϊλεςε ςε ςυνεδρύαςη τουσ διαχειριςτϋσ των υπο-ΟΔΕ του Τπουργεύου 

μασ και καθορύςτηκαν οι ενϋγειεσ που θα ακολουθούςαν. Ακολούθωσ,ζητόθηκε από αυτούσ όπωσ 

αιτηθούν απο τουσ φορεύσ τουσ να αποςτεύλουν τα datasets που κατεύχαν να  τα ςυγκεντρώςουν, 

να τα αξιολογόςουν και να τα αποςτεύλουν ςτην κεντρικό ΟΔΕ του Τπουργεύου(πρώην ΤΔΣ & 

ΠτΠ). Μετϊ την ςυγκϋντρωςη των δεδομϋνων απο όλεσ τισ υπο-ΟΔΕ αυτϊ αξιολογόθηκαν 

ταξινομόθηκαν  και ςτισ 30/04/2015 εκδόθηκε η Τπουργικό Απόφαςη. Η επικοινωνύα μεταξύ των 

μελών τησ κεντρικόσ ΟΔΕ γύνεται μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.

ΣΤΦΟΝ ΔΤΚΟΛΙΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΑΠΟΥΑΗ - ΣΡΟΠΟΙ 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

Δυςκολύεσ υπόρχαν ςτην κατανόηςη τησ ανϊγκησ για την ανϊρτηςη δεδομϋνων -ςε κϊποιεσ 

περιπτώςεισ και ϊρνηςη - αλλϊ με τισ κατϊλληλεσ οδηγύεσ και επεξηγόςεισ ϊρθηκαν ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτώςεισ οι όποιοι ενδοιαςμού.  

ΤΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΟΤΝ 

ΑΝΑΡΣΗΘΕΙ ΕΩ ΗΜΕΡΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟ WWW.DATA.GOV.GR 46

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ (ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΩΝ, ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ)

ε κϊθε υπό-ΟΔΕ ϋχει οριςτεύ ϋνασ Διαχειριςτόσ και ϋνασ αναπληρωτόσ του. Οι Τπηρεςύεσ του 

εκϊςτοτε Υορϋα ό τα επιμϋρουσ αρμόδια Σμόματατα, αποςτϋλλουν ςε ηλεκτρονικό μορφό  τα 

ςύνολα και τα επικαιροποιημϋνα δεδομϋνα ςτουσ ανωτϋρω οι οπούοι, εν ςυνεχεύα, τα αναρτούν 

ςτην ιςτοςελύδα του data.

ΣΤΦΟΝ ΔΤΚΟΛΙΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ - ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

1.Αναρτόθηκαν, εκ παραδρομόσ, επικαιροποιημϋνα δεδομϋνα ωσ ξεχωριςτϊ ςύνολα αντύ να 

ομαδοποιηθούν ςτο ύδιο ςύνολο και ϋλαβαν χώρα πολλαπλϋσ αναρτόςεισ ύδιων δεδομϋνων ωσ 

διαφορετικϊ ςύνολα με ϊλλο τύτλο. Επιςημϊνθηκαν αυτϊ και προβαύνουμε ςτισ διορθώςεισ τουσ. 2. 

την διαδικαςύα δημοςιοπούηςησ ςτον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr παρατηρεύται δυςλειτουργύα 

τησ Προεπιςκόπηςησ (“ύνολο δεδομϋνων” -> Εξερευνόςτε -> Προεπιςκόπηςη), όπωσ και ςτο 

κουμπύ Λόψη Πόρου εντόσ αυτόσ.  3. Δυςκολύεσ που αφορούν  ςτον τύπο - μορφό διϊθεςησ των 

ανοιχτών δεδομϋνων καθώσ και τον τρόπο δημιουργύασ και υπαγωγόσ υποςυνόλων ανοιχτών 

δεδομϋνων κϊτω από μεγαλύτερα ςύνολα. Οι δυςκολύεσ ϊρθηκαν κατόπιν επικοινωνύασ  και 

ϊντληςησ ςτοιχεύων - οδηγιών με αρμόδια τεχνικό υπηρεςύα "helpdesk" για το OPENDATA.GOV

ΤΦΝΟΣΗΣΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ Κϊθε φορϊ που επϋρχεται μεταβολό και τουλϊχιςτον ςε ετόςια βϊςη.

ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΦΟΝ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΟΤΝ 

ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟ 

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΦΡΗΗ ΣΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η Διεύθυνςη Οικονομικόσ Αςτυνομύασ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ γνωςτοπούηςε την Ετόςια 

Έκθεςη Απολογιςμού των δρϊςεών τησ προσ ικανοπούηςη του αιτόματοσ ενόσ πολύτη για παροχό 

ςτατιςτικών ςτοιχεύων        2. το Πυροςβεςτικό ώμα δεν καταγρϊφονται τα αιτόματα, αλλϊ ςε 

όλεσ τισ περιπτώςεισ  (κυρύωσ από φοιτητϋσ ό πανεπιςτόμια) αυτϊ παραπϋμπονται ςτα 

αναρτημϋνα δεδομϋνα.

ΣΤΦΟΝ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΟΙ ΟΠΟΙΕ ΑΝΑΠΣΤΦΘΗΚΑΝ 

ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ Α Καμύα.
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ 

ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΟΤ ΥΟΡΕΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

ΣΟΤ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΩΝ 

ΑΝΟΙΚΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επικοινωνύα μεταξύ τησ κεντρικόσ ΟΔΕ του Τπουργεύου με τισ επιμϋρουσ ΟΔΕ των 

Εποπτευόμενων Υορϋων -και ωμϊτων γύνεται  μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΕΛΕΦΩΝ Ε 

ΗΜΕΡΙΔΕ, ΤΝΑΝΣΗΕΙ Κ.Α. ΑΝΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΑ 

ΑΝΟΙΚΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο διαχειριςτόσ και αναπληρωτόσ αυτού εχούν ςυμμετϊςχει ςε δύο ημερύδεσ αναφορικϊ με τα 

ανοικτϊ δεδομϋνα.

ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

υνεδρύαςη ΟΔΕ Διαύγεια Τπουργεύου Εςωτερικών για να εκδοθεύ η επικαιροποιημϋνη Τπουργικό 

Απόφαςη.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ 

ΑΠΟΥΑΗ Καμύα.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Προτεύνεται απο  τη Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ του Τπουργεύου μασ η  

αποςαφόνιςη του αν, θα πρϋπει κϊτω από ϋναν ενιαύο τύτλο που περιγρϊφει ϋνα ύνολο 

Δεδομϋνων να "κρϋμονται" κϊθε χρόνο οι επικαιροποιόςεισ ό αν θα πρϋπει να δημιουργεύται νϋο 

ςύνολο δεδομϋνων για το κϊθε ϋτοσ, όπωσ ςυμβαύνει τώρα: π.χ.  ΜΗΣΡΩΟ ΔΕΜΕΤΕΩΝ ΣΗ 

Γ.Γ.Π.Π. (ϋτοσ 2014, 2015, 2016)

ό ΜΗΣΡΩΟ ΔΕΜΕΤΕΩΝ ΣΗ Γ.Γ.Π.Π.-2014, 

ΜΗΣΡΩΟ ΔΕΜΕΤΕΩΝ ΣΗ Γ.Γ.Π.Π.-2015 κοκ

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΗ 

ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΗΗ ΣΩΝ ΤΝΟΛΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καμύα

ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ Α ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΗ Ε  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΡΙΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΟΡΕΩΝ παραπομπό ςτο  φύλλο 2

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

υντονιςτόσ : Αςτυνόμοσ Α΄ Παναγιώτησ ΚΑΕΛΑΚΗ του Σμόματοσ τρατηγικού και 

Επιχειρηςιακού χεδιαςμού και Οργϊνωςησ τησ Διεύθυνςησ Επιτελικόσ Τποςτόριξησ τησ Γενικόσ 

Διεύθυνςησ Οικονομικών και Επιτελικού χεδιαςμού του Τπουργεύου Εςωτερικών (ςτο πρώην 

Τπουργεύο Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη) (τηλ 2131521682, email: 

epitmon@yptp.gr), με αναπληρώτρια την Τπαςτυνόμο Α΄ ΓΚΟΓΚΟΤ τεργιανό, Σμηματϊρχη του 

Σμόματοσ Νομικόσ Τποςτόριξησ και Νομοθετικόσ Πρωτοβουλύασ τησ ύδιασ Διεύθυνςησ (τηλ 

2131521688, email: s.gogou@yptp.gr)

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΥΑΗ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΥΑΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΒΕΛΣΙΩΗ - ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
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Α/Α Φορζασ Είδοσ ςυνόλου δεδομζνων

1

Υεριφζρειεσ- Διμοι - 

Ωπουργείο Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ

Γνωςτοποιιςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ εμπορικϊν 

καταςτθμάτων και άδειεσ λειτουργίασ επιχειριςεων-

εγκαταςτάςεων αρμοδιότθτασ Διμων (όπωσ εςτιατόρια καφζ, 

μπαρ, κζατρα κλπ) που ζχουν ενδιαφζρον από άποψθ 

πυροπροςταςίασ

2

Υεριφζρειεσ-Διμοι - 

Ωπουργείο Σικονομίασ 

Ανάπτυξθσ και Ψουριςμοφ

Γνωςτοποιιςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ και άδειεσ λειτουργίασ 

βιομθχανικϊν-βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων, επαγγελματικϊν 

εργαςτθρίων, εταιριϊν εμπορίασ πετρελαιοειδϊν κλπ

3

Υεριφζρειεσ-Διμοι - 

Ωπουργείο Εργαςίασ, 

Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

Άδειεσ λειτουργίασ Ξζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ 

παιδιϊν, καταςκθνϊςεων και παρεμφερϊν δραςτθριοτιτων 

4

Υεριφζρειεσ – Διμοι - Ε.Σ.Ψ. - 

Ωπουργείο Σικονομίασ 

Ανάπτυξθσ και Ψουριςμοφ

Γνωςτοποιιςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ και άδειεσ λειτουργίασ 

τουριςτικϊν καταλυμάτων, καταςκθνϊςεων τουριςτικϊν 

λιμζνων ςκαφϊν αναψυχισ και παρεμφερϊν δραςτθριοτιτων

5

Υεριφζρειεσ – Διμοι - 

Ωπουργείο Ωποδομϊν 

Πεταφορϊν και Δικτφων

Άδειεσ λειτουργίασ Υρατιριων καυςίμων, ςυνεργείων  και 

παρεμφερϊν δραςτθριοτιτων

6
Υεριφζρειεσ – Διμοι - 

Ωπουργείο Ωγείασ

Άδειεσ λειτουργίασ νοςοκομείων, κλινικϊν, γθροκομείων και 

παρεμφερϊν δραςτθριοτιτων

7

Υεριφζρειεσ – Διμοι - 

Ωπουργείο Υαιδείασ Ζρευνασ 

και Κρθςκευμάτων

Εκπαιδευτιρια, χϊροι αλλόκρθςκων και ετερόδοξων και 

παρεμφερείσ δραςτθριότθτεσ

8

Υεριφζρειεσ – Διμοι - 

Ωπθρεςίεσ δόμθςθσ - 

Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ

Άδειεσ δόμθςθσ κτιρίων

9
Γενικι Γραμματεία 

Ακλθτιςμοφ 
Άδειεσ λειτουργίασ ςταδίων και παρεμφερϊν εγκαταςτάςεων

10 Εταιρίεσ Υαροχισ Αερίου Άδειεσ χριςθσ φυςικοφ αερίου

11
Ωπουργείο Υαιδείασ Ζρευνασ 

και Κρθςκευμάτων

Δεδομζνα από τισ θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ των Α.Ε.Λ. και Ψ.Ε.Λ. 

τθσ χϊρασ. (Υυροςβεςτικι Ακαδθμία)

12 Διάφοροι Φορείσ Δθμοςίου Γεωγραφικά Δεδομζνα 

13 ΕΞΧΑ Α.Ε. Σρκοφωτοχάρτεσ αεροφωτογραφιςεων 2015-2016

14 ΕΞΧΑ Α.Ε. Ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ (DTM) 2015-2016

15 ΕΞΧΑ Α.Ε. Ψθφιακό μοντζλο επιφανείασ (DSM) 2015-2016

16 ΔΕΧΦΑ Αττικισ Αςτικό Δίκτυο Φυςικοφ Αερίου

17 ΕΟΧΨΑΨ
Τρια οικοδομικϊν τετραγϊνων / κτθρίων. Ϊψθ κτθρίων, 

πυκνότθτα Υλθκυςμοφ  

18 ΧΨΑΧΩ Γραμμζσ και δρομολόγια δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν

19 Αττικό Πετρό Δίκτυο και τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ ςτακμϊν

20 ΓΩΧ
Φ.X.  1:50.000 ςε μορφότυπο geotiff / Ψθφιακό μοντζλο 

εδάφουσ

21 ΣΥΕΞΕΥΕ Άδειεσ λειτουργίασ ςταδίων και παρεμφερϊν εγκαταςτάςεων

22

Ωπουργείο Υεριβάλλ. και 

Ενζργειασ / Αποκεντρωμζνεσ 

Διοικιςεισ

ΧΧΣΑΥ / Ψθφιακά διανυςματικά Δεδομζνα

23
Ωπουργείο Υεριβάλλ. και 

Ενζργειασ
Οεκάνεσ απορροισ Επικράτειασ

24

Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Ωποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ  

πρότεινε όπωσ τα Ωπουργεία τα οποία εποπτεφουν δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και ςτα 

οποία παρατθρείται το φαινόμενο περιςτατικϊν διαφκοράσ να 

δφνανται να κζτουν ςε ανοιχτι διάκεςθ και ςε μορφι μθ 

δομθμζνου αρχείου «ανοιχτοφ μορφότυπου», με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων για τθν προςταςία του ατόμου από 

τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ποςοτικά 

δεδομζνα τα οποία κα μποροφςαν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ 

ακολοφκωσ :

∙ Χφνολο πεικαρχικϊν ερευνϊν για αδικιματα διαφκοράσ.

∙ Είδοσ ζρευνασ (Υροκαταρκτικι ι Ζνορκθ Διοικθτικι Εξζταςθ).

 ∙Επιβλθκείςεσ πεικαρχικζσ ποινζσ. 
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 Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κεςςαλίασ – Χτερεάσ Ελλάδασ (Θμ. Απάντθςθσ: 

17/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 Α.Ρ. 1354/12654/02-02-2016       -         ΑΔΑ: Ω4ΚΓΟ10-ΤΧ9

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 381

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 296

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 63

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 124

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ) 51

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 3

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 47

ΣΜΗΜΑΣΑ 1

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 0

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΟΧΛ, ΑΚΟΜΘ. ΕΡΛΚΕΛΤΑΛ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

ΑΧΛΚΑ, ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΣΧΕΤΛΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΛΩΝ, 

ΜΕ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΛΑ ΚΑΛ ΕΓΓΑΦΑ. ΣΥΣΚΕΨΘ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΘ ΤΘΣ Ο.Δ.Ε. "ΔΛΑΥΓΕΛΑ", ΓΛΑ ΑΝΑΛΥΣΘ 

ΤΩΝ ΔΛΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΛΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΛ ΑΝΑΛΥΣΘ- ΕΜΘΝΕΛΑ ΤΘΣ 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ, ΣΧΕΔΛΑΣΜΟ ΑΥΤΘΣ.  ΑΚΟΛΟΥΚΩΣ, ΗΘΤΘΚΘΚΕ ΑΡΟ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ Θ ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΤΩΝ 

ΣΧΕΤΛΚΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ, ΜΕ ΡΑΑΛΛΘΛΕΣ ΥΡΕΝΚΥΜΛΣΕΛΣ. ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ ΜΕ ΤΘΝ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΛ 

ΑΓΟΤΛΚΩΝ ΥΡΟΚΕΣΕΩΝ, ΓΛΑ ΤΘΝ ΟΜΑΔΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΤΕΥΞΘ ΟΜΟΛΟΓΕΝΕΛΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΘΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΡΛΘΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΛΕΥΚΥΝΣΕΩΝ, ΡΟΥ ΥΡΑΓΟΝΤΑΛ ΣΕ ΑΥΤΘΝ. ΜΕΤΑ ΤΘΝ 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘ ΤΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΑΥΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ. ΑΡΟ ΤΘΝ ΣΤΛΓΜΘ ΡΟΥ 

ΗΘΤΘΚΘΚΑΝ ΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΜΕΧΛ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ, ΜΕΣΟΛΑΒΘΣΑΝ 7 ΜΘΝΕΣ 

ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΚΕΛΝΘΣ ΡΕΛΟΔΟΥ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Θ ΕΛΛΕΛΨΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΤΩΝ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΚΑΛ Θ ΑΝΑΚΕΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΣΕ ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΧΩΛΣ 

ΤΘΝ ΑΡΑΑΛΤΘΤΘ, ΡΑΝΤΑ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΛΑ ΔΘΜΛΟΥΓΘΣΕ ΚΑΚΥΣΤΕΘΣΕΛΣ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΝΑΓΚΘ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΓΛΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΚΑΛ ΡΑΟΧΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ. 

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR 309

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΣΤΘΝ ΑΧΘ, ΟΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΕΣ ΘΤΑΝ 2. ΣΤΘΝ ΣΥΝΕΧΕΛΑ, ΓΛΑ ΡΑΚΤΛΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΕΓΛΝΑΝ 10. ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ E-

MAIL ΚΑΛ ΤΘΛΕΦΩΝΟ. ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΛΕΔΛΑΣΚΕΨΘΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΕΣ, ΣΤΛΣ 19/10/2016.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

ΣΥΧΝΑ, ΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΥ ΑΡΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΝ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΥΡΑΛΛΘΛΟΥΣ - ΜΕΛΘ ΤΘΣ Ο.Δ.Ε. ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΕΣ 

ΘΤΑΝ ΕΛΛΕΛΡΘ.  Θ ΕΛΛΕΛΨΘ ΕΡΑΚΟΥΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΡΛΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΝΑΞΘ ΤΘΣ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΘΤΑΝ ΕΜΦΑΝΘΣ. 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

ΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΛ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ "ΔΛΑΥΓΕΛΑ" Ι ΑΡΟ ΔΛΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΡΟΥΣ, ΟΡΟΤΕ ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

ΡΑΑ ΕΤΘΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ.

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΝΕΝΑ 

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ

ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ (ΑΡΟ ΤΘΝ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ) ΡΟΤΥΡΟΥ ΡΛΝΑΚΑ ΓΛΑ ΤΘΝ 

ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΑΡΠ ΤΑ ΜΕΛΘ ΤΘΣ Ο.Δ.Ε. ΤΩΝ ΑΡΑΑΛΤΘΤΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΤΘΣΘ ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ DATA.GOV.GR

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΛΑΒΛΒΑΣΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ-ΕΓΚΥΚΛΛΩΝ, ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΛΛΘΛΟΓΑΦΛΑ, ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΘ 

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΓΛΑ ΡΑΟΧΘ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ-ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΕΩΝ.

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΤΘΛΕΔΛΑΣΚΕΨΘ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΔΛΟΛΚΘΣΕΛΣ (29/01/2016) ΚΑΛ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΑ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ (20/05/2016).

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΦΑΣΘ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ HELP DESK ΓΛΑ ΑΜΕΣΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΚΑΛ ΕΡΛΛΥΣΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΩΝ-ΑΡΟΛΩΝ, ΚΑΚΩΣ ΚΑΛ Θ 

ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ ΔΛΑΦΟΕΤΛΚΩΝ ΦΟΕΩΝ ΝΑ ΔΛΕΥΚΟΛΥΝΕ ΤΘΝ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ. 

ΕΡΛΣΘΣ, ΡΟΤΕΛΝΕΤΑΛ Θ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΤΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΘΣ ΜΘΧΑΝΘΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ, ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΛ 

ΔΥΝΑΤΘ Θ ΕΥΕΣΘ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΤΘΛΑ ΟΡΩΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΑΥΚΥΝΣΘ, ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ, ΦΟΕΑΣ Κ.Τ.Λ. 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΣΤΑΥΟΥΛΑ ΧΟΛΕΒΑ, ΡΟΛΣΤΑΜΕΝΘ ΤΜ. ΔΛΑΦΑΝΕΛΑΣ - ΒΑΣΛΛΕΛΟΣ ΣΡΑΝΟΣ, ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ ΤΜ. ΔΛΑΦΑΝΕΛΑΣ 

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΟΛ ΣΤΘΝ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ: ΤΜΘΜΑ ΔΛΑΦΑΝΕΛΑΣ-ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ-ΜΕΛΘ 

Ο.Δ.Ε. "ΔΛΑΥΓΕΛΑ"-ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΕΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ DATA.GOV.GR

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου-Δυτικισ Πακεδονίασ (Θμ. Απάντθςθσ: 

13/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α  ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

1889

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β1  ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

76

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β2  ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

1344

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ  ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

117

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ  ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

352

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)
13 (Διευκφνςεισ)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 3

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 28

ΣΜΗΜΑΣΑ 120

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 4 (Αυτοτελι τμιματα)

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΡΑΛ (2 φορζσ, 123848 /24.8.2016 & 201465/22.12.2016)

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΓΛΑ ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι 

επικοινωνίασ με το ςφνολο των οργανικϊν 

μονάδων)

Θ υπ’ αρικμ. 48280 /7.4.2016 Απόφαςθ καταγραφισ, ταξινόμθςθσ και 

αξιολόγθςθσ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Πακεδονίασ 

επικαιροποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. 123848 /24.8.2016 και 

201465/22.12.2016 Αποφάςεισ. Θ Απόφαςθ αφορά όλεσ τισ Σργανικζσ 

Πονάδεσ του Φορζα, το χρονικό διάςτθμα για τθν ζκδοςι τθσ ιταν 6 

μινεσ και ο ςυντονιςτισ οργάνωςε 2 θμερίδεσ ενθμζρωςθσ των 

υπαλλιλων

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Σι Ωπθρεςίεσ δείχνουν ενδιαφζρον αλλά επικαλοφνται ζλλειψθ 

προςωπικοφ και φόρτο εργαςίασ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR

76

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ψα 39 μζλθ τθσ ΣΔΕ (από Δ/νςεισ & Ψμιματα) μζςω τθσ ςχετικισ φόρμασ 

από το δ. τόπο http://www.apdhp-dm.gov.gr/opendata, αποςτζλλουν 

ςτο ςυντονιςτι τθν πλθροφορία και το ΧΔ. Θ ανάρτθςθ από το 

ςυντονιςτι (1). Θ πλθροφόρθςθ του προςωπικοφ του Φορζα γίνεται 

μζςω τθσ ενότθτασ http://www.apdhp-dm.gov.gr/opendata και θ 

επικοινωνία του ςυντονιςτι με τισ Σργανικζσ Πονάδεσ του Φορζα 

διαμζςου των μελϊν τθσ ΣΔΕ μζςω emails αλλά και ενθμερωτικϊν e-

newsletter (> 530 emails)

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Τχι, δεν υπάρχουν τεχνικζσ δυςκολίεσ κατά τθ διαδικαςία τθσ 

ανάρτθςθσ

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ
Άμεςθ επικαιροποίθςθ όταν ςτζλνονται ςτο ςυντονιςτι από τα μζλθ τθσ 

ΣΔΕ

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν ζχουν υπάρξει αιτιματα από ενδιαφερόμενουσ ςτον Φορζα μασ ζωσ 

ςιμερα 

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ
Δεν γνωρίηουμε να ζχουν αναπτυχκεί εφαρμογζσ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ψθλεκπαίδευςθ (2/2016) με τθν ΣΔΕ του Ωπουργείου, μετάβαςθ του 

ςυντονιςτι ςτο Ωπουργείο για ενθμζρωςθ (3/2016)

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ
Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των Ωπθρεςιϊν του Φορζα μζςω e-

newsletter και επί τόπου ςυναντιςεισ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 
Δεν υπάρχουν προτάςεισ για βελτίωςθ διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Δεν υπάρχουν προτάςεισ για βελτίωςθ διαδικαςίασ ανάρτθςθσ ΧΔ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ 

ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΕΛΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν προτάςεισ για βελτίωςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ των ΧΔ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

Δεν ζχει αναφερκεί ι ηθτθκεί από τισ Σργανικζσ μονάδεσ του Φορζα 

μασ

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Ρτζμοσ Ρικόλαοσ, 26513 60316, ntemos@apdhp-dm.gov.gr

Σ διαχωριςμόσ τθσ κατθγορίασ Β ςε Β1 & Β2 οφείλεται ςτθ διαφορετικι 

αποτφπωςθ των 4 κατθγοριϊν κατάταξθσ, μεταξφ του Ρ. 4305/237 

άρκρο 10 παρ. 3 και τθσ εγκυκλίου του Ωπουργείου ΔΘΔ/Φ.40/407 -

8.1.2015, ςελ 4-7

1) Ψα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κατζχει ο 

φορζασ (ζνδειξθ «Α»)
2) Ψα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κα 

διατεκοφν: 

α). ςτο διαδίκτυο ςε ανοικτό και μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο, 

εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ ανοικτισ διάκεςθσ τθσ πλθροφορίασ 

(ζνδειξθ «Β1»)

β) ανοικτά για περαιτζρω χριςθ, αλλά δεν είναι δυνατι θ διαδικτυακι 

διάκεςι τουσ ςε ανοικτό μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο, είτε διότι μζροσ 

των ςυνόλων υφίςτανται ςε ζντυπθ μορφι, είτε διότι μζροσ των 

ςυνόλων υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του 

Ρ.4305/2014 (ζνδειξθ «Β2»)

3) Ψα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που κα 

διατεκοφν με επιβολι όρων για τθν πρόςβαςθ και περαιτζρω χριςθ 

τουσ μζςω αδειοδότθςθσ ι τελϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα 7 ζωσ 9 του 

Ρ.4305/2014 (ζνδειξθ «Γ»)
4) Ψα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που υπόκεινται 

ςτουσ περιοριςμοφσ που τίκενται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 3 του 

Ρ.4305/2014 και δεν διατίκενται για περαιτζρω αξιοποίθςθ και χριςθ 

(ζνδειξθ «Δ»)

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ
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 Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξριτθσ (Θμ. Απάντθςθσ: 10/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 67Ω1ΣΦ1Κ-517

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

243

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

168

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

45

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

46

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 3

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 16

ΣΜΗΜΑΣΑ 9

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΤΧΛ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Απόςτολι ςτισ Δ/νςεισ του Φορζα ερωτθματολογίου προσ ςυμπλιρωςθ. Χυλλογι των 

απαντιςεων και ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR

128 (8-2-2017)

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ωπάρχουν τζςςερεισ (4) διαχειριςτζσ για τθν ειςαγωγι των ςυνόλων των ανοιχτϊν δεδομζνων 

ςτο κεντρικό αποκετιριο www.data.gov.gr. Θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ εξισ: 

Ωπάλλθλοι από κάκε Δ/νςθ ζχουν οριςτεί και εκπαιδευτεί για τθν επικαιροποίθςθ και 

ειςαγωγι νζων ςυνόλων δεδομζνων ςτον ιςτότοπο-αποκετιριο του Φορζα 

www.apdkritis.gov.gr/el/open-data. Για κάκε νζα ειςαγωγι ενθμερϊνονται οι διαχειριςτζσ 

και αναρτοφν ςτο κεντρικό αποκετιριο το νζο ςφνολο δεδομζνων.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ Τποτε υπάρχουν αλλαγζσ-προςκικεσ ςτο αποκετιριο του Φορζα.

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ
Δεν το γνωρίηουμε.

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Διαπεριφερειακζσ ςυναντιςεισ προγράμματοσ HOMER (MED Strategic) 2013-2015, Ξων/νοσ Χτραταριδάκθσ, 

PhD, Χυντονιςτισ. 2. Ανακοίνωςθ ςτο Διεκνζσ Χυνζδριο "Week of Innovative Regions in Europe" - WIRE V, 

Ειςθγθτισ Ξων/νοσ Χτραταριδάκθσ, PhD, Ηάππειο Ακινα, Λοφνιοσ 2014, Διοργάνωςθ Ελλθνικι Υροεδρία του 

Χυμβουλίου τθσ ΕΕ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ). 3.  OPEN CRETE ACTION PLAN 2014 - 

2018, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξριτθσ 2014, Ξων/νοσ Χτραταριδάκθσ, PhD, Υ. Ψηιάβασ, MSc , Ξων/να Δουλγεράκθ, 

MSc, Πιχάλθσ Πακάκθσ, MSc.

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ
Δθμιουργία Γεωπφλθσ (Geoportal) ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξριτθσ (Ριλοτικι λειτουργία: 

http://geoportal.apdkritis.gov.gr/demo )

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Δθμιουργία web service για τθν αυτόματθ ειςαγωγι των μεταδεδομζνων των ςυνόλων των 

δεδομζνων ςτο κεντρικό αποκετιριο προκειμζνου να δθμοςιεφεται το ςφνολο των 

μεταδεδομζνων, που υπάρχουν ςτο αποκετιριο του Φορζα, και όχι το υποςφνολο  όπωσ 

γίνεται ζωσ ςιμερα. 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μθ ανάρτθςθ ςτο κεντρικό αποκετιριο (data.gov.gr) των αποφάςεων τθσ Διαφγειασ, όπωσ 

ορίηεται και ςτισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ
Ξων/νοσ Χτραταριδάκθσ, PhD, Ωπεφκυνοσ Διεφκυνςθσ Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ, k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ (Θμ. Απάντθςθσ: /2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 Ω8ΓΨ7Ο6-ΩΓ3

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

94

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

45

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

0

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

719

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)
79

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 6

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 27

ΣΜΗΜΑΣΑ 34

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 12

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΤΧΛ (βρίςκεται ςτο ςτάδιο ςυλλογισ ςτοιχείων επικαιροποίθςθσ)

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Πετά τθν ζκδοςθ τθσ εφαρμοςτικισ εγκυκλίου αρικ.  ΔΘΔ/Φ.40/407/08-1-2015 του 

Ωπουργείου Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ & Θλ. Δ/ςθσ, ενθμερϊκθκαν με ζγγραφο και 

θλεκτρονικό τρόπο, από τθν 27θ /01/2015, εκατόν δζκα (110) Ωπθρεςίεσ τθσ  Υεριφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ, με τθ ςυνεργαςία των οποίων πραγματοποιικθκε θ ςυλλογι των 

ηθτοφμενων ςτοιχείων εβδομιντα εννζα εξ αυτϊν (79), τα οποία και αποτυπϊκθκαν ςε 

φόρμα excel κατά το πρότυπο του Υαραρτιματοσ Βϋτθσ παραπάνω εγκυκλίου. Ψο μεγαλφτερο 

μζροσ ςυλλογισ των ςτοιχείων πραγματοποιικθκε μζχρι 31/1/2015,  θ ολοκλιρωςθ όμωσ 

αποτφπωςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων τθσ Υ.Δ.Ε. χρειάςτθκε διαρκείσ διορκϊςεισ και 

τροποποιιςεισ που πραγματοποιικθκαν με τθν αποςτολι και λιψθ μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςχετικϊν αρχείων, αλλά και με τθλεφωνικι επικοινωνία και κακοδιγθςθ των 

αρμοδίων υπαλλιλων ανά Ωπθρεςιακι Πονάδα.  Θ ζκδοςθ τθσ αρικ. 106077/324/30-4-2015 

(ΑΔΑ: Ω8ΓΨ7Ο6-ΩΓ3) Απόφαςθσ Υεριφερειάρχθ τθσ Υ.Δ.Ε. πραγματοποιικθκε εντόσ των 

προκεςμιϊν του άρκρου 14 του Ρ.4305/2014, ςυμπεριλαμβάνοντασ επαρκϊσ, το ςφνολο των 

Ωπθρεςιϊν τθσ Υ.Δ.Ε. οι οποίεσ εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία διαχείριςθσ των open data.   

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Υροζκυψε θ ανάγκθ οριςμοφ υπευκφνων ανά Γενικι Διεφκυνςθ και ανά Διεφκυνςθ τθσ Υ.Δ.Ε. 

προκειμζνου να προχωριςει θ καταγραφι του ςυνόλου των ςτοιχείων, θ οποία 

πραγματοποιικθκε με τθ ςυνεργαςία των υπευκφνων με τα Ψμιματα και τθ ςυμπλιρωςθ 

ενιαίασ πρότυπθσ φόρμασ κατά το ςχζδιο του παραρτιματοσ Βϋτθσ εφαρμοςτικισ εγκυκλίου 

του Ρ.4305/2014.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR

73

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Θ ανάρτθςθ των datasets πραγματοποιείται από δζκα πζντε (15) χριςτεσ οι οποίοι ζχουν 

λάβει κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτον κόμβο data.gov.gr και ενεργοφν εξυπθρετϊντασ τισ ζξι (6) 

Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Υ.Δ.Ε, κακϊσ και τισ υποκείμενεσ ςε αυτζσ Διευκφνςεισ και τα 

Ψμιματα. Επίςθσ, εξυπθρετοφνται μζςω αυτϊν  τα Χυλλογικά Τργανα και οι Αυτοτελείσ 

Ωπθρεςίεσ.  Σ ςυντονιςμόσ και οι ενζργειεσ των χειριςτϊν διενεργείται από το Ψμιμα 

Διαφάνειασ τθσ Υ.Δ.Ε. και το Διαχειριςτι κεμάτων "ΔΛΑΩΓΕΛΑ" , ΕΧΘΔΘΧ, ΞΘΠΔΘΧ και 

ψθφιακϊν εφαρμογϊν, μζςω help desk, (θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, προςωπικισ και 

τθλεφωνικισ επικοινωνίασ).  

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Ωπάρχει ανάγκθ παροχισ περιςςότερων κωδικϊν πρόςβαςθσ χρθςτϊν για τθν ανάρτθςθ των 

datasets (ανά Διεφκυνςθ- δθλ. τουλάχιςτον δϊδεκα επιπλζον κωδικϊν) επειδι : α) οι 

Διευκφνςεισ των εκτόσ ζδρασ Ρομϊν πρζπει να εξυπθρετοφνται από υπαλλιλουσ εντόσ 

αυτϊν, οι οποίοι να μποροφν να ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τα υφιςτάμενα τμιματα, β) υπάρχει 

άρνθςθ κάλυψθσ υπθρεςιακοφ ζργου άλλων μονάδων λόγω φόρτου εργαςίασ, γ) κακίςταται 

δυςχερισ θ διαχείριςθ των datasets από υπαλλιλουσ εκτόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ. Θ 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αυτοφ δεν ζχει επιτευχκεί, και δθμιουργεί κακυςτζρθςθ 

ςτθν επικαιροποίθςθ των δεδομζνων. 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

Θ ςυχνότθτα ανάρτθςθσ ςτοιχείων ςχετίηεται με τθ διαμόρφωςθ των ιδθ υπαρχόντων 

αρχείων παρελκόντων μθνϊν - ετϊν, ι ςτοιχείων τρζχουςασ επικαιρότθτασ αποδεκτοφ 

μορφότυπου τα οποία βρίςκονται ςτισ αντίςτοιχεσ Ωπθρεςίεσ, και για τα οποία απαιτείται 

απαςχόλθςθ του ολιγάρικμου προςωπικοφ που ιδθ εξυπθρετεί τθν τρζχουςα 

κακθμερινότθτα. Γίνεται προςπάκεια ζνταξθσ παραμετροποίθςθσ των παραγόμενων 

δεδομζνων ςε αποδεκτοφσ μορφότυπουσ, για τθν κατϋελάχιςτο τρίμθνθ επικαιροποίθςθ 

ςτοιχείων. 

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ζχει αναφερκεί ςποραδικι επιςκεψιμότθτα εταιρειϊν αλλά και μεμονομζνων πολιτϊν ςτισ 

Διευκφνςεισ : Ψεχνικϊν Ζργων, Υεριβάλλοντοσ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, για τθ διερεφνθςθ 

τθσ φπαρξθσ και του είδουσ των δεδομζνων, χωρίσ καταγραφι αντίςτοιχων αιτθμάτων και 

αιτοφντων. 

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ

Δεν ζχει αναφερκεί θ δθμιουργία εφαρμογϊν.

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θ καταγραφι των ανοικτϊν δεδομζνων των εποπτευόμενων φορζων τθσ Υ.Δ.Ε. 

πραγματοποιικθκε με τθ ςυνεργαςία των οριςμζνων ςε αυτοφσ υπευκφνων, οι οποίοι και 

ενιργθςαν κατόπιν οδθγιϊν και κατευκφνςεων που τουσ παραςχζκθκε με τθν αποςτολι 

ενθμερωτικοφ υλικοφ και τθλεφωνικισ επικοινωνίασ. Ψα ςφνολα δεδομζνων που 

καταγράφθκαν παρουςιάηουν μορφζσ κλειςτοφ τφπου (φυςικι μορφι, ευαίςκθτα δεδομζνα 

κ.τ.λ.) και ζχουν ενςωματωκεί ςτθν Απόφαςθ Υεριφερειάρχθ με ΑΔΑ: Ω8ΓΨ7Ο6-ΩΓ3. Πζςω 

πρόςφατου εγγράφου μασ (30-1-2017) ζχουν λάβει οδθγίεσ για να προχωριςουν ςε ζλεγχο, 

ςφγκριςθ και καταγραφι νεότερων ςτοιχείων και ςυμπλιρωςθ επικαιροποιθμζνου αρχείου 

για τθν ζκδοςθ τθσ τροποποιθτικισ απόφαςθσ τθσ Υ.Δ.Ε. για το ςφνολο των υπθρεςιϊν και 

Φορζων τθσ. 

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χυμμετοχι ενόσ (1) υπαλλιλου ςτο Χυνζδριο MED Hackathon: "The potential of Open Data 

for Society & Entrepreneurship"  που πραγματοποιικθκε ςτο Υανεπιςτιμιο Υατρϊν τθν 

13/7/2016. 

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

Χρειάηεται καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ των Ωπθρεςιϊν του Φορζα μασ, με κατάκεςθ 

προτάςεων βελτιοποίθςθσ καταγραφισ και απεικόνιςθσ των υπαρχόντων δεδομζνων.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ ανάρτθςθ των ςυνόλων δεδομζνων γίνεται με εφκολο τρόπο και χωρίσ προβλιματα, όμωσ, 

ενδεχόμενθ βελτιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ data.gov.gr κατά το πρότυπο data.gov.uk κα 

κακιςτοφςε περιςςότερο εφχρθςτθ και λειτουργικι τθ χριςθ του κόμβου. 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σι προτάςεισ ςυνδζονται με τθν προσ τα ζξω ενθμζρωςθ και δθμοςιοποίθςθ τόςο τθσ 

φπαρξθσ και του είδουσ των δεδομζνων που διατίκενται, όςο και με τθν παροχι κινιτρων 

ιδιωτικϊν φορζων αλλά και ερευνθτικϊν, εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (ΑΨΕΛ, Υανεπιςτιμιο) για 

τθ δθμιουργία εφαρμογϊν αξιοποίθςισ τουσ. 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

Πζχρι ςιμερα δεν ζχουν αναφερκεί ανάγκεσ των Ωπθρεςιϊν τθσ  ΥΔΕ για πρόςβαςθ ςε 

δεδομζνα τρίτων. 

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Κεόδωροσ Ξόντοσ, τθλ. 2613-613161 , email: th.kontos@pde.gov.gr  

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

Ψο ςθμαντικότερο πρόβλθμα για τθν προϊκθςθ κάκε διαδικαςίασ βελτίωςθσ καταγραφισ, 

ςυγκζντρωςθσ, κατανομισ και διαχείριςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων κακϊσ και τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των Ωπθρεςιϊν τθσ Υ.Δ.Ε. (ιςχφει και για  υπθρεςιακά ηθτιματα τθσ 

τρζχουςασ κακθμερινότθτασ), είναι θ πενιχρι ςτελζχωςθ των Ωπθρεςιϊν του Φορζα μασ με 

εξειδικευμζνο προςωπικό, μετά τισ μαηικζσ αποχωριςεισ (ςυνταξιοδοτιςεισ κ.τ.λ) των 

τελευταίων ετϊν. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι θ Υεριφερειακι Ενότθτα Αχαϊασ (Ζδρα), ζχει 

407 υπαλλιλουσ ςε ςφνολο 17 Διευκφνςεων, θ Υεριφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ 

233 υπαλλιλουσ για 6 Διευκφνςεισ και απομακρυςμζνα Ψμιματα, και θ Υεριφερειακι 

Ενότθτα Θλείασ 176 υπαλλιλουσ για 6 Διευκφνςεισ. Χυνικωσ, το προςωπικό είναι 

επιβαρυμζνο με πολλαπλά (παράλλθλα) αντικείμενα και οι προϊςτάμενοι των Ωπθρεςιϊν ςε 

κάκε επιφόρτιςθ νζων αντικειμζνων, κα πρζπει να επιβαρφνουν το ίδιο προςωπικό που είναι 

αρμόδιο για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ,  τθ χριςθ εγκατεςτθμζνων εφαρμογϊν διαχείριςθσ 

του υπθρεςιακοφ ζργου, τθν αποςτολι ςτοιχείων ςτα αρμόδια Ωπουργεία, τθν αρχειοκζτθςθ 

κ.α. 

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Υεριφζρεια Ροτίου Αιγαίου (Θμ. Απάντθςθσ: 10/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 ΩΞΞ7ΛΞ-9ΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ 

ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 
33

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ 

ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 
0

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ 

ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 
0

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ 

ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 
0

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)
14

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 4

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 14

ΣΜΗΜΑΣΑ 14

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ -

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) Τχι

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν ζωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Θ Διεφκυνςθ Διαφάνειασ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε ςυνεργαςία με τον Εκτελεςτικό 

Γραμματζα  ενθμζρωςε-κάλεςε όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ Υ.Ρ.Αι. να απαντιςουν για τα  

ζγγραφα, πλθροφορίεσ και δεδομζνα που κα μποροφςαν να  αξιοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του 

Ρ. 4305/2014 (Φ.Ε.Ξ. 237/Αϋ). Ακολοφκθςε καταγραφι και αξιολόγθςθ των προσ διάκεςθ 

δεδομζνων από τισ οργανικζσ μονάδεσ που ανταποκρίκθκαν και εν ςυνεχεία θ ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Χε ςυνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ οργανικζσ μονάδεσ ορίςτθκαν οι 

διαχειριςτζσ-χριςτεσ και ςυςτάκθκε Σ.Δ.Ε. (Σμάδα Διοίκθςθσ Ζργου). Θ όλθ επικοινωνία 

μεταξφ  των οργανικϊν μονάδων ιταν κυρίωσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ψο δε 

χρονικό διάςτθμα που απαιτικθκε  ιταν  περίπου 1 ½ μινασ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Σι δυςκολίεσ που προζκυψαν κατά τθν διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ εςτιάηονται 

κυρίωσ ςτον εντοπιςμό των δεδομζνων που μποροφν να τεκοφν προσ διάκεςθ από τισ 

οργανικζσ μονάδεσ.Δεδομζνου ότι ςτθν πφλθ υπάρχουν ομοειδείσ φορείσ (Διμοι, 

Υεριφζρειεσ κ.λπ) κα μποροφςε κεντρικά να αποκωδικοποιθκοφν τα κοινά δεδομζνα και να 

ηθτθκοφν πλζον καταγραμμζνα από όλουσ τουσ ομοειδείσ φορείσ.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR

65 από τα οποία  3 από αυτά είναι άμεςα-αυτόματα επικαιροποιθμζνα από τα εκάςτοτε 

Υλθροφοριακά μασ Χυςτιματα.

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Θ Υ.Ρ.Αι. ζχει 9 Διαχειριςτζσ που ανικουν ςε οργανικζσ μονάδεσ  με τον μεγαλφτερο όγκο 

ανοικτϊν δεδομζνων των Ωπθρεςιϊν τθσ Υ.Ρ.Α. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν άμεςθ 

αξιοποίθςθ- επικαιροποίθςι τουσ. Χε περιπτϊςεισ που κάποια οργανικι μονάδα ζχει κάποια 

δεδομζνα, ζρχεται ςε επαφι με τον εκάςτοτε διαχειριςτι για τθν περεταίρω αξιολόγθςθ και 

διάκεςι τουσ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ
Δεν ζχουν καταγραφεί δυςκολίεσ ςτθν διαδικαςία ανάρτθςθσ

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

Υζραν των 3 αυτόματα επικαιροποιθμζνων δεδομζνων, θ διάκεςθ των περεταίρω δεδομζνων 

είναι τακτικι. Σ εκάςτοτε διαχειριςτισ-χριςτθσ αναλαμβάνει τθν ενθμζρωςθ-επικαιροποίθςι 

τουσ.

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν ζχει περιζλκει αίτθμα από κάποιο ενδιαφερόμενο για περεταίρω χριςθ των δεδομζνων.

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ

Υζραν των υφιςτάμενων ιςτότοπων ενθμζρωςθσ τθσ Υ.Ρ.Αι. και των υφιςτάμενων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, δεν αναπτφχτθκε κάποια νζα εφαρμογι.

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θ ενεργοποίθςθ των εποπτευόμενων φορζων τθσ Υ.Ρ.Αι. κα γίνει με τθν επικαιροποίθςθ τθσ 

Απόφαςθσ για τα Ανοιχτά Δεδομζνα.

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν ζχει αναφερκεί κάποια πρόςκλθςθ ι ςυμμετοχι ςε θμερίδα ςτελζχουσ τθσ Υ.Ρ.Αι. 

αναφορικά με τα ανοιχτά δεδομζνα.

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ

Εκ νζου διαβοφλευςθ με τισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Υ.Ρ.Αι. για τθν διάκεςθ περεταίρω 

δεδομζνων, καταγραφι και αξιολόγθςθ αυτϊν προσ περεταίρω διάκεςθ, ζκδοςθ νζασ 

επικαιροποιθμζνθσ απόφαςθσ.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

Ξεντρικι ενθμζρωςθ μζςω τθσ πφλθσ του data.gov.gr των άμεςα εμπλεκόμενων ςτελεχϊν ( 

Επιχειρθςιακϊν υπευκφνων) ςε κάκε φορζα και των ςτοιχείων επικοινωνίασ αυτϊν.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κεωρείται ςκόπιμθ θ διάκεςθ διαχείριςθσ των χρθςτϊν του κάκε φορζα ςτθν πφλθ 

data.gov.gr  μζςω ενόσ administrator ςτα πρότυπα του προγράμματοσ Δι@φγεια και θ άρςθ 

περιοριςμοφ του αρικμοφ χρθςτϊν ανά φορζα.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

Σι Υεριφζρειεσ ειςάγουν μζςω των υπθρεςιϊν τουσ και με χριςθ των ‘Ξάκετων Εφαρμογϊν 

δεδομζνα ςε Ωπουργεία, ςτα οποία δεν μπορεί θ ίδια να αξιοποιιςει με κάποιο web services.

Ενδεικτικά οι Δ/νςεισ Πεταφορϊν με το online του Ωπουργείου Ωποδομϊν και Πεταφορϊν ι 

των Δ/νςεων Αγροτικισ Σικονομίασ με τα κάκετα και μάλιςτα μζςω intranet με το Ωπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Ψροφίμων.

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Ευκυμίου Σδυςςζασ. Ψθλζφωνο: 22813 61534, email: ddhd@1730.syzefxis.gov.gr 

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Διμοσ Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ (Θμ. Απάντθςθσ: 10/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ Διμοσ Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 6Ν1ΕΩΨΗ-ΥΕΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 223

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 22

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 1

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 98

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 7

ΣΜΗΜΑΣΑ 26

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 9

ΕΥΛΞΑΛΦΣΥΣΛΘΧΘ ΑΥΣΦΑΧΘΧ (ΡΑΛ/ΤΧΛ) ΤΧΛ

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ΕΞΔΣΧΘΧ ΑΥΣΦΑΧΘΧ ΓΛΑ 

ΨΑ ΑΡΣΛΞΨΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Σ Διμαρχοσ απζςτειλε ςχετικι επιςτολι ενθμζρωςθσ. Σι Σμάδεσ Διοίκθςθσ Ζργου του 

Υρογράμματοσ «Διαφγεια» του Διμου και των Ρομικϊν Υροςϊπων, ςυμπλιρωςαν το ςχετικό 

ζντυπο καταγραφισ ςε ςυνεργαςία με τουσ Υροιςταμζνουσ Σργανικϊν Πονάδων. Ψο χρονικό 

διάςτθμα από τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ απόφαςθσ ιταν 3 μινεσ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ Δεν υπιρξαν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR 22

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) 1 Διαχειριςτισ. Επικοινωνία προφορικά και με email.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ Δεν υπιρξαν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ.

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ Χε διαδικαςία επικαιροποίθςθσ.

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ξανζνα.

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ Ξαμία.

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επικοινωνία με τα 4 Ρομικά Υρόςωπα μζςω τθσ ΣΔΕ.

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεν υπιρξε.

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ Επικαιροποίθςθ.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ Δεν υφίςτανται.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δεν υφίςτανται.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δεν υφίςτανται.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ Δεν υφίςτανται.

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Δ. Αποςτολόπουλοσ. Ψθλ: 213-2020053. e-mail: dapostolopoulos@vvv.gov.gr

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Διμοσ Κεςςαλονίκθσ (Θμ. Απάντθςθσ: 13/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ Διμοσ Κεςςαλονίκθσ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 Απόφαςθ 2015 ΑΔΑ 7Ξ29ΩΦ5-873 - Επικαιροποιθμζνθ απόφαςθ 2016 ΑΔΑ 7ΨΥΨΩΦ5-461

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

2.534

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

74

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

104

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

2.430

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)
161

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 2

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 22

ΣΜΗΜΑΣΑ 129

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 8

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) NAI (Αποφ. 1050/18564/29-2-2016,  ΑΔΑ 7ΨΥΨΩΦ5-461 )

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για τα ανοικτά δεδομζνα οι ςυντονιςτζσ τθσ ΟΔΕ του 

Ρρογράμματοσ Διαφγεια προζβθςαν ςτισ κατωτζρω ενζργειεσ:                                              1) 

Διοργάνωςθ ενθμερωτικισ θμερίδασ με ςυμμετοχι όλων των προϊςταμζνων διευκφνςεων, 

αυτοτελϊν τμθμάτων, τμθμάτων και ΡΥΔΔ – ΡΥΛΔ.

2) Χφνταξθ ςχεδίων εγκυκλίων του κ. Γενικοφ Γραμματζα και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Διοικθτικϊν και Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, με τισ οποίεσ δόκθκαν οδθγίεσ ςτισ Ωπθρεςίεσ του 

Διμου και ςτα εποπτευόμενα Ρομικά Υρόςωπα, για τθν καταμζτρθςθ, καταγραφι και 

αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων και δεδομζνων.

3) Επινόθςθ, ςχεδίαςθ και παρουςίαςθ ςχεδίου ειδικοφ πίνακα για τθν καταγραφι και 

αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων και δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν κατοχι του Διμου 

μασ.

4) Επίςκεψθ ςτο ςφνολο των οργανικϊν μονάδων του Διμου και των εποπτευομζνων 

Ρομικϊν Υροςϊπων και παρουςίαςθ του τρόπου με τον οποίο ζπρεπε να γίνει θ καταγραφι 

και θ αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων και δεδομζνων που βρίςκονται ςτθν κατοχι τουσ.

5) Υαραλαβι ςυγκζντρωςθ και μελζτθ όλων των ςυμπλθρωμζνων πινάκων με τα ςφνολα 

εγγράφων και δεδομζνων που κατζχει ο διμοσ.

6) Ξαταχϊρθςθ του περιεχομζνου των πινάκων ςε αρχείο τφπου EXCEL για επεξεργαςία και 

περαιτζρω μελζτθ.

7) Υαραπομπι ςτθν Διεφκυνςθ Ρομικισ Ωποςτιριξθσ του Διμου του κατάλογου των ςυνόλων 

εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων, που ςφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ των Ωπθρεςιϊν 

του Διμου, διατίκενται για περαιτζρω χριςθ για ζλεγχο νομιμότθτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

επιλογισ.

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ςυνζχεια) 

(υνζχεια, από το προθγοφμενο κελί, τθσ 

περιγραφισ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ 

για τα ανοικτά δεδομζνα) 

8) Επιμζλεια τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ Δθμάρχου με αρ. πρωτ. 2004/33037/30-4-2015 και 

κζμα «Ξαταγραφι και αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του 

Διμου Κεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 10 του Ρ.3448/2006», θ οποία 

αναρτικθκε ςτο Υρόγραμμα Διαφγεια τθν 30 Απριλίου 2015 και ζλαβε ΑΔΑ: 7Ξ29ΩΦ5-873. 

9) Σι τρεισ ςυντονιςτζσ τθσ ΣΔΕ ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Ρομικισ Ωποςτιριξθσ, το 

Ψμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και το Ψμιμα Γεωχωρικϊν Υλθροφοριϊν εξζταςαν το 

ηιτθμα τθσ επιλογισ τθσ καταλλθλότερθσ αδείασ ανοικτισ διάκεςθσ και περαιτζρω χριςθσ 

των ςυνόλων εγγράφων και δεδομζνων του Διμου και επιμελικθκαν τθσ ζκδοςθσ τθσ υπϋ 

αρικμ. πρωτ. 3961/907/66170/20-8-2015 απόφαςθσ Δθμάρχου με κζμα «Ξακοριςμόσ των 

αδειϊν χριςθσ για τθν ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ςυνόλων εγγράφων, 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ. 

4305/2014» με ΑΔΑ : ΩΧΗΔΩΦ5-ΥΚΒ.

10) Επικοινωνία με όλεσ τισ οργανικζσ μονάδεσ για τθν επικαιροποίθςθ των δεδομζνων μζςω 

εγκυκλίων, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τθλεφϊννου.

12) Χχεδόν ζνα χρόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ πρϊτθσ απόφαςθσ Δθμάρχου (αρ. πρωτ. 

2004/33037/30-4-2015) διοργανϊκθκε θ επικαιροποίθςθ τθσ καταγραφισ και αξιολόγθςθσ 

των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του Διμου και ακολοφκθςε θ 

επιμζλεια τθσ ζκδοςθσ νζασ ςυνολικισ επικαιροποιθμζνθσ απόφαςθσ Δθμάρχου με αρ. πρωτ. 

1050/18564/29-2-2016 και κζμα «Ξαταγραφι και αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων, 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 

10 του Ρ.3448/2006», θ οποία αναρτικθκε ςτο Υρόγραμμα Διαφγεια τθν 29 Φεβρουαρίου 

2016 και ζλαβε ΑΔΑ: 7ΨΥΨΩΦ5-461.

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014
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ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

1) Σι υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Διμου δυςκολεφτθκαν να κατανοιςουν τθν ζννοια του 

ςυνόλου εγγράφων και δεδομζνων για τθν καταγραφι και τθν αξιολόγθςι τουσ και να 

ςυμπλθρϊςουν ςωςτά τον ενδεικτικό πίνακα καταγραφισ. Ψο αντιμετωπίςαμε εντείνοντασ 

τισ δράςεισ επικοινωνίασ με όλεσ τισ υπθρεςίεσ και βοθκϊντασ τουσ να καταλάβουν το νόθμα 

και τισ διατάξεισ του νόμου. 2) Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ άδειασ χριςθσ ανοικτϊν δεδομζνων 

αποτζλεςε μια ακόμα δυςκολία. Αντιμετωπίςτθκε με τθ ςυνεργαςία των τριϊν ςυντονιςτϊν 

τθσ ΣΔΕ, τθσ Διεφκυνςθσ Ρομικισ Ωποςτιριξθσ, του Ψμιματοσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

του Ψμιματοσ Γεωχωρικϊν Υλθροφοριϊν και τθ Διοίκθςθ του Διμου.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR
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ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ψθ διαδικαςία ανάρτθςθσ επιμελικθκαν οι υπάλλθλοι διαχειριςτζσ τθσ ΣΔΕ: 1. Υαςχάλθσ 

Υαςχάλθσ του Χταφρου, κλάδου ΥΕ Διοικθτικοφ, 2. Αλμπάνθσ Ρικόλαοσ του Χωτθρίου, 

κλάδου ΥΕ Υλθροφορικισ και 3. Βαςιλόπουλοσ Αναςτάςιοσ του Ξωνςταντίνου, κλάδου ΥΕ 

Υλθροφορικισ. Θ επικοινωνία με τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Διμου γίνεται μζςω 

εγκυκλίων, που ςυντάςςονται από τουσ διαχειριςτζσ, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο και το 

τθλζφωνο. Θ παραλαβι των ψθφιακϊν ςυνόλων δεδομζνων προσ ανάρτθςθ ζγινε μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και με ψθφιακά μζςα αποκικευςθσ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Δεν αντιμετωπίςτθκαν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ κατά τθ διαδικαςία ανάρτθςθσ των ςυνόλων 

δεδομζνων. Αςκανόμαςτε όμωσ τθν ανάγκθ να τονίςουμε τθ ςυνεργαςία και τθν βοικεια 

που μασ παραςχζκθκε ςε όλθ τθν πορεία εφαρμογισ του νόμου 4305/14 από τουσ 

υπαλλιλουσ του Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ τθσ 

Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Ωπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

Θ επικαιροποίθςθ των δεδομζνων  τθσ με αρ. πρωτ. 2004/33037/30-4-2015 απόφαςθσ 

Δθμάρχου γίνεται τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο. Σι διαχειριςτζσ τθσ ΣΔΕ επιμελικθκαν 

ιδθ τθν ζκδοςθ νζασ ςυνολικισ επικαιροποιθμζνθσ απόφαςθσ Δθμάρχου με αρ. πρωτ. 

1050/18564/29-2-2016 και κζμα «Ξαταγραφι και αξιολόγθςθ των ςυνόλων εγγράφων, 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 

10 του Ρ.3448/2006», θ οποία αναρτικθκε ςτο Υρόγραμμα Διαφγεια τθν 29 Φεβρουαρίου 

2016 και ζλαβε ΑΔΑ: 7ΨΥΨΩΦ5-461. Ξάποια από τα περιεχόμενα των ςυνόλων δεδομζνων 

του Διμου, που βρίςκονται αναρτθμζνα ςτο www.data.gov.gr,  επικαιροποιοφνται ςε μθνιαία 

βάςθ.

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν ζχουμε ςτθν διάκεςθ μασ ςυγκεκριμζνο αρικμό αιτθμάτων για περαιτζρω χριςθ.  Ψα 

δεδομζνα βρίςκονται ςτθν πφλθ ανοιχτϊν δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ και είναι 

ελεφκερα ςτθν διάκεςθ του κάκε πολίτθ.  Ψο τμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

δθμιοφργθςε τθν νζα Υφλθ Ανοιχτϊν Δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ (ςε DKAN), και με 

τθν βοικεια των Google Analytics  γίνεται προςπάκεια για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ των 

ενεργειϊν των επιςκεπτϊν τθσ.

Χθμαντικό είναι ότι τα ανοικτά δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται από φοιτθτζσ των  

Υανεπιςτθμιακϊν Λδρυμάτων τθσ Κεςςαλονίκθσ, αλλά και άλλων Υανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ 

(ΕΑΥ), όπωσ μασ ζχουν ενθμερϊςει κακθγθτζσ των Λδρυμάτων,  ςτθ ςυγγραφι Διπλωματικϊν 

και Πεταπτυχιακϊν μελετϊν.

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ

Σ Διμοσ Κεςςαλονίκθσ διοργανϊνει από το 2014  καινοτόμεσ δράςεισ πλθκωποριςμοφ  

(crowdsourcing). Χτισ δράςεισ αυτζσ προχπόκεςθ ιταν θ χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων του 

φορζα, και είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν παραγωγι εφαρμογϊν. Χυγκεκριμζνα είχαμε: Πνομα 

Δράςθσ                                Ζτοσ                        Ρλικοσ Εφαρμογϊν

Apps4Thess                                   2014                                     14

Hackathess                                    2014                                     10

Apps4Thess Tourism edition     2015                                     12

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θ επικοινωνία με τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του Διμου για τθν ενεργοποίθςι τουσ γίνεται 

με τθν αποςτολι εγκυκλίων, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθλεφωνικά και με τθν επιτόπια 

παρουςία των ςυντονιςτϊν τθσ ΣΔΕ. 

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ψα ςτελζχθ του τμιματοσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςυμμετείχαν ενεργά και 

διοργάνωςαν ενδεικτικά τα  παρακάτω:   

   o Χυνεργαςία με τθν Υαγκόςμια Ψράπεηα για κζματα ανοικτϊν δεδομζνων

   o Χυνεργαςία με τθν ΛΒΠ και φορείσ τθσ πόλθσ για τθν πρόταςθ που κατζκεςε ο Διμοσ 

Κεςςαλονίκθσ ςτθν ΛΒΠ όπου παρουςίαςε το όραμά του για μια «Ζξυπνθ Υόλθ», 

επικεντρϊνοντασ ςτθν ανάγκθ για ςυνεργαςία και ςυνζργεια όλων των φορζων τθσ πόλθσ 

ςτο πεδίο τθσ ανταλλαγισ και τθσ κοινισ χριςθσ δεδομζνων του κάκε φορζα.

   o Χυμμετοχι ςε τρεισ (3) ςυναντιςεισ ςτο πλαίςιο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ για τισ 

«Ζξυπνεσ Υόλεισ» με φορείσ και άλλουσ Διμουσ τθσ χϊρασ

   o Χυνάντθςθ εργαςίασ για το χρθματοδοτοφμενο ζργο STEP

   o Υαρουςίαςθ τθσ πολιτικισ του Διμου Κεςςαλονίκθσ για τα Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

και τα ανοιχτά δεδομζνα ςτθν θμερίδα για το Εκνικό Χχζδιο Ανοιχτισ Διακυβζρνθςθσ 2016-

2018

   o Υαρουςίαςθ ςτθν θμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ενιαία Ψθφιακι Αγορά

   o Υαρουςίαςθ για το χρθματοδοτοφμενο ζργο ODEdu

   o Υαρουςίαςθ ςτο Science Festival 

   o Υαρουςίαςθ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο E- gov & E- participation (IFIP)

   o Δθμοςίευςθ ςχετικοφ άρκρου ςτο περιοδικό NetWeek

   o Διοργάνωςθ Θμερίδασ City as Platform το πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου 

Κεςςαλονίκθσ ςτον τομζα των ευφυϊν πόλεων και των ανοιχτϊν δεδομζνων      

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Συνζχεια)

Σι ςυντονιςτζσ τθσ ΣΔΕ παρακολοφκθςαν μζςω διαδικτφου τθν 24/11/2014 τθν ηωντανι 

αναμετάδοςθ τθσ Θμερίδασ με τίτλο "Θ νζα κυβερνθτικι πολιτικι για τθν ανοικτι διάκεςθ 

τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ. Κεςμικά, επιχειρθςιακά και τεχνικά κζματα για τθν εφαρμογι 

τθσ." που διοργανϊκθκε ςτθν Ακινα. Υαρακολοφκθςαν επίςθσ τθν Θμερίδα με κζμα τα 

ανοικτά δεδομζνα που διοργανϊκθκε ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΔΔΑ ςτθ Κεςςαλονίκθ τθν 

28/6/2016.

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΥΣΠΕΡΩΡ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ

   o Χυλλογι νζων ςυνόλων δεδομζνων από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου 

Κεςςαλονίκθσ

   o Υοιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων ςυνόλων δεδομζνων

   o Σπτικοποίθςθ  ςυνόλων δεδομζνων με ςκοπό τθν ποιοτικι κατανόθςθ των πλθροφοριϊν 

που εμπεριζχουν

Χε ςυνζχεια των παραπάνω, οι ςυντονιςτζσ τθσ ΣΔΕ, ςε ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία με το 

Ψμιμα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, και ενόψει τθσ δεφτερθσ ετιςιασ επικαιροποίθςθσ τθσ 

ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 10 του Ρ.4305/14, με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

και τθσ ποςότθτασ των προσ ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων, εφαρμόηουν πρόγραμμα 

επιςκζψεων ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου και ςτα εποπτευόμενα Ρομικά Υρόςωπα. Υιο 

ςυγκεκριμζνα το ενδιαφζρον τθσ ΣΔΕ κα ςτραφεί ςτον εντοπιςμό και ςτθν εξαγωγι 

μθχαναγνϊςιμων ςυνόλων δεδομζνων από πλθροφοριακά ςυςτιματα και βάςεισ δεδομζνων 

του Διμου, με τθν εφαρμογι αυτοματοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ανωνυμοποίθςθσ.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 
-

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
-

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ
-

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Υαςχάλθσ Υαςχάλθσ τθλ 2313-31-7391

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

1) Κεωροφμε ότι θ τυποποίθςθ μιασ ενιαίασ διαδικαςίασ ςυλλογισ/επικαιροποίθςθσ 

δεδομζνων, κοινισ για όλουσ τουσ φορείσ, κα βοθκοφςε ςτθν όλθ προςπάκεια και κυρίωσ 

ςτθν επικαιροποίθςθ των αναρτθμζνων ςυνόλων δεδομζνων.                                                     2) 

Κεωροφμε ότι κα ιταν χριςιμθ θ δυνατότθτα παρουςίαςθσ του περιεχομζνου των ςυνόλων 

δεδομζνων τθσ πλατφόρμασ data.gov.gr ανά ζτοσ (τθν δυνατότθτα αυτι είδαμε  ςτθν αγγλικι 

αντίςτοιχθ πλατφόρμα ανοιχτϊν δεδομζνων).                                                  3) Κεωροφμε ότι θ 

τρζχουςα διαδικαςία καταγραφισ και ςυλλογισ των ςυνόλων δεδομζνων των φορζων του 

Ελλθνικοφ δθμοςίου, ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του Ρ. 4305/2014, μπορεί να αποτελζςει 

ζναν προπομπό, ςε ςυνεργαςία με τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ διακίνθςθσ εγγράφων, ςτθν 

ομογενοποίθςθ και τυποποίθςθ τθσ ονομαςίασ των αρχείων για όλεσ τισ Ωπθρεςίεσ των 

φορζων.                                                                           4) Χτα πλαίςια τθσ αναβάκμιςθσ τθσ 

ποιότθτασ των ςυνόλων δεδομζνων, τα οποία βρίςκονται αναρτθμζνα ςτο κεντρικό 

αποκετιριο data.gov.gr, προτείνουμε τθ δθμιουργία οργάνου-ομάδασ, θ οποία κα αναλάβει 

το ζργο του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ του ςυνόλου δεδομζνων, τα οποία ζχουν ιδθ 

αναρτθκεί και κα προτείνει ςτουσ φορείσ τισ αναγκαίεσ διορκϊςεισ/βελτιϊςεισ.

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Διμοσ Ξαλαμαριάσ (Θμ. Απάντθςθσ: 15/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΛΑΣ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 490

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 130

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 151

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 209

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 1

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 10

ΣΜΗΜΑΣΑ 23

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 2

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΤΧΛ (Θ ΡΕΑ ΑΥΣΦΑΧΘ ΚΑ ΕΜΡΑΛ ΕΨΣΛΠΘ ΠΕΧΦΛ 17/2/2017)

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Ζγιναν ςυναντιςεισ με όλεσ τισ Δ/νςεισ του Διμου για τθν εφαρμογι του Ρόμου και 

αποςτάλκθκαν τα πρότυπα  για τθν αποτφπωςθ των δεδομζνων τθσ κάκε Δ/νςθσ. Ψο  χρονικό 

διάςτθμα ιταν περίπου 3 μινεσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Γενικά κάποιεσ κακυςτεριςεισ αποτφπωςθσ τθσ κατάςταςθσ κάποιων Δ/νςεων λόγω φόρτου 

εργαςίασ και ζλλειψθσ προςωπικοφ.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR 38 Χφνολα Δεδομζνων εχουν αναρτθκεί 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Θ διαδικαςία ανάρτθςθσ εγινε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ωπουργείου. Ωπάρχει προσ το 

παρόν ενασ διαχειριςτισ και ο τροποσ επικοινωνίασ με τισ οργανικζσ μονάδεσ του Διμου 

γίνεται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Δεν υπιρχαν δυςκολίεσ κατά τθν Διαδικάςια ανάρτθςθσ, άλλα όποιεσ γενικά παρατθριςεισ 

υπιρχαν, αντιμετωπίςτθκαν με τθλεφωνικι επικοινωνία με το τμιμα Διαφάνειασ του 

Ωπουργείου

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ Υερίπου 6-8 μινεσ 

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δεν υπιρχαν αιτιματα ςτθν υπθρεςία.

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ Δεν αναπτφχκθκαν εφαρμογζσ 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θ επικοινωνία με τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ ζγινε με ςυναντιςεισ για τθν επεξιγθςθ του 

Ρόμου και τθν αξία των ανοιχτϊν δεδομζνων για τθν οικονομία και τθν διαφάνεια.

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εγινε μία θμερίδα ςτο ενοδοχείο "ΞΑΨΘΧ" ςτθ Κεςςαλονίκθ και τθν παρακολοφκθςαν 2 

ςτελζχθ του Διμου.

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ

Σι επόμενεσ ενζργειεσ που ςχεδιάηουμε είναι να εξάγουμε αυτόματα ανοιχτά δεδομζνα μζςα 

από τα πλθροφορικά μασ ςυςτιμα 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ Αν μπορεί μζςα ςτθν πλατφόρμα του data.gov.gr να υπάρχει καποια υπενκφμιςθ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ----

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ----

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΓΕΩΦΓΛΑΔΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Διμοσ Φαφινασ Υικερμίου (Θμ. Απάντθςθσ: 16/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΔΘΠΣΧ ΦΑΦΘΡΑΧ ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 86

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 100

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 0

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 50

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 3

ΣΜΗΜΑΣΑ 3

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 3

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΡΑΛ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Απόφαςθ ανάκεςθσ διαχείριςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων ςε εξωτερικό φορζα.Εκκίνθςθ 

εργαςιϊν εξωτερικοφ ςυνεργάτθ τον Πάρτιο 2015 με ςυναντιςεισ με όλεσ τισ Διευκφνςεισ 

και τμιματα του Διμου για οργάνωςθ και ςυλλογι ανοιχτϊν δεδομζνων. Υαρουςίαςθ 

μελζτθσ τθσ εταιρείασ, ςτισ 27 Απριλίου 2015 ςτο Διμο. Ζγκριςθ μελζτθσ από τον Διμο. 

Ζκδοςθ απόφαςθσ ςτισ 29 Απριλίου 2015

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ Συδζν

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR 86

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Αποςτολι δεδομζνων από αρμόδιεσ Διευκφνςεισ-Ψμιματα. Επεξεργαςία και ανάρτθςθ από 

Emindtech IKE (εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ Διμου) 

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ Θ μετατροπι ανοιχτϊν δεδομζνων που διατίκονται ςε μορφι pdf  

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ Πθνιαίωσ

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 0

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ

Δυνατότθτα απεικόνιςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων με γεωχωρικι υπόςταςθ ςε κατάλλθλο 

ςφςτθμα και εφαρμογι που διατίκεται από τθν ςυνεργαηομζνθ εταιρεία ςτο φορζα όπωσ 

ζργα , κάδουσ ανακφκλωςθσ, δρομολόγια, ερωτθματολόγια , προβλιματα, ςθμεία μελετϊν  

κ.λ.π    (www.clicknspot.com).                                                                                                

Δθμιουργία κατάλλθλου κζντρου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για διάκεςθ ανοιχτϊν 

δεδομζνων ςτο www.rafina-pikermi.gr

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υραγματοποιικθκαν ςυναντιςεισ του εξωτερικοφ ςυνεργάτθ του Διμου με τουσ αρμόδιουσ 

από κάκε φορζα, ενθμερϊκθκαν περί του νόμου για τθν διάκεςθ ανοιχτϊν δεδομζνων. 

Ξαταγράφθκαν και αξιολογικθκαν τα δεδομζνα τουσ και ςτθ ςυνζχεια απεςτάλθςαν ςτον 

εξωτερικό ςυνεργάτθ του Διμου για επεξεργαςία και ανάρτθςθ. Θ διαδικαςία αποςτολισ 

δεδομζνων  διενεργείται ςε εβδομαδιαία βάςθ και ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ όταν υπάρχουν 

δεδομζνα  προσ άμεςθ ανάρτθςθ

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σ Αντιδιμαρχοσ κ. Γεϊργιοσ Ξοκκόλθσ, αρμόδιοσ για κζματα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

και θ υπάλλθλοσ του Διμου, Αναςταςία Λακωβάκθ, ΥΕ Διοικθτικοφ παρακολοφκθςαν τθ 

Χυηιτθςθ για τθν επίςπευςθ διαδικαςιϊν ςε εφαρμογι του Ρ. 4305/2014 που 

πραγματοποιικθκε ςτο Ωπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτισ 

14/12/2016. Θ κα Λακωβάκθ είχε ςυμμετάςχει και ςτθν Ενθμερωτικι Χυνάντθςθ για τα Open 

Data, ςτο Ωπουργείο Εςωτερικϊν, ςτισ 21.8.2015

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ

Ωπο καταςκευι εφαρμογι διάκεςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων  για πολίτεσ Διμου, portal 

ανοιχτϊν δεδομζνων με infographics

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΣΩΔΕΡ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ρα επιτρζπεται pdf  λόγω των προβλθμάτων που παρουςιάηονται κατά τθν μετατροπι τουσ 

(κίνδυνοσ απϊλειασ δεδομζνων)

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με λογαριαςμοφσ cloud  που δφναται να διακζτουν οι Φορείσ για 

άμεςθ και εφκολθ πρόςβαςθ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ ΣΩΔΕΡ

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Σι υπάλλθλοι του Διμου: Αναςταςία Λακωβάκθ & Παρία Παϊςτρζλθ

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΕΚΡΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ & ΨΑΧΩΔΦΣΠΕΛΩΡ (ΕΕΨΨ)

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 ΑΔΑ Αρχικισ Απόφαςθσ: 693Χ639-ΠΦΕ, ΑΔΑ Απόφαςθσ επικαιροποίθςθσ: 7Η3Ψ639-Κ95 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α 

ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

Βάςει τθσ τελευταίασ Απόφαςθσ τθσ 6/12/2016, θ ΕΕΨΨ κατζχει 104 ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που 

εμπίπτουν ςτθ δθμόςια αποςτολι τθσ

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β 

ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

Βάςει τθσ τελευταίασ Απόφαςθσ τθσ 6/12/2016, θ ΕΕΨΨ διακζτει 48 ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων ςε 

ανοικτό και μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο. (Χθμειϊνεται ότι επιπλζον αυτϊν, θ ΕΕΨΨ διακζτει για περαιτζρω αξιοποίθςθ και 

χριςθ 2 ςφνολα δεδομζνων ςε φυςικι μορφι μόνο)

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ 

ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

Βάςει τθσ τελευταίασ Απόφαςθσ τθσ 6/12/2016, δεν υφίςτανται ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που θ 

ΕΕΨΨ να διακζτει με επιβολι όρων ι μζςω αδειοδότθςθσ ι τελϊν

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ 

ΒΑΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

Βάςει τθσ τελευταίασ Απόφαςθσ τθσ 6/12/2016, 54 ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων δεν διατίκενται 

δθμόςια για περαιτζρω αξιοποίθςθ και χριςθ διότι υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ που τίκενται ςτο άρκρο 3 του Ρ. 

4305/2014

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ) Τλεσ οι Σργανικζσ Πονάδεσ τθσ ΕΕΨΨ, δθλαδι δζκα (10)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Ρ/Α

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ

Σι τζςςερεισ (4) Διευκφνςεισ τθσ ΕΕΨΨ (Ψθλεπικοινωνιϊν, Φάςματοσ, Ψαχυδρομείων, Σικονομικϊν & Διοικθτικϊν 

Ωπθρεςιϊν)

ΣΜΗΜΑΣΑ Ψα τρία (3) Ανεξάρτθτα Ψμιματα τθσ ΕΕΨΨ (Ρομικϊν Ωπθρεςιϊν, Δθμοςίων Χχζςεων, Υλθροφορικισ)

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ Ψρεισ (3) (Γραμματεία Επιτροπισ, Γραφείο Υροζδρου, Γραφείο Ρομικοφ Χυμβοφλου)

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΡΑΛ, ςτισ 6/12/2016 με ΑΔΑ Απόφαςθσ επικαιροποίθςθσ: 7Η3Ψ639-Κ95 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν 

οι εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό 

διάςτθμα από τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ 

τθν οριςτικι ζκδοςθ απόφαςθσ, οι ενζργειεσ 

και οι τρόποι επικοινωνίασ με το ςφνολο των 

οργανικϊν μονάδων)

Ξατά τθν ζκδοςθ τθσ αρχικισ Απόφαςθσ, ο Διευκυντισ Σικονομικϊν και Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν διαβίβαςε, μζςω email, 

υπθρεςιακό ςθμείωμα ςτουσ Διευκυντζσ και τουσ Υροϊςταμζνουσ των Ανεξάρτθτων Ψμθμάτων με κοινοποίθςθ ςτθ 

Διοίκθςθ, το οποίο  ενθμζρωνε τουσ Διευκυντζσ και τουσ Υροϊςταμζνουσ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ ΕΕΨΨ ςφμφωνα με το Ρ. 

4305/2014 και τουσ ηθτοφςε μζςα ςε ςυγκεκριμζνθ προκεςμία να ςυμπλθρϊςουν ζνα προκακοριςμζνο excel με τα 

απαιτοφμενα ςτοιχεία. Ψο υπθρεςιακό ςθμείωμα περιελάμβανε ςυνοπτικι περιγραφι του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου, 

το προσ ςυμπλιρωςθ διαμορφωμζνο excel, οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του excel, κακϊσ και τισ κατθγορίεσ πλθροφοριϊν που 

είχε καταγράψει παλαιότερα θ ΕΕΨΨ ςτο πλαίςιο εςωτερικοφ ζργου τθσ. Ψο ανωτζρω υλικό του υπθρεςιακοφ είχε 

προετοιμάςει θ ομάδα τθσ Διαφγειασ (ΣΔΕ). Ξατόπιν, θ ΣΔΕ οργάνωςε ενθμερωτικι παρουςίαςθ, όπου παρουςίαςε 

αναλυτικά το κζμα ςε όλο το προςωπικό. Σι Διευκυντζσ κατζνειμαν τθν εργαςία ςτουσ Υροϊςταμζνουσ των Ψμθμάτων οι 

οποίοι τθν ανζκεςαν ςε κατάλλθλα ςτελζχθ του τμιματόσ τουσ. Θ ΣΔΕ ςυγκζντρωςε τα ςυμπλθρωμζνα excel μζςω email, 

τα επεξεργάςτθκε και ςυνζταξε τθν Ειςιγθςθ. Υροτοφ τθν υποβάλει, τθ διαβίβαςε μζςω email ςτουσ Διευκυντζσ και 

Υροϊςταμζνουσ για τισ παρατθριςεισ τουσ. Θ ςχετικι Απόφαςθ τθσ Σλομζλειασ τθσ ΕΕΨΨ αναρτικθκε ςτο διαδικτυακό 

τόπο τθσ ΕΕΨΨ και ςτο πρόγραμμα Διαφγεια και διαβιβάςτθκε μζςω fax και επιςτολισ ςτο Ωπουργείο Εςωτερικϊν και 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. Από τθν ανάλθψθ ενεργειϊν ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ απαιτικθκαν 3 μινεσ. Για τθν 

ζκδοςθ τθσ Απόφαςθσ επικαιροποίθςθσ, ακολουκικθκε θ ίδια διαδικαςία. Ηθτικθκε από τουσ Διευκυντζσ και 

Υροϊςταμζνουσ να επικαιροποιιςουν το excel που είχαν ςυμπλθρϊςει κατά τθν ζκδοςθ τθσ αρχικισ Απόφαςθσ και θ 
ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΕΚΔΟΣΘΣ ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ 

ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Δυςκολία ςτθν επίτευξθ των προκεςμιϊν από τισ Σργανικζσ Πονάδεσ, λόγω φόρτου εργαςίασ από τισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτζσ τουσ

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR

Χτο www.data.gov.gr ζχουν αναρτθκεί από τθν ΕΕΨΨ 46 Χφνολα Δεδομζνων και οι επιμζρουσ Υόροι τουσ, που ακροιςτικά 

καλφπτουν όλα τα ανοικτά ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων τθσ ΕΕΨΨ, με εξαίρεςθ τισ Υράξεισ που 

διατίκενται ςε ανοικτό και μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο μζςω του Υρογράμματοσ Διαφγεια (ιςτοςελίδα 

https://diavgeia.gov.gr/f/eett). Θ αντιςτοίχιςθ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που διακζτει 

ανοικτά θ ΕΕΨΨ με τα Χφνολα Δεδομζνων και τουσ επιμζρουσ Υόρουσ που ζχουν αναρτθκεί ςτο www.data.gov.gr 

παρουςιάηεται ςτθν Απόφαςθ επικαιροποίθςθσ τθσ 6/12/2016.

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 

(ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ 

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Βάςει τθσ εκάςτοτε Απόφαςθσ για τα ανοικτά δεδομζνα και ανάλογα με το ςφνολο δεδομζνων, ο διαχειριςτισ, όπου 

απαιτείται και είναι εφικτό, αναπτφςςει προγράμματα τα οποία όταν καλοφνται από το χριςτθ του www.data.gov.gr 

ςυλλζγουν ςε πραγματικό χρόνο (online) τα δεδομζνα από το Content Management System ι από τισ κατάλλθλεσ 

εφαρμογζσ του Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ (ΣΥΧ) τθσ ΕΕΨΨ και τα εμφανίηουν ςε ανοικτό και 

μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο. Εναλλακτικά, ο διαχειριςτισ δθμοςιεφει ςτο www.data.gov.gr το url του ςυνόλου δεδομζνων 

ςτο διαδικτυακό τόπο ι ςε online εφαρμογι τθσ ΕΕΨΨ. Επομζνωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, το ςφνολο δεδομζνων 

ανανεϊνεται/ επικαιροποιείται, με ευκφνθ τθσ ΕΕΨΨ, ςτο αρμόδιο πλθροφοριακό ςφςτθμα ι ςτο δικτυακό τόπο τθσ και 

δεν απαιτείται ανανζωςθ/επικαιροποίθςθ ςτο www.data.gov.gr. Τλο το υλικό, όπωσ κεςμικό πλαίςιο, url κτλ για τα 

ανοικτά δεδομζνα δθμοςιεφεται ςτθ Γνωςιακι Υφλθ (εςωτερικό portal) τθσ ΕΕΨΨ, από όπου ενθμερϊνεται το προςωπικό. 

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Ξατά τθν αρχικι εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ, απαιτικθκε αρκετόσ ανκρωποχρόνοσ μζςα ςε μικρό χρονικό διάςτθμα για τθν 

ανάπτυξθ των ανωτζρω προγραμμάτων.

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

Οόγω των ωσ άνω αναφερκζντων τεχνολογικϊν επιλογϊν του τρόπου ανάρτθςθσ των δεδομζνων, θ επικαιροποίθςθ 

γίνεται ςε πραγματικό χρόνο 

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ 

ΕΧΟΥΝ ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ 

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν ζχουν περιζλκει ςτθν EETT αιτιματα από ενδιαφερόμενουσ για περαιτζρω χριςθ των δεδομζνων που ζχουν 

αναρτθκεί ςτο www.data.gov.gr

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ 

ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ Δεν γνωρίηουμε να ζχουν αναπτυχκεί τζτοιεσ εφαρμογζσ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ 

ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ 

ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ ΑΝΟΛΚΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ρ/Α

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ 

ΜΕ ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΡΑΛ, θ ΕΕΨΨ ςυμμετείχε α) ςε ςυηιτθςθ με κζμα τθν ανοικτι διάκεςθ των δεδομζνων ςε εφαρμογι του ν. 4305/2014  ςτθν 

αίκουςα ςυνεδριάςεων του Ωπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτισ 2/9/2015 β) ςτθν 

επιμορφωτικι δράςθ του ΕΞΔΔΑ με κζμα "Θμερίδα με αντικείμενο τα ανοικτά δεδομζνα" ςτισ 4/7/2016. 

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ Χυγγραφι εγκυκλίου με τθ διαδικαςία επικαιροποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ και τθ διαδικαςία ανάρτθςθσ ςυνόλων δεδομζνων

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Δεν υφίςτανται

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δεν υφίςτανται

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ 

ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δεν υφίςτανται

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ

Για τθν ΕΕΨΨ κα ιταν χριςιμθ θ πρόςβαςθ ςε γεωχωρικι πλθροφορία για κζματα όπωσ όρια αρχαιολογικϊν χϊρων, όρια 

δαςικϊν υπθρεςιϊν, ςυντεταγμζνεσ ςχολείων, αεροπορικζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και θ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία και τουσ 

κφκλουσ εργαςιϊν (από ΓΓΥΧ, ΓΕΠΘ κτλ) των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον Ψθλεπικοινωνιακό και Ψαχυδρομικό 

Ξλάδο. Επίςθσ, κα ιταν χριςιμθ θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με αδειοδοτικά ςυςτιματα άλλων φορζων (θλεκτρονικι 

χοριγθςθ πολεοδομικϊν εγκρίςεων, θλεκτρονικό περιβαλλοντικό μθτρϊο).

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Παρίνα Χταυροφλα Χταματογιάννθ, που ζχει οριςτεί Διαχειριςτισ ςτο www.data.gov.gr

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ Δεν υφίςτανται

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ

 



 

98 
 

 Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Υαιγνίων (Ε.Ε.Ε.Υ.) (Θμ. Απάντθςθσ: 13/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Υαιγνίων (Ε.Ε.Ε.Υ.)

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 61ΧΣΛΠΟ-6Ξ0

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 24

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 9

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 0

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 12

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 0

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 6

ΣΜΗΜΑΣΑ 24

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 3

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) ΤΧΛ

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Θ Ε.Ε.Ε.Υ. εξζδωςε τθ με αρικμό πρωτοκόλλου ΥΦΥ3224100315 – 10/03/2015 απόφαςθ, με τθν οποία ςυγκροτικθκε 

Σμάδα Διοίκθςθσ Ζργου (Σ.Δ.Ε), ϊςτε να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ εφαρμογισ του Ρ. 4305/2014. Χτθν Σ.Δ.Ε ςυμμετείχαν 

13 ςτελζχθ τθσ Αρχισ, ενϊ υπιρχε εκπροςϊπθςθ από κάκε υπθρεςιακι μονάδα επιπζδου Διεφκυνςθσ, με παρουςία 

τουλάχιςτον 2 ςτελεχϊν από κακεμιά. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ καταγραφισ και κατθγοριοποίθςθσ των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων, 

πραγματοποιικθκαν 6 ςυνεδριάςεισ τθσ Σ.Δ.Ε (το χρονικό διάςτθμα μεταξφ 18/03/2015 και 21/04/2015), ενϊ για τθν 

αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Σ.Δ.Ε και διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποιικθκε ειδικόσ ςυνεργατικόσ ιςτότοποσ 

(SharePoint site), ςτον οποίο τα μζλθ τθσ Σ.Δ.Ε μποροφςαν να ειςάγουν, ενθμερϊνουν και διαχειρίηονται τα ςφνολα 

εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων τθσ Αρχισ τα οποία καταγράφουν.

Πεκοδολογικά, θ διαδικαςία που ακολουκικθκε από τθν Σ.Δ.Ε περιγράφεται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια:

1. Ξαταγραφι υπθρεςιακϊν ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων ανά οργανικι μονάδα τθσ Αρχισ. Σι 

εκπρόςωποι κάκε υπθρεςιακισ μονάδασ τθσ Αρχισ ςτθν Σ.Δ.Ε, ςε διαβοφλευςθ με τα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ που 

ανικουν, κατζγραψαν τα ςφνολα εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

Διεφκυνςισ τουσ.

2. Σριςτικοποίθςθ τθσ καταγραφισ ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων τθσ Αρχισ. Θ Σ.Δ.Ε οριςτικοποίθςε 

τθν καταγραφι των ςυνόλων εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων και παριγαγε τθν τελικι λίςτα καταγραφισ, 

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Υαρουςιάηονται δυςκολίεσ ςτθν τιρθςθ των ςυνόλων δεδομζνων για τα οποία θ Αρχι δεν είχε τθν υποχρζωςθ να τθρεί 

πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου και ωσ εκ τοφτου δεν υπιρχαν εςωτερικοί μθχανιςμοί για τθν επικαιροποίθςι τουσ. Για 

τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αυτοφ αναπτφχκθκαν διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ των αρχείων.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR 22

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Σ διαχειριςτισ και αρμόδιοσ για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων ςτθν πφλθ data.gov.gr είναι ζνασ, ενϊ για τθν επικοινωνία 

με τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ χρθςιμοποιοφνται τόςο θ θλεκτρονικι αλλθλογραφία, όςο και θ επικοινωνία μζςω του 

ςυνεργατικοφ περιβάλλοντοσ το οποίο ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ Δεν παρατθροφνται δυςκολίεσ κατά τθν ανάρτθςθ.

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

Τςον αφορά τα δθμόςια μθτρϊα παιγνίων που τθρεί θ αρχι θ ενθμζρωςθ γίνεται ςε πραγματικό χρόνο. Για τα υπόλοιπα 

ςφνολα δεδομζνων, θ ενθμζρωςθ γίνεται 2 φορζσ ανά ζτοσ.

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 0

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ 0

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θ Αρχι δε διακζτει εποπτευόμενουσ φορείσ.

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ

Χτον άμεςο προγραμματιςμό τθσ Αρχισ είναι θ ανανζωςθ τθσ Σ.Δ.Ε, ϊςτε να καλφπτει με τρόπο πιο αντιπροςωπευτικό τθ 

νζα οργανωτικι δομι τθσ Αρχισ και ςτθ ςυνζχεια θ επικαιροποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Ρ. 4305/2014. Τςον αφορά το 

τεχνικό κομμάτι ςχεδιάηεται θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ των ςυνόλων δεδομζνων, ϊςτε να μθ 

παρατθροφνται κακυςτεριςεισ ςτθν ενθμζρωςι τουσ.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ για τθ χριςθ του API. Απουςία ςχετικοφ εγχειριδίου χριςθσ.

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ Δεν υπάρχουν προσ το παρόν.

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ Αντϊνιοσ Αλεξίου, Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ Χχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Χυςτθμάτων, Διεφκυνςθ Ψεχνολογιϊν Ωποδομϊν

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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 Ελλθνικι Χτατιςτικι Αρχι (Θμ. Απάντθςθσ: 15/2/2017) 

ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ (ΕΟΧΨΑΨ)

ΑΔΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ Ν. 4305/2014 ΩΣ1Ξ6ΧΛ-ΣΟΨ

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

234

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

165

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

9

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ ΒΑΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

60

ΑΛΚΜΟΣ ΕΜΡΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

(ΣΥΝΟΛΟ)
1 (ΕΟΧΨΑΨ)

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 2

ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 13

ΣΜΗΜΑΣΑ 69

ΛΟΙΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 32 (Αυτοτελι Γραφεία Χτατιςτικισ Ρομϊν)

ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ (ΝΑΛ/ΠΧΛ) Τχι

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΓΛΑ 

ΤΑ ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Ενδεικτικά παρακαλοφμε να αναφερκοφν οι 

εμπλεκόμενεσ μονάδεσ, το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ανάλθψθ ενεργειϊν εωσ τθν οριςτικι ζκδοςθ 

απόφαςθσ, οι ενζργειεσ και οι τρόποι επικοινωνίασ 

με το ςφνολο των οργανικϊν μονάδων)

Ψυπικά, ωσ εκ τθσ φφςθσ τθσ ΕΟΧΨΑΨ, εμπλζκεται το ςφνολο των μονάδων τθσ Αρχισ. Εξαιτίασ 

όμωσ τθσ διαρκοφσ δθμοςίευςθσ πλθροφοριϊν, που προκφπτουν μετά τθν επεξεργαςία 

αυςτθρά εμπιςτευτικϊν δεδομζνων, οι δθμοςιοποιιςιμεσ πλθροφορίεσ είναι  πλιρωσ 

κακοριςμζνεσ και ιδθ δθμοςιευμζνεσ ςε πολφ μεγάλο βακμό. Ψα Ψμιματα που κατά κφριο 

λόγο διαμόρφωςαν και κοινοποίθςαν ςτο data.gov.gr τα ςχετικά δεδομζνα είναι  τα: Ψμιμα 

Χυντονιςμοφ και Υρογραμματιςμοφ (Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ) και Ψμιμα 

Θλεκτρονικισ Υλθροφόρθςθσ (Διεφκυνςθ Υλθροφορικισ). Σ χρόνοσ που απαιτικθκε 

(αποφάςεισ, ταυτοποίθςθ δεδομζνων, ςυλλογι, αποςτολι) δε μπορεί να κακοριςτεί ακριβϊσ 

γιατί δεν υπιρξε αποκλειςτικι απαςχόλθςθ υπαλλιλων, κατ' εκτίμθςθ όμωσ δεν υπερβαίνει 

τισ 2-3 ανκρωποεβδομάδεσ.  

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΤΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ Δεν υπιρξαν δυςκολίεσ.

ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΑΝΑΤΘΚΕΛ ΕΩΣ ΣΘΜΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ 

ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ WWW.DATA.GOV.GR 116 (ζωσ 8-2-2017)

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ (ΑΛΚΜΟΣ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΩΝ, ΤΟΡΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΜΕ 

ΟΓΑΝΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ζνασ διαχειριςτισ του data.gov.gr (Ψρζκλα Χτυλιανι). Θ επικοινωνία γίνεται μζςω e-mail και 

τθλεφϊνου.

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ - ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ

Σ μεγάλοσ αρικμόσ δεδομζνων και θ ςυνεχισ επικαιροποίθςθ τουσ από τθν ΕΟΧΨΑΨ. Ζγινε 

ομαδοποίθςθ ςε ενότθτεσ (ςφνολα δεδομζνων). Ξάκε ςφνολο δεδομζνων περιλαμβάνει 

Δεδομζνα και Υόρουσ με ςφνδεςμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΟΧΨΑΨ.

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΚΑΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

Θ επικαιροποίθςθ γίνεται όταν δθμοςιεφουμε νζεσ κατθγορίεσ δεδομζνων. Θ ςυχνότθτα 

μπορεί να είναι δφο ζωσ τρεισ φορζσ το χρόνο.

ΑΛΚΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΕΧΟΥΝ 

ΡΕΛΕΛΚΕΛ ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΑΡΟ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟΥΣ ΓΛΑ ΡΕΑΛΤΕΩ ΧΘΣΘ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δεν ζχουν ζρκει αιτιματα μζςω του data.gov.gr.

ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΑΝΑΡΤΥΧΚΘΚΑΝ 

ΒΑΣΕΛ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ

1. Site: http://www.terra.gr Ωπθρεςίεσ γεωγραφικϊν δεδομζνων, γεωεπεξεργαςίασ, Web & 

Mobile Εφαρμογζσ. 2. Γεωαπεικόνιςθ Web GIS Αγρινίου 

http://www.geoapikonisis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=

119&lang=el   3.  http://www.tradingeconomics.com/greece/calendar 4. 

http://www.athenssocialatlas.gr/ 5. http://crisisobs.gr/  6.  Υανόραμα απογραφικϊν 

δεδομζνων  1991-2011  https://panorama.statistics.gr/  

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΜΕ 

ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΕΛΣ ΓΛΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ ΤΩΝ 

ΑΝΟΛΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ 

ΘΜΕΛΔΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ Κ.Α. ΑΝΑΦΟΛΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΑΝΟΛΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΓΕΛΩΝ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΡΟΦΑΣΘΣ 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ 

ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΘΣΘΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΣΑΣ ΓΛΑ ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΕ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΛΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΦΟΕΩΝ ΡΑΛ

ΥΡΕΥΚΥΝΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ

ΛΟΛΡΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ

ENOTHTA A': ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΚΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4305/2014

ENOTHTA Β': ΕΦΑΜΟΓΘ ΑΡΟΦΑΣΘΣ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ENOTHTA Γ': ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΡΟΣ ΒΕΛΤΛΩΣΘ - ΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ
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Δεδομζνα 

 

 Εξαγωγι ςτοιχείων από κεντρικό αποκετιριο www.data.gov.gr  (Θμ. Εξαγωγισ: 

20.1.2017) 

ΦΟΕΛΣ DATASETS (20/1/2017) 

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ 2 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ 31 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ 5 

ΩΔΠΘΔ 27 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΡΘΧΛΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 4 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ 37 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 27 

ΠΑΞ ΚΦΑΞ 1 

ΩΥΕΧ 9 

ΩΥΕΞΑ 35 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ 95 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ 1 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ 40 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ 56 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ, ΑΡΑΥΨΩΘΧ 23 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ 2 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ, ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΕΟΟΑΔΑΧ ΞΑΛ ΛΣΡΛΣΩ 25 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ - ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 298 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΘΥΕΛΦΣΩ - ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 75 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΛΓΑΛΣΩ 24 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΨΨΛΞΘΧ 3 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ 127 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ 9 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 73 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 51 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 57 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ 6 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 13 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 16 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 16 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ; 59 

http://www.data.gov.gr/
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ΦΟΕΛΣ DATASETS (20/1/2017) 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ 5 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ 20 

ΔΘΠΣΧ ΒΣΟΣΩ 35 

ΔΘΠΣΧ ΧΞΩΔΦΑΧ 19 

ΔΘΠΣΧ ΧΛΞΩΩΡΛΩΡ 7 

ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ 8 

ΔΘΠΣΧ ΠΕΓΑΦΕΩΡ  2 

ΔΘΠΣΧ ΠΑΟΕΒΛΗΛΣΩ 3 

ΔΘΠΣΧ ΠΩΟΣΥΣΨΑΠΣΩ 25 

ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΑΟΕΩ 0 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ 26 

ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΧΠΩΦΡΘΧ 48 

ΔΘΠΣΧ ΛΟΛΣΩ 23 

ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ 31 

ΔΘΠΣΧ ΛΕΦΑΥΕΨΦΑΧ 36 

ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ 1 

ΔΘΠΣΧ ΦΕΚΩΠΡΘΧ 35 

ΔΘΠΣΧ ΔΑΦΡΘΧ ΩΠΘΨΨΣΩ 15 

ΔΘΠΣΧ ΔΣΑΨΣΩ 3 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ  31 

ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΥΦΣΥΣΡΨΛΔΑΧ 7 

ΔΘΠΣΧ ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ 16 

ΔΘΠΣΧ ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ 33 

ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ-ΧΑΟΞΘΔΣΡΣΧ 26 

ΔΘΠΣΧ ΛΩΑΡΡΛΨΩΡ 36 

ΔΘΠΣΧ ΞΑΦΥΕΡΘΧΛΣΩ 4 

ΔΘΠΣΧ ΞΛΟΞΛΧ 21 

ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΔΕΟΛΣΩ -ΕΩΣΧΠΣΩ 4 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΓΓΑΛΣΩ 14 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΨΦΕΩΡ  24 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΛΦΑΛΑ 47 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΟΟΑΧ 19 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΡΨΕΟΘΧ 17 

ΔΘΠΣΧ ΦΑΦΘΡΑΧ ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ 70 

ΔΘΠΣΧ ΟΑΠΛΕΩΡ 13 

ΔΘΠΣΧ ΒΑΦΘΧ - ΒΣΩΟΑΧ ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ 22 

ΔΘΠΣΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 74 

ΔΘΠΣΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ 6 

ΔΘΠΣΧ ΨΦΛΞΞΑΛΩΡ 44 

ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ 37 

ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΣΚΕΘΧ-ΨΩΧΛΞΣΩ 22 

ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ 38 

ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ 3 
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ΦΟΕΛΣ DATASETS (20/1/2017) 

ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ 33 

ΔΘΠΣΧ ΞΦΩΥΛΑΧ 21 

ΔΘΠΣΧ ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ 13 

ΔΘΠΣΧ ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΘΧ 5 

ΔΘΠΣΧ ΡΛΞΑΛΑΧ - ΑΓ. Λ. ΦΕΡΨΘ 95 

ΔΘΠΣΧ ΠΩΟΣΩ - ΑΓ. ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ 6 

ΔΘΠΣΧ ΩΦΩΥΣΩ 6 

ΔΘΠΣΧ ΦΣΔΣΩ 0 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΛΔΑΦΛΣΩ 17 

ΑΔΑΕ 9 

ΑΦΧΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΧΑΦΑΞΨΘΦΑ 1 

ΑΧΕΥ 12 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΑΨΣΠΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 5 

ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ ΥΑΛΓΡΛΩΡ 19 

ΕΟΧΨΑΨ  111 

ΕΡΛΑΛΑ ΑΡΕΑΦΨΘΨΘ ΑΦΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ 5 

ΕΕΨΨ 46 

ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣΩ 9 

ΓΕΔΔ 2 

ΦΑΧ 9 

ΧΕΕΔΔ 2 

ΧΩΡΘΓΣΦΣΧ ΨΣΩ ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΘ 9 

ΧΩΡΘΓΣΦΣΧ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ 3 

ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 8 

ΨΕΛ ΘΥΕΛΦΣΩ 6 

ΨΕΛ ΑΚΘΡΑΧ 4 

ΕΞΥΑ 6 

4H ΩΥΕ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ 8 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΑΓΛΣΧ ΥΑΩΟΣΧ 2 

ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ ΑΕ 3 

ΠΥΕΡΑΞΕΛΣ ΦΩΨΣΥΑΚΣΟΣΓΛΞΣ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ 20 

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΑΧ 9 

ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ 7 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 9 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΓΕΩΦΓΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΔΘΠΘΨΦΑ 30 

ΕΠΩ 44 
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ΦΟΕΛΣ DATASETS (20/1/2017) 

ΕΚΡΛΞΣ ΨΩΥΣΓΦΑΦΕΛΣ 3 

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ 4 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΕΟΟΑΧ-ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑΞΘ ΠΣΡΑΔΑ 
ΓΛΑΡΡΛΨΧΩΡ 1 

ΦΔ ΣΦΣΩΧ ΥΑΦΡΩΡΑ 1 

ΓΕΡΛΞΑ ΑΦΧΕΛΑ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ  409 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΥΑΥΑΓΕΩΦΓΛΣΩ 7 

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 35 

ΓΕΡΛΞΣ ΣΓΞΣΟΣΓΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΘΦΛΧΛΑΧ ΣΛ ΑΓΛΣΛ 
ΑΡΑΦΓΩΦΣΛ 2 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ -ΠΑΛΕΩΨΘΦΛΣ ΕΟΕΡΑ 
ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ 13 

ΕΚΡΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 10 

7Θ ΩΥΕ 0 

ΕΡΛΑΛΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΕΑΦΨΘΨΑ ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΩΡ ΕΨΑΑ 7 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΟΑΦΛΧΑΧ 6 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΑΚΘΡΩΡ 4 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 7 

ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΓΕΩΥΣΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 13 

ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 4 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΕΟΟΑΧ-ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑΞΘ ΠΣΡΑΔΑ 
ΕΔΕΧΧΑΧ 2 

ΛΞΑ 12 

ΛΔΦΩΠΑ ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ 2 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΚΦΑΞΘΧ 4 

ΞΕΚΛ 5 

ΞΕΡΨΦΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΦΕΩΡΩΡ 
ΞΕΥΕ 4 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 12 

ΓΡ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΣΥΣΩΟΕΛΣ 
ΥΑΨΘΧΛΩΡ 0 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ ΧΛΧΠΑΡΣΓΟΕΛΣ 13 

ΞΨΥ ΑΕ 1 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΠΑΠΑΨΧΕΛΣ ΠΥΣΔΣΧΑΞΕΛΣ 20 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΨΣΟΕΠΑΛΔΑΧ ΠΥΣΔΣΧΑΞΕΛΣ 19 
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ΦΟΕΛΣ DATASETS (20/1/2017) 

ΠΕΨΣΧΛΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΧΨΦΑΨΣΩ 10 

ΠΣΔ ΑΕ 4 

ΣΑΧΑ 1 

ΣΑΕΔ 52 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ ΑΧΦΑΟΛΧΕΩΡ ΣΓΑ 2 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΕΟΟΑΔΑΧ 2 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ ΡΕΑΧ 
ΥΦΣΥΣΡΨΛΔΑΧ 2 

ΦΔ ΠΑΦΑΚΩΡΑ 1 

ΣΥΕΞΕΥΕ 10 

ΣΑΕΕ 10 

ΣΧΩ 8 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΑΛΔΩΡ ΥΕΡΨΕΟΘΧ 4 

ΨΗΑΡΕΛΣ 16 

ΧΥΘΟΛΩΥΣΩΟΕΛΣ 13 

ΧΛΧΠΑΡΣΓΟΕΛΣ ΑΠΑΟΛΑ ΦΟΕΠΛΡΓΞ 7 

ΨΑΩΨΕΞΩ 8 

ΨΑΥΛΨ 6 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΘΥΕΛΦΣΩ 15 

ΨΑΠΕΛΣ ΥΑΦΑΞΑΨΑΚΘΞΩΡ 12 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΘΠΑΚΕΛΑΧ ΒΕΦΣΛΑΧ 8 

ΣΥΝΟΛΟ 3622 

 

 

 Αποφάςεισ περιγραφισ ςυνόλων εγγράφων πλθροφοριϊν και δεδομζνων  (Αρχείο 

Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και Ξαινοτομίασ  - θμ. Εξαγωγισ: 

22.2.2017) 

ΦΟΕΑΣ ΑΔΑ 

ΥΦΩΘΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΨΑΘΧ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΨΣΩ 
ΥΣΟΛΨΘ 

771Ο465ΦΚΕ-Λ89  

ΥΦΩΘΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΑΞΘΧ 7ΞΠΦ465ΦΚΕ-ΦΞΩ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ Ω9Α04653Σ7-Ρ7Φ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ 94ΔΛ4653ΥΧ-893  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ & ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ 6ΚΕΑ4653Υ4-ΧΦΦ  

https://diavgeia.gov.gr/doc/771%CE%9B465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%9989
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%9C%CE%A1465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%A1%CE%9A%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%9104653%CE%9F7-%CE%9D7%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%94%CE%994653%CE%A0%CE%A3-893
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%95%CE%914653%CE%A04-%CE%A3%CE%A6%CE%A1
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ΑΡΩΨΑΨΣ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΕΥΛΟΣΓΘΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 73Ρ36Θ6-ΚΦΥ  

ΑΦΧΘ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΑΥΣΦΦΘΨΣΩ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ΑΔΑΕ) 623ΨΛΔ1-ΦΛ1  

ΑΦΧΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΧΑΦΑΞΨΘΦΑ 7ΟΣ3ΛΠΣ-ΧΚ3  

ΓΕΡΛΞΣΧ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΨΞ6ΨΣΦΦ6-7ΘΨ  

Εκνικι Επιτροπι Ψθλεπικοινωνιϊν και Ψαχυδρομείων (ΕΕΨΨ) 693Χ639-ΠPE  

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΑΨΣΠΛΞΘΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 68ΘΨ469ΘΕΦ-745  

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ (ΕΟΧΨΑΨ) ΩΣ1Ξ6ΧΛ-ΣΟΨ  

ΕΡΛΑΛΑ ΑΡΕΑΦΨΘΨΘ ΑΦΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ 
7ΦΦΧΣΨΒ-ΡΩΦ  

Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ (ΕΥΑΡΨ) 
7ΧΦΓΛΠ-Η49  

ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ ΥΑΛΓΡΛΩΡ (Ε.Ε.Ε.Υ.) 61ΧΣΛΠΟ-6Ξ0  

ΦΩΚΠΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΩΡ 
6ΠΣΞΥ2-ΡΧΩ  

ΧΩΡΘΓΣΦΣΧ ΨΣΩ ΞΑΨΑΡΑΟΩΨΘ 
7Υ59ΛΠ1-3Χ  

ΧΩΡΘΓΣΦΣΧ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ 6ΦΗΛΛΠ0-Θ0Σ  

ΧΩΠΑ ΕΟΕΓΞΨΩΡ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
(ΧΕΕΔΔ) 

ΩΧΗΚΩ-ΒΕΦ  

ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΕΛΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 6Φ3Φ46Ψ8ΧΒ-52Γ 

ΞΑΥΣΔΛΧΨΦΛΑΞΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ ΑΚΘΡΩΡ Ω3146ΨΗ2Ρ-ΒΧΑ  

ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΔΕΟΛΣΩ-ΕΩΣΧΠΣΩ 
7ΓΦ5ΩΟΒ-ΦΒ7/23.4.2015, 
71ΑΞΩΟΒ-221/29.4.2015 

ΔΘΠΣΧ ΒΑΦΘΧ - ΒΣΩΟΑΧ - ΒΣΩΟΛΑΓΠΕΡΘΧ 6Ρ1ΕΩΨΗ-ΩΕΗ  

ΔΘΠΣΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 7Ξ29ΩΦ5-873  

ΔΘΠΣΧ ΥΑΓΓΑΛΣΩ 7ΞΛΩΩΨ-ΞΕ7 

ΔΘΠΣΧ ΞΦΩΥΛΑΧ ΩΨ81ΩΟ6-5Φ2 

ΔΘΠΣΧ ΟΑΠΛΕΩΡ 6Β04ΩΟΞ-77Ψ 

ΔΘΠΣΧ ΠΩΟΣΥΣΨΑΠΣΩ 79ΧΛΩΞ-0Κ8 

ΔΘΠΣΧ ΞΑΦΥΕΡΘΧΛΣΩ 7Ξ0ΓΩΕΓ-ΕΚ9  

https://diavgeia.gov.gr/doc/73%CE%9D36%CE%976-%CE%98%CE%A6%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/623%CE%A8%CE%99%CE%941-%CE%A6%CE%991
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9B%CE%9F3%CE%99%CE%9C%CE%9F-%CE%A3%CE%983
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A6%CE%A8%CE%9F%CE%A1%CE%A16-7%CE%97%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/693%CE%A7639-%CE%9C%CE%A1%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%97%CE%A4469%CE%97%CE%95%CE%A1-745
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F1%CE%9A6%CE%A3%CE%99-%CE%9F%CE%9B%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%A1%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9D%CE%A5%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A7%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9C%CE%9E-%CE%9649
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A7%CE%9F%CE%99%CE%9C%CE%9B-6%CE%9A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9E%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A02-%CE%9D%CE%A7%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A059%CE%99%CE%9C1-%CE%9E3%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%96%CE%99%CE%99%CE%9C0-%CE%970%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%96%CE%98%CE%A9-%CE%92%CE%95%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A931%CE%9E46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%92%CE%A3%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D1%CE%95%CE%A9%CE%A8%CE%96-%CE%A5%CE%95%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A29%CE%A9%CE%A15-873
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%99%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%A8-%CE%9A%CE%957
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A0%CE%93%CE%A9%CE%95%CE%93-%CE%95%CE%989
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ΔΘΠΣΧ ΥΕΡΨΕΟΘΧ 6Β4ΣΩ3-ΡΦΕ  

ΔΘΠΣΧ ΥΑΨΦΑΧ 
6ΚΨΣΩΛ-ΧΧΥ, ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΚΘΞΕ 

ΠΕ ΨΘΡ ΑΔΑ:  6ΩΧΒΩΛ-Χ1Ω  

ΔΘΠΣΧ ΦΑΦΘΡΑΧ ΥΛΞΕΦΠΛΣΩ 73ΗΩ16-2ΠΠ 

ΔΘΠΣΧ ΨΦΛΞΞΑΛΩΡ ΩΘΔΩΘ9-Ψ5Α  

ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΣΚΕΘΧ ΨΩΧΛΞΣΩ 6Κ68ΩΘ8-ΑΨΓ  

ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ ΨΕΚ5ΩΦ3-ΧΒΦ  

ΔΘΠΣΧ ΛΕΦΑΥΕΨΦΑΧ ΩΡΣΞΩΦ8-ΣΘ2  

ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΟΛΚΕΑΧ 67ΞΥΩΕΞ-0ΚΓ 

ΔΘΠΣΧ  ΧΛΞΩΩΡΛΩΡ Ω3Ψ6Ω1Κ-Φ4Φ  

ΔΘΠΣΧ ΡΛΞΑΛΑ ΦΕΡΨΘ 7Ξ2ΩΩΞΑ-Κ1Φ  

ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΑΔΕΟΦΕΛΑΧ- ΧΑΟΞΘΔΣΡΑΧ 6ΔΞΩΘΓ-ΩΧΠ  

ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ Β87ΔΩΕΦ-ΡΦΠ  

ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΥΦΣΥΣΡΨΛΔΑΧ 
Ω0ΨΠΩΞΨ-ΨΧΓ  

ΔΘΠΣΧ ΦΕΚΩΠΡΘΧ ΩΣΩΚΩ1Ψ-ΒΒΦ  

ΔΘΠΣΧ ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ ΩΨ98ΩΨ9-ΟΘΞ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 6ΣΩΑ7ΟΟ-ΩΕΑ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΛΣΡΛΩΡ ΡΘΧΩΡ Ω8557ΟΕ-9Χ2  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΡΣΨΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ ΩΦ7Ο-9ΑΧ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ ΩΩ8Ψ7ΟΒ-ΥΦΡ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΩΔΚΘ7ΟΨ-09Σ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ 7ΔΟΞ7ΟΦ-Γ28  

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ - ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ Ω4ΞΓΣΦ10-ΨΧ9  

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΘΥΕΛΦΣΩ - ΔΩΨ. ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ Ω2ΗΩΣΦ1Γ-ΑΘΦ  

Γ.Ρ.ΞΣΗΑΡΘΧ ΠΑΠΑΨΧΕΛΣ-ΠΥΣΔΣΧΑΞΕΛΣ 6ΨΧΧ4690ΒΧ-ΔΛΞ  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%924%CE%9F%CE%A9%CE%9E3-%CE%9D%CE%A6%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A8%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%99-%CE%A3%CE%A7%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A8%CE%9F%CE%A9%CE%9E%CE%99-%CE%A3%CE%A7%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9E%CE%94%CE%A9%CE%979-%CE%A85%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9868%CE%A9%CE%978-%CE%91%CE%A4%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%985%CE%A9%CE%A13-%CE%A3%CE%92%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%9A%CE%A9%CE%A18-%CE%9F%CE%972
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A86%CE%A91%CE%98-%CE%A14%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A2%CE%A5%CE%A9%CE%9A%CE%91-%CE%981%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%94%CE%9A%CE%A9%CE%97%CE%93-%CE%A5%CE%A3%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9287%CE%94%CE%A9%CE%95%CE%A1-%CE%9D%CE%A1%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A4%CE%9C%CE%A9%CE%9A%CE%A4-%CE%A4%CE%A3%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A9%CE%98%CE%A91%CE%A8-%CE%92%CE%92%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A498%CE%A9%CE%A89-%CE%9B%CE%97%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A5%CE%917%CE%9B%CE%9B-%CE%A5%CE%95%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98557%CE%9B%CE%95-9%CE%A32
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%A1%CE%9E7%CE%9B%CE%9E-9%CE%91%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A98%CE%A47%CE%9B%CE%92-%CE%A0%CE%A1%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%98%CE%977%CE%9B%CE%A8-09%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%94%CE%9B%CE%9A7%CE%9B%CE%A1-%CE%9328
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%9A%CE%93%CE%9F%CE%A110-%CE%A4%CE%A79
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%96%CE%A9%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%91%CE%97%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A7%CE%A34690%CE%92%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%9A
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ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘΧ 7ΘΚΦ469ΘΕΥ-Χ9Ψ  

ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ 73Ω5469ΘΕΗ-450  

ΛΞΑ-ΕΨΑΠ  79Π54691ΩΓ-3ΒΨ  

ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΓΕΩΥΣΡΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ  
61ΔΣ46ΨΧΞ6-Γ30  

ΨΑΠΕΛΣ ΥΑΦΑΞΑΨΑΚΘΞΩΡ ΞΑΛ ΔΑΡΕΛΩΡ 660Η469ΘΘ7-ΗΩΘ  

ΨΑΠΕΛΣ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΔΛΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ (ΨΑΥΛΨ) 

 ΦΣΦΕΑΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΣΦΣΩΧ ΥΑΦΡΩΡΑ ΞΑΛ ΩΓΦΣΨΣΥΣΩ 
ΠΣΩΧΨΣΩ 

ΩΧΨΦ46Ψ8Β-Φ7Ο  

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΨΟ7Χ469ΘΞ-07Ο  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΕΟΟΑΧ - Ρ.Π ΕΔΕΧΧΑΧ 7ΧΡ4690ΒΟ-ΓΑ  

T.Α.Ω.Ψ.Ε.Ξ.Ω ΩΡ78ΣΦΦΗ-Σ3Ρ  

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ (Ε.Σ.Ψ.) ΩΑΦΒ469ΘΛΗ-ΛΟ7  

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ  Ω3Υ469ΘΕΠ-ΠΞΒ  

Σργανιςμόσ Υολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ του Διμου Ρζασ 
Υροποντίδασ Ω2Χ6ΣΟΛΨ-Γ8Υ  

ΕΓΡΑΨΛΑ ΣΔΣΧ ΑΕ 696Σ46Ψ8ΣΡ-09Ω  

ΠΣΡΑΔΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΨΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΠΣΔ Α.Ε) 

ΩΒΩ946ΨΧΨΨ-5Φ  

ΣΔΛΞΕΧ ΧΩΓΞΣΛΡΩΡΛΕΧ Α.Ε.  
(Σ.ΧΩ. Α.Ε. ) 

75ΔΣΞΩ0-ΔΓ9  

ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ (Λ.ΡΕ.ΔΛ.ΒΛ.Π.) ΩΞ6Γ46ΨΗΧΥ-Α4Ω  

ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ Α.Ε. 
7ΦΕ346Ψ8Σ3-3ΦΒ  

ΕΚΡΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ (ΕΔΕΨ ΑΕ) 76ΒΧ469ΘΦΧ-0ΦΚ  

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΟΑΦΛΧΑΧ ΩΗΛΓ46ΨΧΛΑ-ΠΒ  

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ 67Ψ646ΨΧΛΧ-Ε12  

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΑΚΘΡΩΡ 6ΘΩ246ΨΧΛΩ-Θ9Η  

Ε.Π.Ω 6ΦΥΑ6-Χ8Σ  

ΓΕΡΛΞΑ ΑΦΧΕΛΑ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ (ΓΑΞ) 7ΕΧΨ4653ΥΧ-8Θ8 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%97%CE%98%CE%A6469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%A39%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/73%CE%A95469%CE%97%CE%95%CE%96-450
https://diavgeia.gov.gr/doc/79%CE%9C54691%CE%A9%CE%93-3%CE%92%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%94%CE%9F46%CE%A8%CE%A7%CE%9A6-%CE%9330
https://diavgeia.gov.gr/doc/660%CE%96469%CE%97%CE%977-%CE%96%CE%A5%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A4%CE%A646%CE%A88%CE%92%CE%9E-%CE%A67%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B7%CE%A3469%CE%97%CE%9E%CE%9A-07%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%9D%CE%9E4690%CE%92%CE%9B-%CE%93%CE%9E%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D78%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%96-%CE%9F3%CE%9D?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%91%CE%A6%CE%92469%CE%97%CE%99%CE%96-%CE%99%CE%9B7%22&page=0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E3%CE%A0469%CE%97%CE%95%CE%9C-%CE%9C%CE%9A%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2Χ6ΟΛΙΤ-Γ8Π
https://diavgeia.gov.gr/doc/696%CE%9F46%CE%A88%CE%9F%CE%9D-09%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%A5946%CE%A8%CE%A7%CE%A8%CE%A4-5%CE%9E%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%94%CE%9E%CE%9F%CE%9A%CE%A90-%CE%94%CE%939
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A6%CE%9346%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%A0-%CE%914%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A1%CE%95346%CE%A88%CE%9F3-3%CE%A1%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/76%CE%92%CE%A3469%CE%97%CE%A1%CE%A7-0%CE%A6%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%99%CE%9346%CE%A8%CE%A7%CE%99%CE%91-%CE%9C%CE%92%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A4646%CE%A8%CE%A7%CE%99%CE%A7-%CE%9512
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A9246%CE%A8%CE%A7%CE%99%CE%A5-%CE%979%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A0%CE%916-%CE%A38%CE%9F
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Ρ.Π. ΓΛΑΡΡΛΨΧΩΡ ΨΣΩ Γ.Ρ. ΥΕΟΟΑΧ  ΩΧΦΟ4690Β6-Σ5Ψ 

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΕΟΕΩΚΕΦΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΩΡ 
(ΣΑΕΕ) 7ΞΨ84691Ω3-ΛΨ5  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΑΥΑΓΕΩΦΓΛΣΩ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΩΩ57469ΘΑ-ΑΠΛ  

ΠΕΨΣΧΛΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΧΨΦΑΨΣΩ ΨΞΨΨ46ΨΧΘΡ-2Ε3  

ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 79Ω7ΣΟΔ-ΦΧ8  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΨΣΟΕΠΑΛΔΑΧ ΠΑΠΑΨΧΕΛΣ - 
ΠΥΣΔΣΧΑΞΕΛΣ  6ΧΠ46907Φ-ΛΩΠ 

ΕΡΛΑΛΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΕΑΦΨΘΨΩΡ ΑΥΑΧΧΣΟΣΩΠΕΡΩΡ (ΕΨΑΑ) 7ΩΧΑΣΦΕ1-2ΦΕ  

ΞΕΥΕ ΨΥΦΗ469ΘΞΗ-1Ξ2 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡ. ΥΦΣΡΣΛΑΧ Υ.Λ.Ρ 
ΑΥΣΦΑΧΘ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ 

ΥΦΩΘΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘΧ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΞΑΛ ΨΣΩ ΕΚΡΛΞΣΩ 
ΨΩΥΣΓΦΑΦΕΛΣΩ 

 77ΓΧ465ΦΚΕ-458  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ Ω7ΨΚ465ΦΚΘ-ΔΒΓ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΥΣΔΣΠΩΡ, ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ & ΔΛΞΨΩΩΡ 6ΟΡΔ4653Σ-ΣΠ8  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 6ΨΛ44653Υ8-ΥΔ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ 6ΠΥΧ465Κ1Ω-ΧΨΥ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΡΑΩΨΛΟΛΑΧ ΞΑΛ ΡΘΧΛΩΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 7Δ9Ο4653ΥΩ-ΒΕΟ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ Ω9ΥΦΩ-33Σ  

ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ (ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ) ΩΘ2Θ4653Υ4-Κ6Υ  

ΨΕΛ ΑΚΘΡΑΧ 7Ω4Σ4691ΣΘ-ΔΦΧ  

ΨΕΛ ΘΥΕΛΦΣΩ 65994691ΣΛ-Φ1Σ  

ΔΘΠΣΧ ΠΑΟΕΒΛΗΛΣΩ ΩΩ4ΦΩΟΧ-1ΚΕ  

ΔΘΠΣΧ ΥΕΟΟΑΧ 71Σ9ΩΨ-ΩΘ1  

ΔΘΠΣΧ ΛΩΑΡΡΛΨΩΡ ΩΠΩΩΩΕΩ-ΠΧ  

ΔΘΠΣΧ ΒΣΟΣΩ 72ΩΦΩ96-Ο22  

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%A884691%CE%A93-%CE%99%CE%A85
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A957469%CE%97%CE%91%CE%9E-%CE%91%CE%9C%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A8%CE%A446%CE%A8%CE%A7%CE%97%CE%9D-2%CE%953
file:///C:/Documents%20and%20Settings/CharalampopoulouN/Επιφάνεια%20εργασίας/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202017/79Ω7ΟΞΛΔ-ΦΣ8
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A9%CE%A3%CE%91%CE%9F%CE%A1%CE%951-2%CE%A1%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/77%CE%93%CE%A7465%CE%A6%CE%98%CE%95-458
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%A8%CE%98465%CE%A6%CE%98%CE%97-%CE%94%CE%92%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9D%CE%944653%CE%9F%CE%9E-%CE%9F%CE%9C8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9944653%CE%A08-%CE%A0%CE%94%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A0%CE%A7465%CE%981%CE%A9-%CE%A7%CE%A4%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%A0%CE%A6%CE%A9-33%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%972%CE%974653%CE%A04-%CE%986%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A54%CE%9F4691%CE%9F%CE%97-%CE%94%CE%A6%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/65994691%CE%9F%CE%99-%CE%A61%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A94%CE%A6%CE%A9%CE%9B%CE%A3-1%CE%98%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/71%CE%9F9%CE%A9%CE%9E%CE%A4-%CE%A9%CE%971
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A5%CE%A5%CE%A9%CE%95%CE%A9-%CE%9C%CE%9E%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%A9%CE%A6%CE%A996-%CE%9B22
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ΔΘΠΣΧ ΔΑΦΡΘΧ - ΩΠΘΨΨΣΩ 6Ω5ΒΩ9Φ-ΗΩ  

ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΞΦΘΨΘΧ ΩΧΦΘΩ0Σ-ΨΞ6  

ΔΘΠΣΧ ΛΟΛΣΩ ΩΓΟΩΕΒ-ΩΨΩ  

ΔΘΠΣΧ ΞΛΟΞΛΧ 
6ΩΚ4ΩΕΧ-ΘΘ5  

ΔΘΠΣΧ ΠΕΓΑΦΕΩΡ 7Ψ9ΩΩΞΥ-6ΕΨ  

ΔΘΠΣΧ ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΘΧ 624ΦΩΞΒ-ΗΩΕ  

ΔΘΠΣΧ ΠΩΟΣΩ-ΑΓ. ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ Ω9ΦΡΩΞ1-ΩΦΧ  

ΔΘΠΣΧ Ρ. ΧΠΩΦΡΘΧ 7Β2ΥΩΞ3-Γ40  

ΔΘΠΣΧ ΡΕΑΧ ΛΩΡΛΑΧ Ψ4ΥΔΩΞΩ-0ΔΦ  

ΔΘΠΣΧ ΥΑΟΑΛΣΩ ΦΑΟΘΦΣΩ 
6Α4ΑΩΕ-7ΚΒ  

ΔΘΠΣΧ ΥΕΛΦΑΛΑ Ω2ΚΓΩΩ-Ξ9Π  

ΔΘΠΣΧ ΧΞΩΔΦΑΧ 779ΡΩ12-Β4Φ 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΛΔΑΦΛΣΩ 6ΟΗΨΩΘ3-ΒΓΟ 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ 7Χ04ΩΘΔ-Υ75  

ΔΘΠΣΧ ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ 
7ΓΩΨΩΘΗ-ΗΣΡ  

ΔΘΠΣΧ ΩΦΩΥΣΩ ΩΠ2ΩΩ0Υ-44  

ΔΘΠΣΧ ΔΣΑΨΣΩ 7ΗΓ9Ω95-3ΦΕ  

ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ 7ΧΕΣΩΟΩ-ΕΛΔ  

ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΨΞΕ0Ω6Π-71Ψ  

ΔΘΠΣΧ ΦΣΔΣΩ 69Ψ6Ω1Φ-ΦΘ1  

ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΑΟΕΩ ΩΣΦΓΩ6Ρ-8Χ9  

ΔΘΠΣΧ ΓΑΟΑΨΧΛΣΩ 6ΨΘ0Ω9Ο-Θ2Ε  

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΛΣΩ 
6Ω7ΩΩ63-ΨΘ7  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ Ω8ΓΨ7Ο6-ΩΓ3  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A55%CE%92%CE%A99%CE%A6-%CE%96%CE%A5%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%A90%CE%9F-%CE%A4%CE%9A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%9B%CE%9E%CE%A9%CE%95%CE%92-%CE%A5%CE%A8%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%984%CE%A9%CE%95%CE%A7-%CE%97%CE%975
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A89%CE%A9%CE%A9%CE%9A%CE%A0-6%CE%95%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/624%CE%A1%CE%A9%CE%9A%CE%92-%CE%96%CE%A5%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%A6%CE%9D%CE%A9%CE%9A1-%CE%A9%CE%A1%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%922%CE%A0%CE%A9%CE%9A3-%CE%9340
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%A0%CE%94%CE%A9%CE%9A%CE%A5-0%CE%94%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%914%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%95-7%CE%98%CE%92?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%98%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%A5-%CE%9A9%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A304%CE%A9%CE%97%CE%94-%CE%A075
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%93%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%97%CE%96-%CE%96%CE%9F%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C2%CE%A9%CE%A90%CE%A0-%CE%9E44
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%939%CE%A995-3%CE%A1%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A3%CE%95%CE%9F%CE%A9%CE%9B%CE%A9-%CE%95%CE%99%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%950%CE%A96%CE%9C-71%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A86%CE%A91%CE%A1-%CE%A6%CE%971
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%A96%CE%9D-8%CE%A79
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%970%CE%A99%CE%9B-%CE%972%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A97%CE%A5%CE%A963-%CE%A8%CE%977
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%93%CE%A47%CE%9B6-%CE%A9%CE%933
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ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ 6ΑΥΧ7Ο7-Η2Σ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΧΨΕΦΕΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 7Β7Ρ7ΟΘ-Υ7Δ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΘΥΕΛΦΣΩ 6ΧΑΒ7Ο9-ΓΒΗ  

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ ΨΣΒ7ΟΞ-Ω4Χ  

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΛΓΑΛΣΩ 7ΨΨΣΣΦ1Λ-ΠΨ1  

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΦΘΨΘΧ 67Ω1ΣΦ1Κ-517  

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ, ΔΩΨΛΞΘΧ 
ΕΟΟΑΔΑΧ ΞΑΛ ΛΣΡΛΣΩ ΩΩ7ΨΣΦ1Φ-Π0Λ  

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΨΨΛΞΘΧ 7ΓΓ3ΣΦ1Ξ-Ξ1Α  

Γ.Σ.Ρ.Ξ. (ΓΕΡΛΞΣ ΣΓΞΣΟΣΓΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΘΦΛΧΛΑΧ) ΣΛ 
ΑΓΛΣΛ ΑΡΑΦΓΩΦΣΛ 6ΦΦΑ469ΘΔΗ-ΑΡΣ  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΘΠΑΚΛΑΧ 6Κ74690Β7-ΒΕΩ 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΑΛΔΩΡ ΥΕΡΨΕΟΘΧ 7ΞΚ469Θ24-Ψ5Π  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΥΕΛΦΑΛΑ ΨΗΑΡΕΛΣ 6Γ4Φ46906Ξ-ΩΧ0  

ΞΕΚΛ 
7Ε40ΣΦ9Η-8Ψ6  

ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΕΡΩΧΘ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΩΡ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΞΕΕ) ΨΠ09469ΘΞ5-ΗΧΨ  

ΥΡΑ ΧΥΘΟΛΣΥΣΩΟΕΛΣ Θ ΑΓΛΑ ΕΟΕΡΘ ΨΨΦ14690ΩΟ-Δ13 

ΧΛΧΠΑΡΣΓΟΕΛΣ - ΑΠΑΟΛΑ ΦΟΕΠΛΡΓΞ 6ΣΗ4690Ω5-45Θ  

ΦΣΦΕΑΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΨΣΩ ΕΚΡΛΞΣΩ ΥΑΦΞΣΩ ΧΧΛΡΛΑ 
ΠΑΦΑΚΩΡΑ 

792446Ψ8ΒΘ-ΔΧ6  

Σ.Υ.Ε.Ξ.Ε.Υ.Ε 7ΛΟ946ΨΧΧ-ΨΔΨ 

ΕΟΓΣ-ΔΘΠΘΨΦΑ 7817Σ3Π-3ΕΡ  

ΕΚΡΛΞΣ ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣ ΞΑΛ 
ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΘΧΘ Α.Ε. 

72Π546Ψ84Θ-ΑΡΩ  

3θ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ (ΩΥΕ) ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ  7ΦΨΗΣΦΕΥ-ΠΣΚ  

4Θ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ (ΩΥΕ) ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ ΩΨΧΡΣΦ1Σ-ΧΒ  

7θ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ (ΩΥΕ) ΞΦΘΨΘΧ ΩΩ15469Θ2Λ-Σ77 
 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΥΕΛΦΑΛΑ ΩΚΧΩ46ΨΧΛΡ-3ΑΧ  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%A0%CE%A77%CE%9B7-%CE%962%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%927%CE%9D7%CE%9B%CE%97-%CE%A07%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%91%CE%927%CE%9B9-%CE%93%CE%92%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%92%CE%9E7%CE%9B%CE%9A-%CE%A54%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A8%CE%A8%CE%9F%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%9C%CE%A81
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A91%CE%9F%CE%A11%CE%98-517
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A97%CE%A4%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9C0%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%93%CE%933%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%9A1%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%A6%CE%91469%CE%97%CE%94%CE%96-%CE%91%CE%9D%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E%CE%9A%CE%98469%CE%9724-%CE%A45%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%934%CE%A146906%CE%9A-%CE%A9%CE%A70
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9540%CE%9F%CE%A19%CE%96-8%CE%A46
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C09469%CE%97%CE%9A5-%CE%96%CE%A3%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9E%CE%964690%CE%A95-45%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/792446%CE%A88%CE%92%CE%97-%CE%94%CE%A76
https://diavgeia.gov.gr/doc/7817%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-3%CE%95%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%9C546%CE%A884%CE%97-%CE%91%CE%9D%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%A8%CE%96%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A0-%CE%9C%CE%9F%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A8%CE%A3%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%9F-%CE%9E%CE%A7%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A515469%CE%972%CE%99-%CE%9F77
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A515469%CE%972%CE%99-%CE%9F77
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%A3%CE%A546%CE%A8%CE%A7%CE%99%CE%9D-3%CE%91%CE%A7
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ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΚΦΑΞΘΧ ΩΟΕΠΣΟΘΗ-49Ο  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΣΠΣΨΘΡΘΧ ΧΛΧΠΑΡΣΓΟΕΛΣ 7ΘΞΠ4690ΒΑ-Β36  

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΞΕΡΨΦ. 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ  771ΑΣΧΧ-7Θ6  

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΘΥΕΛΦΣΩ 7Ρ3ΨΣΧΓ-ΧΡ  

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΡΣΨΛΣΩ 
ΑΛΓΑΛΣΩ 7ΗΧ5469Θ5Η-5ΛΞ  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΕΟΕΡΑ ΒΕΡΛΗΕΟΣΩ-ΑΟΕΑΡΔΦΑ Ω22Φ46904Ε-39Ρ  

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΕΦΓΑΨΛΞΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ (ΣΑΕΔ) 7ΞΒΚ4691Ω2-25Κ  

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ΑΓΛΣΧ ΥΑΩΟΣΧ 76Χ746906Λ-Χ1Θ  

ΠΥΕΡΑΞΕΛΣ ΦΩΨΣΥΑΚΣΟΣΓΛΞΣ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ 6ΚΔΧ46ΨΧ3-Κ4Ξ  

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ ΑΧΦΑΟΛΧΕΩΡ 7Χ9Σ4691ΩΔ-ΥΧΩ.  

Γ.Ρ.Ρ.ΛΩΡΛΑΧ "ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΥΣΩΟΕΛΣ-ΥΑΨΘΧΛΩΡ"  6ΧΠ6469077-ΒΒΡ  

ΛΔΦΩΠΑ ΞΦΑΨΛΞΩΡ ΩΥΣΨΦΣΦΛΩΡ (ΛΞΩ) Ω7Γ14653ΥΧ-ΥΩ0  

ΑΦΧΘ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘΡ ΑΡΩΨΑΨΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 
71ΡΚΛ5Η-4Ο8 

ΑΡΩΨΑΨΘ ΧΧΣΟΘ ΞΑΟΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 67ΠΞ46Ψ8ΡΗ-ΩΓ3 

ΔΘΠΣΧ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ-ΑΦΓΩΦΣΩΥΣΟΘΧ Ψ48ΛΩΦ7-Ψ41 

ΔΘΠΣΧ ΠΑΦΩΡΕΛΑΧ-ΧΑΥΩΡ 
ΨΥΒΞΩΟΧ-0ΒΗ 

ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
(ΕΞΔΔΑ) 6ΛΔΟ4691Φ0-Σ9Κ 

ΑΨΨΛΞΣ ΠΕΨΦΣ ΑΕ 
7ΦΕ346Ψ8Σ3-3ΦΒ 

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΓΕΛΑΧ 6ΩΗΔ465ΦΩΣ-ΕΨΣ 

ΑΦΧΘ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΞΑΛ 
ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 6ΨΒ24653ΥΧ-ΕΞ6 

ΕΚΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΕΕΨΑΧΕΩΡ (Ε.Σ.Ε) 
60ΩΠ4653ΥΧ-9ΑΦ 

ΔΘΠΣΧ ΟΑΦΛΧΑΛΩΡ 94Α2ΩΟ-Ψ3Ω 

ΔΘΠΣΧ ΗΩΓΦΑΦΣΩ ΨΚΩΦΩΦΦ-ΔΞ 

ΔΘΠΣΧ ΑΟΕΑΡΔΦΣΩΥΣΟΘΧ 7Α5ΥΩΨΣ-4ΞΡ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%96-49%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%97%CE%9A%CE%9C4690%CE%92%CE%91-%CE%9236
https://diavgeia.gov.gr/doc/771%CE%91%CE%9F%CE%9E%CE%A7%CE%A3-7%CE%976
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D3%CE%A8%CE%9F%CE%9E%CE%A7%CE%93-%CE%A3%CE%9D%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%A35469%CE%975%CE%96-5%CE%99%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A922%CE%A646904%CE%95-39%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%92%CE%984691%CE%A92-25%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/76%CE%A3746906%CE%99-%CE%A71%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%94%CE%A346%CE%A8%CE%A7%CE%9E3-%CE%984%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A39%CE%9F4691%CE%A9%CE%94-%CE%A0%CE%A3%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9C6469077-%CE%92%CE%92%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%9314653%CE%A0%CE%A3-%CE%A0%CE%A90
https://diavgeia.gov.gr/doc/71%CE%9D%CE%98%CE%995%CE%96-4%CE%9B8
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%9C%CE%9A46%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%A9%CE%933
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A848%CE%99%CE%A9%CE%A17-%CE%A841
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9B%CE%A7-0%CE%92%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%94%CE%9B4691%CE%A60-%CE%9F9%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A1%CE%95346%CE%A88%CE%9F3-3%CE%A1%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%96%CE%94465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%95%CE%A8%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9224653%CE%A0%CE%A3-%CE%95%CE%9A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A5%CE%9C4653%CE%A0%CE%A3-9%CE%91%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%912%CE%A9%CE%9B%CE%9E-%CE%A43%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%A6-%CE%94%CE%9E%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%915%CE%A0%CE%A9%CE%A8%CE%9F-4%CE%9A%CE%9D
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ΔΘΠΣΧ ΨΕΠΥΩΡ 
ΩΞ9ΥΩΘ7-ΨΞ0 

ΔΘΠΣΧ ΑΦΓΣΩΧ-ΠΩΞΘΡΩΡ 
6ΚΦ4ΩΨΔ-Φ74 

ΔΘΠΣΧ ΧΥΑΦΨΘΧ ΩΑΩΩ1Ρ-3Ψ7 

ΔΘΠΣΧ ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΘΧ  6Γ83ΩΧ-1ΔΦ 

ΔΘΠΣΧ ΔΦΑΠΑΧ 61Α3Ω9Π-Η4Π 

ΔΘΠΣΧ ΟΕΒΑΔΕΩΡ ΩΓΩ3ΩΟΘ-Θ7Κ 

ΔΘΠΣΧ ΨΦΛΥΣΟΘΧ 781ΡΩΘΦ-Ξ4Υ 

ΔΘΠΣΧ ΟΕΩΞΑΔΑΧ 7ΗΛ2ΩΟΛ-Ε0Π 

ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ Ω4Α0Ω6Ω-Χ6Π 

ΔΘΠΣΧ ΕΣΦΔΑΛΑΧ Ψ7ΨΨΩΦ6-97Γ 

ΔΘΠΣΧ ΡΑΩΥΑΞΨΛΑΧ Ω5ΨΧΩΞΓ-Χ7Η 

ΔΘΠΣΧ ΒΕΟΣΩ - ΒΣΧΑΧ 6ΛΘΥΩ9Υ-ΘΧ2 

ΔΘΠΣΧ ΥΑΦΑΡΕΧΨΛΣΩ ΨΒΒΦΩΘ-ΚΩΡ 

ΔΘΠΣΧ ΥΦΕΒΕΗΑΧ Ω36ΓΩΧ-Ξ2 

ΔΘΠΣΧ ΠΛΡΩΑ ΥΕΔΛΑΔΑΧ Ω94ΣΩΞ6-Π5Ε 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 7ΓΟΛ7ΟΩ-4ΒΞ 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ ΚΦΑΞΘΧ ΨΚ1ΟΣΦ1Ω-ΠΧ9 

ΕΠΥΣΦΛΞΣ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 
(Ε.Β.Ε.Α.) 7ΑΔ6469ΘΕΚ-Ω6Ο 

ΕΡΛΑΛΣ ΨΑΠΕΛΣ ΕΥΛΞΣΩΦΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ & ΕΦΑΥΑ 
ΥΑΦΣΧΩΡ (ΕΨΕΑΕΥ) 72ΒΞΣΦΕΩ-Ε9Β 

«ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΕΔΦΑΧ (ΣΦΓΑΡΛΞΘ ΠΣΡΑΔΑ ΕΔΦΑΧ- 
«Γ.ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ»   ΩΠΕΦ4690Β1-ΧΦ1 

Γ.Ρ.Κ "Γ.ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ- Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ"  
71ΔΑ46904Ξ-ΕΚΑ 

ΕΠΥΣΦΛΞΣ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣ ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΥΕΛΦΑΛΑ ΨΚΦΥ469ΘΕΨ-Ω4Σ 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ ΩΦ5ΦΣΡ2-Υ4Χ 

ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 7ΩΨ4ΣΧ1-Ω26 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A9%CE%A0%CE%A9%CE%977-%CE%A8%CE%9A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A14%CE%A9%CE%A8%CE%94-%CE%A174
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%A91%CE%9D-3%CE%A87
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9383%CE%A9%CE%9E%CE%A3-1%CE%94%CE%A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/CharalampopoulouN/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.MSO/61Α3Ω9Μ-Ζ4Μ
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A93%CE%A9%CE%9B%CE%97-%CE%977%CE%98
https://diavgeia.gov.gr/doc/781%CE%9D%CE%A9%CE%97%CE%A1-%CE%9A4%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%992%CE%A9%CE%9B%CE%99-%CE%950%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%910%CE%A96%CE%A5-%CE%A76%CE%9C?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A8%CE%A8%CE%A9%CE%A16-97%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A8%CE%A3%CE%A9%CE%9A%CE%93-%CE%A77%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%97%CE%A0%CE%A99%CE%A0-%CE%97%CE%A32
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%92%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%97-%CE%98%CE%A5%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A936%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%A7-%CE%9A%CE%9E2
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A994%CE%9F%CE%A9%CE%9A6-%CE%9C5%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%93%CE%9B%CE%997%CE%9B%CE%A9-4%CE%92%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%981%CE%9B%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%9C%CE%A39
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%91%CE%946469%CE%97%CE%95%CE%98-%CE%A56%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/72%CE%92%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A9-%CE%959%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%A64690%CE%921-%CE%A7%CE%A11
https://diavgeia.gov.gr/doc/71%CE%94%CE%9146904%CE%9A-%CE%95%CE%98%CE%91?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A1%CE%A0469%CE%97%CE%95%CE%A4-%CE%A54%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A65%CE%A1%CE%9F%CE%9E%CE%9D2-%CE%A04%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A5%CE%A44%CE%9F%CE%9E%CE%A71-%CE%A926
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ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΒΣΦΕΛΣΩ ΑΛΓΑΛΣΩ 
7Φ9Ρ43Ξ-70Λ 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΧΩΦΣΩ 69ΓΓ46ΨΧΛ8-0ΘΩ 

ΛΑΨΦΣΔΛΞΑΧΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΡΑΩΥΟΛΣΩ ΞΑΛ ΞΑΟΑΠΑΨΑΧ 7ΚΘ046ΨΧΛ5-ΑΨΛ 

ΥΦΣΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ ΞΑΟΩΡ 
ΨΕΧΡΩΡ ΥΑΡΣΦΠΣΩ ΨΘΡΣΩ 

ΩΗΦΣ469Θ3Η-Θ9  

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ ΚΕΑΠΑΨΣΧ 
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ Ψ3ΞΞΣΕΚ9-5ΣΧ 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΘΠΑΚΛΑΧ - ΠΣΡΑΔΑ ΡΑΣΩΧΑΧ Ω2Ρ5469074-ΘΚΨ 

ΓΕΡΛΞΣ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΣ ΞΑΒΑΟΑΧ 
7ΗΡΕ4690ΒΓ-Α5Υ 

ΨΑΠΕΛΣ ΔΛΣΛΞΘΧΕΩΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΕΩΧ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΑΞΩΡ 
ΔΑΧΩΡ ΨΓΞΨ4691Σ1-2ΩΗ 

ΕΡΛΑΛΣΧ ΦΣΦΕΑΧ ΕΟΕΓΧΣΩ ΨΦΣΦΛΠΩΡ (ΕΦΕΨ) ΩΓΧΡΣΦ9Ψ-12Δ 

 

 Επικαιροποιθμζνεσ αποφάςεισ περιγραφισ ςυνόλων εγγράφων πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων  (Αρχείο Ψμιματοσ Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και 

Ξαινοτομίασ ) 

ΦΟΕΑΣ ΑΔΑ 

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΘΥΕΛΦΣΩ - ΔΩΨ. ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 76ΣΡΣΦ1Γ-ΟΣΛ  

ΑΦΧΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΧΑΦΑΞΨΘΦΑ 
7Φ64ΛΠΣ-Κ14  

ΓΕΡΛΞΣΧ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
6Ω5ΣΣΦΦ6-ΛΒ2  

ΔΘΠΣΧ ΛΩΑΡΡΛΨΩΡ 
69ΓΛΩΕΩ-ΦΘ5  

ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΑΠΑΦΛΑΧ ΩΦΔΨΩΕΦ-6Ξ8  

ΔΘΠΣΧ ΨΦΛΞΞΑΛΩΡ 7ΞΡΩΩΘ9-9ΣΛ  

ΔΘΠΣΧ ΦΛΟΣΚΕΘΧ ΨΩΧΛΞΣΩ 6ΦΦΠΩΘ8-ΗΡ4  

ΔΘΠΣΧ ΧΑΛΔΑΦΛΣΩ 6Ο2ΨΩΘ3-ΒΓΟ  

ΔΘΠΣΧ ΩΦΑΛΣΞΑΧΨΦΣΩ 
ΩΩΕ3ΩΘΗ-Θ4Ο  

ΕΚΡΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΨΘΟΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ ΞΑΛ ΨΑΧΩΔΦΣΠΕΛΩΡ 
(ΕΕΨΨ) 7Η3Ψ639-Κ95  

ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ (Ε.Σ.Ψ.) 
6ΩΘΑ469ΘΛΗ-81Φ  

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A69%CE%9D43%CE%9A-70%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%93%CE%9346%CE%A8%CE%A7%CE%998-0%CE%97%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%97046%CE%A8%CE%A7%CE%995-%CE%91%CE%A4%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A1%CE%9F469%CE%973%CE%96-%CE%9E%CE%979
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9A%CE%9A%CE%9F%CE%95%CE%989-5%CE%9F%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9D5469074-%CE%97%CE%98%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%96%CE%9D%CE%954690%CE%92%CE%93-%CE%915%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%9A%CE%A44691%CE%9F1-2%CE%A5%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A3%CE%9D%CE%9F%CE%A19%CE%A4-12%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/76ΟΝΟΡ1Γ-ΛΟΙ
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ρ64ΙΜΟ-Θ14
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ5ΟΟΡΡ6-ΙΒ2
https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΓΙΩΕΩ-ΡΗ5
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΡΔΤΩΕΡ-6Κ8
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΚΝΩΩΗ9-9ΟΙ
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΡΜΩΗ8-ΖΝ4
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ2ΨΩΗ3-ΒΓΛ
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΕ3ΩΗΖ-Η4Λ
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ζ3Τ639-Θ95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΗΑ469ΗΙΖ-81Ρ
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ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΠΣΩ (ΕΥΑΡΨ) 
ΩΣ6ΩΛΠ-0Β5  

ΦΩΚΠΛΧΨΛΞΘ ΑΦΧΘ ΧΛΔΘΦΣΔΦΣΠΩΡ 
7Α7ΓΣΞΥ2-ΧΧΒ  

ΨΑΠΕΛΣ ΥΦΣΡΣΛΑΧ ΛΔΛΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ (ΨΑΥΛΨ) 
6ΩΣΣPP4-8TZ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ 7Γ0Φ465Κ1Ω-ΒΨΥ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ 
78Ω04653ΥΧ-ΔΨΗ  

ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ & ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ ΨΚΔΨ4653Υ4-ΔΛ1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΟ6ΩΙΜΞ-0Β5
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%917%CE%93%CE%9F%CE%9A%CE%A02-%CE%A7%CE%A7%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΟΟPP4-8TZ
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%930%CE%A6465%CE%981%CE%A9-%CE%92%CE%A8%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/doc/78Ω04653ΠΣ-ΔΨΖ
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΔΨ4653Π4-ΔΙ1

