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ΕΡΛΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΨΘ 

 

Κακθμερινά, κυβερνιςεισ και δθμόςιοι φορείσ ςυγκεντρϊνουν, παράγουν, αναπαράγουν και 

διακζτουν ζνα μεγάλο εφροσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν ςε πολλοφσ τομείσ τθσ δθμόςιασ κοινωνικισ 

και οικονομικισ ηωισ.  Ο τεράςτιοσ όγκοσ των δεδομζνων αυτϊν, κατά το ςυντριπτικά μεγαλφτερο μζροσ 

του, είτε δεν είναι προςβάςιμοσ από τουσ πολίτεσ, είτε διατίκεται με τρόπουσ που δεν ευνοοφν ι 

εμποδίηουν τθν επεξεργαςία του. Το άνοιγμα και θ ελεφκερθ διάκεςθ των δεδομζνων αυτϊν αποτελεί 

ζνα από τα κυρίαρχα κζματα ςτθν δθμόςια ςυηιτθςθ , και υποςτθρίηεται πλζον από διεκνι 

παραδείγματα.   

Θ δυνατότθτα περαιτζρω χριςθσ αυτϊν των πλθροφοριϊν μπορεί να ςυμβάλει τόςο ςτθν επίτευξθ 

διαφάνειασ και λογοδοςίασ τθσ Κυβζρνθςθσ ζναντι των πολιτϊν όςο και ςτθν ςυνολικότερθ βελτίωςθ του 

επιπζδου ςυμμετοχισ των τελευταίων ςτισ δθμοκρατικζσ δομζσ. Δθμιουργεί επίςθσ προχποκζςεισ για 

οικονομικι ανάπτυξθ επιτρζποντασ τθν δθμιουργία υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ και βοθκϊντασ ςτθν 

διάχυςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

Υπάρχουν δφο βαςικά κινιματα που διεκδικοφν καλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ, τα ζγγραφα 

και τα ςφνολα δεδομζνων που διατθροφν οι δθμόςιοι φορείσ. Το πρϊτο είναι το κίνθμα για τθν 

Ρρόςβαςθ ςτθ Δθμόςια Ρλθροφορία ,το οποίο υπεραςπίηεται το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία 

από τθν ςκοπιά ενόσ φιλελευκζρου δικαιϊματοσ του πολίτθ ζναντι του κράτουσ. Το δεφτερο είναι το 

κίνθμα για τα Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα το οποίο υπογραμμίηει τα κοινωνικά και οικονομικά οφζλθ 

που μποροφν να προκφψουν από τθν ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων.  

Ραρότι τα δφο κινιματα ζχουν αρκετοφσ κοινοφσ ςτόχουσ , υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν 

προςζγγιςθ και τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν. Μια από αυτζσ είναι ότι το κίνθμα για τθν Ρρόςβαςθ 

ςτθ Ρλθροφορία εςτιάηει ςτθν παροχι πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα μετά από αίτθςθ  , ενϊ το κίνθμα για τα 

Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα εςτιάηει ςτθν κακολικι πρόςβαςθ ςε κυβερνθτικζσ βάςεισ δεδομζνων και τθν 

διάκεςθ ςυνόλων δεδομζνων μζςω του διαδικτφου. Επίςθσ ενϊ το πρϊτο εςτιάηει αποκλειςτικά ςτθν 

νομικι πτυχι του δικαιϊματοσ , το δεφτερο αςχολείται επιπλζον και με τισ τεχνικζσ και τεχνολογικζσ 

παραμζτρουσ που  εγγυϊνται  τθν ουςία του.  

Σκοπόσ του κινιματοσ των Ανοιχτϊν Δεδομζνων είναι να καταςτοφν τα δθμόςια δεδομζνα ελεφκερα 

διακζςιμα για τον κακζνα , χωρίσ περιοριςμοφσ δικαιωμάτων πνευματικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ , 

και με χριςθ ανοιχτϊν , δομθμζνων και μθχανικά αναγνϊςιμων προτφπων. Θ διάκεςθ δθμοςίων 

δεδομζνων κα πρζπει πάντα να περιλαμβάνει τθν ανάρτθςθ τουσ ςτο διαδίκτυο κακϊσ αυτό τα κακιςτά 

πιο προςβάςιμα και χριςιμα για τουσ πολίτεσ ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε άλλο μζςο. Πμωσ θ online 
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δθμοςίευςθ αποτελεί τθν αρχι , και όχι το τζλοσ , μιασ ςειράσ  ςθμαντικϊν επιλογϊν που πρζπει να 

γίνουν. 

Στθ παροφςα μελζτθ εξετάηουμε τισ οικονομικζσ , κοινωνικζσ , νομικζσ και τεχνολογικζσ πτυχζσ τθσ 

πρόςβαςθσ ςε δθμόςιεσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα τόςο από  τθν πλευρά του κινιματοσ για τθν 

Ρρόςβαςθ ςτθ Δθμόςια Ρλθροφορία , όςο και από τθν πλευρά του νεότερου κινιματοσ για τα Ανοιχτά 

Δθμόςια Δεδομζνα. Εξετάηουμε επίςθσ τισ πολιτικζσ πρόςβαςθσ τόςο διεκνϊσ όςο και ςτθν Ελλάδα , και 

προτείνουμε οργανωτικζσ και τεχνολογικζσ παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τουσ. 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετζσ  κυβερνιςεισ (με πρωτοπόρουσ το Θνωμζνο Βαςίλειο και τισ ΘΡΑ) , 

ςυνειδθτοποίθςαν τθν ανάγκθ για άνοιγμα και ελεφκερθ διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων. Υπό το 

πρίςμα αυτό ζχουν ιδθ ξεκινιςει κεςμικζσ πρωτοβουλίεσ αλλά και ςυνεργαςίεσ με πρωτοπόρουσ 

ερευνθτικοφσ φορείσ προκειμζνου να υιοκετθκοφν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ  και νομικά πλαίςια  αλλά και 

να προτακοφν ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογικζσ λφςεισ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  

Στθν Ελλάδα , αν και το Συνταγματικό ζρειςμα για τθν προλθπτικι και ελεφκερθ διάκεςθ των 

δεδομζνων με θλεκτρονικά μζςα υπάρχει ιδθ από το 2001 , μόλισ πρόςφατα κεςμοκετικθκε το νομικό 

πλαίςιο που υλοποιεί μια τζτοια δυνατότθτα. Ο Νόμοσ 3979/2011 (Νόμοσ για τθν Θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ) προβλζπει τθν ελεφκερθ διάκεςθ των δεδομζνων χωρίσ ουςιαςτικοφσ περιοριςμοφσ , με 

τρόπο δθλαδι που επιτρζπει τθν περαιτζρω χριςθ και επεξεργαςία τουσ από τον κακζνα.  Πμωσ αυτό 

που κρίνει τελικά τθν ουςία του δικαιϊματοσ δεν είναι μόνο το νομικό πλαίςιο   , αλλά  επίςθσ , οι 

οργανωτικζσ και τεχνολογικζσ επιλογζσ που το υλοποιοφν. Στο τομζα αυτό απαιτοφνται  περαιτζρω 

βιματα και ςυντονιςμόσ κακϊσ θ Ελλάδα υςτερεί ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ. 

Γενικά , μζχρι ςιμερα δεν υπάρχει κάποια δεδομζνθ μεκοδολογία για τθν αποτίμθςθ των πολιτικϊν 

ανοιχτισ πρόςβαςθσ ςε δθμόςια δεδομζνα.  Στα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ επιχειροφμε να 

ςκιαγραφιςουμε τουσ βαςικοφσ δείκτεσ που κα πρζπει να περιλαμβάνει μια τζτοια μεκοδολογία 

αποτίμθςθσ τθσ ανοιχτότθτασ ,  ςε επίπεδο χϊρασ. Κατά τθν ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ προτείνουμε ζνα 

ςφνολο δεικτϊν που αποδίδουν ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ πολιτικισ για τα Ανοιχτά Δεδομζνα. Για τθν 

επιλογι τουσ ςτθριχκικαμε ςτο κεωρθτικό πλαίςιο που αναλφκθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια αυτισ 

τθσ μελζτθσ. Στθ ςυνζχεια προχωριςαμε ςτθν ςτάκμιςθ και ομαδοποίθςθ τουσ  και δθμιουργιςαμε  

ςφνκετουσ δείκτεσ ,οι οποίοι ςυνδυάηουν παράγοντεσ που κεωροφνται κακοριςτικοί για τθν εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων ςτο πεδίο που εξετάηουμε.   
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Public Administration (PA) gathers, produces, reproduces and disseminates a wide range of data and 

information in many areas of public social and economic life. The vast majority of this huge volume of data 

is either not accessible by citizens, or published in ways that do not facilitate or even hinder its reuse. The 

openness and free availability of such data is one of the dominant themes in public debate and now 

supported by international examples. 

The possibility of further use of this information can help both to transparency and accountability of 

government to citizens, as well as, to the overall improvement in the level of participation of the latter in 

democratic structures. It also creates conditions for economic development by allowing value added 

services to be created and helping to disseminate scientific knowledge. 

There are two basic movements demanding greater access to information, documents and datasets 

held by public authorities. The first one is the movement for Access to Public Information, which defends 

the right of access to information from the perspective of a liberal right of the citizen to be informed about 

public affairs. The second one is the movement for Open Public Data which emphasizes on social and 

economic benefits that can be derived from freely available public data.  

Although the two movements have several common goals, there are significant differences in the 

approach and the methods used. One of these is that the movement for the Access to Information focuses 

on providing access to documents upon request, whereas the movement for Open Public Data focuses on 

universal access to government databases and data sets available online. Moreover, while the first focuses 

exclusively on the legal aspect of the right explained, the second one deals also with the technical and 

technological parameters ensuring the whole process.  

The purpose of the movement of Open Data is to make public data freely available to everyone 

without restrictions on intellectual or industrial property rights, and using open, structured and machine 

readable standards. The dissemination of public data should always include publishing on the internet as it 

makes them more accessible and useful for citizens comparing to any other method. Online publishing 

however, is only the beginning, not the end, on a series of important choices to be made.  

In this study we examine the economic, social, legal and technical aspects of access to public 

information and data from the perspective of both movements. We also look at the access policies both 

internationally and in Greece, and propose organizational and technological interventions to strengthen 

them. 
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Lately, several governments (with leading UK and U.S.), realized the need for openness and free 

availability of public data. In this regard, institutional initiatives and collaborations with leading research 

institutions have already begun in order to adopt appropriate strategies and legal frameworks and to 

propose specific technological solutions in this direction. 

In Greece, although the Constitutional basis for proactive and freely available data electronically has 

existed since 2001, it was only recently that the legal framework implementing such a feature has been 

instituted. The Law 3979/2011 (Act on Electronic Government) provides free disposal of the data without 

substantial limitations, in a way that allows their reuse from everyone. But what finally finds the essence of 

the right is not only the legal framework introduced, but also, organizational and technological options 

implementing it. In this area, further steps and coordination are necessary. 

In General, there is no given methodology to assess the policies of open access to public data. In the 

present paper we attempt to outline the key indicators an evaluation methodology of openness should 

include. The investigation is on country-level. While developing the methodology, we propose a set of 

indicators that represent specific aspects of policy on Open Data. Their selection is based on the theoretical 

framework explained in previous chapters of this work. We continue by weighting and grouping the 

previous indicators and we compose composite indices that combine factors that are decisive for the 

conclusions derived. 
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1. ΕΙΑΓΩΓΘ 

  

The data renaissance is here. Be a part of it. 

 

 

 

 Bradford Cross for 'TechCrunch' 
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Θ παροφςα εργαςία αποτελεί μια προςπάκεια μελζτθσ και αποτφπωςθσ τθσ  κατάςταςθσ ςχετικά με 

τα Ανοικτά Δθμόςια Δεδομζνα τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και Διεκνϊσ. Θ εκπόνθςθ τθσ ζγινε ςτα πλαίςια τθσ 

τελικισ εργαςίασ του τμιματοσ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά περιγράφουμε το πρόβλθμα το οποίο εξετάηεται ςτθν παροφςα εργαςία, 

ενϊ προςδιορίηεται τόςο το εφροσ όςο και οι ςτόχοι τθσ μελζτθσ τα περιεχόμενα και θ δομι τθσ οποίασ 

παρατίκενται ςυνοπτικά. 
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1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΟ 

 

Τα δεδομζνα που παράγουν όλεσ οι κεςμοκετθμζνεσ πθγζσ εξουςίασ, αποτελοφν κτιμα όλων μασ 

κακότι θ πθγι κάκε εξουςίασ είναι ο λαόσ. Θ πρόςβαςθ ςε αυτά αποτελεί ςτθν Ελλάδα ςυνταγματικά 

κατοχυρωμζνο δικαίωμα (άρκρο 5Α του Συντάγματοσ) , επομζνωσ κεμελιϊδεσ δικαίωμα όλων των 

πολιτϊν. Θ ανοιχτι και ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα δθμόςια δεδομζνα αποτελεί επίςθσ ςυςτατικό ςτοιχείο 

για μια ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι ηωι και ςτθν κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ.  Θ τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ μασ δίνει τα εργαλεία για να διακζςουμε τθν πλθροφορία 

δθμόςια με ζναν εφκολο και οικονομικό τρόπο μζςω του διαδικτφου. Θ πρόκλθςθ όμωσ υπερβαίνει τισ 

τεχνολογίεσ διάκεςθσ των δεδομζνων από τισ πθγζσ τουσ.  

Τα εμπόδια ουςιαςτικισ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια δεδομζνα μπορεί να είναι ταυτόχρονα , κεςμικισ , 

οργανωτικισ και τεχνολογικισ φφςθσ . Μζχρι ςιμερα ,  λίγοι είναι οι δθμόςιοι φορείσ που κακιςτοφν τα 

δεδομζνα που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ διακζςιμα ςτουσ πολίτεσ μζςω του διαδικτφου. Συχνά  κεωροφν 

ότι τα δεδομζνα είναι «δικά τουσ», «δεδομζνα των πολιτϊν» , πάντωσ ςε κάκε περίπτωςθ όχι δεδομζνα 

που μποροφν να διατεκοφν εκτόσ του οργανιςμοφ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ ,  οι δθμόςιοι οργανιςμοί 

διακζτουν τα δεδομζνα αλλά με περιοριςτικοφσ όρουσ χριςθσ , οι οποίοι  δθμιουργοφν  εμπόδια ςτθ 

περαιτζρω επεξεργαςία και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ.  

Ακόμθ όμωσ κι όταν τα κεςμικά  ι οργανωτικά προβλιματα ζχουν επιλυκεί τα δεδομζνα είναι 

δυνατόν να μθν είναι ουςιαςτικά διακζςιμα εξαιτίασ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τισ τεχνολογικζσ 

επιλογζσ. Θ εκρθκτικι αφξθςθ του όγκου τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ (ψθφιακι υπερφόρτωςθ) κατά τα 

τελευταία χρόνια , δυςχεράνει τισ δυνατότθτεσ των πολιτϊν να εντοπίςουν τθν πλθροφορία ,  ειδικά όταν 

αυτι δε βρίςκεται ςε ςτακερά και γνωςτά ςθμεία. Επιπλζον θ διάκεςθ με  πρότυπα που δεν είναι 

μθχανικά αναγνϊςιμα  δεν επιτρζπει μεταςχθματιςμζνεσ χριςεισ των δεδομζνων.  
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1.2  ΣΟΧΟΙ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ  

Θ παροφςα μελζτθ ζχει τρείσ βαςικοφσ ςτόχουσ. Ο πρϊτοσ είναι να αναδείξει τθν αναγκαιότθτα 

παροχισ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ πλιρουσ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα που διακζτουν.  Τζτοια 

δεδομζνα ενδεικτικά είναι:   

 Λςχφοντεσ νόμοι και εγκφκλιοι 

 Δθμόςιεσ Δαπάνεσ & Κρατικόσ Ρροχπολογιςμόσ  

 Στοιχεία του Κοινοβουλίου (πωσ ψθφίηουν οι βουλευτζσ) 

 Στοιχεία Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ 

 Στοιχεία παραβατικότθτασ / εγκλθματικότθτασ 

 Εκπαιδευτικά και ερευνθτικά δεδομζνα    

 Στοιχεία για τθν λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ 

 Στοιχεία ςχετιηόμενα με τθν δθμόςια υγεία  

 Αρχεία του κράτουσ  και άλλα ιςτορικά αρχεία   

Για να γίνει κατανοθτι θ δυναμικι τθσ ανοιχτισ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων το όλο ηιτθμα 

εξετάηεται από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Το ίδιο το πρόβλθμα άλλωςτε αποτελεί ςυνδυαςμό 

διαφόρων παραμζτρων και επθρεάηει με διαφορετικό τρόπο τουσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ δρϊντεσ. 

Οι  πτυχζσ που αναδεικνφουν τθν δυναμικι τθσ ανοιχτισ διάκεςθσ δθμοςίων δεδομζνων είναι κυρίωσ θ 

κοινωνικι, δθλαδι οι λόγοι για τουσ οποίουσ πρζπει τα δεδομζνα αυτά να είναι διακζςιμα ςτθν κοινωνία 

και τα προβλιματα που δθμιουργεί θ μθ διάκεςι τουσ κακϊσ και θ οικονομικι, δθλαδι τα δυνθτικά 

οικονομικά οφζλθ που μπορεί να προκφψουν από τθν ελεφκερθ διάκεςθ τουσ.  

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ  είναι θ διερεφνθςθ των επιλογϊν που επιτρζπουν και μεγιςτοποιοφν τα οφζλθ 

τθσ διάκεςθσ δθμοςίων δεδομζνων.  Οι πτυχζσ που εξετάηονται ςε αυτι τθ περίπτωςθ είναι ιδίωσ θ 

νομικι, δθλαδι θ δομι και το περιεχόμενο του  κεςμικοφ και νομικοφ πλαιςίου  που απαιτείται  κακϊσ 

και θ τεχνολογικι , δθλαδι οι τεχνολογικζσ επιλογζσ που ςυμβάλλουν  ςτθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των 

δεδομζνων από τθν κοινωνία.  

Τρίτοσ και τελευταίοσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία μιασ αξιόπιςτθσ μεκόδου αποτίμθςθσ τθσ 

ανοιχτότθτασ των δθμοςίων δεδομζνων δθλαδι θ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ ςφνκετων δεικτϊν που 

κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφγκριςθ του επιπζδου ανοιχτότθτασ  δθμοςίων δεδομζνων 

μεταξφ διαφορετικϊν χωρϊν.  
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1.3 ΔΟΜΘ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ   

Θ παροφςα μελζτθ δομείται ςε τρία μζρθ. Στο πρϊτο εξετάηονται οι κοινωνικζσ , οικονομικζσ , 

νομικζσ και τεχνολογικζσ πτυχζσ των Ανοιχτϊν Δθμοςίων Δεδομζνων. Στο Β μζροσ γίνεται αναφορά ςτισ 

εξελίξεισ ςχετικά με τα δθμόςια δεδομζνα τόςο ςε διεκνζσ επίπεδο , όςο και ςτθν Ελλάδα. Τζλοσ ςτο Γ 

μζροσ παρουςιάηεται μια μεκοδολογία αποτίμθςθσ για τα Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. 

ΜΕΟΣ  Α : ΟΛ ΡΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΛΧΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται οριςμόσ των όρων  Ανοικτά και Δθμόςια Δεδομζνα , και παρουςιάηονται 

επιγραμματικά οι βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν τθν διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων μζςω του 

διαδικτφου.   

Στο κεφάλαιο 3 παρουςιάηονται οι  κοινωνικζσ πτυχζσ των Ανοιχτϊν Δθμόςιων Δεδομζνων και 

αναλφονται τόςο θ δυναμικι που εμπεριζχουν για τθν κοινωνία όςο και τα προβλιματα που προκφπτουν 

από τθν μθ ελεφκερθ διάκεςθ τουσ.  

Στο κεφάλαιο 4 αναλφονται νομικζσ πτυχζσ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςε δθμόςια πλθροφορία 

και εξετάηονται οι κεςμικζσ διεκδικιςεισ δυο διακριτϊν κινθμάτων. Του κινιματοσ για τθν Ρρόςβαςθ ςτθ 

Ρλθροφορία και εκείνεσ  του νεότερου κινιματοσ για τα Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. Στθ ςυνζχεια γίνεται 

παρουςίαςθ οριηόντιων νομοκετθμάτων που ςχετίηονται με τθ χριςθ και τθν περαιτζρω διάκεςθ 

δθμοςίου περιεχομζνου (ιδιαίτερα των νομοκετικϊν πλαιςίων για τθν προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων και τθσ πνευματικισ Λδιοκτθςίασ),  ενϊ το κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με αναφορά ςτισ επιλογζσ 

αδειοδότθςθσ δθμοςίων δεδομζνων και ιδιαίτερα ςτισ άδειεσ εκμετάλλευςθσ creative commons.  

Στο κεφάλαιο 5 αναπτφςςονται οι οικονομικζσ πτυχζσ των Ανοιχτϊν Δθμοςίων Δεδομζνων. Λδιαίτερθ 

ζμφαςθ δίνεται ςτα χαρακτθριςτικά εκείνα των ψθφιακϊν πλθροφοριακϊν αγακϊν , που ςυνθγοροφν 

ςτθν αντιμετϊπιςθ τουσ ωσ δθμόςια αγακά, ενϊ παρουςιάηονται και τα διαφορετικά οικονομικά μοντζλα 

επιβολισ τελϊν  μεταξφ των οποίων μπορεί να επιλζξει ζνασ φορζασ που παρζχει δθμόςια δεδομζνα. 

Εξετάηονται επίςθσ τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν  ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων για τθν 

κοινωνία , κακϊσ και τα αντίςτοιχα οφζλθ και κόςτθ για τθν Δθμόςια Διοίκθςθ.   

Στο κεφάλαιο 6 ολοκλθρϊνεται θ ανάλυςθ των βαςικϊν πτυχϊν των Ανοιχτϊν Δθμοςίων Δεδομζνων 

, με αναφορά ςτισ τεχνολογικζσ παραμζτρουσ  τθσ ανοιχτότθτασ. Εξετάηονται ιδίωσ οι τεχνολογικζσ 

επιλογζσ που διαςφαλίηουν τθν αναηθτθςιμότθτα δθμοςίων δεδομζνων , κακϊσ και αυτζσ που  

επιτρζπουν τθν τεχνικι επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ.  
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ΜΕΟΣ  Β : ΤΑ ΑΝΟΛΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Στο 7ο κεφάλαιο  παρατίκεται θ Διεκνισ εμπειρία που αφορά το ηιτθμα που εξετάηουμε. Θ 

παρουςίαςθ ξεκινάει με τα κείμενα πολιτικισ και τισ διακθρφξεισ ςε επίπεδο υπερεκνικϊν 

διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν όπωσ ο Ο.Θ.Ε και το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ. Στθν ςυνζχεια γίνεται εκτενισ 

ανάλυςθ των βαςικϊν πολιτικϊν τθσ Ε.Ε , τόςο αυτϊν που αφοροφν τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ 

Ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων από Ευρωπαίουσ πολίτεσ , αλλά ιδιαίτερα εκείνων  που «επιβάλλονται» 

ςτα κράτθ μζλθ μζςω του πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ενωςιακοφ δικαίου.  Το κεφάλαιο 

ολοκλθρϊνεται  με τθν παρουςίαςθ χωρϊν του  Αγγλοςαξονικοφ δικαίου (Common Law) και 

ςυγκεκριμζνα των Θ.Ρ.Α ,  του Θνωμζνου Βαςιλείου και τθσ Νζασ Ηθλανδίασ. 

Στο κεφάλαιο 8 γίνεται παρουςίαςθ του Ελλθνικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθν πρόςβαςθ 

ςτθ πλθροφορία και τα δθμόςια δεδομζνα. Αρχικά εξετάηουμε τθ κεςμικι υποδοχι του δικαιϊματοσ 

πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία από τθ Συνταγματικι και νομοκετικι τάξθ τθσ χϊρασ και εν ςυνεχεία 

εξετάηουμε τον τρόπο ενςωμάτωςθσ των ςχετικϊν κοινοτικϊν οδθγιϊν. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον 

πρόςφατο Νόμο για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ  ο οποίοσ αποτελεί ζναν από τουσ πρϊτουσ νόμουσ 

ςε διεκνζσ επίπεδο που καλφπτει  ςε μεγάλο βακμό τισ απαιτιςεισ του κινιματοσ για τα Ανοιχτά Δθμόςια 

Δεδομζνα. 

Στο κεφάλαιο 9 προτείνουμε μια δζςμθ οργανωτικϊν και τεχνολογικϊν μζτρων που μποροφν να 

λειτουργιςουν υποςτθρικτικά  του υπάρχοντοσ Ελλθνικοφ ρυκμιςτικοφ  πλαιςίου και  να ςυμβάλλουν  

ςτθν  ουςιαςτικι πραγμάτωςθ του δικαιϊματοσ των πολιτϊν  για πρόςβαςθ ςτα δθμόςια δεδομζνα.  

 

ΜΕΟΣ  Γ : ΡΟΣ ΜΛΑ ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΟΛΧΤΟΤΘΤΑΣ 

 

Τζλοσ ςτο κεφάλαιο 10 , ολοκλθρϊνεται θ παροφςα μελζτθ με τθν παρουςίαςθ μιασ μεκοδολογίασ  

για τθν αποτίμθςθ τθσ ανοιχτότθτασ ςε  επίπεδο χϊρασ Θ μεκοδολογία που αναπτφχκθκε εφαρμόηεται 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ και του Θνωμζνου Βαςιλείου και παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα με 

διαγραμματικό τρόπο. 

 



 

2.ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΘΜΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

  

Where is the Life we have lost in living? 

Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in 

information? 

 

T.S. Eliot, Choruses from 'The Rock' 
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Θ δθμόςια διοίκθςθ παράγει ι ςυλλζγει κακθμερινά ςφνολα δεδομζνων , τα οποία αφοροφν τθν 

οικονομικι και κοινωνικι ηωι των πολιτϊν. Θ ελεφκερθ διάκεςθ των δεδομζνων αυτϊν υποςτθρίηεται 

όλο και πιο ςυχνά τόςο από διεκνι παραδείγματα όςο και από τον δθμόςιο διάλογο που διεξάγεται. 

Βριςκόμαςτε ακόμα ςτισ απαρχζσ , ςε όρουσ κλιμάκωςθσ και δθμοςιότθτασ  , του κινιματοσ για τα 

Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. Ωςτόςο , εδϊ και μερικά χρόνια , το ηιτθμα λαμβάνει ολοζνα και μεγαλφτερθ 

προςοχι ςε ςχζςθ με το παρελκόν ενϊ  αξιόλογεσ πρωτοβουλίεσ ζχουν ιδθ  δρομολογθκεί τόςο ςε 

τοπικό , όςο και ςε εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο.  

Σφμφωνα με εκτιμιςεισ , μόνο ζνα πολφ μικρό ποςοςτό των δεδομζνων που παράγουν οι 

κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοί , τελικά επαναχρθςιμοποιοφνται. Θ αξιοποίθςθ των 

επικοινωνιακϊν και τεχνολογικϊν δυνατοτιτων που προςφζρει το διαδίκτυο , δθμιουργεί νζεσ 

προοπτικζσ για τθν αξιοποίθςθ των δθμοςίων δεδομζνων που αν ςυνδυαςτοφν με πιο ανοιχτζσ πολιτικζσ 

πρόςβαςθσ μποροφν να δϊςουν νζα δυναμικι ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ.  

Το άνοιγμα των δεδομζνων ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ τουλάχιςτον  τριϊν διαφορετικϊν ςτόχων :  (α) 

ςτθν διαφάνεια τθσ διοίκθςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ  , (β) ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

καινοτομίασ και τθσ γνϊςθσ , και (γ) ςτθν καλφτερθ λειτουργία τθσ ίδιασ τθσ διοίκθςθσ. Θ ςυμβολι του 

ανοίγματοσ των δθμοςίων δεδομζνων ςτθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν , εξετάηεται αναλυτικά ςε 

επόμενα κεφάλαια.  Ρροτοφ εξετάςουμε όμωσ τισ δυνατότθτεσ και τισ προοπτικζσ που ανοίγονται , 

παρακζτουμε κάποιεσ βαςικζσ διευκρινιςτικζσ ςκζψεισ και οριςμοφσ που κα φανοφν χριςιμοι ςτθ 

ςυνζχεια. 
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2.1 ΟΡΙΜΟΙ  

 

Στθ δθμόςια ςυηιτθςθ ςχετικά με τα δεδομζνα , εμφανίηονται και χρθςιμοποιοφνται (ςυχνά εν 

παραλλιλω) οι ακόλουκοι επικετικοί προςδιοριςμοί : Ανοιχτά , Δθμόςια , Κυβερνθτικά. Θ αποςαφινιςθ 

των παραπάνω όρων κακϊσ και του πλαιςίου εντόσ του οποίου χρθςιμοποιοφνται είναι κρίςιμθ για τθν 

κατανόθςθ του κζματοσ που εξετάηουμε ςτθ παροφςα μελζτθ.  Ρροτοφ όμωσ επιχειριςουμε τθν 

εννοιολόγθςθ των παραπάνω επικετικϊν προςδιοριςμϊν , οφείλουμε να δϊςουμε τον βαςικό οριςμό τθσ 

ζννοιασ «δεδομζνα» και να τον διαχωρίςουμε από τον επίςθσ ςυχνά χρθςιμοποιοφμενο όρο 

«πλθροφορία». 

 

2.1.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

 

Δεδομζνα : 

Ωσ δεδομζνα ορίηουμε  ζνα ςφνολο διακριτϊν, αντικειμενικϊν ςτοιχείων για γεγονότα. Μπορεί να 

είναι αρικμοί, λζξεισ, ςφμβολα, γεγονότα, που περιγράφουν ι αντιπροςωπεφουν ποςότθτεσ, ζννοιεσ, 

ιδζεσ, αντικείμενα, καταςτάςεισ και λειτουργίεσ. Στθν επιςτιμθ τθσ πλθροφορικισ ςυναντοφμε τα 

δεδομζνα ςτον πλθκυντικό αρικμό, ςπανιότερα δε ςτον ενικό (δεδομζνο)1 

 

Πλθροφορίεσ :  

Πλθροφορία είναι το αποτζλεςμα επεξεργαςίασ των δεδομζνων με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αξίασ τουσ. 

Ωσ αξία εδϊ νοείται θ γνϊςθ που μασ προςφζρεται και θ οποία βοθκάει ςτθν κατανόθςθ τθσ 

πραγματικότθτασ.  Επομζνωσ θ ςυλλογι , ο ςυςχετιςμόσ και θ επεξεργαςία των δεδομζνων μασ δίνουν τισ 

πλθροφορίεσ οι οποίεσ μασ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ. 

                                                      

 

1 Data είναι ο πλθκυντικόσ αρικμόσ τθσ λατινικισ λζξθσ datum που ςθμαίνει δεδομζνο – γεγονόσ. 
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Τα δεδομζνα δεν αναφζρουν τίποτα για τθ ςθμαντικότθτά τουσ ι τθ ςχζςθ τουσ προσ οτιδιποτε. Σε 

αντίκεςθ με τα δεδομζνα θ πλθροφορία ζχει οριςμζνο νόθμα και είναι οργανωμζνθ για ςυγκεκριμζνο 

ςκοπό2. Με τθν προςκικθ αξιϊν ςτα δεδομζνα (με διαμόρφωςθ, οργάνωςθ, μακθματικι ι ςτατιςτικι 

ανάλυςθ, διόρκωςθ λακϊν ι ςυμπίεςθ) παράγεται θ πλθροφορία. Τθ διαδικαςία αυτι ονομάηουμε 

επεξεργαςία δεδομζνων. 

Ραρά τθν φπαρξθ των διακριτϊν αυτϊν οριςμϊν για τα δεδομζνα και τισ πλθροφορίεσ , οι δφο αυτοί 

όροι χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ο ζνασ ςτθ κζςθ του άλλου. Ανάλογά με το «γνωςιολογικό φφοσ» (cognitive 

style) και το υπόβακρο αναφοράσ , ςυναντάμε ςυχνά τον όρο δεδομζνα να αναφζρεται ςε οργανωμζνα 

ςφνολα που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία και εμπεριζχουν ποςότθτα γνϊςθσ, ενϊ άλλεσ φορζσ ο όροσ 

πλθροφορία χρθςιμοποιείται για να γίνει αναφορά ςε μθ επεξεργαςμζνα ςφνολα πρωτογενϊν 

δεδομζνων.  Σε νομικά κείμενα προτιμάται ο όροσ πλθροφορία , ακόμα και για τισ περιπτϊςεισ που δεν 

γνωρίηουμε το πλθροφοριακό δυναμικό που εμπεριζχεται ςτον υπό αναφορά όρο. 

Στθν μελζτθ αυτι χρθςιμοποιοφμε ςυχνότερα τον όρο δεδομζνα. Θ επιλογι αυτι κρίκθκε ορκότερθ 

τόςο γιατί οι όροι δεδομζνα και ανοιχτά δεδομζνα ςυναντιόνται ςυχνότερα ςτθν ςχετικι βιβλιογραφία 

όςο και επειδι θ χριςθ του όρου  πλθροφορία ειςάγει ζναν περιοριςμό ςτα ςφνολα δεδομζνων που 

μποροφμε να αναφερκοφμε. Σθμειϊνεται πάντωσ πωσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι δφο όροι 

χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά ,  ανάλογα με το γενικότερο πλαίςιο περιγραφισ. Ζτςι για παράδειγμα 

ςτισ ενότθτεσ που αναλφεται θ νομικι πτυχι των ανοιχτϊν δθμοςίων δεδομζνων χρθςιμοποιοφμε ςυχνά 

τον όρο «πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία» κακϊσ αυτόσ αποτελεί τθν ςυνικθ ορολογία ςε νομικά 

κείμενα. 

  

                                                      

 

2
 Thomas H. Davenport, Laurence Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business 

Press, 1998, ςελ. 2, ISBN 978-0-87584-655-2 
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2.1.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ – ΓΝΩΘ –  ΟΦΙΑ: ΣΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕ  ΣΕΣΡΑΠΣΤΧΟ 

Αν τα δεδομζνα δεν αναφζρουν τίποτα για τθ ςθμαντικότθτά τουσ ι τθ ςχζςθ τουσ προσ οτιδιποτε , 

τότε γιατί τα μελετάμε και γιατί γίνεται τόςοσ κόρυβοσ γφρω από τθν προςπάκεια ανοίγματοσ των 

δθμοςίων δεδομζνων ; Ο βαςικόσ λόγοσ είναι ότι τα δεδομζνα αποτελοφν το πρωταρχικό επίπεδο ςε μια 

ιεραρχία που οδθγεί ςτθν γνϊςθ για τον κόςμο. Το κεμελιϊδεσ τετράπτυχο «δεδομζνα – πλθροφορία – 

γνϊςθ – ςοφία» παρουςιάςτθκε πρϊτθ φορά με ςυςτθματικό τρόπο  ωσ «Ρυραμίδα ι Λεραρχία τθσ 

Γνϊςθσ» (Zeleny 1987)  και ςιμερα είναι γνωςτό με το αρκτικόλεξο DIKW (Data Information Knowledge 

and Wisdom Hierarchy).  

Το μοντζλο τθσ Λεραρχίασ τθσ Γνϊςθσ 

ζχει επεκτακεί από πολλοφσ και ζχει 

ςυνδυαςτεί με διάφορα άλλα μοντζλα. Για 

παράδειγμα θ  εκδοχι που παρουςιάηεται 

ςτθν εικόνα 1 εξυπθρετεί ςτθν κατανόθςθ 

τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ τθσ γνϊςθσ 

ςε ςχζςθ με  τθν αυξανόμενθ ενςωμάτωςθ 

που αυτι επιφζρει. Τα ςτάδια από τα 

δεδομζνα ωσ τθν  ςοφία, είναι τα 

ακόλουκα :  

1 .  Θ ανακάλυψθ μοτίβων ςε ςφνολα δεδομζνων οδθγεί ςτθν πλθροφορία  

2.  Θ βιωματικι ανακάλυψθ μοτίβων ςε δομθμζνθ πλθροφορία ενδυναμϊνει τθ γνϊςθ. 

3.  Στθ πορεία του χρόνου θ ερμθνεία τθσ πραγματικότθτασ με βάςθ τθν αποκτθκείςα γνϊςθ 

ενδυναμϊνει τθν κατανόθςθ. 

4.  Θ θκικι αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν κατανόθςθ αποκρυςταλλϊνεται ςε ςοφία 

προςωπικι ι ςυλλογικι. 

5.  Θ ςυλλογικι ςοφία μπορεί να οδθγιςει ςτθν δθμιουργία ενόσ οράματοσ για το μζλλον , που 

ςθματοδοτεί μια κρίςιμθ αλλαγι ςυλλογικισ κατεφκυνςθσ. 

 

Επομζνωσ ,  τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ αποτελοφν τον φορζα διακίνθςθσ τθσ γνϊςθ , βάςει τθσ 

οποία αναπτφςςονται θ κατανόθςθ και θ ςοφία και τελικά γεννιοφνται τα οράματα που αλλάηουν ι όχι 

τθν πραγματικότθτα.  

Εικόνα 1 : Σο μοντζλο Ιεραρχίασ τθσ Γνϊςθσ 
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2.1.4 ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΘΜΟΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Ο όροσ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα (Open Public Data) χρθςιμοποιείται για να αναφερκοφμε ςε 

δεδομζνα ι ςφνολα δεδομζνων που αφοροφν το ςυλλογικό γίγνεςκαι  και  για τα οποία υφίςταται μια 

ςυνειδθτι και ςυνεπισ πολιτικι θ οποία επιτρζπει τθν ελεφκερθ διάκεςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ.   

Ο παραπάνω οριςμόσ δεν είναι οφτε πλιρθσ οφτε κακολικόσ κακότι τόςο θ ζννοια Ανοιχτά όςο και ο 

προςδιοριςμόσ Δθμόςια , διαφοροποιοφνται ανάλογο με το γενικότερο πλαίςιο περιγραφισ και το νομικό 

ςφςτθμα εντόσ του οποίου εξετάηονται. Στθ ςυνζχεια κα προςπακιςουμε να προςεγγίςουμε καλφτερα 

τουσ δφο αυτοφσ όρουσ , ξεκινϊντασ από τον προςδιοριςμό τθσ κλάςθσ των δθμοςίων δεδομζνων και 

ςυνεχίηοντασ με τισ προχποκζςεισ που εξαςφαλίηουν τθν  ανοιχτότθτα τουσ. 

 

Δθμόςια Δεδομζνα 

 

Με τον όρο “Δθμόςια Δεδομζνα” εννοοφμε δεδομζνα και πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τθν 

δθμόςια ςφαίρα ανεξάρτθτα του εάν παράγονται από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ.  Ο όροσ δθμόςια 

δεδομζνα λοιπόν  χρθςιμοποιείται με τθν διαςταλτικι ζννοια του όρου και μπορεί να περιλαμβάνει 

δεδομζνα  που : 

 Βρίςκονται ςτθν κατοχι ενόσ οργανιςμοφ του ςτενοφ ι ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

 Ζχουν παραχκεί με δθμόςιουσ πόρουσ. 

 Ραράγονται από τον ιδιωτικό τομζα αλλά αφοροφν γενικότερα το κοινωνικό ςφνολο. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω,  ςτα δθμόςια δεδομζνα δεν περιλαμβάνονται αποκλειςτικά δεδομζνα 

που ςχετίηονται με κρατικζσ , διοικθτικζσ ι πολιτειακζσ αρμοδιότθτεσ. Μπορεί να ςυμπεριλαμβάνονται 

ακόμα και δεδομζνα που παράγονται από ιδιωτικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ , οι οποίοι ζχουν 

χρθματοδοτθκεί για τθν παραγωγι τουσ από κρατικά κονδφλια. Ακόμα όμωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που  

δεν υφίςταται κρατικι χρθματοδότθςθ , τα δεδομζνα που παράγει ο Λδιωτικόσ τομζασ  μπορεί να 

κεωρθκοφν δθμόςια αρκεί να  ςχετίηονται με  τθν δθμόςια ςφαίρα. 
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Ροιοτικά, δθμόςια δεδομζνα παράγει δυνθτικά ο κάκε πολίτθσ. Ρρϊτα από όλα, όμωσ, το κάνει το 

κράτοσ ςτο όνομά τουσ. Το υποςφνολο των δθμοςίων δεδομζνων που παράγονται από το κράτοσ 

αποκαλοφνται Κυβερνθτικά Δεδομζνα.  

Ραράδειγμα δθμοςίων δεδομζνων 

είναι τα δεδομζνα που αφοροφν τα 

ςιματα του μθχανιςμοφ τθσ αγοράσ ι 

τα δεδομζνα ςχετικά με τον καιρό. Στα 

δθμόςια δεδομζνα όμωσ 

ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα 

κυβερνθτικά δεδομζνα , γιατί αφοροφν 

τθν ςφαίρα του ςυλλογικοφ. Μάλιςτα 

πολλζσ φορζσ το κράτοσ αναλαμβάνει 

τθν παραγωγι δεδομζνων που είναι 

κακαυτά δθμόςια και δεν ςχετίηονται με 

κυβερνθτικζσ αρμοδιότθτεσ. Υπάρχουν 

αρκετοί λόγοι για τουσ οποίουσ το 

Κράτοσ παράγει δθμόςια –μθ κυβερνθτικά-  δεδομζνα. Ο βαςικόσ είναι γιατί θ αγορά δεν μπορεί να 

αναλάβει τθ παραγωγι τουσ. Είτε γιατί το κόςτοσ παραγωγισ είναι πολφ υψθλό,  είτε γιατί τα 

ςυγκεκριμζνα δεδομζνα δεν μποροφν να διατεκοφν ωσ προϊόν από τθν αγορά. Τζτοια παραδείγματα 

αποτελοφν οι δορυφορικζσ απεικονίςεισ ι θ αεροφωτογραφίεσ το κόςτοσ παραγωγισ των οποίων είναι 

ιδιαίτερα υψθλό ι τα ςτοιχεία ςχετικά με τθ ποιότθτα των υδάτων και τουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ τα 

οποία δεν κεωροφνται αξιοποιιςιμα από τθν αγορά.  

Ολοκλθρϊνοντασ τισ ειςαγωγικζσ παρατθριςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ κλάςθσ των δθμοςίων  

δεδομζνων , επιςθμαίνουμε ξανά ότι ο όροσ δθμόςια είναι ρευςτόσ και χρθςιμοποιείται ςτθν παροφςα 

μελζτθ με τθν ευρφτερθ δυνατι ζννοια ,που ςυμπεριλαμβάνει τόςο δεδομζνα που ιδθ παράγονται από 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ πόρουσ  όςο και δθμόςια δεδομζνα που προσ το παρόν δεν ςυλλζγονται αλλά κα 

μποροφςαν (και κα ζπρεπε) να είναι διακζςιμα για όλουσ.   

 

  

 

 

Κυβερνθτικά  Δεδομζνα  

Ο οριςμόσ των Δθμοςίων Δεδομζνων είναι ευρφτεροσ αυτοφ των 

Κυβερνθτικϊν Δεδομζνων. Με τον όρο Κυβερνθτικά Δεδομζνα 

εννοοφμε το υποςφνολο εκείνο των δθμοςίων δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν που παράγονται ι ςυλλζγονται από τθν κυβζρνθςθ ι 

κυβερνθτικά ελεγχόμενουσ οργανιςμοφσ (Δθμόςιοι Οργανιςμοί και 

Επιχειριςεισ).  Τζτοια δεδομζνα είναι για παράδειγμα : 

o Λςχφοντεσ νόμοι και εγκφκλιοι 

o Δαπάνεσ του δθμοςίου 

o Ρθγζσ δθμόςιων εςόδων 
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«Ανοιχτά» δεδομζνα 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ για να μποροφν τα δθμόςια δεδομζνα να κεωρθκοφν ανοιχτά κα πρζπει να είναι 

δυνατι θ περαιτζρω χριςθ  και επαναδιάκεςθ τουσ. Ωσ περαιτζρω χριςθ νοείται θ 

επαναχρθςιμοποίθςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν για ςκοπό άλλο από αυτόν για τον οποίο 

παριχκθςαν, είτε αυτόσ είναι εμπορικόσ είτε όχι. Ο βακμόσ τθσ ανοιχτότθτασ των δεδομζνων 

προςδιορίηεται από τθν φπαρξθ ι όχι περιοριςμϊν ςτισ παραπάνω δυνατότθτεσ.   Σφμφωνα με τον οριςμό 

τθσ Ανοιχτοτθτασ που δίνει το Open Knowledge Foundation3 (OKFN) :  

«Ανοιχτό είναι ζνα κομμάτι περιεχομζνου θ δεδομζνων εφόςον οποιοςδιποτε είναι ελεφκεροσ να το 

χρθςιμοποιιςει , επαναχρθςιμοποιιςει και επαναδιακζςει , χωρίσ περιοριςμοφσ ι με μόνο 

περιοριςμό τθν αναφορά ςτο δθμιουργό και τθν παρόμοια χριςθ» . 

Στον παραπάνω οριςμό:  

(α)  Ορίηονται οι ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ που ζχει οποιοςδιποτε  χριςτθσ επί των δεδομζνων, 

δθλαδι: θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και επαναδιάκεςθσ  

και 

(β) Κζτονται τα όρια των περιοριςμϊν που επιτρζπεται να αςκθκοφν επί αυτϊν των δυνατοτιτων , 

δθλαδι : θ υποχρζωςθ αναφοράσ του δθμιουργοφ και/ι παρόμοια χριςθ.  

 

Οι δυνατότθτεσ που αναφζρονται ςτο πρϊτο κομμάτι του οριςμοφ κα πρζπει να διαςφαλίηονται με 

δφο τρόπουσ. Κατά πρϊτον νομικά : θ άδεια που ςυνοδεφει τα δεδομζνα κα πρζπει να επιτρζπει όλεσ τισ 

παραπάνω χριςεισ. Κατά δεφτερον τεχνολογικά : κα πρζπει δθλαδι οι τεχνολογίεσ και τα τεχνολογικά 

μζςα που χρθςιμοποιοφνται , να επιτρζπουν και να διευκολφνουν τόςο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ όςο και 

τθν επαναδιάκεςθ.  

                                                      

 

3
 http://okfn.org/

 

http://okfn.org/
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Εικόνα 2 : Σο οικοςφςτθμα των Ανοιχτϊν Δεδομζνων 

 

Ζνασ πιο πλιρθσ οριςμόσ τθσ ζννοιασ των ανοιχτϊν δεδομζνων ο οποίοσ εςτιάηει  και ςτισ  τεχνικζσ 

απαιτιςεισ τθσ ανοιχτότθτασ είναι ο εξισ : 

 

 Ανοιχτά κεωροφνται  τα δεδομζνα όταν δθμοςιεφονται και ανανεϊνονται μζςω του παγκόςμιου 

ιςτοφ όςο το δυνατόν ςυντομότερα και ςυχνότερα , με τρόπο που επιτρζπει τθν νόμιμθ ,δωρεάν 

επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ για οποιονδιποτε ςκοπό και διευκολφνει τθν γριγορθ και 

αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία τουσ με δωρεάν διακζςιμο λογιςμικό. Πρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι τα 

δεδομζνα είναι «ανοιχτά» όταν ςυνοδεφονται από ανοιχτι άδεια χριςθσ που επιτρζπει όςα 

επιςθμάνκθκαν ςτθ προθγοφμενθ πρόταςθ και δθμοςιεφονται είτε με κάποιο ανοιχτό πρότυπο 

αρχείου είτε μζςω άμεςθσ πρόςβαςθσ με χριςθ ανοιχτϊν διαδικτυακϊν πρωτοκόλλων. 

 

Τα χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να διζπουν τθν διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων για να 

κεωροφνται ανοιχτά περιλαμβάνουν τόςο τεχνολογικζσ  όςο και νομικζσ / οργανωτικζσ απαιτιςεισ και 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν επόμενθ ενότθτα ωσ ζνα ςφνολο αρχϊν.   
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2.2 ΟΙ ΑΡΧΕ ΣΩΝ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Τα δθμόςια δεδομζνα κεωροφνται ανοιχτά , εφόςον διατίκενται μζςω του διαδικτφου με  τρόπο που 

είναι ςυμβατόσ με τισ ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ4  : 

1. Πλθρότθτα 

Τα ςφνολα δεδομζνων που δθμοςιεφονται κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πλιρθ, 

αντικατοπτρίηοντασ τθν πλθρότθτα τθσ καταγεγραμμζνθσ πλθροφορίασ για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. Πλθ θ 

πρωτογενισ πλθροφορία για ζνα ςφνολο δεδομζνων πρζπει να είναι διακζςιμθ ςτο κοινό, με τθν 

εξαίρεςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. Μεταδεδομζνα που ορίηουν 

και εξθγοφν τα πρωτογενι δεδομζνα πρζπει να περιλαμβάνονται, μαηί με μακθματικοφσ τφπουσ και 

εξθγιςεισ ςχετικά με το πϊσ τα παραγόμενα δεδομζνα ζχουν υπολογιςτεί. Με τον τρόπο αυτό οι χριςτεσ 

κα μποροφν να κατανοιςουν το εφροσ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ και να εξετάςουν τα διακζςιμα 

δεδομζνα ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό λεπτομζρειασ. 

 

2. Πρωτότυπα 

Τα δεδομζνα που δθμοςιεφονται πρζπει να είναι κυρίωσ πρωτογενι δεδομζνα. Στθν ζννοια αυτι, 

περιλαμβάνεται θ πρωτογενισ πλθροφορία που ςυλλζχτθκε, λεπτομζρειεσ ςχετικά με το πϊσ τα 

δεδομζνα ζχουν ςυλλεχκεί, κακϊσ και τα πρωτότυπα κείμενα που καταγράφουν τθ ςυλλογι των 

δεδομζνων. Θ δθμόςια διάχυςι τουσ κα επιτρζψει ςτουσ χριςτεσ να επιβεβαιϊςουν πωσ θ πλθροφορία 

ςυλλζχτθκε και καταγράφθκε ορκά. 

 

3. Αμεςότθτα 

Τα δεδομζνα που δθμοςιεφονται από τθν κυβζρνθςθ πρζπει να είναι διακζςιμα ςτο κοινό όςο το 

δυνατόν πιο ςφντομα. Πποτε είναι δυνατό, θ πλθροφορία που ςυλλζγεται πρζπει να δθμοςιεφεται 

αμζςωσ μετά τθ ςυγκζντρωςθ και ςυλλογι τθσ. Ρροτεραιότθτα πρζπει να δίνεται ςε δεδομζνα των 

                                                      

 

4
  Ρροτάκθκαν από το sunlightfoundation και αναδθμοςιεφονται ςτο geodata.gov.gr 

http://sunlightfoundation.com/
http://geodata.gov.gr/
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οποίων θ χριςθ είναι χρονικά ευαίςκθτθ. Ενθμερϊςεισ πλθροφορίασ ςε πραγματικό χρόνο κα 

μεγιςτοποιιςουν τθν αξία που μπορεί να εξάγει το κοινό από τθν πλθροφορία. 

 

4. Ευκολία ςτθν  θλεκτρονικι πρόςβαςθ 

Τα δεδομζνα που δθμοςιεφονται πρζπει να είναι όςο το δυνατόν περιςςότερο προςβάςιμα, με τθν 

προςβαςιμότθτα τουσ να ορίηεται ωσ τθν ευκολία με τθν οποία θ πλθροφορία μπορεί να ανακτθκεί με 

θλεκτρονικά μζςα. Οι φραγμοί ςτθ πρόςβαςθ περιλαμβάνουν τθ διάκεςθ των δεδομζνων μζςω τθσ 

ςυμπλιρωςθσ φορμϊν ι ςυςτιματα που απαιτοφν ειδικζσ τεχνολογίεσ για τουσ διαφυλλιςτζσ (π.χ. Flash,  

cookies, Java applets). Σε αντίκεςθ, προςφζροντασ μια διεπαφι για τθ μεταφόρτωςθ όλων των 

πλθροφοριϊν που είναι αποκθκευμζνεσ ςε μια βάςθ ςυνολικά («μαηικι» πρόςβαςθ) και τα μζςα για τθν 

εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων αιτιςεων για δεδομζνα μζςω μιασ προγραμματιςτικισ διεπαφισ (API), τα 

δεδομζνα κακίςτανται περιςςότερο προςβάςιμα.  

 

5. Αναγνωςιμότθτα από μθχανζσ 

Οι μθχανζσ μποροφν να χειριςτοφν οριςμζνα είδθ ειςόδου καλφτερα από άλλα. Για παράδειγμα, 

χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ ςε ζνα χαρτί είναι πολφ δφςκολο να επεξεργαςτοφν από μία μθχανι. Θ 

ψθφιοποίθςθ κειμζνου μζςω λογιςμικοφ OCR (οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων) οδθγεί ςε πολλά 

ςφάλματα ταυτοποίθςθσ και μορφοποίθςθσ. Για παράδειγμα, πλθροφορία που μοιράηεται ςτον ευρζωσ 

διαδεδομζνο μορφότυπο PDF, είναι πολφ δφςκολο να αναλυκεί από μθχανζσ. Συνεπϊσ, θ πλθροφορία 

πρζπει να είναι αποκθκευμζνθ ςε ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενουσ μορφότυπουσ δεδομζνων που είναι 

εφκολο να επεξεργαςτοφν από μθχανζσ. Τα εν λόγω αρχεία πρζπει να ςυνοδεφονται από τεκμθρίωςθ 

ςχετικά με το μορφότυπο τουσ και πωσ αυτόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςχζςθ με τα δεδομζνα. 

 

6. Όχι διακρίςεισ 

Θ ζννοια τθσ «όχι-διάκριςθσ» αναφζρεται ςτο ποιοι μπορεί να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και 

πωσ αυτοί πρζπει να πράξουν ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα. Φραγμοί ςτθ χριςθ των 

δεδομζνων μποροφν να περιλαμβάνουν απαιτιςεισ εγγραφισ, ι τθ χριςθ «φραγμζνων κιπων» (walled 

gardens) όπου μόνο ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα. Γενικότερα, θ 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα χωρίσ διακρίςεισ ςθμαίνει πωσ κάκε άτομο μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτα 
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δεδομζνα, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, χωρίσ να οφείλει να ταυτοποιθκεί ι να αιτιολογιςει το ςκοπό 

πρόςβαςθσ. 

 

7. Χριςθ ανοικτών προτφπων 

Θ ζννοια «ανοικτό» πρότυπο αναφζρεται ςτθν ιδιοκτθςία του μορφότυπου με τον οποίο είναι 

αποκθκευμζνα τα δεδομζνα. Για παράδειγμα, αν μόνο μία εταιρεία καταςκευάηει ζνα λογιςμικό που 

μπορεί να αναγνϊςει το αρχείο ςτο οποίο είναι αποκθκευμζνα τα δεδομζνα, θ πρόςβαςθ ςτθν 

πλθροφορία εξαρτάται από τθ χριςθ του λογιςμικοφ που καταςκευάηει αυτι θ μοναδικι εταιρεία. 

Μερικζσ φορζσ το πρόγραμμα αυτό δεν είναι καν διακζςιμο ςτο κοινό, ι μπορεί να είναι διακζςιμο, αλλά 

να απαιτείται θ αγορά του. Ελεφκερα διακζςιμοι εναλλακτικοί μορφότυποι ςυχνά υπάρχουν, ϊςτε τα 

αποκθκευμζνα δεδομζνα να είναι προςβάςιμα χωρίσ να υπάρχει απαίτθςθ για τθν αγορά άδειασ χριςθσ 

λογιςμικοφ. Αφαιρϊντασ αυτό το κόςτοσ, κάνουμε τα δεδομζνα διακζςιμα ςε ζνα μεγαλφτερο πλικοσ 

δυνθτικϊν χρθςτϊν. 

 

8. Αδειοδότθςθ 

Θ επιβολι «Πρων Χριςθσ», απαιτιςεων απόδοςθσ, περιοριςμϊν ςτθ διάχυςθ, κτλ, λειτουργοφν ωσ 

εμπόδια ςτθ δθμόςια χριςθ των δεδομζνων. Το μζγιςτο άνοιγμα των δεδομζνων περιλαμβάνει τθν 

ξεκάκαρθ ςιμανςθ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ ωσ ζργου τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ διάκεςθσ τθσ χωρίσ 

περιοριςμοφσ ςε δθμόςιο κακεςτϊσ. 

 

9. Διαχρονικότθτα 

Θ δυνατότθτα εφρεςθσ πλθροφορίασ ςτο πζραςμα του χρόνου αναφζρεται ωσ διαχρονικότθτα. Θ 

πλθροφορία που δθμοςιεφεται από τθν κυβζρνθςθ ςτο διαδίκτυο πρζπει να είναι ςτακερισ αναφοράσ, 

δθλαδι πρζπει να είναι διακζςιμθ ςτο διθνεκζσ. Ρολφ ςυχνά, θ πλθροφορία ενθμερϊνεται, αλλάηει ι 

διαγράφεται, χωρίσ καμία ζνδειξθ για τθν τζλεςθ αυτισ τθσ μεταβολισ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, είναι 

διακζςιμθ ωσ ρεφμα δεδομζνων (stream of data) αλλά δεν αρχειοκετείται. Με ςκοπό τθν καλφτερθ χριςθ 

από το κοινό, θ πλθροφορία που δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο πρζπει να παραμζνει δθμοςιευμζνθ ςτο 

διαδίκτυο, με κατάλλθλεσ διατάξεισ τιρθςθσ των διαφορετικϊν τθσ εκδόςεων και αρχειοκζτθςισ τθσ. 
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10. Κόςτοσ χριςθσ 

Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ φραγμοφσ ςτθ δθμοςίευςθ δθμόςιων δεδομζνων είναι το κόςτοσ που 

επιβάλλεται ςτο κοινό για τθν πρόςβαςθ, ακόμθ και αν αυτό είναι το ελάχιςτο δυνατό (de minimus). Οι 

κυβερνιςεισ χρθςιμοποιοφν ζνα ςφνολο επιχειρθμάτων για τθ χρζωςθ του κοινοφ με ςκοπό τθν 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα τουσ: το κόςτοσ δθμιουργίασ τουσ, θ απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ, το κόςτοσ 

ανάκτθςθσ τθσ πλθροφορίασ,   κόςτοσ επεξεργαςίασ, κτλ. 

Θ πλειοψθφία τθσ κυβερνθτικισ πλθροφορίασ ςυλλζγεται για κυβερνθτικοφσ ςκοποφσ, οπότε θ 

φπαρξθ αυτϊν των τελϊν ζχει ελάχιςτθ ζωσ μθδενικι επίδραςθ ςτο αν τελικά θ κυβζρνθςθ κα παριγαγε 

εξαρχισ τθν πλθροφορία. Θ επιβολι τελϊν για τθν πρόςβαςθ αλλοιϊνει τθ ςφνκεςθ του κοινοφ που 

επικυμεί (ι μπορεί) να ζχει πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία. Επιπλζον, μπορεί να αποκλείει 

μεταςχθματιςμζνεσ χριςεισ των δεδομζνων που ςτθ ςυνζχεια οδθγοφν ςε επιχειρθματικι άνκθςθ και 

άρα φορολογικά ζςοδα. 
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2.3 ΓΙΑΣΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΑ ΔΘΜΟΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΣΑ ; 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τουσ οποίουσ τα δθμόςια δεδομζνα κα πρζπει να είναι ανοιχτά προσ τθν 

κοινωνία. Καταρχιν επειδι τα δεδομζνα αυτά παράγονται με χριματα των φορολογοφμενων πολιτϊν 

που χρθματοδοτοφν ζρευνεσ και υπθρεςίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςυνεπϊσ αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα 

των πολιτϊν να ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα αποτελζςματα του ζργου αυτοφ. Δεφτερον γιατί τα 

δεδομζνα αυτά αν ςυνδυαςτοφν και μεταςχθματιςτοφν κατάλλθλα εμπεριζχουν πολφτιμθ γνϊςθ,  για τθν 

κοινωνικι και οικονομικι πραγματικότθτα,  που κα πρζπει να κακίςταται διακζςιμθ και να υποςτθρίηει 

τθ διαδικαςία των ςυλλογικϊν αποφάςεων. Τρίτον γιατί μζροσ αυτϊν των δεδομζνων αποτυπϊνει και 

καταγράφει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ δθμόςια αςκοφμενθσ πολιτικισ και άρα αποτελεί παράγοντα 

αξιολόγθςθσ του ζργου τθσ Κυβζρνθςθσ. Σε μία απϊτερθ αλλά ορατι αναγωγι , τα ανοιχτά κυβερνθτικά 

δεδομζνα μειϊνουν τθν απόςταςθ μεταξφ πολίτθ και εξουςίασ , αφοφ αν αξιοποιθκοφν κατάλλθλα 

οδθγοφν ςε πλθροφορίεσ και γνϊςθ, βάςει τθσ οποία οι πολίτεσ τροφοδοτοφν με ςιματα το πολιτικό 

ςφςτθμα μζςω τθσ ψιφου τουσ. Επιπροςκζτωσ  , τα ανοιχτά και ελευκζρα διακζςιμα δθμόςια  δεδομζνα 

ενιςχφουν τθν αποτελεςματικότθτα  του  δθμόςιου τομζα  μεταφζροντασ κάποιεσ από τισ αναλυτικζσ 

απαιτιςεισ τθσ διοίκθςθσ ςε τρίτα μζρθ όπωσ κοινότθτεσ πολιτϊν ,  μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, 

ερευνθτικά ιδρφματα κ μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τα οποία ςυνδυάηουν δεδομζνα από διαφορετικζσ 

πθγζσ με πρωτότυπο και εφευρετικό τρόπο. 

Οι λόγοι που ενιςχφουν τθν απαίτθςθ για ανοιχτά δθμόςια δεδομζνα , δεν περιορίηονται ςτουσ 

παραπάνω. Στα επόμενα  κεφάλαια κα εξετάηουμε  αναλυτικότερα τισ ςυνεπείσ που ζχει το άνοιγμα 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν για τθν κοινωνία , κακϊσ και τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει 

θ ελεφκερθ διάκεςθ τουσ.  
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΠΣΤΧΕ  ΣΩΝ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  

He who receives ideas from me, receives 

instruction himself without lessening mine; as he 

who lights his taper at mine receives light without 

darkening me 

 

 Thomas Jefferson 
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Στο κεφάλαιο αυτό εξετάηουμε τισ κοινωνικζσ πτυχζσ τθσ ελεφκερθσ διάκεςθσ των δθμοςίων 

δεδομζνων , και ιδιαίτερα τισ μεταβολζσ που  αφοροφν ςτθν δθμοκρατικι ςυμμετοχι και ςτον τρόπο 

διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ.  

Ενϊ μζχρι ςιμερα ςτθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ, ο άνκρωποσ προςζγγιηε τθν πλθροφορία υπό τθν 

μορφι  εμπορικϊν προϊόντων, γνϊςεων, ςυναλλαγϊν κλπ,  ςτθν εποχι τθσ πλθροφορίασ  θ μετάλλαξθ 

τθσ μορφολογίασ τθσ και θ λυτρωτικι τθσ αποδζςμευςθ από χωροχρονικοφσ περιοριςμοφσ, τθν κακιςτοφν  

προςπελάςιμθ μζςω των δικτυωμζνων τερματικϊν ςυςκευϊν  ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, οι οποίοι τθν 

αναηθτοφν χωρίσ να απαιτείται πλζον θ μετακίνθςθ από τον χϊρο τθσ γεωγραφικισ τουσ εγκατάςταςθσ 

προσ το φυςικό ι τεχνθτό ςθμείο αποκικευςθσ τθσ .  Το γεγονόσ αυτό μεταβάλει ςθμαντικά τον τρόπο 

που δομοφνται τόςο οι κοινωνικζσ ςχζςεισ όςο και το μοντζλο καταμεριςμοφ τθσ παραγωγισ και τθσ 

γνϊςθσ. Μπορεί να μεταβάλλει επίςθσ τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται ςυλλογικζσ αποφάςεισ , τόςο 

μζςω των επίςθμων κεςμϊν όςο και εκτόσ αυτϊν. 

Για να αξιοποιθκοφν όμωσ ςτο ζπακρο οι δυνατότθτεσ που φζρνει θ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ςτθν 

διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και ςτον τρόπο παραγωγισ ςυλλογικϊν αποφάςεων , κα χρειαςτεί να 

επαναπροςδιορίςουμε το μοντζλο διακίνθςθσ και διάκεςθσ τθσ πλθροφορίασ  , και να ανακεωριςουμε 

τισ μζχρι ςιμερα κυρίαρχεσ πολιτικζσ «προςταςίασ» τθσ πλθροφορίασ , οι οποίεσ αντιμετωπίηοντασ τθν 

πλθροφορία ςαν κοινό οικονομικό αγακό ,  κζτουν εμπόδια ςτθν κακολικι και ελεφκερθ διάδοςθ τθσ. 
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3.1 ΑΠΟ ΣΘΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΣΘΝ ΚΟΙΝΘ ΟΜΟΣΙΜΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ  

 

Ο όροσ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορία» (ΚτΡ) , πρωτοεμφανίηεται ςε πολιτικζσ κζςεισ και επιςτθμονικά 

κείμενα ιδθ από τθν δεκαετία του ’70 , όταν τόςο διεκνείσ οργανιςμοί όςο και εκνικζσ κυβερνιςεισ 

αρχίηουν να ςκιαγραφοφν τισ αλλαγζσ που κα ζφερνε θ «τεχνολογικι επανάςταςθ»5.  Ζκτοτε το όραμα 

μιασ οικονομίασ βαςιςμζνθσ ςτθν πλθροφορία ζγινε κυρίαρχό ςτα πλάνα πολλϊν Κυβερνιςεων. Για 

δεκαετίεσ θ προςπάκεια για τθν επίτευξθ του οράματοσ αυτοφ ςτθρίχκθκε ςτθν δθμιουργία πολιτικϊν για 

τθν «προςταςία» τθσ πλθροφορίασ – ιςχυρότεροι νόμοι για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία , διεκνείσ 

ςυνκικεσ για τισ πατζντεσ και τα εμπορικά ςιματα ακόμα και διεκνείσ ςυμβάςεισ για τθν υιοκζτθςθ 

τεχνολογιϊν κατά τθσ αντιγραφισ.  

Το ςκεπτικό ιταν απλό (Doctorow 2008) : Μια κοινωνία τθσ πλθροφορίασ κα πρζπει να βαςίηεται 

ςτθν αγορά και πϊλθςθ πλθροφορίασ. Επομζνωσ , χρειαηόμαςτε πολιτικζσ που κακιςτοφν δυςκολότερθ 

τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία εκτόσ αν κάποιοσ πλθρϊςει για να τθν αποκτιςει. Αυτό ςυνεπάγεται ότι 

κα πρζπει να υπάρξουν νομικζσ και τεχνολογικζσ επιλογζσ που κα κακιςτοφν δφςκολο ι αδφνατο τον 

διαμοιραςμό τθσ πλθροφορίασ ακόμα και όταν κάποιοσ ζχει πλθρϊςει. Χωρίσ τθν δυνατότθτα να 

προςτατευτεί θ πλθροφοριακι ιδιοκτθςία , δεν μπορεί να υπάρξει αγορά πλθροφοριϊν θ οποία κα 

τροφοδοτεί τθν οικονομία τθσ πλθροφορίασ. 

Θ παραπάνω κεϊρθςθ θ οποία ακολουκικθκε και δυςτυχϊσ ςυνεχίηει να ακολουκείται από το 

ςφνολο των Κυβερνιςεων, αποτελεί προϊόν κακισ ερμθνείασ και υπεραπλοφςτευςθσ. Ππωσ ακριβϊσ θ 

Βιομθχανικι Κοινωνία δεν βαςίςτθκε ςτθν επιβολι εμποδίων ςτθν εξάπλωςθ των μθχανϊν , ζτςι ακριβϊσ 

και θ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ δεν είναι δυνατό να ςτθριχτεί ςε τεχνικοφσ ι νομικοφσ  φραγμοφσ επί 

τθσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία. Θ πλθροφορία αποτελεί το «νόμιςμα» τθσ νζασ οικονομίασ και θ 

τεχνθτι μείωςθ τθσ ρευςτότθτασ μόνο αρνθτικζσ ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει.  

                                                      

 

5 Ο  όροσ χρθςιμοποιείται ιδθ από το 1971 ςτθν Λαπωνία , ωσ εκνικόσ ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ για το ζτοσ 2000. Ρερίπου 

κατά τθν ίδια εποχι ο όροσ αρχίηει να χρθςιμοποιείται και ςτισ ΘΡΑ, όπου ςυνδζεται με τθν απελευκζρωςθ των 

τθλεπικοινωνιϊν. Το 1975 ο όροσ υιοκετείται και από τον ΟΟΣΑ, ενϊ ιδθ από το 1979 το Συμβοφλιο Υπουργϊν τθσ (τότε) ΕΟΚ 

χρθςιμοποιεί τον όρο και κεςπίηει και ζνα πενταετζσ πειραματικό πρόγραμμα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, το FAST . 
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Θ πλθροφορία , διακινοφμενθ ελεφκερα ςτο παγκόςμιο πλζγμα  αλλθλοςυνδεδεμζνων δικτφων , 

δθμιουργεί όμωσ και νζεσ μορφζσ ρφκμιςθσ τθσ παραγωγισ.  Κακϊσ ο ςυγκεντρωτικόσ ςχεδιαςμόσ και οι 

νεοφιλελεφκερεσ αγορζσ χαμθλισ ρφκμιςθσ δείχνουν τα όριά τουσ, ζνα νζο μοντζλο βαςιςμζνο ςτισ 

κοινότθτεσ και τθν ςυνεργαςία μεταξφ τουσ κάνει τθν εμφάνιςθ του.  Το διαδίκτυο επιτρζπει τθν αυτό- 

ςυςςωμάτωςθ των κοινοτιτων ςε ό, τι αφορά τθ δθμιουργία κοινισ αξίασ – μζςω τθσ ομότιμθσ 

παραγωγισ, του crowdsourcing, του κοινοφ ςχεδιαςμοφ και άλλων μορφϊν «ανοιχτισ καινοτομίασ». Οι 

ομότιμεσ διαδικαςίεσ είναι διαδικαςίεσ από “τα κάτω προσ τα πάνω” δια των οποίων οι ςυντελεςτζσ ενόσ 

κατανεμθμζνου δικτφου μποροφν ελεφκερα να αναλαμβάνουν τθ δζςμευςθ εκπλιρωςθσ κοινϊν 

επιδιϊξεων, χωρίσ εξωτερικό εξαναγκαςμό (Bauwens 2007). Οι παγκόςμιεσ διαδικτυακζσ κοινότθτεσ 

ζχουν ιδθ αποδειχτεί ικανζσ να είναι υπερπαραγωγικζσ ςε ό, τι αφορά τθ δθμιουργία πολφπλοκων 

προϊόντων γνϊςθσ, λογιςμικοφ με ελεφκερο και ανοιχτό κϊδικα και, ολοζνα περιςςότερο, με ανοιχτό 

ςχεδιαςμό. Οι δυνατότθτεσ όμωσ αυτοφ του νζου μοντζλου επεκτείνονται πλζον και πζραν του 

λογιςμικοφ , αφοφ αυτό που ουςιαςτικά επιτυγχάνεται είναι θ πολφπλοκθ ενςωμάτωςθ και οργάνωςθ 

πόρων (ανκρϊπινων , πλθροφοριακϊν και υποδομϊν) για τθν επίλυςθ προβλθμάτων τα οποία ιταν 

αδφνατον να λυκοφν ζωσ τϊρα.  

Κακϊσ , τα ανοιχτά δεδομζνα και ιδιαίτερα τα δθμόςια δεδομζνα αποτελοφν κρίςιμο πόρο ςτθν 

επιτυχία του νζου αυτοφ μοντζλου , το κράτοσ καλείται να διαδραματίςει ζνα νζο ρόλο που ςυνίςταται 

ςτο να  διευκολφνει αυτζσ τισ ενςωματωμζνεσ μορφζσ παραγωγισ που απαιτοφν πολφπλοκθ 

ενςωμάτωςθ. Κανζνα κράτοσ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιςτικό ςε παγκόςμια κλίμακα εάν δεν 

διευκολφνει τθν κοινωνικι καινοτομία και δεν επεκτείνει τθ ςτιριξι του, όχι μόνο ςτισ ιδιωτικζσ εταιρίεσ 

αλλά και ςτα δίκτυα καινοτομίασ που τισ υποςτθρίηουν. Μια από τισ διευκολφνςεισ που μπορεί να 

προςφζρει το κράτοσ αφορά ακριβϊσ τθν ελεφκερθ διάκεςθ δεδομζνων που αφοροφν ςυνολικά τθν 

κοινωνία και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με καινοτόμουσ τρόπουσ τόςο για τθν παραγωγι αξίασ όςο 

και για τθν επίλυςθ ςυλλογικϊν προβλθμάτων. 
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3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΩΝ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Ρζραν του κρίςιμου ρόλου που μπορεί να διαδραματίςει θ ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων 

ςτα επερχόμενα μοντζλα κοινωνικισ ρφκμιςθσ και παραγωγισ , τα οφζλθ τθσ αναγνωρίηονται   και εντόσ 

των πλαιςίων του ςθμερινοφ ςυςτιματοσ.  

Τα οφζλθ αυτά  , ςχετίηονται ιδίωσ με : 

 Τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθν μείωςθ τθσ διαφκοράσ.  

 Τθν βελτίωςθ του τρόπου λειτουργία τθσ διοικθτικισ μθχανισ 

 Τθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ εκπαίδευςθσ.  

 Τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα Κοινά.  

 

Θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και θ λογοδοςία τθσ Κυβζρνθςθσ ςχετίηονται άμεςα με τθν ανοιχτότθτα 

του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ. Σε κλειςτά ςυςτιματα, οποφ δεν υπάρχει ροι πλθροφορίασ προσ το 

περιβάλλον , θ διαφκορά και θ αδιαφάνεια ανκοφν. Τα ανοιχτά δεδομζνα επιτρζπουν τον ςυλλογικό 

ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ διοίκθςθσ. Ραράλλθλα όμωσ βελτιϊνουν και τθν ίδια 

τθ λειτουργία τθσ αφοφ διαρρθγνφουν τα ενδο-διοικθτικά ςτεγανά μεταξφ φορζων και υπθρεςιϊν , 

επιτρζποντασ ζτςι  τθν εςωτερικι διάδοςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ.  

Δεδομζνου δε ότι οι τεχνολογίεσ web 2.0 επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ «ςυλλογικισ ευφυΐασ», οι πολίτεσ 

ι άλλοι κοινωνικοί εταίροι φτάνουν πολλζσ φορζσ ςτθν καινοτομία πολφ πιο γριγορα, και ικανοποιθτικά 

από κάκε ανάδοχο ζργου. Θ Κυβζρνθςθ και θ Δθμόςια Διοίκθςθ δεν ζχουν το μονοπϊλιο ςτισ καλζσ ιδζεσ. 

Θ ανοιχτότθτα των δεδομζνων που κατζχουν ανοίγει τισ πόρτεσ ςτο απροςδόκθτο, το απίκανο, και το 

απρόβλεπτο.  Αντί οι δθμόςιεσ αρχζσ να πλθρϊνουν για αυτό που νομίηουν ότι χρειάηεται , μποροφν 

πλζον να ρωτιςουν, τι είναι δυνατό. Διακζτοντασ ελευκζρα τα δεδομζνα τουσ μποροφν να 

κινθτοποιιςουν μια κοινότθτα προγραμματιςτϊν για να προτείνουν και να δθμιουργιςουν υπθρεςίεσ 

πάνω από αυτά τα δεδομζνα. Αυτό είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ ςε μια εποχι που οι κυβερνιςεισ δεν ζχουν 

τουσ πόρουσ να διερευνοφν κάκε πικανι χριςθ των δεδομζνων τουσ.   

Θ ανάπτυξθ «ςυλλογικισ ευφυΐασ» και θ ςυνεργατικι επίλυςθ προβλθμάτων μεταξφ πολιτϊν και 

κράτουσ  είναι ίςωσ θ ςθμαντικότερθ ςυνειςφορά που μποροφν να ζχουν τα ανοιχτά δθμόςια δεδομζνα, 

αλλά δεν είναι και θ μόνθ. Ππωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια οριςμζνεσ κατθγορίεσ δεδομζνων,  ςυμβάλλουν 

ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά , αφοφ αποτελοφν παράγοντα αποφάςεων τόςο ςτο πεδίο των 

ςυλλογικϊν επιλογϊν (πολιτικι) , όςο και ςε αυτό των ατομικϊν (αγορά).   
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3.2.1 ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  ΚΑΙ ΣΘ ΛΟΓΟΔΟΙΑ  

 

Οι δθμοκρατικζσ αξίεσ και θ διαφάνεια τθσ κυβερνθτικισ λειτουργίασ υπονομεφονται όταν υπάρχουν 

περιοριςμοί που εμποδίηουν τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε κυβερνθτικζσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα.  Το 

κίνθμα για τα ανοιχτά δεδομζνα  υποςτθρίηοντασ τθν προλθπτικι διάκεςθ τουσ προσ τουσ πολίτεσ 

ςυντελεί ςτθν διαμόρφωςθ μιασ κουλτοφρασ διαφάνειασ και λογοδοςίασ εντόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Δεδομζνα ςχετικά με τισ δαπάνεσ , τισ επιχορθγιςεισ και τισ ςυμβάςεισ που πραγματοποιοφνται, 

όταν δθμοςιεφονται ελεφκερα επιτρζπουν τον καλφτερο ζλεγχο από τουσ πολίτεσ και κακιςτοφν τθν 

Δθμόςια Διοίκθςθ υπόλογθ προσ αυτοφσ. Επιτρζπουν επίςθσ ςτο κάκε πολίτθ να γνωρίηει με ποιόν τρόπο 

δαπανϊνται τα χριματα που πλθρϊνει μζςω τθσ φορολογίασ και κατά πόςο υπάρχει κακοδιαχείριςθ. 

Τα ανοιχτά δεδομζνα ενιςχφουν επίςθσ τθν λογοδοςία. Θ δθμοςίευςθ όλων των διοικθτικϊν 

αποφάςεων ςτο διαδίκτυο ςυμβάλλει ςτθν ςταδιακι αλλαγι κουλτοφρασ ςε όλο το εφροσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ αφοφ γίνεται κατανοθτό ότι θ κάκε απόφαςθ μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο εξζταςθσ από 

τουσ πολίτεσ. Θ ζννοια τθσ ςυλλογικισ νοθμοςφνθσ κακιςτά πολφ πιο αποτελεςματικό τον ζλεγχο και τθν 

αξιολόγθςθ των ςυλλογικϊν αποφάςεων. Ουςιαςτικά αυτό που αλλάηει ςε διοικθτικό επίπεδο είναι θ 

εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ μια απόφαςθ να αποτελζςει αντικείμενο κοινωνικοφ ελζγχου.  Ο μθχανιςμόσ 

πάνω ςτον οποίο ςτθρίχκθκε εν πολλοίσ αυτό που αποκαλοφμε πελατειακό κράτοσ , αφοροφςε τον 

πρακτικό μθδενιςμό τθσ πικανότθτασ κάποιοσ τρίτοσ να λάβει γνϊςθ και να καταςτιςει γνωςτζσ , 

διοικθτικζσ αποφάςεισ  που ευνοοφςαν ςυγκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ , ςυντεχνίεσ ι ςυμφζροντα. Το 

πολιτικό ςφςτθμα μαηί με τον διοικθτικό βραχίονα του , εξαςφάλιηαν επί δεκαετίεσ ςε διάφορεσ ομάδεσ 

ειδικά προνόμια τα οποία «κρφβονταν επιμελϊσ» από τθν υπόλοιπθ κοινωνία , ελλείψει τρόπων εφκολθσ 

πρόςβαςθσ ςτο κυκεϊνα των παραγόμενων εγγράφων . Ραράλλθλα με τον τρόπο αυτό  το πολιτικό 

κατεςτθμζνο εξαςφάλιηε τθν διαιϊνιςθ του δια μζςου μιασ διευρυμζνθσ εκλογικισ πελατείασ. Θ 

εγκακίδρυςθ μιασ πολιτικισ ανοιχτισ πρόςβαςθσ ςτισ κυβερνθτικζσ αποφάςεισ , ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν εξόρυξθσ γνϊςθσ από δεδομζνα , αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθν ςταδιακι 

εμπζδωςθ εντόσ τθσ διοίκθςθσ ότι οι εποχζσ που μποροφςε να λειτουργεί ωσ «μαφρο κουτί» ζχουν 

περάςει ανεπιςτρεπτί. 

  



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   3. ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΡΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΛΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 41 

 

3.2.2 ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΘ ΔΙΟΙΚΘΘ  

 

Θ παραγωγι και θ διαχείριςθ κυβερνθτικϊν δεδομζνων μπορεί να ςυντελζςει ςτθν  αποδοτικι και 

αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ μζςω νζων μεκόδων και πρακτικϊν που μζχρι ςτιγμισ δεν 

χρθςιμοποιοφνται από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Σιμερα ,εντόσ τθσ διοίκθςθσ, παρατθρείται ζλλειψθ 

φανταςίασ ςχετικά με το πωσ μποροφν να επαναςχεδιαςτοφν οι υπθρεςίεσ του δθμοςίου. Στθ 

προςπάκεια αποτίμθςθσ και βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν ςθμαντικό ρόλο κα παίξει θ δυνατότθτα 

εξωτερικϊν δρϊντων να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα και να δθμιουργιςουν καινοτόμεσ 

εφαρμογζσ που τα αξιοποιοφν.  

Με τα ανοιχτά δεδομζνα και τθν ψθφιοποίθςθ των υπθρεςιϊν κακίςταται πλζον δυνατι , αν όχι και 

απαραίτθτθ , θ απομάκρυνςθ από το μοντζλο τθσ μονοπωλιακισ παροχισ υπθρεςιϊν από το Κράτοσ  

κατά το οποίο όλοι οι πολίτεσ λαμβάνουν το ίδιο ςφνολο υπθρεςιϊν,  και θ μετάβαςθ ςε ζνα μοντζλο  

όπου το κράτοσ κα λειτουργεί ςαν πάροχοσ δεδομζνων και υπθρεςιϊν που κα μποροφν να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν και να προςαρμοςτοφν ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ κάκε πολίτθ.  

Ο μεταςχθματιςμόσ των δεδομζνων και θ δθμιουργία mashups6 που ςυνδυάηουν διαφορετικζσ 

υπθρεςίεσ και ςφνολα δεδομζνων από άτομα και ομάδεσ εκτόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν τόςο άμεςα από τθν ίδια ,  ςτα πλαίςια τθσ κακθμερινισ τθσ λειτουργίασ , αλλά κυρίωσ  

να λειτουργιςουν ωσ παράγοντεσ αλλαγισ κουλτοφρασ και ζμπνευςθσ. Να ςυμβάλλουν δθλαδι ςτθν 

ςφλλθψθ και υλοποίθςθ νζων δθμιουργικϊν υπθρεςιϊν που κα τθσ επιτρζψουν να χρθςιμοποιιςει πιο 

δθμιουργικά και αποτελεςματικά τα ςφνολα δεδομζνων που παράγει.  

Τζλοσ θ ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων τα κακιςτά ελεφκερα όχι μόνο για τουσ πολίτεσ 

αλλά και για άλλα οργανικά τμιματα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ , τα οποία μποροφν πλζον να τα 

επαναχρθςιμοποιιςουν  , επιτυγχάνοντασ ζτςι και βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν αλλά και 

μείωςθ του λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ. 

  

                                                      

 

6  Τα mashups ορίηονται ωσ ςυγχϊνευςθ δεδομζνων από δφο ι περιςςότερεσ διαφορετικζσ εφαρμογζσ ι πθγζσ δεδομζνων με 

ςκοπό τθ παραγωγι ςυγκριτικϊν όψεων (οπτικοποιθςεων ι άλλου τφπου) των ςυνδυαςμζνων πλθροφοριϊν.  
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3.2.3 ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΓΝΩΘ ΚΑΙ ΣΘ ΖΡΕΤΝΑ  

 

Θ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ αποτελεί ζνα από τα 

βαςικά ςυςτατικά τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ. Θ δθμοκρατικοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ αποτελεί ζνα 

κοινωνικοπολιτικό αίτθμα που πρεςβεφει τθν ικανοποίθςθ των πλθροφοριακϊν αναγκϊν των λαϊν 

ανεξάρτθτα τθσ οικονομικισ τουσ τάξθσ ι του κοινωνικοφ τουσ περιβάλλοντοσ. Ο τελικόσ ςτόχοσ τθσ 

αφφπνιςθσ και τθσ ενδυνάμωςθσ των κοινωνιϊν μζςω τθσ γνϊςθσ απαιτεί τθν εξάλειψθ του χάςματοσ 

μεταξφ πλθροφοριακά πλοφςιων και φτωχϊν. Το χάςμα αυτό είναι υπεφκυνο κατά ζνα μεγάλο βακμό και 

για τθν ςυντιρθςθ και ενίςχυςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων,  τόςο μεταξφ διαφορετικϊν λαϊν ,  όςο και 

εντόσ κοινωνιϊν.  

τισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, θ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα και πλθροφορίεσ τθσ ζρευνασ και τθσ 

επιςτιμθσ αποτελεί ηιτθμα ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων όπωσ θ πείνα, οι 

αςκζνειεσ, θ ανεπάρκεια ςε νερό, κακϊσ θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν 

επίλυςι τουσ. Σφμφωνα με μελζτεσ, μόνο το 10% τθσ παγκόςμιασ ιατρικισ ζρευνασ φτάνει ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Τα ινςτιτοφτα και οι ερευνθτζσ ζχουν περιοριςμζνθ ι κακόλου πρόςβαςθ ςτθν 

ζρευνα των προθγμζνων χωρϊν κυρίωσ επειδι δεν αντζχουν οικονομικά το υψθλό κόςτοσ των 

ςυνδρομϊν των ζντυπων περιοδικϊν και λόγω των ανεπαρκϊν και μθ προθγμζνων μθχανιςμϊν διανομισ 

που εμποδίηουν τθν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικά τεκμιρια (Ραναγιωτοποφλου 2010). 

ε επίπεδο κοινωνικϊν ομάδων , θ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ ςυναρτάται άμεςα από τθν οικονομικι και 

κοινωνικι τάξθ των ατόμων  , ταυτόχρονα όμωσ αποτελεί και κρίςιμο παράγοντα που διευρφνει τισ 

δυνατότθτεσ οικονομικισ επιτυχίασ και κοινωνικισ ανζλιξθσ. Για να ςπάςει αυτόσ ο φαφλοσ κφκλοσ , 

απαιτείται θ ευρφτερθ δυνατι διάδοςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ ζρευνασ , ζτςι ϊςτε όλοι να αποκτιςουν τισ 

ίδιεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ τουσ και αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων τουσ. 

Το κίνθμα για τθν  πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και τα δεδομζνα  που ςχετίηονται  με εκπαιδευτικά , 

επιςτθμονικά και ερευνθτικά επιτεφγματα , ζχει επικρατιςει να ονομάηεται κίνθμα για τθν «Ανοιχτι 

Πρόςβαςθ». Θ βαςικι του επιδίωξθ ςχετίηεται με τθν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικά αντίγραφα ερευνϊν , 

δθμοςιεφςεων και μελετϊν  ζτςι ϊςτε να επζλκει  θ μζγιςτθ δυνατι διάχυςθ τθσ γνϊςθσ.  
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3.2.4 ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΑ ΚΟΙΝΑ  

 

Θ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ αποτελεί ίςωσ το ςθμαντικότερο πεδίο 

ςυμβολισ του ανοίγματοσ των δθμοςίων δεδομζνων. Θ ςυμμετοχι αυτι  μπορεί λάβει μια από τισ 

παρακάτω μορφζσ  (Davies 2010) :  

 υμμετοχι ςτουσ επίςθμουσ πολιτικοφσ κεςμοφσ π.χ. εκλογικι ψιφοσ , ςυμμετοχι ςε 

δθμοψιφιςμα . 

 υμμετοχικζσ/υνεργατικζσ πρωτοβουλίεσ ςε επίπεδο κοινοτιτων ι δικτφων 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνεργαςιϊν μεταξφ πολιτϊν και κράτουσ και αυτϊν μεταξφ 

πολιτϊν για ηθτιματα εκτόσ κρατικισ αρμοδιότθτασ.  

 υμμετοχι ςτον μθχανιςμό τθσ αγοράσ και τροφοδότθςθ του με τα κατάλλθλα ςιματα για το 

τι και πόςο χρειάηεται να παραχκεί.  

 

 

Πεδίο αλλαγισ υλλογικζσ Επιλογζσ / Πολιτικι 
Κοινι Ομότιμθ 

Διακυβζρνθςθ 
Ατομικζσ Επιλογζσ / Αγορά 

Δρϊντασ ωσ 
Ρολίτθσ Ρολίτθσ / Συν-

παραγωγόσ 

Καταναλωτισ / Ραραγωγόσ 

Παραδείγματα 

πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται 

Εκτζλεςθ του Ρροχπολογιςμοφ 

Τρόποσ που ψιφιςαν οι βουλευτζσ  

Κζςθ παράνομθσ 

διαφθμιςτικισ 

πινακίδασ 

Τιμζσ καυςίμων 

Τάςεισ τοπικισ αγοράσ 

Αποφάςεισ / Επιλογζσ 

Επιλογι αντιπροςϊπων ςε τοπικό , εκνικό 

& υπερεκνικό επίπεδο 

Αποξιλωςθ 

παράνομων 

διαφθμιςτικϊν 

πινακίδων 

Ροιεσ υπθρεςίεσ & προϊόντα να επιλζξει 

Τι υπθρεςίεσ/προϊόντα χρειάηονται ςε μια 

τοπικι ι εκνικι οικονομία 

Μθχανιςμόσ Αλλαγισ 

Ψθφοφορία 

 Συμμετοχι ςε διαβοφλευςθ 

Αποςτολι ςθμάτων ςτο πολιτικό ςφςτθμα 

Κατανεμθμζνθ 

δθμιουργικότθτα & 

παραγωγι λφςεων 

 

Τα ςιματα τθσ αγοράσ οδθγοφν ςε 

καλφτερθ κατανομι κοινωνικϊν πόρων 

Πίνακασ 1 : Ανοιχτά Δεδομζνα και υλλογικζσ Επιλογζσ 



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   3. ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΡΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΛΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 44 

 

Θ ςθμαςία των ανοιχτϊν δεδομζνων για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυλλογικισ ςυμμετοχισ ςε κάκε μια από 

τισ παραπάνω περιπτϊςεισ είναι κρίςιμθ , αφοφ ςυνιςτοφν το ρεφμα πλθροφορίασ που υποςτθρίηει τθν 

λιψθ αποφάςεων κάκε ςυμμετζχοντα ςτο μθχανιςμό. Οι ατομικζσ αποφάςεισ , μζςω τθσ ςυμμετοχισ , 

μεταςχθματίηονται ςε ςυλλογικζσ ενεργοποιϊντασ τον μθχανιςμό αλλαγϊν. Σε κάκε μία από τισ 

παραπάνω μορφζσ ςυμμετοχισ , ο βαςικόσ δρϊντασ ςυμμετζχει με διαφορετικό ρόλο ςτισ ςυλλογικζσ 

αποφάςεισ. Ζτςι ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτουσ επίςθμουσ πολιτικοφσ κεςμοφσ κυρίαρχό ρόλο 

διαδραματίηει ο πολίτθσ  ςτα πλαίςια που προβλζπει θ κλαςςικι φιλελεφκερθ δθμοκρατικι κεϊρθςθ. 

Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ των ςυνεργατικϊν πρωτοβουλιϊν και τθσ Κοινισ Ομότιμθσ Διακυβζρνθςθσ ο 

βαςικόσ δρϊν  ενιςχφεται και ανάγεται ςε ςυν-παραγωγό πολιτικισ. Τζλοσ ςτθν περίπτωςθ τθσ αγοράσ θ 

ςυμμετοχι βαςίηεται ςτον διπλό ρόλο του καταναλωτι/παραγωγοφ. Θ αποφάςεισ που λαμβάνονται 

μπορεί να είναι ατομικζσ , όμωσ θ ορκολογικι , βάςει πλθροφόρθςθσ λιψθ αποφάςεων,  εξαςφαλίηει τθν 

βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ ςτθν παραγωγι και κατανομι πόρων.  Σε κάκε πάντωσ  περίπτωςθ για 

να λειτουργιςει ο μθχανιςμόσ τθσ αλλαγισ , είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ πλθροφοριϊν που ςτθρίηοντασ 

αποφάςεισ και επιλογζσ ,  οδθγοφν τελικά  ςε μια νζα κατάςταςθ το ςυλλογικό οικοδόμθμα.    

 

3.2.4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΟΥΣ ΕΡΛΣΘΜΟΥΣ ΡΟΛΛΤΛΚΟΥΣ ΚΕΣΜΟΥΣ  

 

Θ  κατάργθςθ των ανιςοτιτων πλθροφόρθςθσ , τόςο μεταξφ πολιτϊν , όςο και μεταξφ πολίτθ και 

κράτουσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν πραγματικι δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ (Dahl  

2000). Θ «δθμοκρατικοποίθςθ» των δεδομζνων άρει το κρατικό μονοπϊλιο επεξεργαςίασ , παρουςίαςθσ 

και ερμθνείασ τουσ , επιτρζποντασ ςε μεμονωμζνα άτομα ι ομάδεσ να επεξεργαςτοφν , να 

οπτικοποιιςουν και να ερμθνεφςουν τθν πλθροφορία που υπάρχει πίςω από αυτά. Ο ενθμερωμζνοσ 

πολίτθσ αποτιμά καλφτερα τθν λειτουργία των πολιτικϊν φορζων , και ςυνεπϊσ τροφοδοτεί καλφτερα το 

πολιτικό ςφςτθμα με ςιματα που βελτιϊνουν τθν ςφνκεςθ και τθν λειτουργία του.  

 

Η Διαβουλευτικι Δθμοκρατία και το ζλλειμμα πλθροφόρθςθσ 

 

Θ απόςταςθ μεταξφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ και πολίτθ , ιδιαίτερα κατά τθν διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων ζχει επιςθμανκεί από πολλοφσ ωσ ζνα από τα βαςικά προβλιματα του ςφγχρονου 

αντιπροςωπευτικοφ ςυςτιματοσ δθμοκρατίασ. Μια πρϊτθ προςπάκεια για να μειωκεί αυτι θ απόςταςθ , 
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αποτελεί το παράδειγμα τθσ «διαβουλευτικισ δθμοκρατίασ» το οποίο ςτθρίηεται ςτθν Χαμπερμαςιανι  

«προςζγγιςθ του λόγου». Αποτελεί  ζνα μοντζλο που βαςίηεται ςε ζναν διχποκειμενικό λόγο που 

προκφπτει μετά από τθν ανταλλαγι τεκμθριωμζνων επιχειρθμάτων. Θ μείωςθ του κόςτουσ δικτφων και 

επικοινωνιϊν που επιλκε με τθν επικράτθςθ του διαδικτφου , αφξθςε τθσ προςδοκίεσ ότι οι τεχνολογίεσ 

τθσ πλθροφορίασ κα οδθγιςουν ςε ακόμα ευρφτερθ ςυμμετοχι ςτα πλαίςια online διαβουλεφςεων. 

Δεδομζνου δε ότι τα κυβερνθτικά δεδομζνα περιζχουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ πλθροφορίασ που αφοροφν 

ιδιαίτερα τθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι  , θ ελεφκερθ διάκεςθ τουσ και ο μεταςχθματιςμόσ τουσ ςε 

γνϊςθ μπορεί να ςυμβάλλει κετικά ςτθν ενίςχυςθ τζτοιων διαβουλευτικϊν πρωτοβουλιϊν.   

 

3.2.4.2 ΣΥΝΕΓΑΤΛΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΚΑΛ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ  

 

Θ δυνατότθτα διαβοφλευςθσ των πολιτϊν από απόςταςθ ςίγουρα  διευκολφνει τον δθμόςιο διάλογο. 

Ραρόλα αυτά πρωτοβουλίεσ όπωσ τα πάνελ πολιτϊν , οι online πλατφόρμεσ διαβοφλευςθσ ,και τα 

ςυμβοφλια τθσ γειτονιάσ , παρόλο που ζχουν επιτρζψει ζνα πιο ευρφ διάλογο , δεν ζχουν μεταφραςτεί ςε 

ουςιαςτικι βελτίωςθ του τρόπου λιψθσ αποφάςεων.   

Τα όρια και τα προβλιματα του αντιπροςωπευτικοφ μοντζλου δθμοκρατίασ ζχουν επιςθμανκεί κατά 

καιροφσ από πολλοφσ. Κακϊσ ο πλθκυςμόσ και οι κοινωνικζσ ανάγκεσ αυξάνονται , κακίςταται όλο και 

δυςκολότερο για το πολιτικό ςφςτθμα και τθν  δθμόςια διοίκθςθ να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά όλα 

τα προβλιματα. Το εφροσ των πλθροφοριϊν και θ εμπειρογνωμοςφνθ που απαιτείται αυξάνουν εκκετικά 

, με αποτζλεςμα είτε να μειϊνεται το επίπεδο των υπθρεςιϊν , είτε να αυξάνεται δραματικά το κόςτοσ 

τουσ.  

Το «άνοιγμα» των δεδομζνων επιτρζπει να λειτουργιςει αυτό που αποκαλοφμε ςυνεργατικι 

δθμοκρατία , θ οποία εςτιάηει όχι πλζον ςτθν ςυηιτθςθ των προβλθμάτων αλλά ςτον  ςυλλογικό τρόπο 

λιψθσ αποφάςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων. Χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ όπωσ το crowdsourcing και θ 

άμεςθ θλεκτρονικι ψθφοφορία  είναι δυνατόν να υπάρξει ζνασ πιο κατανεμθμζνοσ τρόποσ λιψθσ 

ςυλλογικϊν αποφάςεων και επίλυςθσ κοινωνικϊν προβλθμάτων.  Ωσ crowdsourcing αναφζρεται θ πράξθ 

τθσ εξωτερικισ ανάκεςθσ κακθκόντων, που παραδοςιακά εκτελοφνταν από υπάλλθλο ι εργολάβο, ςε μια 

μεγάλθ ομάδα ανκρϊπων ι μία κοινότθτα (πλικοσ), μζςω ανοικτισ πρόςκλθςθσ. Εμπίπτει ςτθν 

κατθγορία Bottom-Up approach. Ραρότι ξεκίνθςε από το χϊρο του λογιςμικοφ , θ ιδζα του 

“crowdsourcing” ζχει περάςει πλζον ςτθν ίδια τθν λειτουργία τθσ κοινωνικισ μθχανισ. Θ αποδόμθςθ 
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κοινωνικϊν προβλθμάτων ςτα βαςικά ςυςτατικά τουσ και θ ανάκεςθ τθσ επίλυςθσ τουσ είτε ςε ομάδεσ 

πολιτϊν , είτε ςε κοινότθτεσ  ςυντελεί ςτθν καλφτερθ και πιο αποτελεςματικι επίλυςθ τουσ.  

 

  

Μελζτθ Περίπτωςθσ :  illegalsigns.gov.gr  

Ζνα παράδειγμα που επιδεικνφει τα πλεονεκτιματα τθσ εφαρμογισ μοντζλων croudsourcing για τθν επίλυςθ κοινωνικϊν 

προβλθμάτων , είναι αυτό του δικτυακοφ τόπου illegalsigns.gov.gr. Το βαςικό πρόβλθμα  προσ επίλυςθ ιταν το πλικοσ των 

παράνομων διαφθμιςτικϊν πινακίδων που είχαν κατακλφςει το κζντρο μεγάλων πόλεων τθσ Ελλάδασ. Επειδι θ 

τοποκζτθςθ  τουσ ζγινε με παράνομο τρόπο δεν υπιρχε πουκενά καταγεγραμμζνοσ ο αρικμόσ τουσ και οι τοποκεςίεσ ςτισ 

οποίεσ βρίςκονταν. Για να επιλυκεί το πρόβλθμα με το ζωσ τϊρα μοντζλο επίλυςθσ κοινωνικϊν προβλθμάτων , κα ζπρεπε 

οι αρμόδιεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ να προχωριςουν ςε αυτοψίεσ ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ , να εντοπίςουν ποιεσ από τισ 

πινακίδεσ ιταν παράνομεσ και ςτθ ςυνζχεια να κλθκοφν τα αρμόδια ςυνεργία για τθν απομάκρυνςθ τουσ. Το μοντζλο αυτό 

όχι μόνο ςυνεπάγεται τεράςτιο κόςτοσ αλλά ζχει  και αμφίβολθ αποτελεςματικότθτα. 

Το εναλλακτικό μοντζλο που λειτοφργθςε ςτα πλαίςια του δικτυακοφ τόπου Illegalsigns.gov.gr βαςίςτθκε ςτθν ςυνεργαςία 

μεταξφ πολιτϊν και αρμοδίων φορζων για τον εντοπιςμό και τθν απομάκρυνςθ των παράνομων πινακίδων. Συγκεκριμζνα 

οι πολίτεσ , αφοφ ενθμερϊνονται  με απλό επεξθγθματικό τρόπο για τον οριςμό τθσ ζννοιασ παράνομθ διαφθμιςτικι 

πινακίδα, ζχουν τθν δυνατότθτα μζςω ενόσ διαδραςτικοφ χάρτθ να επιςθμάνουν τζτοιεσ πινακίδεσ κοντά ςτθ περιοχι τουσ. 

Θ επιςιμανςθ από περιςςότερουσ χριςτεσ λειτουργεί ωσ μθχανιςμόσ επιβεβαίωςθσ και ενιςχφει τθν ποιότθτα των 

δεδομζνων. Από τθν πλευρά του ο διοικθτικόσ μθχανιςμόσ ζχοντασ πλζον μια βάςθ δεδομζνων με τισ τοποκεςίεσ , 

προχωράει ςτθν απομάκρυνςι των παράνομων πινακίδων και ενθμερϊνει ςτθ ςυνζχεια το online ςφςτθμα  του 

illegalsigns.gov.gr 

Μζχρι ςιμερα ζχουν επιβεβαιωκεί περίπου 1000 παράνομεσ πινακίδεσ από τισ οποίεσ οι 207 ζχουν ιδθ αποξθλωκεί. 
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3.2.4.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΒΑΣΛΣΜΕΝΘ ΣΤΘΝ ΑΓΟΑ 

 

Το ςφςτθμα τθσ ελεφκερθσ αγοράσ ςτθρίηεται ςε μια βαςικι προχπόκεςθ , τθν αναλογικά 

κατανεμθμζνθ πλθροφόρθςθ. Αν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά , καταναλωτζσ και παραγωγοί , είναι 

πλιρωσ ενθμερωμζνοι τότε κατανζμονται βζλτιςτα οι κοινωνικοί πόροι. Δυςτυχϊσ αυτι  -κακϊσ και άλλεσ 

-  παραδοχζσ του παρόντοσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ είναι ελάχιςτα ρεαλιςτικζσ. Ραρόλα αυτά ,  θ 

πλθροφόρθςθ ςτο πεδίο τθσ αγοράσ είναι ζνασ τομζασ ςτον οποίο το άνοιγμα των δθμοςίων δεδομζνων 

μπορεί να ςυμβάλλει κετικά. Ακατζργαςτα δεδομζνα που αφοροφν τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ μποροφν να 

παίξουν κρίςιμο ρόλο τόςο ςτθν καλφτερθ λειτουργία του μθχανιςμοφ των τιμϊν όςο και ςτισ αποφάςεισ 

ςχετικά με το τι κα παραχκεί.  

Θ καταγραφι παραμζτρων τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αποτελεί μια πολφ ςθμαντικι πθγι 

οικονομικϊν δεδομζνων που μποροφν και πρζπει να διατίκενται ελεφκερα , όχι μόνο ςτα ίδια τα 

υποκείμενα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ , αλλά ςε όλουσ του πολίτεσ ενόσ κράτουσ.  Τζτοια δεδομζνα 

είναι (ενδεικτικά)  τα ςτοιχεία ςχετικά με : 

 το Εμπορικό Λςοηφγιο 

 τθ Βιομθχανικι Ραραγωγι 

 τον Ρλθκωριςμό 

 τα Ροςοςτά απαςχόλθςθσ 

 

Ρθγζσ για τα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν τόςο οι Εκνικζσ Στατιςτικζσ Αρχζσ κακϊσ όςο και τα - 

ανά τομζα δραςτθριότθτασ -   αρμόδια οικονομικά επιμελθτιρια. Συχνά τα ςτοιχεία αυτά δθμοςιεφονται 

ςε τακτικζσ μελζτεσ υπό τθ μορφι οικονομικϊν βαρόμετρων7.   

                                                      

 

7
  Τα λεγόμενα οικονομικά βαρόμετρα  είναι ειδικοί ςτατιςτικοί δείκτεσ που παρζχουν μια γενικι οικονομικι εικόνα περιοχισ, 

κράτουσ, εμπορικοφ είδουσ, ι είδουσ ςυναλλαγϊν ςε τρζχουςα πάντα περίοδο με ςτοιχεία πικανισ μελλοντικισ διαμόρφωςθσ. 
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3.3 ΣΑ ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Θ ΑΠΟΔΟΜΘΘ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ  

 

Μια ςθμαντικι ςυνζπεια που προκφπτει από το μθχανιςμό προλθπτικισ δθμοςίευςθσ των 

δεδομζνων είναι ότι αυτά, λόγο του μζςου διάκεςθσ τουσ ,  είναι πλζον  διακζςιμα όχι μόνο ςτουσ 

πολίτεσ μιασ ςυγκριμζνθσ πολιτειακισ οντότθτασ , αλλά ςε όλουσ όςουσ ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. 

Ζτςι τα δεδομζνα μιασ αυτοδιοίκθτθσ περιφζρειασ είναι προςβάςιμα και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

και από πολίτεσ διαφορετικϊν περιφερειϊν. Σε παγκόςμιο επίπεδο , τα δεδομζνα ενόσ κράτουσ είναι 

διακζςιμα και ςε πολίτεσ άλλων κρατϊν. Αν και τεχνικά είναι εφικτό το «κλείδωμα» τθσ πρόςβαςθσ βάςει 

γεωγραφικϊν κριτθρίων , κάτι τζτοιο είναι ςχεδόν απίκανο να ςυμβεί. Καταρχιν γιατί ο γεωγραφικόσ 

περιοριςμόσ δεν ςυνεπάγεται αυτονόθτα και αποκλειςμό όςων δεν ζχουν τθν ιδιότθτα του υποκειμζνου 

μιασ πολιτειακισ οντότθτασ. Κατά δεφτερον γιατί ςυνεπάγεται κόςτοσ και πολυπλοκότθτα που αναιροφν 

βαςικά πλεονεκτιματα του μθχανιςμοφ διάκεςθσ ενϊ δεν εξαςφαλίηουν απόλυτο αποκλειςμό. Το 

δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ ,ςτθν εποχι του παγκόςμιου ιςτοφ , δεν κα πρζπει επομζνωσ  να κεωρθκεί 

απλό πολιτικό δικαίωμα που μπορεί να αφαιρεκεί μονομερϊσ (με μια απόφαςθ δικαςτθρίου για 

αφαίρεςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων λόγου χάρθ). Είναι ζνα πανανκρϊπινο δικαίωμα που προςιδιάηει ςε 

ζνα νζο status δικαιωμάτων που κα μποροφςαμε να αποκαλζςουμε «παγκόςμια πανανκρϊπινα» 

δικαιϊματα. Θ παραπάνω διαπίςτωςθ οδθγεί ςχεδόν αυτονόθτα τθ ςκζψθ ςτθ δθμόςια ςυηιτθςθ που 

ζχει αρχίςει να διεξάγεται ςχετικά με τθν αποδόμθςθ του κράτουσ και τθν δθμιουργία μιασ παγκόςμιασ 

υπερδομισ με βαςικό υποκείμενο πλζον όχι τον πολίτθ αλλά τον άνκρωπο. Αν και θ ςυηιτθςθ ςχετικά με 

τθν εν λόγω διαδικαςία , τισ προκλιςεισ και τουσ κινδφνουσ που αυτι ςυνεπάγεται είναι άκρωσ 

ενδιαφζρουςα , ξεφεφγει από τθ κεματικι τθσ παροφςασ μελζτθσ και επομζνωσ δεν αναλφεται 

περαιτζρω. 
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4. ΝΟΜΙΚΕ ΠΣΤΧΕ ΣΩΝ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  

An old tradition and a new technology have 

converged to make possible an unprecedented 

public good 

 

 

 Budapest Open Access Initiative 
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Στο παρόν κεφάλαιο , αναπτφςςουμε τθν νομικι πτυχι τθσ ελεφκερθσ διάκεςθσ δθμοςίων 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν , και αναφερόμαςτε  ςτο οριηόντιο νομικό πλαίςιο το οποίο ςχετίηεται 

ζμμεςα με το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε δθμόςιεσ πλθροφορίεσ. Εκκινϊντασ από το δικαίωμα πρόςβαςθσ 

ςτθ πλθροφορία, εξετάηουμε κζματα όπωσ το νεότερο δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε βάςεισ δεδομζνων μζςω 

του διαδικτφου , οι πολιτικζσ χρεϊςεων για τθν παροχι δεδομζνων και  θ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ 

και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων. 

Υπάρχουν δφο μθχανιςμοί βάςει των οποίων μπορεί να κεμελιωκεί νομικά θ πρόςβαςθ των πολιτϊν 

ςε δθμόςια πλθροφορία. Ο ζνασ αφορά το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία μετά από αίτθςθ , ενϊ 

ό δεφτεροσ αφορά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ  δεδομζνων και πλθροφοριϊν με πρωτοβουλία των 

δθμοςίων φορζων (μθχανιςμόσ προλθπτικισ δθμοςίευςθσ). Ο δεφτεροσ μθχανιςμόσ , απαιτεί τθν 

αναγνϊριςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία , όχι απλά ωσ ζνα κετικό δικαίωμα των πολιτϊν (status 

positivus8) αλλά ωσ ζνα δικαίωμα που προςιδιάηει ςε αυτό που αποκαλοφμε status activus , δθλαδι 

εγγενϊσ ενεργθτικό δικαίωμα από τθν πλευρά του φορζα του δικαιϊματοσ  , που κεμελιϊνει υποχρζωςθ 

του κράτουσ να ενεργιςει. 

Ενϊ το κίνθμα για τθν πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία μετά από αίτθςθ είναι αρκετά παλιό και 

κεμελιϊκθκε ςτισ αρχζσ των γενικότερων ελευκεριϊν του πολίτθ , το κίνθμα που υποςτθρίηει τθν 

πρόςβαςθ αυτι  ωσ εγγενϊσ ενεργθτικό δικαίωμα των πολιτϊν είναι ζνα ςχετικά νζο κίνθμα (κίνθμα για 

τα Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα),  οι πρωτεργάτεσ του οποίου δεν προζρχονταν μόνο από τον νομικό χϊρο 

και το κίνθμα υπεράςπιςθσ των ατομικϊν και πολιτικϊν δικαιωμάτων , αλλά και από τον χϊρο τθσ 

τεχνολογίασ και τθσ πλθροφορικισ. 

Στισ επόμενεσ ενότθτεσ κα εξετάςουμε αναλυτικότερα τα δφο αυτά κινιματα και κα δοφμε τισ 

ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ τουσ. Επίςθσ κα εξετάςουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κεμελιϊνονται 

νομικά το  δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία κακϊσ και θ υποχρζωςθ του κράτουσ να δθμοςιεφει 

προλθπτικά τα δεδομζνα που ζχει ςτθν κατοχι του.  

Θ φπαρξθ νομικϊν πλαιςίων που προβλζπουν τθν πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία είναι μια 

απαραίτθτθ αλλά όχι ικανι ςυνκικθ για τθν ουςιαςτικι πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε δθμόςια δεδομζνα και 

                                                      

 

8
 Δικαίωμα που ςυνίςταται ςε κετικι διαςφάλιςθ, ςε υλικι παροχι ι κεςμικι πρόβλεψθ 
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πλθροφορίεσ.  Υπάρχουν περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ πρόςβαςθ περιορίηεται, παρόλθ τθν φπαρξθ του 

κατάλλθλου νομικοφ πλαιςίου. 

 

Θ πρϊτθ εξ αυτϊν,  αφορά πλθροφορίεσ που εμπίπτουν ςτισ προβλζψεισ του νομοκετικοφ πλαιςίου 

προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ και ιδιαίτερα των προβλζψεων περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Δεδομζνα αυτισ τθσ κατθγορίασ  ςυνικωσ δεν μποροφν να διατίκενται δθμόςια  ακόμα και όταν 

υπάρχουν αιτιςεισ για πρόςβαςθ ςε αυτά. Το ποια και πόςα ςφνολα δεδομζνων μποροφν τελικά να 

διατεκοφν δθμόςια εξαρτάται από τισ διατάξεισ δυο αντικρουόμενων νομοκετικϊν πλαιςίων. Το πρϊτο 

αφορά τα δικαιϊματα για τθν  «πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία» και το δεφτερο τθν νομοκεςία περί 

«προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων». Σε περίπτωςθ που το υπό εξζταςθ ςφνολο δεδομζνων εμπίπτει 

ςτισ προβλζψεισ και των δφο παραπάνω πλαιςίων , τότε δθμιουργοφνται ςυνκικεσ ςφγκρουςθσ , που 

ςυνικωσ λφονται με τθν υπερίςχυςθ των νομοκετικϊν προβλζψεων περί προςταςίασ δεδομζνων. Μπορεί 

όμωσ επίςθσ να επιλυκοφν με τθν υιοκζτθςθ πιο ςφνκετων επιλογϊν , όπωσ θ ανωνυμοποίθςθ ενόσ 

αντιγράφου του αρχικοφ ςυνόλου ι θ αποδόμθςθ του αρχικοφ ςυνόλου δεδομζνων ςε ζνα κατϊτερο 

επίπεδο λεπτομζρειασ (π.χ. για γεωχωρικα δεδομζνα ι δορυφορικζσ απεικονίςεισ). 

 

Θ δεφτερθ αφορά αξιϊςεισ επιβολισ τελϊν για τθν διάκεςθ των δεδομζνων εκ μζρουσ των 

δθμοςίων φορζων. Θ περίπτωςθ αυτι αφορά ςυχνότερα γεωχωρικά δεδομζνα ι άλλα δεδομζνα με 

υψθλό κόςτοσ παραγωγισ (δορυφορικζσ εικόνεσ κτλπ) τα οποία παραχωροφνται για εμπορικι χριςθ ςε 

εταιρίεσ του ιδιωτικοφ τομζα. Θ επιβολι τελϊν για τθν πρόςβαςθ αλλοιϊνει τθ ςφνκεςθ του κοινοφ που 

επικυμεί (ι μπορεί) να ζχει πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία. 

 

Τζλοσ θ τρίτθ περίπτωςθ ςχετίηεται με ηθτιματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ όπωσ τα πνευματικά 

δικαιϊματα και τα δικαιϊματα ςε βάςεισ δεδομζνων , τα οποία αν και δεν αποκλείουν υποχρεωτικά τθν 

πρόςβαςθ ςε δεδομζνα , μπορεί να αποτρζπουν τθν επαναδιάκεςθ ι τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. Κα 

πρζπει επομζνωσ , να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ κζματα που αφοροφν ςτα δικαιϊματα επί των δεδομζνων 

και τθν πολιτικι αδειοδότθςθσ τουσ. Θ δθμόςιοι οργανιςμοί μποροφν να ενκαρρφνουν τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ ανοιχτζσ άδειεσ.  Για να γίνει όμωσ αυτό ,  κα 

πρζπει προθγουμζνωσ να διαςφαλιςτεί ότι ο οργανιςμόσ κατζχει τα πλιρθ δικαιϊματα επί του 

περιεχομζνου που δθμοςιεφει ενϊ αν αυτό δεν ιςχφει  να γίνει προςπάκεια  εκκακάριςθσ των δεδομζνων 

από τα όποια  πνευματικά δικαιϊματα.  
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4.1 Θ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΙΝΘΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Το κίνθμα για τα ανοιχτά δεδομζνα αποτελεί ουςιαςτικά τθν εξζλιξθ ενόσ παλαιότερου κινιματοσ και 

ςυγκεκριμζνα του κινιματοσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν δθμόςια πλθροφορία. Θ μετάβαςθ από τα αιτιματα 

πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα που παράγει θ Κυβζρνθςθ και θ Δθμόςια Διοίκθςθ , ςτθν απαίτθςθ για 

προλθπτικι δθμοςίευςθ όλων των ςυνόλων δεδομζνων ςτο διαδίκτυο , ςυμπορεφτθκε μαηί με τθν 

μετάβαςθ από ζναν παλιό κόςμο που βαςιηόταν ςτθν παραγωγι εγγράφων , ςε ζνα κόςμο θλεκτρονικά 

ςυνδεδεμζνο που παράγει κυρίωσ ψθφιακά αγακά. Είναι αλικεια ότι θ μετάβαςθ αυτι άργθςε να λάβει 

χϊρα ςτο πεδίο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με τον ρυκμό με τον οποίο υιοκετικθκε από τον κόςμο 

των επιχειριςεων. Επιπλζον θ μετάβαςθ αυτι δεν αποτζλεςε διαδικαςία δφο ςταδίων. Ρεριελάμβανε 

ενδιάμεςα ςτάδια που οδιγθςαν , από τθν παραγωγι εγγράφων ςτθν παραγωγι θλεκτρονικϊν 

αντιγράφων τουσ τα οποία αρχικά διακινοφνταν με φυςικά μζςα ,  και τελικά , ςτθν δθμιουργία μεγάλων 

βάςεων δεδομζνων , τα περιεχόμενα των οποίων μποροφν να είναι πλζον προςβάςιμα  από το κακζνα 

μζςω του διαδικτφου. Στθν ενότθτα αυτι εξετάηουμε τισ βαςικζσ κζςεισ των δφο αυτϊν κινθμάτων και 

παρουςιάηουμε ςτοιχεία ςχετικά με τθν νομοκεςία που τα υποςτθρίηει ςε διεκνζσ επίπεδο. 
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4.1.1 ΣΟ ΚΙΝΘΜΑ ΓΙΑ ΣΘΝ  ΠΡΟΒΑΘ ΣΘΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ  

 

Το δικαίωμα για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία ζχει αρκετά παλιζσ ρίηεσ αλλά μόνο πρόςφατα 

απζκτθςε κρίςιμθ κεςμικι μάηα ςε διεκνζσ επίπεδο. Ραρόλο που ο πρϊτοσ νόμοσ ανάγεται ςτο 1776 με 

τον Σουθδικό νόμο για τθν Ελευκερία του Τφπου  , θ πλειονότθτα των χωρϊν υιοκζτθςε ανάλογουσ 

νόμουσ κατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ 20ετίασ. Το 1990 υπιρχαν παγκόςμια μόλισ 12 τζτοιοι νόμοι , 

ςιμερα  υπάρχουν πάνω από 80 χϊρεσ με  νομικό κακεςτϊσ που διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ ςτθ 

πλθροφορία και τα ζγγραφα τθσ διοίκθςθσ. Σφμφωνα με ζρευνα του οργανιςμοφ right2info τουλάχιςτον 

50 χϊρεσ αναγνωρίηουν ςυνταγματικά το δικαίωμα   , μεταξφ αυτϊν και περίπου 24 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.  

Οι πρϊιμοι Ευρωπαϊκοί νόμοι (Σουθδία , Φιλανδία , Νορβθγία , Γαλλία και Ολλανδία – όλοι πριν το 1980) 

και ο νόμοσ των Θ.Ρ.Α για τθν Ελευκερία ςτθν Ρλθροφόρθςθ (FOIA) κωδικοποίθςαν τισ διοικθτικζσ 

διαδικαςίεσ για τθν – μετά από αίτθςθ - παροχι πλθροφοριϊν ςτο κοινό δίνοντασ ζμφαςθ ςε ζγγραφα 

τθσ διοίκθςθσ (και ελάχιςτα ζωσ κακόλου ςε νομοκετικά , εκτελεςτικά  ι δικαςτικά ζγγραφα). Ζτςι οι 

πρϊτοι αυτοί νόμοι κακιζρωςαν ζνα επίςθμο δικαίωμα για τθν πρόςβαςθ ςε διοικθτικά ζγγραφα ενϊ 

ελάχιςτοί ζκαναν αναφορά ςτο γενικότερο δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία9.  

Μετά το 1990 τα νομικά πλαίςια άρχιςαν να ομογενοποιοφνται βάςει των πρακτικϊν των 

πρωτοπόρων χωρϊν και να  περιλαμβάνουν ςτισ προβλζψεισ τουσ ςυγκεκριμζνα ( και ςταδιακά 

μειοφμενα) χρονικά περικϊρια για τθν παροχι των αιτοφμενων εγγράφων , ενϊ ξεκίνθςε ςταδιακά και θ 

αναφορά όχι μόνο ςε ζγγραφα , αλλά γενικά ςε πλθροφορίεσ του Δθμοςίου.  Ειςιχκθςαν επίςθσ 

προβλζψεισ ςχετικά με τισ χρεϊςεισ (οι περιςςότεροι νόμοι περιορίηουν τα κόςτθ αυτά ςτο κόςτοσ 

δθμιουργίασ αντιγράφων) ενϊ ζνα διαρκϊσ αυξανόμενο ποςοςτό των νόμων ςε εκνικό και τοπικό 

επίπεδο κακιζρωςαν και το κεςμό τθσ ανεξάρτθτθσ εκείνθσ αρχισ  (ςυχνά ο ςυνιγοροσ του πολίτθ ι  

κάποιοσ επίτροποσ για τθν πλθροφορία) , που διαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτισ 

πλθροφορίεσ των κυβερνιςεων.   

                                                      

 

9
 Αccess to information: a fundamental right, a universal standard (17 January 2006) ςελίδα 3 ,  διακζςιμο ςτο 

http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Thinking/Get_Connected/Access_Info_Europe_Briefing_Paper.pdf 

http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Thinking/Get_Connected/Access_Info_Europe_Briefing_Paper.pdf
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Θ νομικι αποτφπωςθ του δικαιϊματοσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία κζτει δφο βαςικζσ 

υποχρεϊςεισ ςτισ κυβερνιςεισ. Θ πρϊτθ αφορά τθν υποχρζωςθ να απαντοφν ςε αιτιςεισ για πρόςβαςθ 

ςε πλθροφορία ι ζγγραφα από τουσ πολίτεσ , γνωςτι ωσ  «εκ των υςτζρων αποκάλυψθ». Θ δεφτερθ 

αφορά τθν περιοδικι δθμοςίευςθ εγγράφων ι πλθροφοριϊν από τθν Κυβζρνθςθ. Απαιτιςεισ τθσ 

δεφτερθσ μορφισ ςυναντοφμε κυρίωσ ςτισ προβλζψεισ για δθμοςίευςθ των Φφλλων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 

Κυβζρνθςθσ ι του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ10.  

                                                      

 

10
 Ιδθ από τθν 1789 και τθν  Γαλλικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και του Ρολίτθ ςυναντάμε προβλζψεισ για 

τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν χριςθ των φόρων από τθν Κυβζρνθςθ. Το Άρκρο 14 τθσ Διακιρυξθσ 
προβλζπει ότι « Όλοι οι πολίτεσ ζχουν το δικαίωμα, αυτοπροςϊπωσ ι με τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ, ν’αποδζχονται ελεφκερα 
τθν αναγκαιότθτα τθσ δθμόςιασ ειςφοράσ, να παρακολουκοφν τθ χριςθ τθσ και να κακορίηουν τθν ποςότθτα, τθ διάκεςθ, τθν 
είςπραξθ και τθ διάρκειά τθσ.» 

Διεκνείσ υμβάςεισ για το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία  

Θνωμζνα Ζκνθ : Διεκνι φμβαςθ για τα Αςτικά και Πολιτικά Δικαιϊματα 

Το δικαίωμα για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία είναι ενςωματωμζνο ςτο άρκρο 19 τθσ Οικουμενικισ Διακιρυξθσ των 

Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου1 και ζχει καταςτεί νομικά δεςμευτικό για τα ςυμβαλλόμενα κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν 

Διεκνι Σφμβαςθ για τα Αςτικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα. Ο ειδικόσ ειςθγθτισ για τθν ελευκερία τθσ γνϊμθσ και τθσ 

ζκφραςθσ  που διόριςε θ Επιτροπι των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα διλωςε ότι το άρκρο 19 τθσ 

ςφμβαςθσ επιβάλλει: «μια κετικι υποχρζωςθ για τα κράτθ να διαςφαλίςουν τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ, ιδίωσ όςον 

αφορά τισ πλθροφορίεσ που διατθροφνται από το κράτοσ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςυςτιματα αποκικευςθσ και 

ανάκτθςθσ .» 

υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ : φμβαςθ για τθν Πρόςβαςθ ςτα Επίςθμα Ζγγραφα  

Θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τθν Ρρόςβαςθ ςτα Επίςθμα Ζγγραφα  κακιερϊνει το δικαίωμα να αιτθκεί οποιοςδιποτε τθν 

πρόςβαςθ ςε  "επίςθμα ζγγραφα", τα οποία είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ορίηονται ωσ όλεσ οι πλθροφορίεσ που διακζτουν οι 

δθμόςιεσ αρχζσ, ςε οποιαδιποτε μορφι. Στα κετικά τθσ ςφμβαςθσ λογίηεται το γεγονόσ ότι δεν απαιτείται θ επίδειξθ 

εφλογου ι ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ενϊ διαςφαλίηεται θ μθ φπαρξθ χρεϊςεων για τθν 

αίτθςθ και τθν αυτοπρόςωπθ εξζταςθ εγγράφων.  
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4.1.2 ΣΟ KΙΝΘΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΟΙΧΣΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Αν το μοναδικό κανάλι πρόςβαςθσ των πολιτϊν προκειμζνου να αςκιςουν το δικαίωμα ςτθν 

πλθροφορία είναι μζςω αιτιςεων ςτα κυβερνθτικά και διοικθτικά όργανα , τότε γριγορα κα εμφανιςτοφν 

μεγάλεσ ανιςότθτεσ εξαιτίασ των διαφορετικϊν επιπζδων γνϊςθσ μεταξφ των πολιτϊν για τθν λειτουργία 

και τθν δομι τθσ  δθμόςιασ διοίκθςθσ , κακϊσ και για τα ζγγραφα που ζχει ςτθν κατοχι τθσ. Επιπλζον 

ανιςότθτεσ μποροφν να προκφψουν και εξαιτίασ του ελεφκερου χρόνου που ζχει ο κακζνασ ςτθ διάκεςθ 

του για να επιςκζπτεται δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και να ςυμπλθρϊνει αιτιςεισ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία. 

Τζλοσ ζνα τζτοιο μοντζλο δθμιουργεί ςθμαντικά βάρθ ςτο διοικθτικό προςωπικό το οποίο κα πρζπει να 

δζχεται  , να εξετάηει και να απαντάει μεμονωμζνα αιτιςεισ πολιτϊν που αναηθτοφν πρόςβαςθ ςε 

ζγγραφα ι πλθροφορίεσ.  

Συχνά θ πρόςβαςθ ςε δθμόςια πλθροφορία αποτυπϊνει μια μονομερι (από τθν πλευρά τθσ 

διοίκθςθσ) ερμθνεία των δεδομζνων. Αυτό μπορεί να ςυμβαίνει για πολλοφσ λόγοσ. Σε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ μπορεί να υφίςτανται λόγοι ςκοπιμότθτασ. Άλλεσ φορζσ απλά γιατί  το διοικθτικό και 

πολιτικό προςωπικό δεν διακζτει τα απαραίτθτα τεχνικά προςόντα  ενϊ υπάρχει και θ περίπτωςθ να μθν 

κατανοεί τισ δυνατότθτεσ που ανοίγει ο ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν ςυνόλων δεδομζνων τόςο  για τθν 

ίδια τθ διοίκθςθ όςο και για τθν κοινωνία γενικότερα.  

Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ αποτζλεςε τον καταλφτθ για τθν μετάβαςθ από το κίνθμα για τθν 

πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία ςε ζνα νζο κίνθμα που είχε πλζον ωσ βαςικό ςτόχο του ,  τθν ελεφκερθ και 

ςε προλθπτικι βάςθ δθμοςίευςθ των δθμοςίων δεδομζνων. Οι νζεσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και κυρίωσ θ 

εξάπλωςθ τθσ χριςθσ του διαδικτφου κατά τα τελευταία χρόνια , επιτρζπει ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 

να δθμοςιεφςουν τα δεδομζνα που παράγουν ι ςυλλζγουν γριγορα, εφκολα και με μικρό κόςτοσ. Το 

ςθμαντικό εδϊ είναι ότι τα δεδομζνα δθμοςιεφονται «προλθπτικά» και όχι φςτερα από αίτθςθ κάποιου 

πολίτθ. Θ  δθμοςίευςθ των δεδομζνων γίνεται με θλεκτρονικό τρόπο μζςω του παγκόςμιου ιςτοφ και 

αυτά είναι διακζςιμα οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι.  

Ραρότι τα δφο κινιματα ζχουν αρκετοφσ κοινοφσ ςτόχουσ , υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν 

προςζγγιςθ και τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν. Μια από αυτζσ είναι ότι το κίνθμα για τθν Ρρόςβαςθ 

ςτθ Ρλθροφορία εςτιάηει ςτθν παροχι πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα μετά από αίτθςθ  , ενϊ το κίνθμα για τα 

Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα εςτιάηει ςτθν κακολικι πρόςβαςθ ςε κυβερνθτικζσ βάςεισ δεδομζνων μζςω 

του διαδικτφου. Επίςθσ ενϊ το πρϊτο εςτιάηει αποκλειςτικά ςτθν νομικι πτυχι του δικαιϊματοσ , το 
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δεφτερο αςχολείται επιπλζον και με τισ τεχνικζσ και τεχνολογικζσ παραμζτρουσ που  εγγυϊνται  τθν ουςία 

του. Σκοπόσ του κινιματοσ των Ανοιχτϊν Δεδομζνων είναι να καταςτοφν οι δθμόςιεσ πλθροφορίεσ 

ελεφκερα διακζςιμεσ για τον κακζνα , χωρίσ περιοριςμοφσ δικαιωμάτων πνευματικισ ι βιομθχανικισ 

ιδιοκτθςίασ , και με χριςθ ανοιχτϊν , δομθμζνων και μθχανικά αναγνϊςιμων προτφπων 

Θ εναρμόνιςθ των νομικϊν πλαιςίων με τισ απαιτιςεισ για προλθπτικι δθμοςίευςθ δεδομζνων και 

τα υπόλοιπα αιτιματα του κινιματοσ για τα ανοιχτά δεδομζνα είναι μια αργι διαδικαςία. Ρροσ το παρόν 

ελάχιςτα νομοκετικά πλαίςια περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ  για προλθπτικι διάκεςθ 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων 11  ,  πρόςβαςθ με θλεκτρονικό τρόπο και διάκεςθ δεδομζνων με 

τεχνολογικά πρότυπα που επιτρζπουν και διευκολφνουν τθν περαιτζρω χριςθ. Βριςκόμαςτε ςτο 

μεταίχμιο μιασ εποχισ που θ  παλιά κλαςςικι νομικι ςκζψθ δεν ζχει ακόμα πεκάνει και θ καινοφρια δεν 

ζχει ακόμθ αποκτιςει τθν κρίςιμθ μάηα. Είναι όμωσ ςχεδόν βζβαιο πωσ ςταδιακά ολοζνα και 

περιςςότερεσ χϊρεσ πρόκειται να υιοκετιςουν ρυκμίςεισ  που ςχετίηονται με το νζο αυτό δικαίωμα.  

                                                      

 

11
  Μεταξφ των ελάχιςτων τζτοιων νομικϊν ρυκμίςεων περιλαμβάνονται ο Μεξικάνικοσ νόμοσ για τθ διαφάνεια και τθν 

πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ πλθροφορίεσ (2002) ο οποίοσ κακορίηει 17 κατθγορίεσ πλθροφοριϊν για  προλθπτικι κοινοποίθςθ , o 
Νόμοσ για τθν  Θλεκτρονικι Ελευκερία των πλθροφοριϊν ςτθν Ουγγαρία (e-FOIA) ο οποίοσ απαιτεί τθν ενεργθτικι 
δθμοςιοποίθςθ με θλεκτρονικά μζςα των βαςικϊν πλθροφοριϊν που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ φορείσ του δθμόςιου και τζλοσ ο 
Ελλθνικόσ νόμοσ για το Ρρόγραμμα Διαφγεια βάςει του οποίου όλεσ οι διοικθτικζσ αποφάςεισ απαιτείται να δθμοςιεφονται 
ςτο διαδίκτυο προτοφ κεωρθκοφν εκτελεςτζσ 



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   4. ΝΟΜΛΚΕΣ ΡΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΛΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 57 

 

4.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Ππωσ ζχει ιδθ επιςθμανκεί , το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν δθμόςια πλθροφορία εδράηεται ςτθ 

νομοκεςία περί «πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία του Δθμοςίου Τομζα» ,  οριοκετείται όμωσ από τισ 

διατάξεισ άλλων νομικϊν πλαιςίων μεταξφ των οποίων και το πλαίςιο περί «προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων». Σφνολα δεδομζνων και πλθροφοριϊν που βρίςκονται ςτισ παρυφζσ και των δφο αυτϊν 

νομικϊν πλαιςίων δθμιουργοφν ςυγκροφςεισ οι οποίεσ άλλεσ φορζσ είναι δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν 

και άλλεσ όχι.  Στα  περιςςότερα νομικά ςυςτιματα  το δικαίωμα προςταςίασ από τθν επεξεργαςία 

προςωπικϊν δεδομζνων , ωσ βαςικό ατομικό δικαίωμα  που εμπίπτει ςτθν κατθγορία του status negativus 

, εμφανίηεται ιςχυρότερο ,ςε ςχζςθ με το  δικαίωμα για τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία που εμπίπτει 

ςτθν κατθγορία του status activus.  

Σιμερα όμωσ, θ ιςχφσ του δικαιϊματοσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων υποςκάπτεται με 

γεωμετρικά αυξανόμενο τρόπο από τθν παγκοςμιοποίθςθ των πλθροφοριακϊν ροϊν. Θ διαςυνοριακι 

ροι προςωπικισ πλθροφορίασ ςυνιςτά μείηον ηιτθμα λόγω των ςθμαντικϊν αποκλίςεων ωσ προσ το 

επίπεδο προςταςίασ που προςφζρεται ςτισ διάφορεσ ζννομεσ τάξεισ (Μιτρου 2006). Σε κάκε περίπτωςθ 

πάντωσ , θ απαίτθςθ του κινιματοσ για τα ανοιχτά δεδομζνα δεν κα πρζπει να αποτελζςει όχθμα για τθν 

υποβάκμιςθ του δικαιϊματοσ προςταςίασ από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

Ταυτόχρονα όμωσ , κα πρζπει πάντα να γίνεται κατανοθτό ότι αυτό που επιδιϊκεται μζςω του 

νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων , δεν είναι θ προςταςία των 

δεδομζνων αυτϊν κάκε αυτϊν αλλά θ προςταςία τθσ προςωπικι ηωι των πολιτϊν θ οποία μπορεί να 

παραβιαςτεί από τθν δθμοςιοποίθςθ αυτϊν των δεδομζνων.  Εφόςον λοιπόν βρεκεί τρόποσ 

μεταςχθματιςμοφ των δεδομζνων που να κακιςτά αδφνατθ τθν  ταυτοποίθςθ των φυςικϊν προςϊπων 

που αφοροφν , οι περιοριςμοί του νομικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων αίρονται 

. 

Πταν ςφνολα δεδομζνων που κα ιταν χριςιμο να δθμοςιευτοφν εμπίπτουν ςτισ προβλζψεισ τθσ 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων οι δθμόςιοι οργανιςμοί κα πρζπει να εξετάηουν :  

α)  τθν δυνατότθτα ανωνυμοποίθςθσ του αρχικοφ ςυνόλου ζτςι ϊςτε να απαλειφκοφν οι 

πλθροφορίεσ που μποροφν να προςδιορίςουν μονοςιμαντα ζνα φυςικό πρόςωπο , είτε  

β)   τθν δθμοςίευςθ αναφορϊν και αναλφςεων που ςυμπυκνϊνουν τθν ςθμαντικι πλθροφορία του 

αρχικοφ ςυνόλου δεδομζνων , χωρίσ όμωσ να περιζχουν τα αρχικά δεδομζνα.  
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Θ ανωνυμοποίθςθ ζχει το πλεονζκτθμα ότι το τελικό ςφνολο που δθμοςιεφεται εξακολουκεί να 

περιλαμβάνει ακατζργαςτα δεδομζνα και επομζνωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με διαφορετικοφσ  

τρόπουσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. Κατά τθν  δθμοςίευςθ ακροιςτικϊν υπολογιςμϊν , αναφορϊν και 

αναλφςεων ,  θ επιλογι τθσ μεκοδολογίασ και το τελικό πλθροφοριακό αποτζλεςμα  υπόκειται ςτθν 

ερμθνεία , τισ δυνατότθτεσ , και τισ επιλογζσ τθσ Διοίκθςθσ.  
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4.3 ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΒΟΛΘ ΣΕΛΩΝ  

 

Αρχικά τα περιςςότερα νομικά πλαίςια για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία δεν εξζταηαν  κακόλου το 

κζμα τθσ χρζωςθσ. Στθν πράξθ όμωσ οι κυβερνιςεισ επζβαλαν χρεϊςεισ  , είτε επειδι επιδίωκαν τον 

περιοριςμό τθσ πρόςβαςθσ είτε για να καλφψουν το λειτουργικό κόςτοσ κάποιων οργανιςμϊν. Συχνά οι 

χρεϊςεισ αυτζσ ξεπερνοφςαν το κόςτοσ τθσ δθμιουργίασ αντιγράφων των αρχικϊν εγγράφων. Ζτςι ζγινε 

ςταδιακά κατανοθτό ότι θ ουςία του δικαιϊματοσ κινδυνεφει αν δεν επιβλθκοφν περιοριςμοί ςτα ποςά 

που χρεϊνει το κράτοσ.  Θ διαπίςτωςθ αυτι οδιγθςε πολλζσ χϊρεσ ςτθν υιοκζτθςθ  ανϊτατων ορίων 

χρζωςθσ , τα οποία όμωσ ςτθν πράξθ διαφοροποιοφνταν τόςο από χϊρα ςε χϊρα όςο και ανάλογα με το 

είδοσ τθσ πλθροφορίασ.   

Με τισ αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν , δθμιουργικθκαν οι ςυνκικεσ για 

τθν ςχεδόν δωρεάν παροχι των δεδομζνων προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ,  αφοφ το κόςτοσ 

διάκεςθσ μζςω του διαδικτφου είναι εξαιρετικά χαμθλό και ζχει ςχεδόν μθδενικό οριακό κόςτοσ. Ραρόλο 

που τα νομικά πλαίςια δεν ζχουν ακόμα πλιρωσ προςαρμοςτεί ςτισ αλλαγζσ που επιλκαν λόγω των 

τεχνολογικϊν εξελίξεων , βριςκόμαςτε εν μζςω μιασ περιόδου ζντονων ηυμϊςεων που ςταδιακά οδθγοφν 

ςτθν προςαρμογι των νομοκετικϊν κειμζνων ςτθ ςφγχρονθ ψθφιακι πραγματικότθτα.  

Τα ηθτιματα που αφοροφν τισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ επιβολισ ι μθ  τελϊν επί των δθμοςίων 

δεδομζνων κακϊσ και τα μοντζλα χρζωςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα εξετάηουμε αναλυτικά 

ςτο επόμενο κεφάλαιο όπου ςυηθτάμε τισ Οικονομικζσ Ρτυχζσ των Ανοιχτϊν Δθμοςίων Δεδομζνων.  Εδϊ 

κα αρκεςτοφμε να παρακζςουμε οριςμζνα μόνο ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν νομικι πλευρά τθσ 

επιβολισ χρεϊν και κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον εκάςτοτε νομοκζτθ. Ριο ςυγκεκριμζνα ,  κάκε 

νομοκετικό πλαίςιο  κα πρζπει να διαςφαλίηει ότι : 

1. Οι χρεϊςεισ που επιβάλλονται δεν είναι τόςο υψθλζσ , ϊςτε να καταςτρατθγοφν τθν ουςία του 

δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ. 

2.  Δεν υφίςτανται διακρίςεισ ςτα τζλθ που επιβάλλονται μεταξφ διαφορετικϊν ομάδων ι 

κατθγοριϊν ενδιαφερομζνων. 

3. Το πλαίςιο επιβολισ χρεϊςεων βρίςκεται ςε αρμονία με το πλαίςιο για τθν προςταςία του 

Ανταγωνιςμοφ. 
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4.4 ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 

Υπάρχει ζνα μεγάλο μζροσ δθμοςίων δεδομζνων που παρότι δεν αφοροφν τθν κυβερνθτικι 

λειτουργία , παράγονται από τθν Κυβζρνθςθ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι ο ιδιωτικόσ τομζασ 

δεν μπορεί ι δεν κζλει να αναλάβει το κόςτοσ παραγωγισ τζτοιων δεδομζνων. Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ 

όμωσ επζτρεψε ςταδιακά τθν μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ τουσ. Ζτςι ςταδιακά δεδομζνα όπωσ αυτά 

που αφοροφν τισ μετεωρολογικζσ προβλζψεισ ι γεωχωρικά δεδομζνα , άρχιςαν να παράγονται και από 

τον ιδιωτικό τομζα. Για όςο διάςτθμα θ παραγωγι γινόταν αποκλειςτικά  από τθν δθμόςιεσ επιχειριςεισ , 

αυτό που απαςχολοφςε κυρίωσ τθν αγορά ιταν ι όςο το δυνατόν φκθνότερθ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα 

αυτά. Πταν όμωσ θ τεχνολογία επζτρεψε τθν είςοδο του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν αγορά των ςυγκεκριμζνων 

δεδομζνων , δθμιουργικθκαν ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ μεταξφ δθμοςίων και ιδιωτικϊν επιχειριςεων.    

Ειδικά ςτθν Ευρϊπθ όπου αποτελεί ςυχνό φαινόμενο θ χρθματοδότθςθ μζςω του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ δθμοςίων επιχειριςεων που ζχουν επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ , διατυπϊκθκαν 

ςυχνά ενςτάςεισ για ακζμιτο ανταγωνιςμό και κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ ςτθν αγορά.  Οι ιδιωτικζσ 

επιχειριςεισ,  που πρόςφατα είχαν ειςζλκει ςτθν αγορά δεδομζνων , υποςτιριηαν ότι οι δθμόςιεσ 

επιχειριςεισ με το να διακζτουν τα δεδομζνα τουσ ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ προβαίνουν ςε τιμολογιακζσ 

πρακτικζσ που ςυνιςτοφν ακζμιτο ανταγωνιςμό με ςκοπό να εκτοπίςουν τουσ εμπορικοφσ ανταγωνιςτζσ 

τουσ. Θ δωρεάν ι ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ διάκεςθ , υποςτιριηαν, ςτρεβλϊνει τον ανταγωνιςμό αφοφ 

οδθγεί αναγκαςτικά τισ ιδιωτικζσ εταιρίεσ εκτόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ.  

Στθ Γερμανία για παράδειγμα ο Οργανιςμόσ Μετεωρολογικϊν Υπθρεςιϊν κατθγορικθκε για ακζμιτο 

ανταγωνιςμό με ςκοπό να εκτοπίςει τουσ ανταγωνιςτζσ του , που πρόςφατα είχαν μπει ςτθν αγορά. 

Συγκεκριμζνα, όπωσ  επιςθμάνκθκε  ,  ο οργανιςμόσ προςζφερε ολοκλθρωμζνεσ μετεωρολογικζσ 

προγνϊςεισ ςε τθλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ ςε τιμι πολφ  χαμθλότερθ από αυτι 

που χρζωνε τουσ εμπορικοφσ ανταγωνιςτζσ του για τα βαςικά δεδομζνα πάνω ςτα οποία ςτθρίηονταν οι 

προγνϊςεισ αυτζσ. 

Ζνα άλλο κζμα που ςχετίηεται με το δίκαιο περί ανταγωνιςμοφ και κα πρζπει να εξεταςτεί είναι θ 

πρακτικι δωρεάν διάκεςθσ δεδομζνων μεταξφ οργανιςμϊν του Δθμοςίου. Πταν ο οργανιςμόσ που 

παρζχει τα δεδομζνα δραςτθριοποιείται επίςθσ και ςε μια αγορά οποφ υπάρχει ανταγωνιςμόσ από τον 

ιδιωτικό τομζα , τότε ςυνικωσ το δίκαιο περί ανταγωνιςμοφ επιβάλλει τθν ομοιόμορφθ χρζωςθ για τθν 

διάκεςθ  των δεδομζνων  , είτε αυτά απευκφνονται προσ δθμόςιεσ είτε προσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Το 
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ηιτθμα περιπλζκεται όταν ο δθμόςιοσ οργανιςμόσ που παρζχει τα δεδομζνα , χρθματοδοτείται από τον 

Κρατικό προχπολογιςμό. Αν αρχίςει να χρεϊνει τουσ υπόλοιπουσ δθμοςίουσ οργανιςμοφ τότε 

οδθγοφμαςτε ςε διπλι φορολογία των πολιτϊν. Αρχικά οι πολίτεσ φορολογοφνται για να παραχκεί το 

ςφνολο δεδομζνων και ςτθν ςυνζχεια επαναφορολογοφνται για τθν αγορά του από κάποιον άλλο 

δθμόςιο οργανιςμό. Αν πάλι , δεν χρεϊνει του υπόλοιπουσ δθμοςίουσ οργανιςμοφσ μπορεί να 

κατθγορθκεί για ακζμιτο ανταγωνιςμό.  
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4.5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ  ΠΛΑΙΙΟ  ΧΕΣΙΚΑ  ΜΕ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ  ΣΘ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ  ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ  

 

Βαςικόσ λόγοσ φπαρξθσ του κακεςτϊτοσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ είναι θ παροχι οικονομικϊν  

κινιτρων για δθμιουργία , ζρευνα και καινοτομία μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων 

εκμετάλλευςθσ του ζργου των δθμιουργϊν. Σφμφωνα με τουσ υποςτθρικτζσ των δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τα οικονομικά αυτά κίνθτρα αποτελοφν καταλφτθ για τθν δθμιουργικότθτα και 

τροφοδοτοφν τθν περαιτζρω οικονομικι ανάπτυξθ και πρόοδο.  Βζβαια υπάρχει και μια αντίκετθ άποψθ 

που υποςτθρίηει ότι  απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανκρϊπινθ δθμιουργία είναι θ ελεφκερθ 

πρόςβαςθ ςτθν προχπάρχουςα γνϊςθ και τον πολιτιςμό. Εντοφτοισ, ςτο ςθμερινό ςφςτθμα, όπου 

εφαρμόηονται διαρκϊσ διευρυνόμενα δικαιϊματα πνευματικισ (αλλά και βιομθχανικισ) ιδιοκτθςίασ , 

τζτοια πρόςβαςθ είναι μόνο νοθτι για τα μεγάλα ιδιωτικά ςυμφζροντα, που μποροφν ζτςι να 

μονοπωλοφν τθ δθμιουργικότθτα και να κακορίηουν το μζλλον τθσ.  Θ πνευματικι ιδιοκτθςία,  ςφμφωνα 

με τθ δεφτερθ αυτι άποψθ , απειλεί να καταλάβει τον υπό διαμόρφωςθ ψθφιακό δθμόςιο χϊρο 

αποκλείοντασ τον πολίτθ και εδραιϊνοντασ τθν κυριαρχία μονοπωλιακϊν επιχειριςεων τθσ ψθφιακισ 

βιομθχανίασ. 

Τρία βαςικά ηθτιματα που ανακφπτουν όςον αφορά τθν ςχζςθ του κακεςτϊτοσ πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ με τθν διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων είναι τα εξισ : 

1. Εφόςον τα ςφνολα δθμοςίων δεδομζνων  αποτελοφν ςυγκζντρωςθ και καταγραφι γεγονότων 

και ςτοιχειϊν τθσ πραγματικισ ηωισ , μποροφν να κεωρθκοφν πνευματικά ζργα ; και αν ναι  , 

ποιεσ διατάξεισ ρυκμίηουν τθν προςταςία τουσ ; 

2. Αποτελεί το Δθμόςιο φορζα δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και υπό ποιεσ 

προχποκζςεισ  ; 

3. Ροιο κακεςτϊσ αδειοδότθςθσ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τα δθμόςια δεδομζνα ; 

Το πρϊτο ερϊτθμα ςυνδζεται ςτενά με τθν ζννοια τθσ βάςθσ δεδομζνων και εξετάηεται ςτθν 

επόμενθ ενότθτα. Το δεφτερο ερϊτθμα ςχετικά με το κατά πόςο το Δθμόςιο αποτελεί φορζα 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εξετάηεται ςυνοπτικά ςτθν ενότθτα 4.5.2,  ενϊ αναλυτικζσ 

αναφορζσ ςε διαφορετικά διεκνι παραδείγματα γίνονται ςτο κεφάλαιο 7 όπου εξετάηεται θ Διεκνισ 

διάςταςθ των Ανοιχτϊν Δθμοςίων Δεδομζνων. Τζλοσ το κζμα των αδειϊν που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκοφν εξετάηεται ςτθν ενότθτα 4.5.3   
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4.5.1 Θ ΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Ζνα επιχείρθμα που χρθςιμοποιείται ςυχνά από τουσ υποςτθρικτζσ του δικαιϊματοσ για τθν 

ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων είναι ότι τισ περιςςότερεσ φορζσ τα δεδομζνα αυτά αποτελοφν 

ψθφιακι καταγραφι γεγονότων τθσ πραγματικισ ηωισ (π.χ. τόςα άτομα ζκαναν αίτθςθ για να μπουν ςτο 

ταμείο ανεργίασ ςε μια δεδομζνα χρονικι περίοδο και γεωγραφικι επικράτεια) και επομζνωσ δεν 

μποροφν να εγείρονται ηθτιματα πνευματικϊν δικαιωμάτων πάνω ςε πραγματικά γεγονότα.  Αυτό που 

περιπλζκει το ηιτθμα και οφείλει να διευκρινιςτεί είναι :  α) εάν και κατά πόςο θ διαδικαςία ςυλλογισ και 

οργάνωςθσ των γεγονότων αυτι κάκε αυτι , αποτελεί πνευματικό ζργο το οποίο οφείλει να προςτατευτεί 

;  και β) εάν ναι,  υπό πoιό νομικό κακεςτϊσ ;  

Σχετικά με το πρϊτο ηιτθμα , είναι ςαφζσ ότι όταν νομικά ι φυςικά πρόςωπα ςυλλζγουν ι παράγουν 

και ςτθ ςυνζχεια οργανϊνουν ζνα ςφνολο δεδομζνων , αυτό που ουςιαςτικά δθμιουργοφν είναι μια βάςθ 

δεδομζνων (με τθν νομικι και όχι τθν τεχνικι ζννοια του όρου). Οι βάςεισ δεδομζνων δεν είχαν τφχει τα 

παλαιότερα χρόνια κάποιασ ιδιαίτερθσ προςοχισ, ςε ςχζςθ με τα ζργα που παραδοςιακά 

προςτατεφονταν με δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Σιμερα δεν υπάρχει τομζασ τθσ οικονομίασ, 

αλλά και τθσ επιςτιμθσ και τθσ ζρευνασ, ο οποίοσ να μθν ζχει διαρκι ανάγκθ χριςθσ βάςεων δεδομζνων. 

Οι ψθφιακζσ βάςεισ δεδομζνων ζχουν αυξανόμενθ ςθμαςία ςτθ ςφγχρονθ πολιτιςτικι βιομθχανία και 

τεχνολογία και αποτελοφν πολφτιμο μζςο ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ πλθροφοριϊν (Κανελλοποφλου 2004). 

Βάςει τθσ Συνκικθσ τθσ Βζρνθσ , τθσ Συμφωνίασ για τα Δικαιϊματα Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ ςτον 

Τομζα του Εμπορίου και τθσ Συνκικθσ για τα Ρνευματικά Δικαιϊματα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ , οι βάςεισ δεδομζνων που αποτελοφν πρωτότυπεσ δθμιουργίεσ 

απολαμβάνουν προςταςίασ ανάλογθ με αυτι των λογοτεχνικϊν ζργων. Κακότι όμωσ το επίπεδο 

πρωτοτυπίασ και δθμιουργικότθτασ δεν κακορίηεται από καμία ςυνκικθ , υπάρχουν διαφορετικζσ 

ερμθνείεσ για το ποιεσ βάςεισ τυγχάνουν προςταςίασ. Σε οριςμζνα νομικά ςυςτιματα  (όπωσ ςε αυτό τθσ  

Ε.Ε) βάςεισ δεδομζνων οι οποίεσ δεν κεωροφνται πρωτότυπεσ αλλά για τισ οποίεσ ζχει γίνει μια ουςιϊδθσ 

επζνδυςθ , προςτατεφονται με πνευματικά δικαιϊματα.  

Σχετικά με το δεφτερο ηιτθμα , αυτό δθλαδι του υπό ποιο κακεςτϊσ προςτατεφονται οι βάςεισ 

δεδομζνων , τα πράγματα δεν είναι τόςο ξεκάκαρα  και διαφορετικζσ επιλογζσ ακολουκοφνται ςε 

διαφορετικά νομικά κακεςτϊτα ανά τον κόςμο. Σε κάποια εξ αυτϊν οι βάςεισ δεδομζνων τυγχάνουν 

ειδικοφ κακεςτϊτοσ προςταςίασ , ενϊ ςε άλλα αντιμετωπίηονται ωσ πρωτότυπο περιεχόμενο και 

διαςφαλίηονται μζςω των υπαρχόντων νομικϊν προβλζψεων περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Τζλοσ 

υπάρχουν και χϊρεσ που δεν αναγνωρίηουν ιδιαίτερα πνευματικά δικαιϊματα ςε βάςεισ δεδομζνων.   
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4.5.2 ΣΟ ΚΡΑΣΟ Ω ΦΟΡΕΑ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ  ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ  

 

Το δεφτερο ερϊτθμα που ανακφπτει όςον αφορά τθν ςχζςθ του κακεςτϊτοσ πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ με τθν διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων ,   είναι εάν το κράτοσ μπορεί να είναι κάτοχοσ 

πνευματικϊν δικαιωμάτων. Και εδϊ θ απάντθςθ διαφοροποιείται μεταξφ διαφορετικϊν νομικϊν 

κακεςτϊτων.  

Ζτςι ςτισ Θ.Ρ.Α θ ομοςπονδιακι Κυβζρνθςθ δεν κεωρείται γενικά φορζασ του δικαιϊματοσ 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και επομζνωσ τα ςφνολα δεδομζνων που ςυλλζγει ι δθμιουργεί δεν 

προςτατεφονται από τζτοιο δικαίωμα.  Θ λογικι πίςω από αυτιν τθν επιλογι είναι ότι το κράτοσ δεν 

χρειάηεται κίνθτρα προκειμζνου να παράγει δεδομζνα. Αυτά παράγονται οφτω ςι άλλωσ ςτα πλαίςια τθσ 

διοικθτικισ διαδικαςίασ και άρα δεν τίκεται κανζνα ηιτθμα προςταςίασ τθσ δθμιουργικότθτασ και 

παροχισ κινιτρων. Σε άλλεσ πάλι χϊρεσ , αναγνωρίηεται το ςτζμμα (Crown) ωσ φορζασ δικαιϊματοσ 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ για όλα τα κυβερνθτικά ζργα. 
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4.5.3 ΘΕΜΑΣΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ ΔΘΜΟΙΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Στισ περιπτϊςεισ των νομικϊν εκείνων πλαιςίων όπου το δθμόςιο αναγνωρίηεται ωσ φορζασ του 

δικαιϊματοσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ , θ αδειοδότθςθ των δεδομζνων που παράγει ι ςυλλζγει , αποτελεί 

βαςικι παράμετρο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανοιχτότθτασ τουσ.  Οι δθμόςιοι οργανιςμοί μποροφν να 

κατακρατιςουν όλα , κάποια ι κανζνα από τα δικαιϊματα που τουσ αναγνωρίηει το κάκε νομικό 

ςφςτθμα.  Σε κάκε περίπτωςθ  πάντωσ  είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό  το κακεςτϊσ διάκεςθσ να είναι 

ξεκάκαρο ςτον τελικό χριςτθ. 

Λδιαίτερα κα πρζπει να αποφευχκεί ι αςάφεια ι θ απουςία όρων χριςθσ. Οι ξεκάκαροι και ςυνεπείσ 

όροι χριςθσ από πλευράσ του δθμοςίου οργανιςμοφ εκφράηονται ςυνικωσ μζςω μιασ άδειασ χριςθσ. Θ 

άδειεσ χριςθσ που ελαχιςτοποιοφν τουσ περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ των δεδομζνων ςυμβάλλουν ςτθν 

ευρφτερθ δυνατι επαναχρθςιμοποίθςθ των δεδομζνων , θ οποία είναι και ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ 

διαδικαςίασ «ανοίγματοσ» των δθμοςίων δεδομζνων. 

Στθ ςυνζχεια εξετάηουμε το φάςμα δικαιωμάτων που μποροφν να αςκθκοφν από το δθμόςιο όταν 

διακζτει δεδομζνα επί των οποίων του αναγνωρίηονται πνευματικά δικαιϊματα , και κάνουμε ιδιαίτερθ  

αναφορά ςε δφο ομάδεσ αδειϊν οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αδειοδότθςθ δθμοςίων 

δεδομζνων. Οι άδειεσ αυτζσ είναι οι Creative Commons και οι Open Data Commons. Τζλοσ 

παρουςιάηουμε τα ολοκλθρωμζνα κρατικά πλαίςια αδειοδότθςθσ που ζχουν υιοκετθκεί ςε οριςμζνεσ 

χϊρεσ , και τα οποία ςυμβάλλουν ςτθν ομοιόμορφθ αδειοδότθςθ δεδομζνων ςε όλο το εφροσ του 

δθμοςίου τομζα. 
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4.5.3.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΔΕΛΟΔΟΤΘΣΘΣ  

 

 

Το δικαίωμα τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (All right reserved) ςτθν ςυνικθ μορφι του ουςιαςτικά 

μεταφράηεται ςε πλιρθ παρακράτθςθ όλων των επιμζρουσ δικαιωμάτων πάνω ςε ζνα ζργο , ψθφιακό ι 

μθ. Ρεριλαμβάνει το δικαίωμα τθσ εκμετάλλευςθσ του ζργου (περιουςιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα τθσ 

προςταςίασ του προςωπικοφ δεςμοφ του δθμιουργοφ του προσ αυτό (θκικό δικαίωμα). Το πνευματικό 

δικαίωμα αποκτάται αυτοδικαίωσ χωρίσ να απαιτείται αίτθςθ του δθμιουργοφ ι καταχϊριςθ του ζργου 

ςε κάποια υπθρεςία.  Ουςιαςτικά το δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ όπωσ κεςμοκετείται και 

προςτατεφεται από τισ διεκνείσ ςυνκικεσ , αποτρζπει τθν ουςιαςτικι επαναχρθςιμοποίθςθ 

οποιουδιποτε ζργου από τρίτουσ χωρίσ τθν ςυναίνεςθ του δθμιουργοφ.  Το δικαίωμα όμωσ ζχει 

περιοριςμζνθ χρονικι διάρκεια. Πταν επζλκει ο νόμιμοσ χρόνοσ , το ζργο κακίςταται «κοινό κτιμα»  , 

ανικει δθλαδι ςτο δθμόςιο χϊρο  (public domain) και μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο ελεφκερθσ 

εκμετάλλευςθσ. 

 

 

Εικόνα 3 : Κατθγορίεσ Δικαιωμάτων Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ 

 

 

Copyright

Some Right 
Reserved

Public 
Domain

• Με επιφύλαξη 
παντώσ 
δικαιώματοσ

• Με επιφύλαξη 
κάποιων 
δικαιωμάτων

• άδειεσ CC

• Χωρίσ επιφύλαξη 
κάποιου 
δικαιώματοσ

• άδειεσ PDL , CCZero
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Public Domain 

 

Στθν αντιδιαμετρικά αντίκεςθ κζςθ τθσ κατακράτθςθσ όλων των δικαιωμάτων βρίςκεται αυτό που 

αποκαλοφμε κοινό κτιμα  (public domain). Θ ζννοια του public domain εδϊ ςυνδζεται ςτενά με τθν 

ζννοια των «Κοινϊν»  και διαςφαλίηει ότι οποιαδιποτε ζργο βαςιςμζνο ςε άλλα ζργα που ανικουν ςτα 

«Κοινά»  , κα ανικει επίςθσ ςτα «Κοινά» με ςυνζπεια να αυξάνεται ο ςυλλογικόσ πλοφτοσ. Θ απόδοςθ 

ενόσ ψθφιακοφ αγακοφ ςτο public domain διαςφαλίηει ότι κάκε παραγωγόσ/χριςτθσ μπορεί ελεφκερα να 

χρθςιμοποιιςει, να αντιγράψει, να τροποποιιςει ι ακόμα και να εμπορευκεί το αρχικό ι τροποποιθμζνο 

αγακό, με τθν προχπόκεςθ ότι το παράγωγο προϊόν κα διζπεται από τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ 

διάκεςθσ και ιδιοκτθςίασ. Θ απόδοςθ ζργων ςτα ςτο public domain προφυλάςςει από τθν ατομικι-

αποκλειςτικι ιδιοποίθςθ τθσ από κοινοφ δθμιουργθκείςασ αξίασ, και ευνοεί τθν ευρφτερθ δυνατι χριςθ 

του αγακοφ αποτελϊντασ ζνα πρωτοποριακό κεςμό κακολικισ ιδιοκτθςίασ.   

Ζνα ζργο μπορεί να ανικει ςτο public domain για ζναν από τουσ εξισ τρεισ λόγουσ: 

 είτε γιατί θ διάρκεια προςταςίασ τθσ πνευματικισ τουσ ιδιοκτθςίασ ζχει παρζλκει, όπωσ 

ςυμβαίνει για παράδειγμα με μουςικά ζργα του Λίςτ ι του Σοπζν. 

 είτε γιατί ο ίδιοσ ο δθμιουργόσ παραιτείται από το δικαίωμα ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία και 

κακιςτά το ζργο κοινό κτιμα 

 είτε γιατί δεν νοείται προςταςία του ζργου από πνευματικι ιδιοκτθςία, όπωσ ςυμβαίνει για 

παράδειγμα με ιδζεσ ,  διαδικαςίεσ, μεκόδουσ λειτουργίασ και  μακθματικζσ ζννοιεσ αυτζσ 

κακαυτζσ   

 

Some Rights Reserved 

 

Μεταξφ τθσ κατακράτθςθσ όλων των δικαιωμάτων  (All rights Reserved) και τθσ απόδοςθσ ενόσ ζργου 

ςτα «Κοινά» (No rights Reserved) υπάρχουν ενδιάμεςεσ καταςτάςεισ , που αφοροφν τθν παρακράτθςθ 

οριςμζνων μόνων δικαιωμάτων. Στο ενδιάμεςο αυτό status βρίςκονται διάφορεσ άδειεσ όπωσ όλεσ οι 

άδειεσ Creative Commons εκτόσ τθσ CCZero και οριςμζνεσ άδειεσ Open Data Commons.  
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4.5.3.2 ΟΛ ΆΔΕΛΕΣ CREATIVE COMMONS  

 

Οι άδειεσ Creative Commons δθμιουργικθκαν από τον μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό Creative 

Commons12 με ςκοπό να προςφζρουν μια εναλλακτικι λφςθ ςτθν ζκφραςθ του δικαιϊματοσ πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ (copyright). Δεν αντιςτρατεφονται το δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, αλλά το 

ςυμπλθρϊνουν13, προςφζροντασ ςτο δθμιουργό τθ δυνατότθτα να διατθριςει το δικαίωμα πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ αλλά και να επιτρζψει τθν υπό όρουσ διάδοςθ του ζργου του ςτο ευρφτερο κοινό. 

Ουςιαςτικά με αυτζσ τισ άδειεσ ο δθμιουργόσ διακθρφςςει ότι διατθρεί κάποια μόνο από τα δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που προβλζπει ο νόμοσ. 

Θ ιδζα πίςω από το Creative Commons είναι ότι κάποιοι άνκρωποι μπορεί να μθ κζλουν να 

εξαςκιςουν όλα τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που τουσ επιφυλάςςει ο νόμοσ. Και αυτό γιατί 

πολλοί ζχουν καταλιξει από καιρό ςτο ςυμπζραςμα ότι θ επιδίωξθ ολοκλθρωτικισ προςταςίασ για τα 

δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εμποδίηει τθ διάδοςθ του ζργου τουσ ςτο ευρφτερο δυνατό κοινό 

και δεν τουσ βοθκά να αποκτιςουν τθν αναγνϊριςθ που επικυμοφν. Ουςιαςτικά, οι άδειεσ Creative 

Commons (CC) γεφυρϊνουν το  κενό μεταξφ του All Rights Reserved που εξαςφάλιηε το Copyright και του 

No Rights Reserved που υφίςταται για όςα ζργα βρίςκονται ςτο Public Domain. 

Οι άδειεσ  CC προςφζρουν ςτουσ δθμιουργοφσ ι ςτουσ κατόχουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων τθ 

δυνατότθτα να επιλζγουν με ζναν απλό τρόπο  ποιεσ ελευκερίεσ κζλουν τα δθμιουργιματα τουσ να 

παρζχουν. Αυτό κατά ςυνζπεια κακιςτά εφκολο το να μοιράηεται κανείσ το προϊόν τθσ δθμιουργικισ 

εργαςίασ του, ι να χτίηει πάνω ςτα δθμιουργιματα άλλων.  

Επειδι οι αρχικζσ άδειεσ Creative Commons γράφτθκαν υπό τθν πρίςμα του αμερικανικοφ νομικοφ 

ςυςτιματοσ, με ςυνζπεια να είναι πικανϊν μθ ζγκυρεσ ςε διαφορετικζσ εκνικζσ νομοκεςίεσ και μπροςτά 

ςτο κίνδυνο να  καταςτοφν ανεκτζλεςτεσ ςε διαφορετικό νομικά πλαίςια , ξεκινιςε μια παγκόςμια 

προςπάκεια προςαρμογισ των αδειϊν για να καταςτοφν ζγκυρεσ ςε διαφορετικοφσ νόμουσ πνευματικϊν 

                                                      

 

12
  Οι άδειεσ CC δθμιουργικθκαν και διαχειρίηονται από τον μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό Creative Commons ο οποίοσ ιδρφκθκε 

το 2001 από ειδικοφσ ςε νομικά κζματα των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, επικοινωνιϊν και διαδικτφου και ςε κζματα 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ 
13

   Στθν πραγματικότθτα οι άδειεσ CC ςτθρίηονται ςτο κακεςτϊσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ωσ προσ τθν επιβολι τουσ. 
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δικαιωμάτων και ιδιωτικοφ δικαίου. Μζχρι τον Αφγουςτο του 2011, υπιρχαν  71 τροποποιθμζνεσ και 

μεταφραςμζνεσ εκνικζσ άδειεσ CC ,  για διαφορετικζσ νομικζσ περιοχζσ14.  

 

Χαρακτθριςτικά και όροι των αδειών CC 

 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό των αδειϊν Creative Commons είναι ότι είναι προςαρμόςιμεσ ςτισ 

ανάγκεσ του δθμιουργοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει μια και μόνο άδεια που καλφπτει όλουσ του 

πικανοφσ όρουσ αδειοδότθςθσ , αλλά αντίκετα ο δθμιουργόσ επιλζξει του όρουσ που κζλει να εφαρμόςει 

ςτο ζργο του , εκ των οποίων προκφπτει και θ τελικι άδεια. 

Επιπλζον οι άδειεσ cc δεν είναι αποκλειςτικζσ, δθλαδι ο δθμιουργόσ μπορεί  να διακζςει ςτο κοινό 

το ζργο του ςφμφωνα με τουσ όρουσ κάποιασ άδειασ Creative Commons αλλά ςτθ ςυνζχεια να προβεί ςε 

μία ξεχωριςτι, μθ αποκλειςτικι ςφμβαςθ εκμετάλλευςθσ με κάποιον τρίτο με ςκοπό π.χ. τθν οικονομικι 

εκμετάλλευςθ του ζργου.   

Τζλοσ οι άδειεσ CC , δεν ανακαλοφνται, δθλαδι δε μπορεί ο δθμιουργόσ να απαγορεφςει εκ των 

υςτζρων ςε κάποιον που πιρε το ζργο του με άδεια Creative Commons να το χρθςιμοποιεί ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ άδειασ, επιτρζπεται όμωσ να ςταματιςει τθν περαιτζρω διανομι του ζργου ςτο κοινό με 

άδεια CC,  οποτεδιποτε κελιςει. 

Υπάρχουν τζςςερα προτυποποιθμζνα ςφνολα ςυνκθκϊν (όρων) που μποροφν να εφαρμοςτοφν από 

τουσ δθμιουργοφσ (ι τουσ κατόχουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων) ςτα ζργα τουσ όταν τα αδειοδοτοφν με 

άδειεσ CC. Στθν απόφαςθ ςχετικά με τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ άδειασ χριςθσ λαμβάνονται υπόψθ τρία 

βαςικά ερωτιματα: 

1. Απαιτείται θ αναφορά του δθμιουργοφ; 

2. Επιτρζπεται θ εμπορικι χριςθ; 

3. Επιτρζπεται θ τροποποίθςθ του ζργου; Εάν ναι, ο χριςτθσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει τθν 

ίδια άδεια χριςθσ ι μπορεί να επιλζξει άλλθ; 

                                                      

 

14
 Στθν Ελλάδα θ ζναρξθ των Creative Commons ζγινε ςε ςυνζδριο που οργανϊκθκε ςτισ 13 Οκτωβρίου 2007 με τθν παρουςία 

του κακθγθτι Λζςςιγκ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/2007
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Τα ερωτιματα αυτά αντιςτοιχοφν ςτθν υιοκζτθςθ ι όχι, τεςςάρων βαςικϊν όρων ςτθν επιλεγμζνθ 

άδεια.  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ (BY): Το ζργο κακίςταται διακζςιμο ςτο κοινό με τα βαςικά δικαιϊματα  

(αντιγραφι, διανομι, προβολι και απόδοςθ)  υπό τθν προχπόκεςθ ότι διανζμεται μαηί με τισ 

πλθροφορίεσ αδειοδότθςθσ και  γίνεται αναφορά του δθμιουργοφ ι του χορθγοφ τθσ άδειασ. 

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (NC): Το ζργο μπορεί να αντιγραφεί και να διανεμθκεί , δε 

μπορεί όμωσ να  χρθςιμοποιθκεί για εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

ΌΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΈΡΓΑ (ND): Θ άδεια εκχωρεί τα βαςικά δικαιϊματα αλλά δεν 

επιτρζπει τθν δθμιουργία παράγωγων ζργων. Ωσ παράγωγο ζργο κεωρείται αυτό που αποτελεί 

αναπαραγωγι ενόσ ουςιϊδουσ μζρουσ του αρχικοφ ζργου ι αποτελεί διαςκευι του (για παράδειγμα 

μετάφραςθ του).  Ουςιαςτικά δεν επιτρζπεται το ζργο να αλλοιωκεί, να τροποποιθκεί ι να δθμιουργθκεί 

κάτι νζο βαςιςμζνο ςτο ζργο. 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ (SA): Εάν το ζργο αλλοιωκεί, τροποποιθκεί ι δθμιουργθκεί 

κάτι νζο βαςιςμζνο ςτο ζργο, το ζργο που κα προκφψει κα μπορεί να διανεμθκεί μόνο με τθν ίδια ι 

παρόμοια άδεια.  
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Θ μίξθ αυτϊν των όρων παράγει δεκαζξι πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ, εκ των οποίων παράγονται τελικά 

ζξι ζγκυρεσ άδειεσ  Creative Commons15.  

 

Εικονίδια υντόμευςθ Ζννοια 

 

ΒΥ Αναφορά 

  BY-SA Αναφορά - Ραρόμοια διανομι 

  BY-ND Αναφορά - Πχι Ραράγωγα Ζργα 

  BY-NC Αναφορά - Μθ Εμπορικι Χριςθ 

   BY-NC-SA Αναφορά - Μθ Εμπορικι Χριςθ - Ραρόμοια διανομι 

   BY-NC-ND Αναφορά - Μθ Εμπορικι Χριςθ - Πχι Ραράγωγα Ζργα 

Πίνακασ 2 : Οι άδειεσ Creative Commons 

 

H «άδεια» Creative Commons Zero  

 

Ρρόςφατα ο οργανιςμόσ Creative Commons δθμιοφργθςε και ζνα εργαλείο για τθν απόδοςθ ενόσ 

ζργου ςτο public domain.  Θ ιδζα είναι ότι, αντί για άδειεσ χριςθσ με οριςμζνουσ όρουσ και περιοριςμοφσ, 

ο δθμιουργόσ παραιτείται από όλα τα δικαιϊματα ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ςχετικϊν 

δικαιωμάτων (δθλαδι και των θκικϊν δικαιωμάτων).  Θ CCZero είναι ζνα εργαλείο με δφο επίπεδα   : 

                                                      

 

15
 Από τουσ δεκαζξι πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ  πζντε είναι άκυροι :  τζςςερισ περιλαμβάνουν ταυτόχρονα τουσ όρουσ « ND» και 

«SA», οι οποίοι είναι αμοιβαία αςφμβατοι και o ζνασ δεν περιλαμβάνει κανζνα από τουσ όρουσ. Από τουσ ζντεκα ζγκυρουσ 
ςυνδυαςμοφσ που απομζνουν πζντε ςτεροφνται το ςτοιχείο αναφοράσ («by») και ζχουν καταργθκεί ςταδιακά επειδι το 98% 
των χορθγϊν άδειασ ηθτοφςε τθν αναφορά. 

file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-by_new.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-by_new.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-sa.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-by_new.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-nd.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-by_new.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-nc.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-by_new.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-nc.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-sa.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-by_new.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-nc.svg
file://wiki/Î�Ï�Ï�ÎµÎ¯Î¿:Cc-nd.svg
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 Στισ χϊρεσ που επιτρζπεται θ παραίτθςθ από το δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, 

λειτουργεί ωσ παραίτθςθ και άρα όχι ωσ άδεια. Με τθν παραίτθςθ το ζργο ουςιαςτικά 

κακίςταται δθμόςιο κτιμα16 και δεν υπάρχει κανζνασ περιοριςμόσ ςτθ χριςθ του. 

 Στισ χϊρεσ που δεν επιτρζπεται θ παραίτθςθ (π.χ. όλεσ οι Ευρωπαϊκζσ) θ CCZero ιςοδυναμεί 

με μθ αποκλειςτικι άδεια χριςθσ του ςυνόλου των δικαιωμάτων που ζχει ζνασ δικαιοφχοσ 

και ουςιαςτικά επιφζρει το ίδιο αποτζλεςμα εκτόσ από το θκικό δικαίωμα που κεωρθτικά 

μπορεί να περιορίςει κάποιεσ χριςεισ αλλά ςτθν πράξθ εξαιτίασ τθσ χριςθσ τθσ CCZero θ 

άςκθςθ του κα ερμθνευτεί πολφ περιοριςτικά και προσ όφελοσ του χριςτθ. 

 

Ιδθ άδειεσ CCZero χρθςιμοποιοφνται από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ όπωσ θ Βρετανικι Βιβλιοκικθ και 

θ  βιβλιοκικθ του CERN αλλά και από ιδρφματα κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Χαρακτθριςτικι είναι θ 

περίπτωςθ τθσ πολυεκνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Glaxο-SmithKline θ οποία ανακοίνωςε ότι αποφάςιςε 

να διακζςει με άδεια CCZero τα ςτοιχεία 13.500 χθμικϊν ενϊςεων που ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

τοφ παράςιτου που προκαλεί ελονοςία. 

 

Δομι των αδειών CC 

 

Κάκε άδεια Creative Commons απαρτίηεται από τρία μζρθ:  

 

1. το Commons Deed, δθλαδι το ειςαγωγικό μζροσ ςτο οποίο περιγράφεται 

περιλθπτικά ςε απλι (μθ-νομικι) γλϊςςα το ςφνολο των χριςεων του ζργου που θ 

άδεια επιτρζπει. 

2. το Legal Code, δθλαδι το νομικό μζροσ ςτο οποίο γίνεται πλιρθσ και αναλυτικι 

διατφπωςθ ςε νομικι γλϊςςα των χριςεων του ζργου που θ άδεια επιτρζπει. 

3. τα meta‐data, δθλαδι το τεχνολογικό μζροσ το οποίο περιλαμβάνει μετά-δεδομζνα 

τα οποία επιτρζπουν τθν αναγνϊριςθ ζργων τα οποία διατίκενται και διαδίδονται 

υπό τουσ όρουσ των αδειϊν.  

                                                      

 

16
 Αν και δεν είναι το ίδιο με τθν τοποκζτθςθ ενόσ ζργου ςτο δθμόςιο χϊρο, κεωρθτικά, ζχει περίπου το ίδιο αποτζλεςμα. 
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Κριτικι των αδειών CC 

 

Ρζρα από τθν αναμενόμενθ κριτικι των αδειϊν CC από τον τομζα τθσ βιομθχανίασ περιεχομζνου θ 

οποία υποςτθρίηει ότι οι ςυγκεκριμζνεσ άδειεσ είτε δεν χρειάηονται είτε ότι υπονομεφουν τθν 

δθμιουργικότθτα και τα πνευματικά δικαιϊματα , κριτικζσ διατυπϊνονται και από τθν αντίκετθ πλευρά , 

αυτι τθσ υπεράςπιςθσ των «Κοινϊν»  , εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτο  γεγονόσ ότι οι άδειεσ CC εμποδίηουν τθν 

εξάπλωςθ του public domain (Koren 2006).  

Επιπλζον κριτικζσ αφοροφν  τθν καταλλθλότθτα των αδειϊν CC  για αδειοδότθςθ βάςεων δεδομζνων 

κακϊσ και τθν διαλειτουργικότθτα μεταξφ διαφορετικϊν εκδοχϊν τουσ. Οι βάςεισ δεδομζνων ςυνικωσ 

απαρτίηονται από τουλάχιςτον τρία δομικά ςτοιχεία : (1) ζνα ςφνολο πεδίων που αντιπροςωπεφουν τα 

δεδομζνα , (2) τθν δομι τουσ  θ οποία περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ των πεδίων και τισ ςχζςεισ μεταξφ 

τουσ και (3) τα ίδια τα δεδομζνα.  Για να αδειοδοτθκεί λοιπόν μια βάςθ δεδομζνων με άδειεσ CC , κα 

πρζπει καταρχιν να εξαςφαλιςτεί ότι για όλα τα παραπάνω υφίςτανται πνευματικά δικαιϊματα και ότι τα 

δικαιϊματα αυτά ανικουν ςε αυτόν που εκχωρεί τθν άδεια. Αν κάτι από τα παραπάνω δεν ιςχφει , τότε 

μια βάςθ που αδειοδοτείται με άδεια CC , είναι πικανόν να αντιμετωπίςει νομικά προβλιματα.  

Θ δεφτερθ κριτικι αφορά τα εμπόδια διαλειτουργικότθτασ και μίξθσ περιεχομζνου που δθμιουργοφν 

οι άδειεσ CC. Ειδικότερα, θ BY-SA (Αναφορά – Ραρόμοια Διανομι) και BY-NC (Αναφορά – Μθ Εμπορικι 

Χριςθ) είναι αςφμβατεσ μεταξφ τουσ γεγονόσ που ςθμαίνει ότι ζργα υπό αυτζσ τισ άδειεσ δεν μποροφν να 

ςυνδυαςτοφν ςε μια παράγωγθ εργαςία χωρίσ λιψθ νζασ ειδικισ άδειασ από τον κάτοχο τθσ άδειασ.  
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4.5.3.3 ΟΛ ΆΔΕΛΕΣ OPEN DATA COMMONS 

 

Κακϊσ πολλοί υποςτιριηαν ότι οι άδειεσ CC δεν ιταν κατάλλθλεσ για τθν αδειοδότθςθ βάςεων 

δεδομζνων, ξεκίνθςε μια προςπάκεια για τθν δθμιουργία νζων αδειϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν αδειοδότθςθ βάςεων. Οι πιο γνωςτζσ άδειεσ αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι οι άδειεσ Open Data 

Commons (ODC) που δθμιουργικθκαν από το Open Knowledge Foundation (OKNF). 

Οι τρείσ άδειεσ ODC είναι ςχεδιαςμζνεσ ειδικά για βάςεισ δεδομζνων και επιτρζπουν όλεσ 

ανεξαιρζτωσ τα παρακάτω : 

 Επαναδιάκεςθ:  αντιγραφι, διανομι και χριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

 Δθμιουργία :  δθμιουργία ζργων λογιςμικοφ που χρθςιμοποιοφν τθ βάςθ δεδομζνων.  

 Επαναχρθςιμοποίθςθ:  τροποποίθςθ, μετατροπι και επζκταςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

 

Κάκε μία όμωσ από τισ τρείσ άδειεσ ODC , κζτει διαφορετικζσ προχποκζςεισ ςτισ παραπάνω κοινζσ 

δυνατότθτεσ.  

 

 Public Domain Dedication and License (PDDL) 

o Καμία προχπόκεςθ. Αποποίθςθ όλων των δικαιωμάτων και απόδοςθ ςτο public 

domain. 

 Attribution License (ODC-By) 

o Αναφορά  

o Διαφοροποίθςθ από το πρωτότυπο και τθν πθγι 

 Open Database License (ODC-ODbL) 

o Αναφορά 

o Διαφοροποίθςθ από το πρωτότυπο και τθν πθγι 

o Ραρόμοια Διανομι 
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4.5.3.3  ΚΥΒΕΝΘΤΛΚΑ ΡΛΑΛΣΛΑ ΑΔΕΛΟΔΟΤΘΣΘΣ  

 

Σε οριςμζνεσ χϊρεσ επιλζχκθκε ωσ μζροσ τθσ ςυνολικότερθσ  ςτρατθγικισ ανοιχτισ πρόςβαςθσ , θ 

κζςπιςθ ολοκλθρωμζνων πλαιςίων αδειοδότθςθσ δθμοςίων δεδομζνων. Τα πλαίςια δεν αποτελοφν 

άδειεσ , αλλά ζνα ςφνολο αρχϊν που προςδιορίηουν και ςκιαγραφοφν τον τρόπο και τα μζςα που πρζπει 

να χρθςιμοποιοφν οι δθμόςιοι οργανιςμοί για τθν διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων. Για παράδειγμα ςτθ 

Νζα Ηθλανδία το Ρλαίςιο για τθν Ανοιχτι Ρρόςβαςθ και Αδειοδότθςθ (NZGOAL) ςυςτινει ςτουσ φορείσ 

που κζλουν να προχωριςουν ςτθν διάκεςθ δεδομζνων με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ,   τθν χριςθ 

αδειϊν CC.  Ανάλογο πλαίςιο εφαρμόηεται και ςτθν γειτονικι Αυςτραλία.  

Υπάρχουν όμωσ και πλαίςια αδειοδότθςθσ που προτείνουν τθν εφαρμογι μθ προτυποποιθμζνων  

αδειϊν που ζχουν δθμιουργθκεί για χριςθ αποκλειςτικά ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Οι ειδικζσ αυτζσ άδειεσ 

περιλαμβάνουν όρουσ και προχποκζςεισ που δεν βρίςκονται ςε τυποποιθμζνεσ άδειεσ. Για παράδειγμα 

ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το Κυβερνθτικό Ρλαίςιο Αδειοδότθςθσ , προτείνει τθν χριςθ τθσ Ανοιχτισ 

Κυβερνθτικισ Άδειασ Θνωμζνου Βαςιλείου , θ οποία ζχει δθμιουργθκεί ειδικά για τθν αδειοδότθςθ 

δεδομζνων των δθμοςίων οργανιςμϊν τθσ χϊρασ. 

Τα Κυβερνθτικά πλαίςια αδειοδότθςθσ που προτείνουν τθν χριςθ τυποποιθμζνων αδειϊν , 

κεωροφνται πιο διαλειτουργικά  ςε ςχζςθ με άλλα Κυβερνθτικά πλαίςια που απαιτοφν τθν χριςθ μθ 

τυποποιθμζνων αδειϊν. Τα τελευταία ακόμα και όταν επιτρζπουν τθν επαναδειοδότθςθ με διαφορετικι 

άδεια , ειςάγουν ζνα επιπλζον επίπεδο και κακιςτοφν πιο πολφπλοκθ και λιγότερο διαλειτουργικι τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ.   
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4.5.3.4 ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΛΛΟΓΘ ΑΔΕΛΩΝ 

 

Κατά τθν διαδικαςία επιλογισ άδειων για τθν διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων κα πρζπει να 

εξετάηονται δφο βαςικζσ παράμετροι : (α) εάν θ άδεια είναι κατάλλθλθ για αδειοδότθςθ βάςεων 

δεδομζνων  και (β) εάν εξαςφαλίηει τθν ανοιχτότθτα των δεδομζνων.  

Για το πρϊτο ερϊτθμα οι απόψεισ διίςτανται. Ρολλοί υποςτθρίηουν ότι οι άδειεσ CC δεν είναι 

κατάλλθλεσ για αδειοδότθςθ βάςεων. Άλλοι όμωσ υποςτθρίηουν ότι αυτό είναι δυνατόν ,αρκεί να 

εκκακαρίηονται όλα τα  επιμζρουσ πνευματικά δικαιϊματα. Ρρακτικά , και για να αποφευχκοφν 

προβλιματα που μπορεί να προκφψουν από αςάφεια ι άγνοια , προτείνεται θ χριςθ τθσ άδειασ CCZero 

οποφ αυτό είναι δυνατόν , θ οποία κεωρείται πιο κατάλλθλθ για τθν αδειοδότθςθ δεδομζνων.  

Για να απαντιςουμε ςτο δεφτερο ερϊτθμα , δθλαδι το εάν θ άδεια εξαςφαλίηει τθν ανοιχτότθτα των 

δεδομζνων κα ςτθριχτοφμε ςτον οριςμό τθσ ανοιχτότθτασ που δίνει το Open Knowledge Foundation.  

Βάςει του οριςμοφ αυτοφ ,  οι μόνοι περιοριςμοί που πρζπει να τίκενται αφοροφν τθν Αναφορά του 

Δθμιουργοφ και τθν Παρόμοια Χριςθ.  Από τισ 10 άδειεσ που αναφζρκθκαν ςτθν παροφςα ενότθτα οι 

άδειεσ που καλφπτουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ και ταυτόχρονα ςυνίςτανται για αδειοδότθςθ 

δεδομζνων ,  είναι οι τρείσ άδειεσ Open Data Commons και θ άδεια Creative Commons Zero. 

 

Άδεια   Κατθγορίεσ 

Εφαρμογισ 

Αναφο

ρά 

Παρόμοια Χριςθ 

Open Data Commons Public Domain 

Dedication and Licence (PDDL) 
Δεδομζνα ΟΧΛ ΟΧΛ 

Open Data Commons Attribution License Δεδομζνα ΝΑΛ ΟΧΛ 

Open Data Commons Open Database 

License (ODbL) 
Δεδομζνα ΝΑΛ ΝΑΛ 

Creative Commons CCZero Ρεριεχόμενο & 

Δεδομζνα 
ΟΧΛ ΟΧΛ 

Πίνακασ 3 : Προτεινόμενεσ Άδειεσ για Δθμόςια φνολα Δεδομζνων 
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΣΤΧΕ ΣΩΝ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  

Data is the new oil?  No. Data is the new soil 

 

 

 

 David McCandless @TED 2010 
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Εκτόσ από τθν επίτευξθ διαφάνειασ και τθν καλφτερθ παροχι υπθρεςιϊν εκ μζρουσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ θ ελεφκερθ διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων δθμιουργεί ςυνκικεσ οικονομικισ 

αποτελεςματικότθτασ  , αφοφ ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνολογικι πρόοδο και τθν προτυποποίθςθ που 

αυτι ςυνεπάγεται , επιτρζπει τθν ανάπτυξθ εμπορικϊν υπθρεςιϊν προτικζμενθσ αξίασ πάνω ςτα 

δεδομζνα αυτά. Άλλωςτε , θ μετάβαςθ από μια κοινωνία υλικϊν αγακϊν ςε μια κοινωνία τθσ γνϊςθσ ζχει 

καταςτιςει τθ ψθφιακι πλθροφορία ςε βαςικό αγακό δθμιουργίασ πλοφτου.  

Μζχρι πρόςφατα,  θ πλειοψθφία  των κρατϊν ακολουκοφςε πολιτικζσ χρζωςθσ επί των δεδομζνων 

που παριγαγε θ δθμόςια διοίκθςθ.  Από τισ πολιτικζσ αυτζσ θ ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενθ , ειδικά ςτθν 

Ευρϊπθ , ιταν θ πολιτικι χρζωςθσ με ςκοπό τθν κάλυψθ του κόςτουσ παραγωγισ. Στο κόςτοσ παραγωγισ 

ςυμπεριλαμβάνεται τόςο το κόςτοσ ςυλλογισ , όςο και το κόςτοσ επεξεργαςίασ και διανομισ. Ζτςι 

δεδομζνα που παράγονται οφτω ςι άλλωσ ςτα πλαίςια τθσ κακθμερινισ διοικθτικισ διαδικαςίασ όπωσ 

νόμοι και κανονιςτικά κείμενα γενικά χρεϊνονται ςε χαμθλζσ τιμζσ , ενϊ δεδομζνα που απαιτοφν 

ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςε πολφ  υψθλότερεσ.  Το μοντζλο αυτό τελικά οδθγεί ςε  μια μειωμζνθ αγορά 

πλθροφοριϊν και για το λόγο αυτό πολλοί πλζον διεκδικοφν τθν ελεφκερθ διάκεςθ των δεδομζνων , τόςο 

για λόγουσ δικαιοςφνθσ  όςο και για λόγουσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ. 

 

Χαμθλό κόςτοσ Μεςαίο κόςτοσ Τψθλό κόςτοσ 

Νόμοι Οικονομικά ςτατιςτικά 

ςτοιχεία 

Γεωχωρικά δεδομζνα 

Δικαιϊματα των 

πολιτϊν 

Στοιχεία για πατζντεσ & 

Εμπορικά ςιματα 

Μετεωρολογικά δεδομζνα 

Βαςικά ςτατιςτικά 

δεδομζνα 

  

                           Πίνακασ 4 : Σο Κόςτοσ των Πλθροφοριϊν του Κράτουσ 
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Ρροσ το παρόν υπάρχουν πολφ λίγεσ μελζτεσ αποτίμθςθσ των οικονομικϊν ωφελειϊν που 

ςυνεπάγεται θ ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων17. Διαφορετικζσ εκτιμιςεισ  πάντωσ , ςυγκλίνουν 

ςτο ότι τα οικονομικά οφζλθ  για τισ επιχειριςεισ , τουσ πολίτεσ και το κράτοσ  είναι ςυνολικά μεγαλφτερα 

από αυτά που προκφπτουν από το υπάρχον μοντζλο βάςει του οποίου θ παροχι των δεδομζνων 

ςυνεπάγεται χρθματικά τζλθ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ υπολογίηουν το κόςτοσ του υπάρχοντοσ μοντζλου για 

τθν παροχι δεδομζνων με χρζωςθ  (νομοκετικζσ ρυκμίςεισ , εκδίκαςθ διαφορϊν  κλπ) κακϊσ και τα 

εκτιμϊμενα οικονομικά οφζλθ που κα προζκυπταν από τθν ελεφκερθ παροχι τουσ. Από τισ ζρευνεσ που 

ζχουν γίνει , ςθμαντικότερεσ και πιο πρόςφατεσ είναι οι μελζτεσ PIRA18 & MEPSIR19 που ζγιναν για τθν 

Ευρωπαϊκι αγορά δεδομζνων και οι οποίεσ παρουςιάηονται πιο αναλυτικά ςτθν ενότθτα 7.2.4  

Εκτόσ όμωσ από το επιχείρθμα τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ που μπορεί να προκφψει ωσ 

αποτζλεςμα τθσ ελεφκερθσ διάκεςθσ των δθμοςίων δεδομζνων, υπάρχουν και επιχειριματα που 

εςτιάηουν ςτθν φφςθ των δθμόςιων πλθροφοριακϊν αγακϊν και ςτα χαρακτθριςτικά εκείνα που τα 

τοποκετοφν ςτθν οικονομικι κατθγορία των δθμοςίων αγακϊν.  

Στισ επόμενεσ ενότθτεσ  αυτοφ του κεφαλαίου , ξεκινϊντασ από τθν κεϊρθςθ των δθμοςίων 

δεδομζνων ωσ δθμοςίων αγακϊν , εξετάηουμε τισ κετικζσ εξωτερικότθτεσ που προκφπτουν από τθν 

ελεφκερθ διάδοςθ τουσ , το κόςτοσ που ςυνεπάγεται αυτι για τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και τζλοσ τα 

διαφορετικά μοντζλα χρζωςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ τελευταίουσ. 

                                                      

 

17
 Βλ. Rufus Pollock , The Economics of Public Sector Information ,  University of Cambridge , December 2, 2008 , διακζςιμο ςτο 

http://rufuspollock.org/economics/papers/economics_of_psi.pdf 
18

 Βλ. PIRA study : Εμπορικι εκμετάλλευςθ των Ευρωπαϊκϊν Ρλθροφοριϊν του Δθμοςίου τομζα 
(http://www.epsiplus.net/content/download/23804/314839/version/1/file/media_672+full+report.pdf) 
19

 Βλ. MEPSIR study : μελζτθ αναφοράσ ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ οδθγίασ PSI ςτα κράτθ μζλθ 
(http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/mepsir/final_report.pdf) 

http://rufuspollock.org/economics/papers/economics_of_psi.pdf
http://www.epsiplus.net/content/download/23804/314839/version/1/file/media_672+full+report.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/mepsir/final_report.pdf
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5.1 ΣΑ ΔΘΜΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ω ΔΘΜΟΙΑ ΑΓΑΘΑ  

 

 Ζνασ τρόποσ για να προςεγγίςει κανείσ τθν ζννοια των δθμοςίων δεδομζνων είναι να τα 

αντιμετωπίςει ωσ Δθμόςια αγακά.  Δθμόςιο είναι ζνα αγακό το οποίο  χαρακτθρίηεται από μθ 

ανταγωνιςτικι χριςθ20 και αδυναμία αποκλειςμοφ21 

Τα Δθμόςια αγακά μποροφν να χωριςτοφν ωσ προσ τθν υλικι τουσ υπόςταςθ ςε υλικά και άυλα-

πνευματικά. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ είναι ςθμαντικόσ κακϊσ τα τελευταία ςυνικωσ μποροφν να λάβουν τθ 

μορφι πλθροφορίασ (πλθροφοριακά κοινά αγακά). Με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ και 

διαδικτφου, μποροφν να γίνουν διακζςιμα ςε όλουσ με πρακτικά μθδαμινό κόςτοσ και άρα να υπάρχουν 

ςε αφκονία. Αντίκετα, τα υλικά αγακά είναι από τθ φφςθ τουσ πεπεραςμζνα. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα πλθροφοριακϊν δθμόςιων αγακϊν  αποτελοφν το διαδίκτυο, το ανοικτό και ελεφκερο 

λογιςμικό, και θ διαδικτυακι εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.  Θ κυριότερθ διαφοροποίθςθ μεταξφ 

πλθροφοριακϊν και υλικϊν Δθμόςιων αγακϊν είναι ότι τα τελευταία είναι αγακά τα οποία δεν υπάρχουν 

ςε αφκονία και θ κατάχρθςθ τουσ οδθγεί ςε αυτό που ο Hardin αποκάλεςε θ «τραγωδία των Κοινϊν» 22, 

δθμιουργϊντασ τθν αναγκαιότθτα για περιοριςμό και ζλεγχο τθσ χριςθσ τουσ. Τα προβλιματα αυτά δεν 

υπάρχουν ςτθ ςφαίρα τθσ πλθροφορίασ -ι αν υπάρχουν κα υπάρχουν ςε πολφ μικρό βακμό με ςχεδόν 

μθδενικό οριακό κόςτοσ για κάκε επιπλζον μονάδα αγακοφ- όπου τα πλθροφοριακά αγακά είναι άφκονα, 

και θ χριςθ (ι αλλιϊσ κατανάλωςθ) μιασ επιπλζον «μονάδασ» πλθροφορίασ δεν αποκλείει τθ χριςθ τθσ 

από άλλουσ23. Τα πλθροφοριακά Κοινά δεν εντάςςονται εφκολα ςτθν ζννοια τθσ ανταγωνιςτικισ αγοράσ 

κακϊσ ζχουν δθμόςιο χαρακτιρα. Πςο περιςςότερο χρθςιμοποιοφνται, τόςο μεγαλφτερθ αξία αποκτοφν 

και τόςο πιο ωφζλιμα για το κοινωνικό ςφνολο γίνονται.  

Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό των δθμοςίων πλθροφοριακϊν αγακϊν που ςυνθγορεί  ςτθν αντιμετϊπιςθ 

τουσ ωσ Δθμοςίων αγακϊν,  είναι τα μοντζλα κόςτουσ από τα οποία χαρακτθρίηονται. Ριο ςυγκεκριμζνα θ 

παραγωγι τουσ (ι θ ςυλλογι τουσ)  , θ επεξεργαςία , και διατιρθςθ τουσ ςυνεπάγεται ςθμαντικό 

                                                      

 

20
 Θ χριςθ του αγακοφ από ζναν δεν μειϊνει τθν διακζςιμθ ποςότθτα 

21
 Αν το αγακό διατίκεται για ζναν, οι άλλοι δεν μποροφν να αποκλειςτοφν από τθ χριςθ του 

22
 Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ «τραγωδίασ των κοινϊν» του βιολόγου G.Hardin (Hardin 1968), θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε πόρουσ 

οι οποίοι δεν υπόκεινται ςε κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ ωκεί τουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ να ςυμπεριφζρονται εγωιςτικά, ςαν 
«ελεφκεροι καβαλάρθδεσ» (free ride) και να υπερχρθςιμοποιοφν τουσ πόρουσ ςε ςθμείο που να τουσ καταςτρζφουν. 
23

 Γι’ αυτό το λόγο πολλοί κεωροφν ότι τα πνευματικά δικαιϊματα και οι πατζντεσ κζτουν νομιμοειδι εμπόδια ςτθ χριςθ τθσ 
πλθροφορίασ, δθμιουργϊντασ μια τεχνθτι ζλλειψθ των πλθροφοριακϊν αγακϊν.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Garrett_Hardin
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ςτακερό κόςτοσ.  Αντίκετα θ διάκεςθ μια επιπλζον μονάδασ του αγακοφ , δθλαδι το οριακό κόςτοσ , 

είναι εξαιρετικά χαμθλό.  Τζτοια μοντζλα κόςτουσ απαντϊνται ςυνικωσ ςε μονοπωλιακζσ αγορζσ. 

Ρράγματι , το Κράτοσ διακζτοντασ Δθμόςια πλθροφοριακά αγακά ,  λειτουργεί ςε ςυνκικεσ μονοπωλίου. 

Ο βαςικόσ λόγοσ φπαρξθσ μονοπωλίων , όπωσ γνωρίηουμε από τθν οικονομικι επιςτιμθ , είναι τα 

εμπόδια ειςόδου ανταγωνιςτϊν ςε μια αγορά (εδϊ ςτθν αγορά δθμοςίων δεδομζνων). Τα είδθ εμποδίων 

μπορεί να είναι δφο ειδϊν (α) Φυςικά εμπόδια και (β) Νομικά. Στθν περίπτωςθ των δθμοςίων δεδομζνων 

, τα εμπόδια είναι και Φυςικά και Νομικά. 

Φυςικά :  κυρίωσ γιατί θ Κυβζρνθςθ είναι αποκλειςτικόσ κάτοχοσ ενόσ απαραίτθτου πόρου , και 

λιγότερο εξαιτίασ των οικονομιϊν κλίμακασ που ζχουν ιδθ επενδυκεί για τθν ςυλλογι , επεξεργαςία & 

αποκικευςθ των δεδομζνων. 

Νομικά : γιατί ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων φυςικά ι νομικά πρόςωπα Λδιωτικοφ δικαίου δεν 

διακζτουν το δικαίωμα του εξαναγκαςμοφ προσ τρίτουσ το οποίο κα τουσ επζτρεπε να ςυλλζξουν 

δεδομζνα (δεν μπορεί για παράδειγμα μια ιδιωτικι εταιρία να απαιτιςει από όλουσ τουσ ιατροφσ να 

δθλϊνουν τα φάρμακα τα οποία ςυνταγογράφθςαν). 

Σε αντίκεςθ με ότι ςυμβαίνει ςε ανταγωνιςτικζσ αγορζσ , ο μονοπωλθτισ είναι και διαμορφωτισ 

τιμϊν24 , και μπορεί να επιλζξει μια εκ των παρακάτω τιμολογιακϊν πολιτικϊν : 

 Σιμολόγθςθ ςε τιμι που μεγιςτοποιεί το κζρδοσ, δθλαδι ςε τιμι μεγαλφτερθ του 

μζςου ςυνολικοφ κόςτουσ ( και ςυνεπϊσ μεγαλφτερθ και του οριακοφ κόςτουσ). Θ 

επιλογι αυτι οδθγεί ςε ποςότθτα μικρότερθ τθσ κοινωνικά επικυμθτισ. 

 Σιμολόγθςθ ςφμφωνα με το (μακροπρόκεςμο) μζςο κόςτοσ. 

 Σιμολόγθςθ ςφμφωνα με το οριακό κόςτοσ. Θ επιλογι αυτι για πλθροφοριακά αγακά 

ςυνεπάγεται ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων μθδενικι τιμι και οδθγεί ςε εξίςωςθ 

τθσ προςφερόμενθσ και κοινωνικά επικυμθτισ ποςότθτασ. Από τθν άλλθ πλευρά 

οδθγεί ςε ηθμιζσ τον δθμόςιο φορζα που είναι υπεφκυνοσ για τθν παραγωγι τουσ και 

επομζνωσ απαιτοφνται κρατικζσ επιδοτιςεισ για να ςυνεχίςει τθν 

παραγωγι/ςυλλογι/επικαιροποίθςθ και διάκεςθ των δεδομζνων. 

                                                      

 

24
  Για τθν ακρίβεια ςε μονοπωλιακζσ ςυνκικεσ αγοράσ με τισ αποφάςεισ του ο μονοπωλθτισ κακορίηει τόςο τθν τιμι όςο και 

τθν προςφερόμενθ ποςότθτα του αγακοφ. Πμωσ θ τιμι και θ ποςότθτα προςφοράσ του αγακοφ δεν είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ 
τουσ γιατί βρίςκονται ςτον ίδιο γεωμετρικό τόπο που κακορίηεται από τθν ακροιςτικι ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ των καταναλωτϊν. 
Πταν το μονοπϊλιο κακορίηει τθν τιμι , θ ηιτθςθ κακορίηει τθν ποςότθτα κατανάλωςθσ και αντίςτροφα. 
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Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ κατά τθν διαδικαςία επιλογισ μοντζλου 

τιμολόγθςθσ είναι θ ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι,  κακϊσ τα οριακά ζςοδα εξαρτϊνται από 

αυτιν τθν ελαςτικότθτα. Ζτςι το μονοπϊλιο ςε ςυνκικεσ ανελαςτικισ ηιτθςθσ μπορεί να αυξάνει τθν τιμι 

και να μειϊνει τθν ποςότθτα παραγωγισ ςυνεχίηοντασ να ζχει αυξθμζνα ζςοδα. Αντίκετα όςο πιο μεγάλθ 

ςε απόλυτθ τιμι γίνεται θ ελαςτικότθτα τόςο το μονοπϊλιο ζχει δυςκολία να αυξιςει τθν τιμι. Οριακά ο 

μονοπωλθτισ αν και μοναδικόσ προμθκευτισ ςε μια αγορά , παφει να δρα ωσ μοναδικόσ διαμορφωτισ 

τιμισ,  όταν θ ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι είναι μεγάλθ ςε απόλυτθ τιμι , δθλαδι όταν οι 

καταναλωτζσ μποροφν είτε να υποκακιςτοφν το αγακό είτε να ηιςουν χωρίσ αυτό.  

Στθ γενικι περίπτωςθ, θ ελαςτικότθτα ςτο μονοπϊλιο είναι ςχετικά μικρόσ αρικμόσ (λόγω τθσ 

αδυναμίασ των καταναλωτϊν να προςφφγουν ςε άλλο προμθκευτι αν το μονοπϊλιο αυξιςει τθν τιμι). Θ 

ελαςτικότθτα όμωσ εξαρτάται και από άλλουσ παράγοντεσ , όπωσ το κατά πόςο το αγακό είναι 

απαραίτθτο για τουσ καταναλωτζσ ι κατά πόςο μποροφν να ςτραφοφν ςε υποκατάςτατα. Ο υπολογιςμόσ 

τθσ ελαςτικότθτασ τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι για τα δθμόςια δεδομζνα είναι μια πολυςφνκετθ 

διαδικαςία που απαιτεί τθν εξζταςθ εμπειρικϊν δεδομζνων με ταυτόχρονθ εξαςφάλιςθ ότι όλοι οι 

υπόλοιποι παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθ ηιτθςθ παραμζνουν ςτακεροί.   

Για λόγουσ απλοποίθςθσ , κάνουμε τθν παραδοχι ότι θ απόκτθςθ των δεδομζνων δεν είναι με 

κάποιο τρόπο υποχρεωτικι για τον πολίτθ25.  Με βάςθ τθν παραδοχι αυτι , πολλοί ςυγγραφείσ 

ςυγκλίνουν ςτθν εκτίμθςθ ότι θ ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι για τα δθμόςια δεδομζνα 

είναι ςχετικά υψθλι και πάντωσ μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ. Τθν άποψθ αυτι ενιςχφουν φαινόμενα 

υποκατάςταςθσ του κρατικοφ μονοπωλίου διάκεςθσ δθμοςίων δεδομζνων , από τεχνολογικά 

«ζμπειρουσ» χριςτεσ οι οποίοι δθμιουργοφν προγράμματα εξαγωγισ ακατζργαςτων (raw) δεδομζνων 

από αναλογικζσ πλθροφορίεσ του δθμοςίου τομζα26 . Οι χριςτεσ αυτοί , μθν μπορϊντασ να αποκτιςουν 

πρόςβαςθ ςε δθμόςια δεδομζνα (είτε γιατί δεν προςφζρονταν ςτον κατάλλθλο μορφότυπο είτε γιατί 

προςφζρονταν ςε υψθλζσ τιμζσ) αναπτφςςουν λογιςμικό που με «αυτοματοποιθμζνο» τρόπο ςυλλζγει τα 

δεδομζνα , και εν ςυνεχεία τα επαναδιακζτουν δωρεάν και ςε μθχανικό αναγνϊςιμο πρότυπο μζςω του 

                                                      

 

25
 Αν και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αυτό δεν ιςχφει , όπωσ για παράδειγμα όταν απαιτείται να αποκτιςει ο πολίτθσ πρόςβαςθ ςε 

Φ.Ε.Κ ι νόμουσ για να διεκπεραιϊςει μια προςωπικι του υπόκεςθ , θ παραπάνω παραδοχι είναι αρκετά κοντά ςτθν 
πραγματικότθτα αν λάβουμε υπόψθ όλο το ςφνολο των δεδομζνων και το γεγονόσ ότι μασ απαςχολοφν κυρίωσ ςφνολα 
δεδομζνων με πλθροφοριακι αξία και όχι ζγγραφα ι αιτιςεισ που προςφζρονται ζτςι κι αλλιϊσ από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 
26

 Διαδικαςία που ςυχνά αναφζρεται ωσ Data Scrapping ( http://en.wikipedia.org/wiki/Data_scraping) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_scraping
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διαδικτφου27. Τζτοια φαινόμενα ενιςχφουν τθν εκτίμθςθ ότι ςτθν ςθμερινι εποχι το κρατικό μονοπϊλιο 

κατοχισ δθμόςιων ψθφιακϊν αγακϊν τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ και ςυνθγοροφν προσ το ςενάριο τθσ 

ςχετικά υψθλισ ελαςτικότθτασ. Το ςενάριο τθσ υψθλισ ελαςτικότθτασ τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι , με 

απλά λόγια ςθμαίνει ότι  μια ποςοςτιαία αφξθςθ τθσ τιμισ , προκαλεί μια μεγαλφτερθ ποςοςτιαία 

μείωςθ τθσ ηιτθςθσ.  Θ διαπίςτωςθ αυτι , εφόςον επιβεβαιωκεί , ενιςχφει τθν άποψθ ότι θ επιλογι του 

μοντζλου κοςτολόγθςθσ δθμοςίων δεδομζνων δεν μπορεί να ςτθριχκεί ςτθν παραδοχι ότι το κράτοσ 

μπορεί να αποτελζςει διαμορφωτι ςε όλο το εφροσ τιμϊν. Εξάλλου και να μποροφςε , ειςζρχονται  

περιοριςμοί από κοινωνικι και θκικι ςκοπιά ,   που αφοροφν τόςο τθν μεγιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ 

πλεονάςματοσ όςο και τθν ιςότιμθ κατανάλωςθ αγακϊν που παράγονται με δθμόςια 

χρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ. 

 

Ιδθ από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θ οικονομικι πτυχι τθσ διάκεςθσ πλθροφοριακϊν αγακϊν 

από το δθμόςια τομζα , εγείρει μια ςειρά εμπειρικϊν και κεωρθτικϊν ερωτθμάτων : 

 Ροιοσ κα πρζπει να πλθρϊςει για τθν ςυλλογι , επικαιροποίθςθ και διάκεςθ των 

δθμοςίων δεδομζνων και πλθροφοριϊν ;  

 Ροιο μοντζλο χρζωςθσ κα πρζπει να επιλεχκεί ; 

 

Τα παραπάνω ερωτιματα κα προςπακιςουμε να απαντιςουμε ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ αυτοφ του 

κεφαλαίου , εκκινϊντασ από τθν διερεφνθςθ των κετικϊν εξωτερικοτιτων που προκαλεί θ ελεφκερθ 

διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων ςτθν κοινωνία και τθν οικονομία. Κα εξετάςουμε επίςθσ το κζμα του 

κόςτουσ διάκεςθσ για τον δθμόςιο τομζα και κα παρουςιάςουμε τισ επιλογζσ που αυτόσ ζχει για να το 

καλφψει. 

                                                      

 

27
 Ρολλά παραδείγματα «τεχνολογικοφ ακτιβιςμοφ» που οδιγθςαν ςτθν άρςθ κρατικϊν μονοπωλίων ωσ προσ τθν διάκεςθ 

κρατικϊν δεδομζνων μποροφν να βρεκοφν ςτο Lathrop, D. & Ruma, L., 2010. Open Government: Collaboration, Transparency, 
and Participation in Practice, OʼReilly Media. Available at: http://www.amazon.co.uk/dp/0596804350. Βλ. για παράδειγμα 
κεφάλαιο 18 : “Case study : GovTrack.Us” , Joshua Tauberer. 

http://www.amazon.co.uk/dp/0596804350
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5.2 ΟΙ ΘΕΣΙΚΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΣΘΣΕ ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Υπάρχουν δφο τρόποι με τουσ οποίουσ θ ελεφκερθ διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων μπορεί να 

οδθγιςει ςε οικονομικά οφζλθ. Ο πρϊτοσ ςχετίηεται με τθν άμεςθ ειςροι χρθματικϊν πόρων ςτα κρατικά 

ταμεία  μζςω τθσ φορολογίασ  - είτε επί υπθρεςιϊν που αναπτφςςονται με τα δεδομζνα που το κράτοσ 

κακιςτά διακζςιμα είτε  επί του  ειςοδιματοσ που δθμιουργοφν οι νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ που 

δθμιουργοφνται ςτθν αγορά. Ο δεφτεροσ αφορά τισ κετικζσ οικονομικζσ εξωτερικότθτεσ που προκαλεί μια 

τζτοια πολιτικι ανοιχτισ διάκεςθσ. Δυςτυχϊσ , δεν υπάρχει κάποια τυποποιθμζνθ μεκοδολογία που κα 

μποροφςε να δϊςει μια αρκοφντωσ καλι  προςζγγιςθ των ζμμεςων χρθματικϊν ροϊν που προκαλοφν 

αυτζσ οι κετικζσ οικονομικζσ εξωτερικότθτεσ. 

Διαφορετικά ςφνολα δεδομζνων ενεργοποιοφν διαφορετικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Για 

παράδειγμα , θ διάκεςθ ςτοιχείων προςβαςιμότθτασ μειϊνει τα εμπόδια για εργαςία , ταξίδια και 

τουριςμό για ανκρϊπουσ με κινθτικά προβλιματα. Θ διάκεςθ δεδομζνων ςχετικά με τισ δθμόςιεσ 

μεταφορζσ , ειδικά δεδομζνων πραγματικοφ χρόνου , αυξάνει τόςο τον αρικμό των επιβατϊν όςο και τον 

διακζςιμο χρόνο τουσ. Το γεγονόσ αυτό δθμιουργεί ζμμεςεσ οικονομικζσ αξίεσ που δεν είναι εφκολο να 

υπολογιςτοφν είναι όμωσ ςίγουρο ότι είναι αρκετά ςθμαντικζσ.  

Οι κετικζσ εξωτερικότθτεσ που προκαλεί θ ελεφκερθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ δθμοςίων 

δεδομζνων μποροφν να προςεγγιςτοφν και αντίςτροφα , περιγράφοντασ δθλαδι τθ μείωςθ κόςτουσ που 

ςυνεπάγονται για τθ κοινωνία. 

Καταρχιν ,  επζρχεται μείωςθ κόςτουσ από τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ςυνόλου του 

δθμοςίων υπθρεςιϊν , εξαιτίασ τθσ κινθτικότθτασ  των δεδομζνων. Σιμερα , αρκετοί δθμόςιοι οργανιςμοί 

δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που παράγουν ι ςυλλζγουν άλλοι οργανιςμοί του δθμοςίου,  είτε 

γιατί  δεν υπάρχει το κατάλλθλο νομικό πλαίςιο αδειοδότθςθσ , είτε απλά γιατί τα δεδομζνα δεν ζχουν 

γίνει διακζςιμα με τρόπο που να επιτρζπει τθν εφκολθ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ (ψθφιοποίθςθ). Θ 

πρόςβαςθ με θλεκτρονικό τρόπο ςε πλθροφορίεσ άλλων υπθρεςιϊν του δθμοςίου κα μποροφςε να 

μειϊςει το κόςτοσ λειτουργίασ πολλϊν φορζων. Για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςε γεωχωρικά δεδομζνα του 

κτθματολογίου κα μποροφςε να διευκολφνει τθν λειτουργία των υποκθκοφυλακείων ι των πολεοδομιϊν 

, οδθγϊντασ ςε  ςθμαντικζσ μειϊςεισ τόςο ςτο κόςτοσ λειτουργίασ τουσ όςο και ςτο κόςτοσ 

διεκπεραίωςθσ των ςυναλλαγϊν από τθν πλευρά του πολίτθ. 
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Δεφτερον , θ ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων μειϊνει το κόςτοσ ςυναλλαγισ των πολιτϊν, 

τόςο με το κράτοσ,  όςο και ςτα πλαίςια ςυμβατικϊν ζννομων ςχζςεων μεταξφ τουσ. Ρεριςςότερα και 

καλφτερθσ ποιότθτασ δεδομζνα ζχουν ωσ αποτζλεςμα πιο πλθροφορθμζνουσ πολίτεσ , και επομζνωσ 

οδθγοφν ςε μείωςθ του αρικμοφ των άκαρπων επιςκζψεων ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.   

Τρίτον , δθμιουργοφνται ευκαιρίεσ πιο αποδοτικισ αξιοποίθςθσ των χρθμάτων που οι πολίτεσ και οι 

επιχειριςεισ χρειάηονταν για  να χρθςιμοποιιςουν δεδομζνα που πλζον διατίκενται ελευκζρα.  Τα 

χριματα αυτά , όταν χρθςιμοποιθκοφν εντόσ τθσ αγοράσ μποροφν να δθμιουργιςουν νζεσ κζςεισ 

απαςχόλθςθσ και επενδφςεισ. 

Τζταρτον , αυξάνει ο ανταγωνιςμόσ και μειϊνεται το κόςτοσ των υπθρεςιϊν που προςζφεραν 

ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που προθγουμζνωσ ζπρεπε να πλθρϊςουν για να αποκτιςουν δθμόςια δεδομζνα. 

 Τζλοσ,  μειϊνονται τα επιδόματα ανεργίασ που καταβάλλει το κράτοσ , αφοφ το άνοιγμα των 

δεδομζνων δθμιουργεί νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 
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5.3 ΣΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΘΕΘ ΔΘΜΟΙΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ , από τθ ςτιγμι που τα δεδομζνα ζχουν 

ςυγκεντρωκεί και οργανωκεί ωσ βάςεισ δεδομζνων οι οποίεσ δθμοςιεφονται με κάποια μορφι ςτο 

διαδίκτυο , το οριακό κόςτοσ ενόσ επιπλζον χριςτθ των δεδομζνων προςεγγίηει το μθδζν. Αυτό όμωσ δεν 

ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει κόςτοσ για τθν παραγωγι και τθν αρχικι επζνδυςθ ςε υποδομζσ και ςυςτιματα 

διανομισ. Τα δεδομζνα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ δεν παράγονται δωρεάν , μποροφν όμωσ να διατεκοφν 

δωρεάν.   

Το ηιτθμα του κόςτουσ που ςυνεπάγεται το άνοιγμα των δθμοςίων δεδομζνων είναι πολφ ςθμαντικό 

και ςυχνά υποτιμάται κατά τθ δθμόςια ςυηιτθςθ. Απαιτοφνται ςθμαντικζσ επενδφςεισ για να ςχεδιαςτεί 

και να υλοποιθκεί μια ςτρατθγικι για τθν διάκεςθ δεδομζνων που κα εκτείνεται ςε όλο το εφροσ των 

δθμοςίων λειτουργιϊν , ειδικά αν αυτι ςυνοδευτεί από τισ απαραίτθτεσ μελζτεσ , υλοποιθκεί με 

τεχνολογικζσ επιλογζσ αιχμισ και ςυνοδευτεί από τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Συχνά το 

ηιτθμα του κόςτουσ ακοφγεται ωσ δικαιολογία , και ςυχνά χρθςιμοποιείται ωσ τζτοια , όμωσ κατά βάςθ 

αποτελεί ζνα πραγματικό πρόβλθμα που κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί. 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ , κυβερνθτικζσ πρωτοβουλίεσ χρθματοδοτοφνται ωσ ζργα (projects). Πταν τα 

ζργα ολοκλθρϊνονται, θ χρθματοδότθςθ ςταματάει. Αυτό δθμιουργεί προβλιματα ςυνζχειασ ειδικά ςτθν 

περίπτωςθ των ζργων που αφοροφν το «άνοιγμα» δεδομζνων. Τα προβλιματα αυτά ςχετίηονται τόςο με 

τθν  επικαιροποίθςθ όςο και με τον τρόπο διάκεςθσ των δεδομζνων κακϊσ οι τεχνολογικζσ επιλογζσ 

εξελίςςονται.  

Είναι ξεκάκαρο ότι παρόλο που θ ελεφκερθ διάκεςθ όλων των διακζςιμων ςυνόλων δεδομζνων τθσ 

Κυβζρνθςθσ μοιάηει ωσ θ καλφτερθ επιλογι από κοινωνικι και θκικι ςκοπιά , ταυτόχρονα ςυνεπάγεται 

και ζνα ςθμαντικό οικονομικό κόςτοσ , ειδικά για δεδομζνα που δεν ζχουν παραχκεί εξαρχισ ςε 

θλεκτρονικι μορφι. Κρίνεται επομζνωσ απαραίτθτο να γίνει μια ιεράρχθςθ τθσ  προςτικζμενθσ αξίασ που 

ςυνεπάγεται θ ελεφκερθ διάκεςθ κάκε ςυνόλου δεδομζνων τόςο για τθν κοινωνία και τθν αγορά όςο και 

για τθν ίδια τθν διοικθτικι λειτουργία. Κα πρζπει να προκρικοφν οι πθγζσ εκείνεσ που μεγιςτοποιοφν τισ 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ εξωτερικότθτεσ κακϊσ και εκείνεσ που βελτιςτοποιοφν τθν ενδο-διοικθτικι 

λειτουργία και να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν "απελευκζρωςθ» τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τουσ προσ τθν 

κοινωνία.  
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5.4 ΜΟΝΣΕΛΑ ΚΟΣΟΛΟΓΘΘ  ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Σε προθγοφμενεσ ενότθτεσ διαπιςτϊςαμε ότι θ μθ ανταγωνιςτικι χριςθ και θ αδυναμία 

αποκλειςμοφ  αποδίδουν χαρακτθριςτικά δθμοςίου αγακοφ ςτα ψθφιακά δεδομζνα που παράγει το 

κράτοσ. Θ  διάκεςθ των δεδομζνων αυτϊν δθμιουργεί κετικζσ εξωτερικότθτεσ με ςθμαντικό οικονομικό 

όφελοσ για τθν κοινωνία , αλλά ταυτόχρονα ςυνεπάγεται και μεγάλο κόςτοσ για τον δθμόςιο οργανιςμό.  

Με βάςθ τα παραπάνω , υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντζλα χρζωςθσ που μποροφν να ακολουκθκοφν 

από το κράτοσ κατά τθν διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων.  Στθν ςυνζχεια κα εξετάςουμε τισ διαφορετικζσ 

τιμολογιακζσ πολιτικζσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν  και κα προςπακιςουμε να εντοπίςουμε τα 

πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ κάκε μίασ. 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί , τα μοντζλα μεταξφ των οποίων μπορεί να επιλζξει το κράτοσ όταν 

ςυνιςτά  μονοπϊλιο ςτθν αγορά δεδομζνων , είναι τα εξισ τρία :  

 

 Σιμολόγθςθ ςε τιμι που μεγιςτοποιεί το κζρδοσ 

 Σιμολόγθςθ ςφμφωνα με το (μακροπρόκεςμο) μζςο κόςτοσ. 

 Σιμολόγθςθ ςφμφωνα με το οριακό κόςτοσ  (δωρεάν διάκεςθ). 

 

Από τα παραπάνω μοντζλα ζχουμε επιλζξει να αποκλείουμε από τθν περαιτζρω ανάλυςθ , το 

μοντζλο μεγιςτοποίθςθσ του κζρδουσ (τιμι μεγαλφτερθ του μζςου ςυνολικοφ κόςτουσ) για δφο βαςικοφσ 

λόγουσ : (α) γιατί ςτθν περίπτωςθ των δθμοςίων δεδομζνων κάτι τζτοιο είναι πολφ πικανό να οδθγιςει 

ςε μειωμζνα κζρδθ για το Δθμόςιο ,   αφοφ βάςει τθσ υπόκεςθσ υψθλισ ελαςτικότθτασ κα οδθγιςει ςε 

ςυγκριτικά μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ και επομζνωσ κα περιορίςει το κζρδοσ , και (β) 

γιατί θ τεράςτια απόκλιςθ μεταξφ προςφερόμενθσ και κοινωνικά επικυμθτισ ποςότθτασ ζρχεται ςε 

αντίκεςθ με τθ βαςικι αποςτολι του κράτουσ που είναι θ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

Επομζνωσ μασ μζνει να εξετάςουμε τισ άλλεσ δφο περιπτϊςεισ , δθλαδι είτε τθ διάκεςθ με βάςθ το 

οριακό κόςτοσ (δωρεάν)  είτε τθν διάκεςθ ςε τιμι που καλφπτει το μζςο κόςτοσ. Εκτόσ όμωσ από τισ δφο 

παραπάνω επιλογζσ επιλζξαμε να παρουςιάςουμε και μια τρίτθ λίγο πιο ςφνκετθ τιμολογιακι πολιτικι 

που ςυχνά εφαρμόηεται ςε μονοπϊλια , αυτι των τιμολογιακϊν διακρίςεων.    
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Διάκεςθ δωρεάν  

 

Μια τιμι κοντά ςτο οριακό κόςτοσ (δθλαδι δωρεάν για τα ψθφιακά δεδομζνα) είναι κοινωνικά 

βζλτιςτθ , ζχοντασ ωσ δεδομζνο  ότι θ ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ και οι κετικζσ εξωτερικότερεσ είναι 

μεγαλφτερεσ από κάποιο όριο (Pollock 20008). Εμπειρικά ζχει αποδειχτεί ότι οι παραπάνω δφο ςυνκικεσ 

γενικά ικανοποιοφνται για μια πλειονότθτα κατθγοριϊν δθμοςίων δεδομζνων28.  Με τθν δωρεάν διάκεςθ 

εξιςϊνεται θ προςφερόμενθ με τθν κοινωνικά επικυμθτι ποςότθτα και μεγιςτοποιείται θ χρθςιμότθτα 

και θ αξία των δεδομζνων.  

Στθν περίπτωςθ αυτι βζβαια ο δθμόςιοσ οργανιςμόσ επωμίηεται ζνα ςθμαντικό κόςτοσ το οποίο κα 

πρζπει να καλυφκεί από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό. Επιπλζον , υφίςταται ο κίνδυνοσ , ζνα μζροσ των 

ζμμεςων  οικονομικϊν ωφελειϊν που  προκφπτουν μζςω φορολογίασ  να μθν καταλιγουν ςτα ταμεία του 

κράτουσ  γιατί πικανϊν οι περαιτζρω χριςεισ των δεδομζνων  να πραγματοποιοφνται από εταιρίεσ με μθ 

εγχϊρια φορολογικι ζδρα. 

 

Μοντζλο Ανάκτθςθσ Κόςτουσ 

 

Μια πολιτικι ανάκτθςθσ του κόςτουσ βαςίηεται ςτθν τιμολόγθςθ των δεδομζνων με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να καλφπτονται τουλάχιςτον τα κόςτθ παραγωγισ και διάκεςθσ τουσ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

προςτίκεται και μια μικρι απόδοςθ επί τθσ αρχικισ επζνδυςθσ. Ωςτόςο ,  όταν ο αρικμόσ των πικανϊν 

χρθςτϊν δεν είναι γνωςτόσ προκαταβολικά , δθμιουργοφνται προβλιματα ςτον κακοριςμό τθσ τιμισ και 

πολλζσ φορζσ αυτι τίκεται αρκετά υψθλά. Επίςθσ ζνα τζτοιο κακεςτϊσ τιμολόγθςθσ δθμιουργεί 

ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ προςφερόμενθσ και κοινωνικά επικυμθτισ ποςότθτασ.  

Ραρότι ζνα μοντζλο που ςτοχεφει ςτθν κάλυψθ του κόςτουσ περιορίηει τθν ηιτθςθ , παρουςιάηει 

οριςμζνα πλεονεκτιματα που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ κα πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα : 

                                                      

 

28
  Εξαίρεςθ αποτελοφν κατθγορίεσ δεδομζνων με πολφ υψθλό κόςτοσ αρχικισ επζνδυςθσ και ςυλλογισ. Τζτοιεσ κατθγορίεσ 

είναι  για παράδειγμα τα δεδομζνα  δορυφορικϊν απεικονίςεων και οι αεροφωτογραφίεσ. 
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 Θ αυτοχρθματοδότθςθ από τθν διάκεςθ των δεδομζνων εξαςφαλίηει καλφτερα τθν 

ςυνζχεια τθσ πολιτικισ παραγωγισ και διάκεςθσ δθμοςίων δεδομζνων. 

 Θ φπαρξθ οικονομικϊν κινιτρων από τθν πλευρά του οργανιςμοφ βοθκάει ςτθν 

εξαςφάλιςθ τθσ καλισ ποιότθτασ των δεδομζνων. 

 Δεν φορολογοφνται πολίτεσ  οι οποίοι δεν είναι χριςτεσ των δεδομζνων όπωσ 

ςυμβαίνει με το μοντζλο δωρεάν διάκεςθσ βάςει του οποίου θ χρθματοδότθςθ 

προζρχεται από τον κρατικό προχπολογιςμό. 

 Εξαςφαλίηεται  ότι όλα τα ζςοδα καταλιγουν ςτα κρατικά ταμεία ςε αντίκεςθ με το  

μοντζλο δωρεάν διάκεςθσ τα  ζμμεςα οικονομικά οφζλθ του οποίου μπορεί να 

προκφπτουν από δραςτθριότθτεσ εταιριϊν με μθ εγχϊρια φορολογικι  ζδρα.  

 

Μοντζλο Σιμολογιακών Διακρίςεων 

 

Το κακεςτϊσ τιμολογιακϊν διακρίςεων είναι ζνα μοντζλο κοςτολόγθςθσ που χρθςιμοποιείται ςυχνά 

από μονοπϊλια. Το μονοπϊλιο προβαίνει ςε πολιτικι τιμολογιακϊν διακρίςεων όταν πωλεί το ίδιο αγακό 

ςε διαφορετικι τιμι μεταξφ διαφορετικϊν καταναλωτϊν. Με τον τρόπο αυτό (α) τιμολογεί ςε τιμι 

μεγαλφτερθ του οριακοφ κόςτουσ , (β) ανακτά τα ςτακερά του κόςτθ ,  (γ) ελαχιςτοποιεί τθν επίπτωςθ ςτο 

πλεόναςμα του καταναλωτι ,  ενϊ (δ) επιτρζπει τθν βιωςιμότθτα και λειτουργία τθσ παραγωγισ με ςκοπό 

τθν εκμετάλλευςθ των αυξανόμενων οικονομιϊν κλίμακασ. Με τον τρόπο αυτό μεγιςτοποιείται το 

κοινωνικό πλεόναςμα γιατί μεγιςτοποιείται θ ςυνολικι ποςότθτα κατανάλωςθσ μιασ που ο καταναλωτισ 

με τθ μικρότερθ κζλθςθ για πλθρωμι που υπερβαίνει το οριακό κόςτοσ καταναλϊνει και αυτόσ 

πλθρϊνοντασ ακριβϊσ ςτο οριακό κόςτοσ παραγωγισ.   

Στθν περίπτωςθ των δθμοςίων δεδομζνων ζνα τζτοιο μοντζλο κα μποροφςε να βαςιςτεί  ςτον 

διαχωριςμό των καταναλωτϊν βάςει τθσ άδειασ χριςθσ που προςφζρεται. Υπάρχουν τουλάχιςτον δφο 

άδειεσ χριςθσ. Μία που επιτρζπει τθν ελεφκερθ επαναχρθςιμοποίθςθ των δεδομζνων για μθ εμπορικοφσ 

ςκοποφσ μζςω τθσ οποίασ τα δεδομζνα διατίκενται ςε τιμι ίςθ με το οριακό κόςτοσ (δωρεάν) , και μία 

δεφτερθ που επιτρζπει τθν εμπορικι χριςθ με χρζωςθ όμωσ  ςε τιμι κοντά ςτο μζςο κόςτοσ. Μια τζτοια 

επιλογι μοιάηει κατάλλθλθ κυρίωσ για δεδομζνα με υψθλό κόςτοσ παραγωγισ όπωσ γεωχωρικά , 

δεδομζνα αεροφωτογραφίασ ι δεδομζνα από δορυφόρουσ. Για να εφαρμοςτεί όμωσ με επιτυχία ζνα 

τζτοιο μοντζλο κα πρζπει να μπορεί να διαςφαλιςτεί ότι θ περαιτζρω χριςθ  των δεδομζνων μπορεί να 

εντοπιςτεί , κάτι που δεν ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ δεδομζνων. 
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Συμπεραςματικά , θ επιλογι για το πιο μοντζλο κα επιλεχκεί ςυναρτάται πολλϊν παραγόντων. Κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ηθτιματα όπωσ :  

 Το κόςτοσ παραγωγισ και επικαιροποίθςθσ των δεδομζνων. Για οριςμζνεσ  κατθγορίεσ 

(λ.χ γεωχωρικά δεδομζνα και δορυφορικζσ απεικονίςεισ) το κόςτοσ αυτό είναι 

ιδιαίτερα υψθλό.  

 Θ ςθμαςία των δεδομζνων για τθν κοινωνία και οι κετικζσ εξωτερικότερεσ που 

προκαλοφνται από τθ διάκεςθ τουσ. 

 Το κατά πόςο τα δεδομζνα επιδζχονται εμπορικι εκμετάλλευςθ. Ο παράγοντασ αυτόσ 

ςυναρτάται ςτενά με τθν ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι , για κάκε 

κατθγορία δεδομζνων. 

 Το μοντζλο χρθματοδότθςθσ του φορζα παραγωγισ ι ςυλλογισ των δεδομζνων 

(Project vs Public Funded). 

 

 

Το επίπεδο τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ δικτφων και επικοινωνιϊν μασ επιτρζπει ςχεδόν να 

μθδενίςουμε το οριακό κόςτοσ διάκεςθσ μιασ επιπλζον μονάδασ πλθροφορίασ. Θ ενδυνάμωςθ όμωσ των 

κοινϊν ψθφιακϊν αγακϊν απαιτεί δθμόςια ενίςχυςθ. Αυτό, βζβαια δεν ςθμαίνει ιδιοκτθςία των κοινϊν 

ψθφιακϊν αγακϊν από το δθμόςιο, αλλά οφτε και ςφιχτό κανονιςτικό ζλεγχο. Θ πολιτεία κα πρζπει να 

υιοκετιςει πολιτικζσ για τθν βελτίωςθ των κοινϊν ψθφιακϊν αγακϊν και τθν επαφξθςι τουσ, ακόμθ και 

με οικονομικι ενίςχυςθ για τθν παραγωγι τουσ, αφοφ το αποτζλεςμα είναι προσ όφελοσ των πολιτϊν. 

Ανεξάρτθτα από το μοντζλο χρζωςθσ που κα επιλεγεί , αυτό που οφείλει μια κοινωνία να εγγυθκεί 

είναι θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των πολιτϊν τθσ ςτα δεδομζνα που ζχουν δθμόςιο χαρακτιρα. Θ 

πρόςβαςθ αυτι αποτελεί δικαίωμα για κάκε πολίτθ και επομζνωσ κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι αυτι 

γίνεται ςτο ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ.  
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6. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΣΤΧΕ ΣΩΝ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

  

Raw Data Now! Raw Data Now! Raw Data Now! 

 

 

 

 Σim Berners-Lee @TED 2009 
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Θ δθμοςιοποίθςθ δεδομζνων κα πρζπει πάντα να περιλαμβάνει τθν ανάρτθςθ τουσ ςτο διαδίκτυο 

κακϊσ αυτό τα κακιςτά πιο διακζςιμα και χριςιμα για τουσ πολίτεσ ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε άλλο μζςο. 

Πμωσ θ online δθμοςίευςθ αποτελεί τθν αρχι , και όχι το τζλοσ , μιασ ςειράσ  ςθμαντικϊν επιλογϊν που 

πρζπει να γίνουν. 

Για να είναι πραγματικά «ανοιχτά» τα δθμόςια δεδομζνα μζςω ενόσ μθχανιςμοφ προλθπτικισ 

διάκεςθσ όπωσ διεκδικεί το κίνθμα για τα Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα , κα πρζπει να τθροφνται οριςμζνεσ 

βαςικζσ προχποκζςεισ. Αυτζσ περιλαμβάνουν τθν δυνατότθτα εντοπιςμοφ τουσ από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ (discoverability) , τθν χριςθ τεχνολογικϊν προτφπων που  επιτρζπουν τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ (technical reusability) , και τζλοσ τθν διάκεςθ τουσ ςε πρωτογενι , 

ακατζργαςτθ μορφι (raw data) ϊςτε να μπορεί να εξαχκεί το ςφνολο του πλθροφοριακοφ τουσ 

δυναμικοφ. Κα εξετάςουμε κακζνα από αυτά τα ηθτιματα ξεχωριςτά , ςτισ ενότθτεσ που ακολουκοφν. 
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6.1 ΑΝΑΗΘΣΘΙΜΟΣΘΣΑ  

 

Θ εκρθκτικι αφξθςθ του όγκου τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ (ψθφιακι υπερφόρτωςθ) κατά τα 

τελευταία χρόνια , δυςχεράνει τισ δυνατότθτεσ των πολιτϊν να εντοπίςουν τθν πλθροφορία ,  ειδικά όταν 

αυτι δε βρίςκεται ςε ςτακερά και γνωςτά ςθμεία. Για να εκμεταλλευτοφν πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ που 

ανοίγονται , οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν ποιά ςφνολα  δεδομζνων είναι 

διακζςιμα κακϊσ και που αυτά βρίςκονται. Το ηιτθμα αυτό είναι καίριο για τθν επιτυχία κάκε 

προςπάκειασ διάκεςθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ αν και ςυχνά αγνοείται θ ςθμαςία του από τουσ 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Θ ανάρτθςθ των δεδομζνων ςε κάποιο ςθμείο του δικτυακοφ τόπου ενόσ φορζα  

δεν απαντάει ςτο πρόβλθμα τθσ αναηθτθςιμότθτασ. Απαιτείται  θ ςυγκρότθςθ  μιασ ςφαιρικότερθσ, 

οριηόντιασ ςτρατθγικισ, θ οποία κα αφορά  το ςφνολο των φορζων και  θ οποία κα κακορίηει τισ 

διαδικαςίεσ και  τα πρότυπα βάςει των οποίων κα γίνεται θ διάκεςθ των δεδομζνων ζτςι ϊςτε αυτά να 

κακίςτανται εφκολα εντοπίςιμα από τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

Στο πρόβλθμα τθσ αναηθτθςιμότθτασ ζχουν προτακεί και κατά περίπτωςθ εφαρμόηονται διάφορεσ 

λφςεισ. Αυτζσ περιλαμβάνουν : 

 

 Τθν δθμιουργία καταλόγων (Indexes) ςτουσ οποίουσ ςυγκεντρϊνονται οι αναφορζσ για όλα τα 

ςφνολα δεδομζνων που ζχουν δθμοςιευκεί. 

 Τθν ςυγκζντρωςθ όλων των δεδομζνων ςε ζνα κεντρικό αποκετιριο δεδομζνων (Data Hub) 

από το οποίο διατίκενται προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 Τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ των δεδομζνων με μεταδεδομζνα. 

 Τθν δθμοςίευςθ με βάςθ το πρότυπο των Συνδεδεμζνων Δεδομζνων (Linked Data). 
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6.1.1 ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ  ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΘΡΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Θ ανάγκθ που εξυπθρετοφν τόςο οι  κατάλογοι όςο και των αποκετιρια δεδομζνων είναι κοινι. Να 

διευκολφνουν τον εντοπιςμό όλων των δθμοςιευμζνων ςυνόλων δεδομζνων από τουσ πολίτεσ.  Ραρόλα 

αυτά οι ζννοιεσ κατάλογοσ και αποκετιριο δεδομζνων δεν ταυτίηονται. Οι κατάλογοι χρθςιμοποιοφνται  

για να ςυγκεντρωκοφν ςε ζνα ςθμείο δείκτεσ προσ διακζςιμα  ςφνολα δεδομζνων , ενϊ ςτα αποκετιρια  

ςυγκεντρϊνονται  τα ίδια τα ςφνολα δεδομζνων. Τα πλεονεκτιματα τθσ πρϊτθσ μεκόδου είναι ότι θ 

δθμιουργία καταλόγων είναι πολφ ευκολότερθ και απαιτεί μικρότερθ χρθματοδότθςθ. Από τθν άλλθ,  τα 

αποκετιρια διαςφαλίηουν  ότι οι πλθροφορίεσ που δθμοςιεφονται ακολουκοφν κοινά πρότυπα , ζχουν 

καλφτερθ ποιότθτα και μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν ςε μεγαλφτερο βακμό.   

 

Κατάλογοι Δεδομζνων 

 

Θ δθμιουργία καταλόγων είναι μια προςζγγιςθ που χρθςιμοποιείται εδϊ και χρόνια και ζχει τισ ρίηεσ 

τθσ ςτα πρϊτα ςυςτιματα καταλογογράφθςθσ των μεγάλων βιβλιοκθκϊν. Στθ ςυνζχεια υιοκετικθκε ςε 

οριςμζνα κράτθ ωσ κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ που αφορά το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία. Στα 

κράτθ αυτά  (π.χ. ςτθ Σουθδία) θ Κυβζρνθςθ εκδίδει κάκε χρόνο ζνα κατάλογο με τισ πλθροφορίεσ που 

ζχουν ςτθν κατοχι τουσ οι διάφοροι δθμόςιοι οργανιςμοί.  Οι κατάλογοι δεν περιλαμβάνουν τθν ίδια τθν 

πλθροφορία , αλλά απαντοφν ςτο ποιά πλθροφορία υπάρχει και που βρίςκεται καταχωρθμζνθ.  

Θ ςυνικθσ μζχρι ςιμερα πρακτικι , ιταν οι κατάλογοι να διατίκενται ςε ζντυπθ μορφι και να 

δθμοςιεφονται είτε ςε ετιςια βάςθ είτε ςυχνότερα (για παράδειγμα με τθν δθμοςίευςθ των Φφλλων τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ). Στον θλεκτρονικό κόςμο του ςιμερα και ςτα αιτιματοσ του κινιματοσ για 

τα ανοιχτά δθμόςια δεδομζνα , θ δθμιουργία καταλόγων γίνεται με θλεκτρονικό τρόπο , αφοφ αυτό είναι 

αφενόσ πιο οικονομικό και αφετζρου διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν. Ρολλζσ Κυβερνιςεισ ζχουν 

αρχίςει να δθμιουργοφν δικτυακοφσ τόπουσ ςτουσ οποίουσ ςυγκεντρϊνονται εξωτερικοί ςφνδεςμοι προσ 

πθγζσ δθμοςίων δεδομζνων. Στουσ δικτυακοφσ αυτοφσ καταλόγουσ ςυγκεντρϊνονται οι ςφνδεςμοι προσ 

τα δεδομζνα που ζχουν δθμοςιεφςει ςτο διαδίκτυο  όλεσ οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοί. Για κάκε 

ςφνολο δεδομζνων , ζνασ κατάλογοσ παρζχει κατ’ ελάχιςτο τισ εξισ πλθροφορίεσ :  τθν περιγραφι του , 

τον φορζα που είναι υπεφκυνοσ για τθν δθμοςίευςθ του  και τζλοσ τον  ςφνδεςμο προσ τα ίδια τα 

δεδομζνα.  
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Αποκετιρια Δεδομζνων 

 

Τα αποκετιρια διαφζρουν από τουσ καταλόγουσ γιατί ςε αυτά   ςυγκεντρϊνονται  τα ίδια τα ςφνολα 

των δεδομζνων και όχι οι ςφνδεςμοι προσ αυτά. Θ ιδζα τθσ ςυγκζντρωςθσ και διάκεςθσ όλων των 

δθμοςίων δεδομζνων από ζνα ςθμείο, ζγινε δθμοφιλισ μετά το 2009 οπότε και θ Κυβζρνθςθ Ομπάμα 

ζκεςε ςε λειτουργία τον δικτυακό τόπο data.gov 29. Ζκτοτε και άλλα  αποκετιρια δεδομζνων ζχουν τεκεί 

ςε λειτουργία,  τόςο ςε εκνικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο30 ,  με καλφτερο παράδειγμα το κεντρικό 

αποκετιριο δεδομζνων του Θνωμζνου Βαςιλείου. 

Στθν πράξθ όμωσ , τα πιο πολλά αποκετιρια που βρίςκονται ςε λειτουργία χρθςιμοποιοφνται 

παράλλθλα  και ωσ κατάλογοι για ζνα μζροσ των δεδομζνων που δεν ζχουν ακόμα ενςωματωκεί ςτισ 

υποδομζσ τουσ. Ο βαςικόσ λόγοσ είναι ότι  θ μεκοδικι ,  βάςει αρχϊν και προτφπων ενςωμάτωςθ ,  

απαιτεί προετοιμαςία και είναι γενικά χρονοβόρα. Δθμοςιεφοντασ προςωρινά ςυνδζςμουσ προσ 

υπάρχοντα ςφνολα δεδομζνων , επιτυγχάνεται θ ςυγκζντρωςθ όςων περιςςότερων δεδομζνων ενϊ θ 

ολοκλθρωμζνθ ενςωμάτωςθ των δεδομζνων,  πραγματοποιείται ςε μεταγενζςτερο χρόνο.  

 

Αρχιτεκτονικι και διεπαφζσ  ενόσ αποκετθρίου δεδομζνων 

 

Στα βαςικά υποςυςτιματα ενόσ αποκετθρίου δεδομζνων περιλαμβάνονται  οι εξισ διεπαφζσ : 

 

 Θ διεπαφι καταχϊρθςθσ των δεδομζνων : Τα δεδομζνα ςυνικωσ καταχωροφνται από τουσ 

φορείσ οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν ςυλλογι ι παραγωγι τουσ. Μζςω τθσ διεπαφισ 

καταχϊρθςθσ οι πιςτοποιθμζνοι φορείσ μποροφν τόςο να προςκζτουν νζα ςφνολα 

δεδομζνων όςο και να επικαιροποιοφν ςφνολα που ζχουν ιδθ καταχωριςει και για τα οποία 

παραμζνουν υπεφκυνοι. 

                                                      

 

29
 Δεν μποροφμε να μθν ςχολιάςουμε τθν εμμονι τθσ κυβζρνθςθσ των Θ.Ρ.Α να μθ χρθςιμοποιεί το αναγνωριςτικό τθσ χϊρασ 

(.us)  ςτα URL  των κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν. 
30

 Μζχρι και τον Σεπτζμβριο του 2011 αποκετιρια/κατάλογοι δεδομζνων είχαν δθμιουργθκεί ςε ςυνολικά 22 χϊρεσ μεταξφ 
των οποίων ςτισ Θ.Ρ.Α, ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο , τθν Αυςτραλία , το Καναδά , τθν Εςκονία , τθ Νζα Ηθλανδία και τθν Νορβθγία. 
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 Θ διεπαφι προετοιμαςίασ των δεδομζνων : Μζςω τθσ διεπαφισ αυτισ γίνεται θ κατάλλθλθ 

ςιμανςθ των δεδομζνων με μεταδεδομζνα και θ μετατροπι τουσ ςτα πρότυπα που 

υποςτθρίηονται από το κάκε αποκετιριο. Θ διαχείριςθ αυτισ τθσ διεπαφισ γίνεται ςυνικωσ 

από ζμπειρουσ τεχνολογικά χριςτεσ οι οποίοι αςχολοφνται αποκλειςτικά με τθν 

προετοιμαςία των δεδομζνων. 

 H διεπαφι παρουςίαςθσ των δεδομζνων : Θ διεπαφι παρουςίαςθσ αποτελεί το ςθμείο 

επαφισ με τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ.  Μζςω αυτισ προςφζρεται θ δυνατότθτα 

περιιγθςθσ , αναηιτθςθσ και προβολισ του ςυνόλου των δεδομζνων που περιζχονται ςτο 

αποκετιριο. Επιπλζον ςε κάποιεσ υλοποιιςεισ δίνεται θ δυνατότθτα διαδραςτικισ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων (εφαρμογι φίλτρων , επιλογι ςτθλϊν) μζςα από τον 

φυλλομζτρθτθ του χριςτθ ι/και θ δυνατότθτα οπτικοποιιςθσ (visualization) των 

πλθροφοριϊν που προκφπτουν από τα δεδομζνα για τθν παραγωγι γραφθμάτων. 

 Θ διεπαφι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ  (API) : H οποία χρθςιμοποιείται κυρίωσ 

από προγραμματιςτζσ που αναπτφςςουν υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ για να αποκτιςουν 

πρόςβαςθ ςε πραγματικό χρόνο ςτα δεδομζνα.. 
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6.1.2 ΧΡΘΘ ΜΕΣΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Ο όροσ μεταδεδομζνα ςυχνά μεταφράηεται ωσ «δεδομζνα για τα δεδομζνα». Αν και αυτόσ ο οριςμόσ 

δεν είναι ετυμολογικά ςωςτόσ , χρθςιμοποιείται από πολλοφσ και ζχει πλζον επικρατιςει. Στθ 

πραγματικότθτα όμωσ ο όροσ  μεταδεδομζνα χρθςιμοποιείται με τρείσ τουλάχιςτον διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ : 

1. Για μεταδεδομζνα που δίνουν πλθροφορίεσ για το ςχιμα και τθν δομι που ακολουκεί ζνα 

αρχείο ι μια υπθρεςία που περιζχει πλθροφορίεσ για αντικείμενα του πραγματικοφ κόςμου 

(Δομικά μεταδεδομζνα ). 

2. Για μεταδεδομζνα που περιγράφουν χαρακτθριςτικά μιασ ςυγκεκριμζνθσ οντότθτασ που 

αποτελεί μζροσ ενόσ ςυνόλου δεδομζνων (Περιγραφικά μεταδεδομζνα) 

3. Για μεταδεδομζνα που περιγράφουν λεκτικά μια ςυλλογι οντοτιτων (μεταδεδομζνα  

τεκμθρίωςθσ )   

Ουςιαςτικά τα δομικά μεταδεδομζνα αντιςτοιχοφν ςτο ςχιμα ενόσ αρχείου ι μιασ βάςθσ 

δεδομζνων. Ρεριγράφουν δθλαδι το εννοιολογικό μοντζλο των δεδομζνων. Με ποιο τρόπο 

ςυνδζονται οι οντότθτεσ μεταξφ τουσ , ςε ποια οντότθτα ι χαρακτθριςτικό του πραγματικοφ κόςμου 

αναφζρεται κάκε πεδίο και ποιουσ περιοριςμοφσ τιμϊν επιδζχεται. Συνιςτοφν οντολογίεσ οι οποίεσ  

ςυνικωσ εκφράηονται με κάποια υλοποίθςθ γλϊςςασ ςε  XML ι RDF και αποτελοφν βαςικό 

ςυςτατικό του οικοςυςτιματοσ του επερχόμενου Σθμαςιολογικοφ Λςτοφ.  

Τα περιγραφικά μεταδεδομζνα περιγράφουν το περιεχόμενο του αρχείου ι τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

Για παράδειγμα,  ποιοσ είναι ο εκδότθσ, μια ςφντομθ περιγραφι για το τι πλθροφορίεσ περιζχει (λ.χ 

λογιςτικζσ καταςτάςεισ μθνόσ Χ) πότε τροποποιικθκε και με ποια άδεια διατίκεται. 

Τζλοσ υπάρχει και θ περίπτωςθ των μεταδεδομζνων τεκμθρίωςθσ. Αυτά τα μεταδεδομζνα 

χρθςιμοποιοφνται για να βοθκιςουν τουσ ανκρϊπουσ να αναηθτιςουν ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και 

εκφράηονται ςυνικωσ ωσ ζνα ςφνολο λζξεων-κλειδιϊν ςε φυςικι γλϊςςα. 

Το περιεχόμενο και θ οργάνωςθ των μεταδεδομζνων που αφοροφν τισ δφο τελευταίεσ κατθγορίεσ 

δθλαδι τα περιγραφικά και τα μεταδεδομζνα τεκμθρίωςθσ είναι ιδιαίτερα  ςθμαντικά κατά τθν διάκεςθ 

ςυνόλων δεδομζνων γιατί αυξάνουν   τθν αναηθτθςιμότθτα των δεδομζνων.  
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Τα δεδομζνα τεκμθρίωςθσ αποτελοφν ετικζτεσ λζξεων-κλειδιϊν και χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτον 

ιςτό όπωσ τον γνωρίηουμε ςιμερα (Λςτόσ Εγγράφων) για να δϊςουν πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο 

εγγράφων με ςκοπό να τα καταςτιςουν εφκολα προςπελάςιμα από αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ 

αναηιτθςθσ και ευρετθρίαςθσ.  Ουςιαςτικά αποτελοφν ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ HTML που 

χρθςιμοποιοφνται για να  παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ με ςκοπό να βοθκιςουν τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ να τθν ταξινομιςουν ςωςτά. 

Ειςάγονται ςε ζνα  ζγγραφο HTML, αλλά δεν είναι άμεςα ορατά ςτο χριςτθ  που επιςκζπτεται τθν 

ιςτοςελίδα. 

 

 

 

 

Θ χριςθ των μεταδεδομζνων τεκμθρίωςθσ αποτελεί μζροσ μιασ ςυνολικότερθσ ςτρατθγικισ που 

περιγράφεται ωσ Βελτιςτοποίθςθ Ιςτοςελίδων για τισ Μθχανζσ Αναηιτθςθσ (Search Engines 

Optimization). Ο όροσ περιγράφει όλεσ εκείνεσ τισ διαδικαςίεσ-επεμβάςεισ που πρζπει να γίνουν ςτθ 

δομι και το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ ϊςτε να είναι όςο το δυνατό πιο φιλικι ςτισ μθχανζσ 

αναηιτθςθσ. Τελικόσ ςτόχοσ είναι θ υψθλι κατάταξθ του ιςτοχϊρου και θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ 

τθσ ιςτοςελίδασ μζςω οργανικϊν αποτελεςμάτων, δθλαδι αποτελεςμάτων χρθςτϊν που ψάχνουν ςτισ 

μθχανζσ αναηιτθςθσ με τισ λζξεισ-κλειδιά (keywords) που αφοροφν το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ. 

Επειδι θ μθχανζσ αναηιτθςθσ δεν ζχουν δυνατότθτα να καταγραφοφν άμεςα το πραγματικό 

περιεχόμενο μίασ βάςθσ δεδομζνων , κα πρζπει οι δθμόςιοι φορείσ που διαχειρίηονται ιςτοτόπουσ μζςω 

των οποίων διατίκενται δεδομζνα να φροντίηουν ϊςτε το HTML περιεχόμενο κάκε ιςτοςελίδασ  να 

εμπλουτίηεται με μεταδεδομζνα τεκμθρίωςθσ που αντιςτοιχοφν ςτα δεδομζνα που αποτελοφν το 

περιεχόμενο τθσ. 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό 

καταλόγων ι αποκετθρίων δεδομζνων είναι θ ςυνάφεια (relevancy) μεταξφ του τίτλου, τθσ περιγραφισ, 

και των λζξεων κλειδιϊν τθσ κάκε ιςτοςελίδασ με το ςφνολο των δεδομζνων τα οποία αποτελοφν το 

περιεχόμενο τθσ.  

  

<meta name="keywords" content=" books,articles" >  

<meta name="zipcode" content="45212,45208,45218" > 
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6.1.3 ΘΜΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟ  ΚΑΙ  ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Θ ανάπτυξθ του παγκόςμιου ιςτοφ κατζςτθςε το διαδίκτυο προςβάςιμο ςε εκατομμφρια χριςτεσ  , 

επιτρζποντασ τθν απρόςκοπτθ δθμοςιοποίθςθ και πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ. Θ εκρθκτικι ανάπτυξθ του 

παγκόςμιου ιςτοφ δθμιοφργθςε όμωσ προβλιματα «πλθροφοριακισ υπερφόρτωςθσ» και ζκεςε 

επιτακτικά το ηιτθμα καλφτερθσ οργάνωςθσ των πλθροφοριϊν. Ωσ απάντθςθ , θ παγκόςμια ερευνθτικι 

κοινότθτα ζχει ςτραφεί εδϊ και λίγα χρόνια ςε μια νζα κατεφκυνςθ εξζλιξθσ του παγκόςμιου ιςτοφ , θ 

οποία ονομάηεται θμαςιολογικόσ Ιςτόσ (Semantic Web).  Ο όροσ Σθμαςιολογικόσ Λςτόσ αναφζρεται ςτο 

εγχείρθμα εμπλουτιςμοφ του υπάρχοντοσ ιςτοφ με ςθμαςιολογικι πλθροφορία, δθλαδι με πλθροφορία 

που περιγράφει τα ίδια τα δεδομζνα και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Στο όραμα του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ θ 

ςθμαςία και οι ζννοιεσ ςτισ οποίεσ αντιςτοιχοφν τα δεδομζνα κα είναι κατανοθτά από τισ μθχανζσ , 

επιτρζποντασ ςτισ εφαρμογζσ του διαδικτφου να προςφζρουν καλφτερεσ υπθρεςίεσ ςτο χριςτθ. 

 

 
Ιςτόσ Εγγράφων θμαςιολογικόσ Ιςτόσ 

Βαςικι οντότθτα Ζγγραφο (html document) 
Αντικείμενα (ι περιγραφζσ 

αντικειμζνων) 

Διαςυνδζςεισ μεταξφ Εγγράφων Αντικειμζνων 

Βακμόσ δομισ κάκε οντότθτασ Χαμθλι Υψθλι 

θμαςία του περιεχομζνου και 
των ςυνδζςμων 

Υποκειμενικι Αντικειμενικι 

χεδιαςμζνο για κατανόθςθ 
Ρρωταρχικά από ανκρϊπουσ, 
δευτερευόντωσ από μθχανζσ 

Ρρωταρχικά από μθχανζσ  , 
δευτερευόντωσ από ανκρϊπουσ 

Πίνακασ 5 : Διαφορζσ Μεταξφ θμαςιολογικοφ Ιςτοφ και Ιςτοφ Εγγράφων 

 

Σε αντίκεςθ με τθν ςθμερινι μορφι του παγκόςμιου ιςτοφ όπου θ γλϊςςα HTML χρθςιμοποιείται για να 

περιγράψει ζγγραφα , οι γλϊςςεσ του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ περιγράφουν αφθρθμζνα αντικείμενα όπωσ 

ανκρϊπουσ , ζργα , και βιβλία.  Για το ςκοπό αυτό κάκε πλθροφορία εκφράηετε με ζναν πλοφςιο 

ςθμαςιολογικά τρόπο , ο οποίοσ είναι όχι μόνο μθχανικά αναγνϊςιμοσ αλλά και μθχανικά κατανοιςιμοσ 

και επεξεργάςιμοσ. Θ παροφςα μορφι του παγκόςμιου ιςτοφ μπορεί να γίνει αντιλθπτι ωσ ζνα 

παγκόςμιοσ εξυπθρετθτισ αρχείων , ενϊ ο επερχόμενοσ ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ ωσ μια παγκόςμια βάςθ 

δεδομζνων. Για το λόγο αυτό ςυχνά ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ αποκαλείται και Λςτόσ Δεδομζνων ςε 

αντίκεςθ με τον Λςτό Εγγράφων που γνωρίηαμε μζχρι ςιμερα.  
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Θ Αρχιτεκτονικι του θμαςιολογικοφ Ιςτοφ 

 

 

Εικόνα 4 : Θ Αρχιτεκτονικι του θμαςιολογικοφ Ιςτοφ 

Στθ βάςθ τθσ  αρχιτεκτονικισ του Σθμαςιολογικοφ Λςτοφ βρίςκονται τα URIs (Uniform Resource 

Identifiers). Αυτά  προζρχονται από τα γνωςτά URLs (Uniform Resource Locators) τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται για τθν διευκυνςιοδότθςθ πόρων προςπελάςιμων από το διαδίκτυο. Τα URI όμωσ 

επεκτείνουν τθ λογικι των URL και προςφζρουν αναγνωριςτικά τόςο για δικτυακοφσ πόρουσ 

προςπελάςιμουσ από το διαδίκτυο (ιςτοςελίδεσ, αρχεία , routers, printers) όςο και για αφθρθμζνεσ 

ζννοιεσ ι αντικείμενα μθ προςπελάςιμα από αυτό όπωσ άνκρωποι, αυτοκίνθτα , εταιρείεσ. 

Στο επόμενο επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ ςυναντάμε τισ γλϊςςεσ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων. Το 

βαςικό μοντζλο αυτϊν των γλωςςϊν βαςίηεται ςτο RDF (Resource Description Framework). Το RDF είναι 

το βαςικό μοντζλο που χρθςιμοποιεί ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων   και 

χρθςιμοποιείται για τθν αναπαράςταςθ των διαδικτυακϊν πόρων. Οι πόροι εκφράηονται πάντα με τθν 

χριςθ URIs. Θ αναπαράςταςθ των ςχζςεων μεταξφ των πόρων πραγματοποιείται  μζςω ενόσ  ςυνόλου 

δθλϊςεων (statements) οι οποίεσ αποτελοφνται από τρία μζρθ: (α) το υποκείμενο, (β) το κατθγοροφμενο 

και (γ) το αντικείμενο. Λόγω τθσ δομισ τουσ, οι RDF δθλϊςεισ ονομάηονται και τριπλζτεσ (triples). Οι 
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δθλϊςεισ RDF επιτρζπουν τον μθχανικό τρόπο κατανόθςθσ ςχζςεων αντικειμζνων που περιγράφονται 

από δεδομζνα. Ζτςι ενϊ  μια πρόταςθ τθσ μορφισ « Θ Ακινα είναι πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ» δεν 

ςθμαίνει απολφτωσ τίποτα για ζναν υπολογιςτι , αν θ παραπάνω πρόταςθ αποδοκεί με κατάλλθλεσ 

δθλϊςεισ RDF , μπορεί να εκφράςει ότι :  1)  Θ Ακινα είναι μια πόλθ , 2) Θ Ελλάδα είναι μια χϊρα 3) ότι  

πρωτεφουςα τθσ τελευταίασ είναι θ Ακινα. 

Στο ανϊτερο επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ του Σθμαςιολογικοφ Λςτοφ , βρίςκονται οι γλϊςςεσ 

περιγραφισ οντολογιϊν31. Ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ απαιτεί τθν δθμοςίευςθ δεδομζνων  με χριςθ 

γλωςςϊν ειδικά ςχεδιαςμζνων για περιγραφι οντοτιτων (OWL , RDFa , RDFS). Αυτζσ οι γλϊςςεσ 

βαςίηονται ςτο μοντζλο δεδομζνων RDF (Resource Description Framework) ενϊ το ςυντακτικό τουσ ςτθν 

γλϊςςα XML.  Υπάρχουν επίςθσ γλϊςςεσ διατφπωςθσ  ερωτθμάτων όπωσ θ SPARQL , μζςω των οποίων 

ςυνδεδεμζνα ςφνολα δεδομζνων που βρίςκονται ςε διαφορετικά μζρθ του παγκόςμιου ιςτοφ μποροφν 

να ςυνδυαςτοφν και να διατυπωκοφν πολφπλοκα ερωτιματα ςε πραγματικό χρόνο.   

 

Ανοιχτά υνδεδεμζνα Δεδομζνα  

 

Σφμφωνα με πολλοφσ ειδικοφσ , ο Συνδεδεμζνοσ Λςτόσ είναι ιδθ μια πραγματικότθτα και αυτό που 

απομζνει είναι θ κακολικι επικράτθςθ του θ οποία κα οδθγιςει ςτθν πλιρθ κατάργθςθ του υπάρχοντοσ 

μοντζλου. Υπάρχουν όμωσ αρκετοί  που αμφιςβθτοφν αυτιν τθν βεβαιότθτα και επιςθμαίνουν ότι τζτοιεσ 

κεωριςεισ αγνοοφν τα κίνθτρα και τισ επικυμίεσ των χρθςτϊν οι οποίοι κα κλθκοφν να περιγράψουν 

οντότθτεσ και χαρακτθριςτικά του πραγματικοφ κόςμου ςτο πολφπλοκο ςχιμα τθσ αρχιτεκτονικισ του 

ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ. Επιπλζον κριτικζσ , επιςθμαίνουν ότι οι γλϊςςεσ οντολογιϊν είναι ιδιαίτερα 

δφςκολεσ και πολφπλοκεσ  ενϊ και θ ςιμανςθ και προετοιμαςία των δεδομζνων απαιτεί τεχνικι 

κατάρτιςθ.  

Ανεξάρτθτα πάντωσ από τισ κριτικζσ , είναι πράγματι γεγονόσ ότι μζχρι πρόςφατα ο ρυκμόσ 

υλοποίθςθσ  του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ δεν ιταν  γενικά ικανοποιθτικόσ. Σε μια προςπάκεια να δοκεί 

περαιτζρω ϊκθςθ ςτθν  διαςφνδεςθ των δεδομζνων ζχει ξεκινιςει μια πρωτοβουλία υπό τον τίτλο 

                                                      

 

31
  Μια οντολογία είναι ζνα μοντζλο το οποίο αναπαριςτά ζνα γνωςτικό πεδίο (domain) και το οποίο  χρθςιμοποιείται για τθν 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τα αντικείμενα, τισ ιδιότθτεσ και τισ ςχζςεισ των αντικειμζνων του γνωςτικοφ αυτοφ πεδίου. 
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Ανοιχτά υνδεδεμζνα Δεδομζνα 32, θ οποία επικεντρϊνει τισ απαιτιςεισ ςτθ δθμοςίευςθ δομθμζνων 

δεδομζνων με χριςθ RDF και URIs  και εςτιάηει λιγότερο ςτο κζμα των οντολογιϊν. Θ απλοποίθςθ αυτι 

ςτοχεφει ςτθ μείωςθ των εμποδίων  ςυμμετοχισ για τουσ παρόχουσ δεδομζνων. Θ βαςικι υπόκεςθ είναι 

ότι πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν διαςφνδεςθ δεδομζνων κακϊσ ζτςι αυξάνει θ αξία και θ 

αναηθτθςιμότθτα τουσ.  Ππωσ ακριβϊσ το παραδοςιακό διαδίκτυο των HTML εγγράφων μπορεί να 

ςαρωκεί από μθχανζσ αναηιτθςθσ ακολουκϊντασ τουσ υπερςφνδεςμουσ ανάμεςα ςτα ζγγραφα, ζτςι  

γίνεται και με τα Συνδεδεμζνα Δεδομζνα ακολουκϊντασ όμωσ RDF ςυνδζςμουσ. Κατ’ αυτό το τρόπο οι 

μθχανζσ αναηιτθςθσ μποροφν να παρζχουν εκλεπτυςμζνεσ δυνατότθτεσ εντοπιςμοφ υποςυνόλων 

δεδομζνων , παρόμοιεσ αυτϊν  που παρζχονται από ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων. 

   Για να προχωριςει γρθγορότερα θ διαςφνδεςθ των δεδομζνων , θ πρωτοβουλία για τα Ανοιχτά 

Συνδεδεμζνα Δεδομζνα , προτείνει τα ακόλουκα ςτουσ παρόχουσ δεδομζνων  

1. Χριςθ URI’s ωσ ονόματα αντικειμζνων. 

2. Χριςθ HTTP URI’s ϊςτε οι άνκρωποι να μποροφν να ψάξουν αυτά τα ονόματα. 

3. Χριςθ προτφπων (RDF,SPARQL) για τθν παροχι πλθροφοριϊν κατά τθν αναηιτθςθ ενόσ  URI. 

4. Αναφορά ςε άλλα URI ζτςι ϊςτε να ανακαλφπτονται περιςςότερα αντικείμενα. 

Θ απλοποίθςθ που επιτεφχκθκε μζςω των κανόνων που ζκεςε θ πρωτοβουλία για τα Ανοιχτά 

Συνδεδεμζνα Δεδομζνα ζφερε πράγματι αποτελζςματα. Τον Οκτϊβριο του 2007, τα ςφνολα 

ςυνδεδεμζνων δεδομζνων αρικμοφςαν πάνω από 2 διςεκατομμφρια RDF τριπλζτεσ, ςυςχετιςμζνεσ 

μεταξφ τουσ με πάνω από 2 εκατομμφρια ςυνδζςμουσ RDF. Μζχρι τον Σεπτζμβριο του 2011, είχαν 

αυξθκεί ςε 31 διςεκατομμφρια RDF τριπλζτεσ, ςυςχετιςμζνεσ μεταξφ τουσ με περίπου 504 εκατομμφρια 

ςυνδζςμουσ RDF. 

Ολοκλθρϊνοντασ , είναι ςθμαντικό να διευκρινιςτεί ότι οι όροι Συνδεδεμζνα Δεδομζνα και Ανοιχτά 

Δεδομζνα δεν ταυτίηονται οφτε αποτελοφν προχπόκεςθ ο ζνασ του άλλου. 

1. Τα δεδομζνα μπορεί να είναι ανοιχτά, ενϊ δεν είναι ςυνδεδεμζνα 

2. Τα δεδομζνα μπορεί να είναι ςυνδεδεμζνα, ενϊ δεν είναι ανοιχτά 

3. Τα δεδομζνα όταν είναι ανοιχτά και ςυνδεδεμζνα αποκτοφν μεγαλφτερθ βιωςιμότθτα και 

αξία και αυξάνει θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ τουσ. 

                                                      

 

32
  http://linkeddata.org/ 

http://linkeddata.org/
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6.2 ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΠΑΝΑΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΘ  

 

Ο όροσ τεχνικι επαναχρθςιμοποίθςθ αναφζρεται ςτισ τεχνολογίεσ και τισ μεκόδουσ που κακιςτοφν 

δυνατι (και όςο το δυνατόν ευκολότερθ) τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν και δεδομζνων που 

διατίκενται μζςω του διαδικτφου.  Για τθν δθμοςίευςθ των δεδομζνων κάκε οργανιςμόσ  χρθςιμοποιεί 

ζνα  πρότυπο διάκεςθσ που μπορεί να είναι είτε κάποιοσ τφποσ αρχείου (filetype) είτε μια υπθρεςία 

διαδικτφου (web service). Το πρότυπο αυτό διάκεςθσ , ανεξάρτθτά του εάν είναι ζνασ τφποσ αρχείου θ 

μια δικτυακι υπθρεςία κα πρζπει να επιτρζπει τθν τεχνικι επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που 

περιζχει.  

Τα βαςικά ςτοιχεία που εξαςφαλίηουν ςε ζνα πρότυπο  διάκεςθσ δεδομζνων τθν δυνατότθτα 

τεχνικισ επαναχρθςιμοποίθςθσ είναι (α) Θ δυνατότθτα ανάγνωςθσ από μθχανζσ  και (β) θ δυνατότθτα 

κατανόθςθσ από μθχανζσ . Επειδι οι δικτυακζσ υπθρεςίεσ ικανοποιοφν ςτθν πλειονότθτα των 

περιπτϊςεων και τα δφο αυτά κριτιρια , ςτθν ςυνζχεια κα αςχολθκοφμε κυρίωσ με τφπουσ αρχείων.  

Θ απαίτθςθ για δυνατότθτα τεχνικισ επαναχρθςιμοποίθςθσ δομείται ςε 2 επίπεδα. Σε πρϊτο 

επίπεδο ςυναντάμε τθν απαίτθςθ θ ςφνκετθ πλθροφορία33 που υπάρχει ςε ζναν τφπο αρχείου να μπορεί 

να διαςπαςτεί ςτα βαςικά ςυςτατικά τθσ (μθχανικι αναγνωςιμότθτα) . Στο επόμενο επίπεδο υπάρχει θ 

απαίτθςθ θ ςφνκετθ αυτι πλθροφορία να είναι καταγεγραμμζνθ με δομθμζνο τρόπο, ζτςι ϊςτε να είναι 

δυνατι θ εξόρυξθ ςυγκεκριμζνων  ςτοιχείων τθσ με βάςθ τθν δομι τθσ (μθχανικι κατανόθςθ).  

  

Μθχανικι αναγνωςιμότθτα 

 

Ζνασ τφποσ αρχείου λζμε ότι είναι μθχανικά αναγνϊςιμοσ όταν μπορεί να δθμιουργθκεί ςχετικά 

εφκολα και γριγορα λογιςμικό το οποίο να μπορεί να αναγνωρίςει και να απομονϊςει μεμονωμζνα 

κομμάτια πλθροφορίασ από το περιεχόμενο του αρχείου. Ζνασ πιο απλόσ τρόποσ να εκφραςτεί ο 

παραπάνω οριςμόσ είναι ο εξισ : 

                                                      

 

33
 Εδϊ κα πρζπει να δϊςουμε ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν λζξθ πλθροφορία και να τθν αντιμετωπίςουμε με τθν  ζννοια τθσ 

πλθροφορίασ θ οποία ζχει νόθμα για τον άνκρωπο  
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Ζνασ τφποσ αρχείου είναι μθχανικά αναγνϊςιμοσ όταν μποροφμε να αντιγράψουμε ςυγκεκριμζνα 

κομμάτια πλθροφορίασ από αυτό , με ςκοπό να τα μετατρζψουμε ςε διαφορετικι μορφι ι να τα 

χρθςιμοποιιςουμε από διαφορετικό λογιςμικό. 

 

Για παράδειγμα λζξεισ ι γραμμζσ ενόσ αρχείου κειμζνου (.txt) μποροφν  εφκολα να αντιγραφοφν 

μεταξφ διαφορετικϊν προγραμμάτων. Μποροφμε να αντιγράψουμε μζροσ του περιεχόμενου του ςε ζνα 

άλλο αρχείο κειμζνου ι ςε ζνα αρχείο word και να το επαναχρθςιμοποιιςουμε. Επομζνωσ ο τφποσ 

αρχείων κειμζνου είναι ζνασ μθχανικά αναγνϊςιμοσ τφποσ. Αντίκετα ,  αν τραβιξουμε μια φωτογραφία 

από τθ ςελίδα ενόσ βιβλίου και τθν ειςάγουμε ςε υπολογιςτι ωσ αρχείο εικόνασ  , δεν υπάρχει εφκολοσ 

τρόποσ να αντιγραφεί μζροσ του κειμζνου ςε κάποιο άλλο πρόγραμμα με τρόπο που να μασ επιτρζπει να 

επαναχρθςιμοποιιςουμε τθν πλθροφορία που αντιγράψαμε.  

Βζβαια θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ ορίηεται ςε ςχζςθ με τθν φφςθ τθσ πλθροφορίασ. Ζνα 

αρχείο εικόνασ που περιζχει κείμενο δεν κεωρείται μθχανικά αναγνϊςιμο γιατί τα ανεξάρτθτα κομμάτια 

που ςυνκζτουν τθν πλθροφορία (λζξεισ , παράγραφοι ) δεν μποροφν να αναγνωριςτοφν μεμονωμζνα από 

ζναν υπολογιςτι . Αν όμωσ κεωριςουμε ζνα αρχιτεκτονικό ςχζδιο αποκθκευμζνο ςε ζνα αρχείο  

διανυςματικισ εικόνασ 34 (vector image)  ,  τότε μποροφμε να το ειςάγουμε ςε ζνα πρόγραμμα 

επεξεργαςίασ διανυςμάτων , να απομονϊςουμε τα επιμζρουσ ςυςτατικά του και να το επεξεργαςτοφμε 

περαιτζρω. 

 

Μθχανικι κατανόθςθ 

 

Ζνασ τφποσ αρχείου λζμε ότι είναι μθχανικά κατανοθτόσ όταν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

περιγράψει δομθμζνθ πλθροφορία.  

Ζνα μεγάλο μζροσ των δεδομζνων που παράγουν οι δθμόςιοι οργανιςμοί περιλαμβάνουν 

επαναλαμβανόμενεσ ςειρζσ εγγραφϊν οι οποίεσ μπορεί να αποτυπϊνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. 

Από λογιςτικζσ καταςτάςεισ μζχρι πίνακεσ επιτυχόντων ςε διαγωνιςμοφσ.  Αυτοφ του είδουσ τα ςφνολα 

                                                      

 

34
  Τα διανυςματικά αρχεία εικόνασ χρθςιμοποιοφν γεωμετρικά  αρχζτυπα όπωσ ςθμεία, γραμμζσ , καμπφλεσ ι πολφγονα, 

εκφραςμζνα όλα με μακθματικζσ εξιςϊςεισ,  για να ςυνκζςουν εικόνεσ που μποροφν να προβλθκοφν ςε υπολογιςτζσ. 
Χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για χωρικι μοντελοποίθςθ  ςε δφο ι τρείσ διαςτάςεισ. 
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δεδομζνων , αποτελοφνται ςτθν ουςία από ζναν αρικμό πεδίων για κάκε εγγραφι , οποφ ςε κάκε πεδίο 

καταγράφεται ζνα χαρακτθριςτικό, μια τιμι ι ζνα γεγονόσ ςχετικό με τθν οντότθτα που περιγράφει θ 

ςυγκεκριμζνθ εγγραφι.  Επομζνωσ περιζχουν μια  (ζςτω ςτοιχειϊδθ) δομι. Αν διακζταμε ζνα τζτοιο 

ςφνολο δεδομζνων ωσ αρχείο κειμζνου (.txt) , τότε κα ιταν εξαιρετικά δφςκολο να φτιάξουμε ζνα 

πρόγραμμα που να μασ επιςτρζφει τθν τιμι ενόσ ςυγκεκριμζνου πεδίου κάποιασ εγγραφισ. Αντίκετα , αν 

χρθςιμοποιοφςαμε ζνα αρχείο excel  ι csv , τότε κα μποροφςε να γραφτεί ζνα πρόγραμμα υπολογιςτι 

που να μασ επιςτρζφει ςυγκεκριμζνα πεδία από κάκε εγγραφι.  

 

Θ ζννοια του μθχανικά κατανοθτοφ προτφπου ςυναρτάται επομζνωσ ςτενά με τθν ζννοια τθσ 

δομθμζνθσ πλθροφορίασ. Θ δομθμζνθ πλθροφορία απαιτεί τθν φπαρξθ μιασ ςφμβαςθσ μζςω τθσ οποίασ 

περιγράφουμε πωσ ζνα ςφνολο ςτοιχειωδϊν πλθροφοριϊν ι δεδομζνων οργανϊνονται για να 

αναπαραςτιςουν μια ςφνκετθ πλθροφορία. Θ ζννοια του δομθμζνου μορφότυπου απαιτεί τθν φπαρξθ  

μιασ  - εκ των προτζρων ι εκ των υςτζρων -   γνωςτισ ςφμβαςθ που αντιςτοιχεί ιδιότθτεσ ι 

χαρακτθριςτικά οντοτιτων του πραγματικοφ κόςμου, ςε  ζνα ςχιμα οργάνωςθσ τθσ πλθροφορίασ. Πταν το 

ςχιμα αυτό είναι είτε εκ των προτζρων γνωςτό και διαδεδομζνο (όπωσ ςυμβαίνει για παράδειγμα με τα 

αρχεία vcard ) τότε μιλάμε για ζνα πρότυπο ςχιμα δόμθςθσ πλθροφορίασ , ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ 

μιλάμε για δυναμικό ςχιμα που πρζπει να  παρζχεται μαηί με τα δεδομζνα.  Στθν δεφτερθ αυτι 

περίπτωςθ ανικουν αρκετζσ  υλοποιιςεισ ςε γλϊςςα XML.  

Θ  XML δεν αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πρότυπο για τθν διάκεςθ δεδομζνων αλλά περιςςότερο ζνα 

πρότυπο για τον οριςμό γλωςςϊν που περιγράφουν δεδομζνα. Για τθν διάκεςθ δεδομζνων μπορεί είτε να 

χρθςιμοποιθκεί μια υπάρχουςα υλοποίθςθ γλϊςςασ XML (π.χ atom , rss) ι να δθμιουργθκεί ζνα ειδικό 

για τθν εφαρμογι ςχιμα περιγραφισ (xml Schema). Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ το ςχιμα μαηί με τθν 

τεκμθρίωςθ του κα πρζπει να γίνουν γνωςτά ςτο κοινό που κζλει να χρθςιμοποιιςει τα δεδομζνα.  Με 

τθν χριςθ XML γλωςςϊν θ μθχανικι κατανόθςθ των δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μετατροπισ, 

είναι απλι, γιατί θ ρθτι ςιμανςθ των πεδίων βοθκάει ςτον εφκολο εντοπιςμό του περιεχομζνου , και θ 

δυνατότθτα οριςμοφ του ςυνόλου χαρακτιρων διευκολφνει να ξεπεραςτοφν προβλιματα κωδικοποίθςθσ. 
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Μελζτθ Περίπτωςθσ  :  Fuelprices.gr 

Το υπουργείο Ανάπτυξθσ είχε δθμιουργιςει μια εφαρμογι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιμισ των καυςίμων 

(www.fuelprices.gr). Τα αποτελζςματα εμφανίηονται μζςω μια διαδικαςίασ βθμάτων (επιλογι νομοφ , περιοχισ , τφπου 

βενηίνθσ) ςε μορφι HTML ςελίδων. Για τον άνκρωπο είναι ςχετικά εφκολο να βρει τισ πλθροφορίεσ που ψάχνει. Μπορεί να 

ξεχωρίςει τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν διεφκυνςθ του βενηινάδικου , από αυτζσ που αναφζρονται ςτθν τιμι τθσ 

βενηίνθσ. Για ζνα πρόγραμμα υπολογιςτι όμωσ είναι ςχεδόν αδφνατο να ξεχωρίςει ποιεσ πλθροφορίεσ αφοροφν τι , 

ακριβϊσ επειδι το HTML (όταν χρθςιμοποιείται για διάκεςθ δεδομζνων) είναι ζνα πρότυπο που ενϊ είναι μθχανικά 

αναγνϊςιμο  δεν είναι μθχανικά κατανοθτό. Ραρόλο που το HTML περιλαμβάνει δομι , θ δομι του αφορά μόνο τθν δομι 

εγγράφων και όχι αντικειμζνων. Μπορεί να δθμιουργθκεί πρόγραμμα που να απαντάει ςτο ποιοσ είναι ο τίτλοσ ι το 

περιεχόμενο τθσ 5
θσ

 παραγράφου , αλλά όχι πρόγραμμα που να απαντάει ςε  ερωτιματα με ςθμαςιολογικό περιεχόμενο 

όπωσ το ποια είναι θ τιμι τθσ βενηίνθσ ςτο πρϊτο βενηινάδικο.  

Αν κζλαμε να φτιάξουμε μια υπθρεςία για κινθτά τθλζφωνα που κα εμφάνιηε αυτόματα τα πρατιρια με τθν  φκθνότερθ 

βενηίνθ κοντά ςτθν περιοχι που βριςκόμαςτε , τότε ςτο χειρότερο ςενάριο κα ζπρεπε να αντιγράψουμε μια μια όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ από τθν ςελίδα του fuelprices.gr ςε ζνα άλλο πρότυπο αποκικευςθσ (λ.χ ςε μία βάςθ δεδομζνων , θ ςε ζνα 

αρχείο excel ) και ακόμα χειρότερα κα ζπρεπε να επαναλαμβάνουμε αυτι τθ διαδικαςία κάκε φορά που τα δεδομζνα τθσ 

ςελίδασ ανανεϊνονταν. 

Το πρϊτο βιμα για να βοθκθκεί θ όλθ διαδικαςία κα ιταν ο δικτυακόσ τόποσ  να προςφζρει τα δεδομζνα και ςε δομθμζνθ 

μορφι όπωσ λόγου χάρθ ςε ζνα αρχείο xls ι csv. Τϊρα κα μποροφςε ο προγραμματιςτισ να φτιάξει ζνα πρόγραμμα που 

διαβάηει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ από το αρχείο και να τισ ενςωματϊνει ςτο πρόγραμμα του. Γνωρίηοντασ ποια ςτιλθ 

περιζχει τον νομό , τθν περιοχι , τθν περιγραφι και τθν τιμι είναι πλζον κατανοθτό από μια μθχανι που ακριβϊσ 

βρίςκεται θ πλθροφορία που ηθτάμε. Φυςικά και ζτςι ο προγραμματιςτισ κα ζπρεπε να κατεβάηει ξανά το αρχείο κάκε 

φορά που κα ανανεϊνονταν τα δεδομζνα , αλλά θ ηωι του κα γινόταν πλζον πολφ πιο εφκολθ. 

Ζνα ακόμα βιμα προσ τα μπροςτά κα ιταν ο δικτυακόσ τόποσ να προςφζρει τα δεδομζνα και πάλι με δομθμζνο τρόπο 

αλλά μζςω μιασ  δικτυακισ υπθρεςίασ , θ οποία κα επζτρεπε να γίνονται ερωτιματα για ςυγκεκριμζνα υποςφνολα 

δεδομζνων. Ρλζον ο προγραμματιςτισ δεν χρειάηεται να κατεβάηει τα δεδομζνα όποτε αυτά αλλάηουν. Απαιτείται μόνο θ 

δθμιουργία μιασ διεπαφισ με τθν υπθρεςία του fuelprices.gr θ οποία αναλαμβάνει ςε πραγματικό χρόνο τθν δθμιουργία 

ερωτθμάτων προσ τα δεδομζνα. 
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6.3 ΑΝΟΙΧΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ  

 

Όταν λζμε ότι ζνα πρότυπο είναι ανοιχτό εννοοφμε ότι οι προδιαγραφζσ για τθν ανάγνωςθ και 

αποκικευςθ πλθροφοριϊν ςτον ςυγκεκριμζνο πρότυπο είναι διακζςιμεσ , επαρκϊσ τεκμθριωμζνεσ 

και δεν υπάρχουν περιοριςμοί νομικισ φφςθσ ςχετικά με τθ χριςθ του. 

 

Οι βαςικζσ ερωτιςεισ  που κα πρζπει να απαντιςει κάποιοσ για να αποφανκεί ςχετικά με το εάν ζνα 

πρότυπο είναι ανοιχτό ι κλειςτό είναι οι παρακάτω : 

1. Υπάρχουν διακζςιμεσ οι προδιαγραφζσ του προτφπου αποκικευςθσ και αν ναι είναι επαρκϊσ 

τεκμθριωμζνεσ? 

2. Είναι οι προδιαγραφζσ προτυποποιθμζνεσ μζςω κάποιου διεκνοφσ οργανιςμοφ τυποποίθςθσ 

(π.χ. .xml)  ι αποτελοφν ςτάνταρτ βιομθχανικό πρότυπο (π.χ. csv ) ; 

3. Επιτρζπεται ςε οποιονδιποτε να αναπτφξει λογιςμικό βάςει των παραπάνω προδιαγραφϊν 

το οποίο κα διαβάηει και κα αποκθκεφει πλθροφορίεσ ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο αποκικευςθσ , 

χωρίσ περιοριςμοφσ για το είδοσ του λογιςμικοφ και χωρίσ να χρειάηεται να πλθρϊςει ; 

 

Αν θ απάντθςθ και ςτισ τρείσ παραπάνω ερωτιςεισ είναι κετικζσ , τότε το πρότυπο κα πρζπει να 

κεωρείται ανοιχτό. Μια παρανόθςθ που γίνεται ςυχνά είναι θ ταφτιςθ του ανοιχτοφ προτφπου 

αποκικευςθσ με τα προγράμματα ανοιχτοφ λογιςμικό. Τζτοια ταφτιςθ όμωσ δεν υπάρχει , γιατί πολλά 

εμπορικά προγράμματα χρθςιμοποιοφν ανοιχτοφσ μορφότυπουσ ωσ προεπιλεγμζνο τφπο αποκικευςθσ 

και επίςθσ γιατί πολλά  πρότυπα αποκικευςθσ που παλιότερα ιταν κλειςτά ζχουν πλζον γίνει ανοιχτά. 

Ραλιότερα υπιρχε θ τάςθ ,  εταιρίεσ ανάπτυξθσ εμπορικϊν προγραμμάτων  να μθν δίνουν άδειεσ για τθν 

χριςθ των προτφπων αποκικευςθσ που ζχουν αναπτφξει από τρίτουσ.  Σταδιακά όμωσ θ λογικι αυτι 

ανατράπθκε και ςιμερα υπάρχει θ τάςθ τα πρότυπα αποκικευςθσ των προγραμμάτων να είναι ανοιχτά 

κακϊσ αυτό εξυπθρετεί τισ ίδιεσ τθσ εταιρίεσ που επιδιϊκουν τθν κακιζρωςθ του προτφπου τουσ ωσ 

βαςικι επιλογι.  

Ζτςι για παράδειγμα οι τφποι αρχείου docx ι xlsx (Microsoft Office Open Xml)  παρόλο που από 

πολλοφσ κεωροφνται κλειςτά πρότυπα ςτθν πραγματικότθτα αποτελοφν ανοικτά πρότυπα αποκικευςθσ 

αφοφ υπάρχουν διακζςιμεσ και τεκμθριωμζνεσ προδιαγραφζσ , ζχουν προτυποποιθκεί από διεκνείσ 
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οργανιςμοφσ (ISO/IEC 29500)  και επιτρζπεται ςτον κακζνα35 να φτιάξει ζνα πρόγραμμα υπολογιςτι που 

να διαβάηει και να γράφει αρχεία ςτο ςυγκεκριμζνο πρότυπο (γι 'αυτό άλλωςτε και το λογιςμικό 

γραφείου OpenOffice μπορεί να δθμιουργεί και να ανοίγει αρχεία του microsoft office).  

 

 

Ελεφκερα πρότυπα 

 

Πταν λζμε ότι πρότυπο είναι ελεφκερο εννοοφμε ότι είναι ανοικτό (όπωσ ορίςτθκε παραπάνω) και 

επιπλζον το πρότυπο ζχει αποδοκεί ςτο public domain  ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει κανζνα είδοσ πατζντασ 

ι παρακρατθμζνο δικαίωμα και να μθν υφίςταται δυνατότθτα ανάκλθςθσ ι τροποποίθςθσ των όρων 

διάκεςθσ του. Τζτοια πρότυπα αποτελοφν κάποια ςτάνταρτ βιομθχανικά πρότυπα (όπωσ το .csv) κακϊσ 

και πρότυπα που ζχουν δθμιουργθκεί από διεκνείσ οργανιςμοφσ προτυποποίθςθσ (όπωσ το xml) . 

 

 

  

                                                      

 

35
  H Microsoft τα διακζτει κάτω από τουσ όρουσ τθσ Microsoft Open Specification Promise.  Το ίδιο ζχουν κάνει και οι IBM και 

SUN οι οποίεσ ενϊ κατζχουν πατζντεσ ςτθν υλοποίθςθ του Open Document Format , ζχουν διαβεβαιϊςει ότι δεν κα αςκιςουν 
κανζνα από τα δικαιϊματα που τουσ αναγνωρίηει ο νόμοσ (Sun OpenDOcument Patent Statement & IBM Interoperability 
Specifications Pledge). 
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Επαναχρθςιμοποιιςιμο Ανοιχτό Ελεφκερο 

 
Μθχανικά 
αναγνϊςιμο 

Μθχανικά 
κατανοθτό ( για 
δεδομζνα) 

Διακζςιμεσ 
προδιαγραφζσ 

Άδεια  χωρίσ 
περιοριςμοφσ 

 

Plain Text (.txt) √ × √ √ √ 

Comma Seperated Value (.csv) √ √ √ √ √ 

Hyper Text markup (.html / .html) √ × √ √ √ 

Extensible Markup Language (.xml) √ √ √ √ √ 

Resource Description Framework 

(.rdf) 

√ √ √ √ √ 

Open Document Format (.odt) √ × √ √ × 

Open Document Format (.ods) √ √ √ √ × 

Microsoft Office format (.doc) √ × √ √ × 

Microsoft Office format (.xls) √ √ √ √ × 

Microsoft Office  2007+ (.docx) √ × √ √ × 

Microsoft Office  2007+ (.xlsx) √ √ √ √ × 

Portable Document Format (.pdf) × × √ √ × 

Image File (.jpg  / .png) × × √ √ - 

Πίνακασ 6 :  Πρότυπα Διάκεςθσ Δεδομζνων  
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6.4 ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Οι κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ  ςυχνά 

παράγουν και δθμοςιεφουν αναφορζσ , διαγράμματα  και αναλφςεισ , τα οποία παρόλο που είναι χριςιμα 

και ζχουν αξία για τθν κοινωνία , ςυνικωσ περιζχουν ζνα υποςφνολο μόνο τθσ πλθροφορίασ που υπάρχει 

πίςω από τα δεδομζνα . Είναι ςθμαντικό μαηί με τθν επεξεργαςμζνθ πλθροφορία  να δθμοςιεφουν και τα 

πρωτογενι ςφνολα δεδομζνων πάνω ςτα οποία ςτθρίχκθκαν , ςε ακατζργαςτθ μορφι , με ανοιχτά και 

μθχανικά κατανοθτά πρότυπα , ζτςι ϊςτε θ ενεργι κοινότθτα των ζμπειρα τεχνολογικά χρθςτϊν να 

μπορεί να τα αξιοποιιςει με διαφορετικοφσ και πιο καινοτόμουσ τρόπουσ.  

Ο όροσ ακατζργαςτα δεδομζνα αναφζρεται ςε δεδομζνα που είναι πρωτογενι δθλαδι δεν ζχουν 

υποςτεί κανενόσ είδουσ επεξεργαςία που μειϊνει τθν πλθροφοριακι τουσ αξία. Για παράδειγμα ασ 

φανταςτοφμε ζνα ςφνολο δεδομζνων που παρουςιάηει τα ζςοδα και τα ζξοδα όλων των δθμοςίων 

υπθρεςιϊν ςε μθνιαία βάςθ. Θ πρωτογενι μορφι των δεδομζνων περιζχει ςτιλεσ με το όνομα τθσ 

υπθρεςίασ , τον μινα , τα ζςοδα και τα ζξοδα. Αν πριν τθν δθμοςίευςθ τουσ αποφαςίςουμε να 

αντικαταςτιςουμε τισ ςτιλεσ εςόδων και εξόδων με μια άλλθ ςτιλθ που παρουςιάηει τθν κακαρι κζςθ 

(ζςοδα – ζξοδα) , τότε ζχουμε μειϊςει τθν πλθροφοριακι αξία των δεδομζνων. Θ μείωςθ αυτι δεν είναι 

δυνατόν να ανακλθκεί κακϊσ δεν μποροφμε από τθν νζα ςτιλθ να υπολογίςουμε τισ τιμζσ των αρχικϊν 

ςτθλϊν. Επομζνωσ υπάρχει πλθροφορία που ζχει  χακεί.  

 

Εικόνα 5 : Πρωτογενι Δεδομζνα και Μείωςθ Πλθροφορίασ 
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 Θ χριςθ ακατζργαςτων δεδομζνων μπορεί να μθν είναι ιδιαίτερα φιλικι για τον μζςο χριςτθ , 

επιτρζπει όμωσ ςε προγραμματιςτζσ να πάρουν αυτά τα δεδομζνα και να δθμιουργιςουν υπθρεςίεσ 

προςτικζμενθσ πλθροφοριακισ αξίασ. Μποροφν για παράδειγμα να ςυνδυάςουν πλθροφορίεσ από 

διαφορετικά ςφνολα δεδομζνων ι και να προβάλλουν δεδομζνα ςε διαδραςτικοφσ χάρτεσ. Με τον τρόπο 

αυτό αυξάνεται τόςο θ χρθςιμότθτα όςο και θ ορατότθτα και αξία των δεδομζνων. 

Τα παραπάνω βζβαια δεν ςθμαίνει ότι οι δθμόςιοι φορείσ δεν κα πρζπει να παρζχουν οι ίδιοι 

αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ. Αν διακζτουν τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και τθν τεχνογνωςία , 

αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ εντόσ τθσ διοίκθςθσ είναι ιδιαίτερα χριςιμεσ και μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν 

ολοκλιρωςθ των δεδομζνων. Πμωσ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να δίνουν ςε τρίτουσ τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ 

και επιλογζσ , παρζχοντασ πρωτογενι δεδομζνα ςε ανοιχτά και επαναχρθςιμοποιιςιμα πρότυπα. 

 

Ανωνυμοποίθςθ Πρωτογενών Δεδομζνων 

 

Συχνά δθμόςια δεδομζνα δεν δθμοςιεφονται ςε πρωτογενι μορφι (ι δεν δθμοςιεφονται κακόλου)   

επειδι περιζχουν ςτοιχεία που μποροφν να προςδιορίςουν μονοςιμαντα τα φυςικά πρόςωπα τα οποία 

αφοροφν.  Θ νομοκεςία , για να προςτατζψει τθν ιδιωτικότθτα των πολιτϊν ςυνικωσ απαγορεφει τθν 

δθμοςίευςθ ςυνόλων δεδομζνων που περιζχουν προςωπικζσ ι ευαίςκθτεσ προςωπικζσ πλθροφορίεσ.  

Θ ιδιωτικότθτα όμωσ δεν μπορεί να προςτατευκεί μόνο με κεςμικζσ ρυκμίςεισ . Θ επιβολι τθσ 

νομοκεςίασ μπορεί να αυτοματοποιθκεί και να γίνει υποχρεωτικι μζςω τεχνολογικϊν μζτρων. Υπάρχουν 

δφο τεχνολογικζσ παρεμβάςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ  ιδιωτικότθτασ : 

1. Θ Ανωνυμοποίθςθ, δθλαδι απαλοιφι  από το ςφνολο δεδομζνων των ςτοιχείων εκείνων που 

μποροφν να προςδιορίςουν μονοςιμαντα ζνα φυςικό πρόςωπο (anonymisation). 

2. Θ αντικατάςταςθ των προςδιοριςτικϊν προςωπικϊν δεδομζνων που ςυλλζγονται μζςω τθσ 

χριςθσ ψευδωνφμων (pseudonymisation) 

 

Θ ανωνυμοποίθςθ είναι μια τεχνικι μείωςθσ τθσ αξίασ τθσ πλθροφορίασ με τθν απαλοιφι από 

ςφνολα δεδομζνων των ςτοιχείων εκείνων που μποροφν να προςδιορίςουν μονοςιμαντα κάποιο φυςικό 

πρόςωπο.  Με τον τρόπο αυτό χάνεται μεν μζροσ τθσ αρχικισ πλθροφορίασ , και τα δεδομζνα δεν 

κεωροφνται πρωτογενι , αλλά γίνεται δυνατι θ δθμόςια διάκεςθ τουσ.   
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Θ χριςθ ψευδωνφμων , είναι μια μζκοδοσ ενίςχυςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ , που ςυνίςταται ςτθν 

αντικατάςταςθ ςτοιχείων που μποροφν να προςδιορίςουν μονοςιμαντα ζνα πρόςωπο – όπωσ το όνομα , 

θ διεφκυνςθ , ο ΑΦΜ – με ψευδϊνυμα. Για τθν παραγωγι των ψευδωνφμων χρθςιμοποιοφνται ςυχνά 

αλγόρικμοί ςφνοψθσ (hash). Ο αλγόρικμοσ ςφνοψθσ παράγει για κάκε εγγραφι του ςυνόλου δεδομζνων  

που κζλουμε να προςτατεφουμε ζνα κωδικοποιθμζνο κλειδί από το οποίο όμωσ δεν μπορεί να προκφψει 

θ αρχικι πλθροφορία . Το κωδικοποιθμζνο κλειδί  και θ αρχικι εγγραφι διατθροφνται κάπου ξεχωριςτά 

ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα  , ενϊ από κάκε εγγραφι του ςυνόλου δεδομζνων εργαςίασ απαλείφουμε 

όλα τα προςωπικά δεδομζνα και προςκζτουμε το κωδικοποιθμζνο κλειδί. Με τον τρόπο αυτό είναι 

δυνατι θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του οργανιςμοφ , (από το οποίο 

μποροφμε και να διακζτουμε δθμόςια δεδομζνα) , ενϊ θ πρόςβαςθ ςε προςωπικζσ πλθροφορίεσ γίνεται 

μόνο μζςω των κατάλλθλων μθχανιςμϊν εξουςιοδότθςθσ εντόσ του οργανιςμοφ. Τζτοια ςυςτιματα 

χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα δθμόςιασ Υγείασ , όπου ςυνυπάρχει τόςο θ 

απαίτθςθ για προςταςία των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων των πολιτϊν , όςο και θ ανάγκθ 

δευτερευόντων χριςεων  του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ από χριςτεσ εντόσ και εκτόσ του δθμοςίου 

(φαρμακεία , γιατροί , ελεγκτικοί μθχανιςμοί κτλπ)36.  Θ τεχνικι επομζνωσ τθσ χριςθσ ψευδωνφμων 

επιτρζπει δευτερεφουςεσ χριςεισ ςυνόλων δεδομζνων που περιζχουν προςωπικά δεδομζνα , χωρίσ να 

δθμιουργοφνται ηθτιματα παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικότθτασ37 , και επομζνωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ για τθν online διάκεςθ βάςεων δεδομζνων μζςω δικτυακϊν API.  

  

                                                      

 

36
  Για παράδειγμα βλ. http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/pseudo για τθν χριςθ μθχανιςμϊν 

ψευδονφμων ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ του Θνωμζνου Βαςιλείου. 
37

 Βλ. τθν  γνωμοδότθςθ 4/2007  τθσ ομάδα εργαςίασ του άρκρου 29 τθσ Οδθγίασ 95/46/EC (Opinion 4/2007 on the concept of 
personal data διακζςιμθ από http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf ) θ οποία 
αναφζρει ότι κάτω από ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ δεδομζνα ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται μθχανιςμοί ψευδωνφμων , δεν 
κεωροφνται προςωπικά και δεν εμπίπτουν ςτισ προβλζψεισ τθσ οδθγίασ για τθν Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων. 

http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/pseudo
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_en.pdf
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6.5 ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΔΙΑΘΕΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Μια από τισ γνωςτότερεσ μεκοδολογίεσ για τθν αποτίμθςθ τθσ ανοιχτότθτασ δεδομζνων που 

διατίκενται δθμόςια είναι το ςφςτθμα βακμολόγθςθσ που πρότεινε ο Tim Berners-Lee , για τα ανοιχτά 

ςυνδεδεμζνα δεδομζνα (5-star rating for open data) 38. Το ςφςτθμα αυτό ςτθρίηεται ςε μια βακμολογία 

με διαβάκμιςθ 5 αςτζρων  ςτο τελευταίο επίπεδο τθσ οποίασ υλοποιείται το όραμα για των Λςτό των 

Δεδομζνων. Αποτελεί  μια αρκετά απλι και λογικι μζκοδο αποτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ των δεδομζνων που 

δθμοςιεφουν οι κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ.   

 

★ Διακζςιμα ςτο διαδίκτυο (ςε οποιοδιποτε πρότυπο)  , αλλά με ανοιχτι άδεια χριςθσ. 

★★ 
Διακζςιμα ςτο διαδίκτυο ςε δομθμζνθ μορφι  αναγνϊςιμθ από μθχανζσ (π.χ . excel αντί για 

ςκανναριςμζνθ απεικόνιςθ ενόσ πίνακα ι pdf). 

★★★ 
Ππωσ ςτο προθγοφμενο επίπεδο (2) αλλά επιπλζον ςε μθ κλειςτό πρότυπο (π.χ. CSV  ι ODS 

αντί για excel) 

★★★★ 

Πλα τα παραπάνω και επιπλζον ,  χριςθ ανοιχτϊν προτφπων του W3C για ςυνδεδεμζνα 

δεδομζνα (RDF ,  SPARQL)  ζτςι ϊςτε να ορίηονται οντότθτεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να 

αναφερκοφν οι χριςτεσ των δεδομζνων. (Ουςιαςτικά URIs για όλεσ τισ οντότθτεσ και τα 

χαρακτθριςτικά των οντοτιτων) 

★★★★★ 

Πλα τα παραπάνω και επιπλζον , ςφνδεςθ των δεδομζνων με δεδομζνα από άλλεσ 

(πρωταρχικζσ) πθγζσ , με ςκοπό τθν δθμιουργία πλαιςίων αναφοράσ και ςυςχετίςεων μεταξφ 

διαφορετικϊν ομάδων δεδομζνων. 

           Πίνακασ 7 : Μεκοδολογία Αποτίμθςθσ υνόλου Δεδομζνων 

                                                      

 

38
 Βλ.  http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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Για να γίνουν αντιλθπτζσ καλφτερα οι ευκαιρίεσ και τα πλεονεκτιματα που προκφπτουν από τθν 

αναβάκμιςθ των δεδομζνων ςε ζνα ανϊτερο επίπεδο , κακϊσ και το κόςτοσ που αυτό ςυνεπάγεται για 

τον οργανιςμό, παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια μια ςυνοπτικι ανάλυςθ για κάκε επίπεδο 39. 

 

1ο Επίπεδο ( ★ ) 

Διαθέζιμα ζηο διαδίκησο με ανοιτηή άδεια 

Για τον χριςτθ… Για τον οργανιςμό ... 

✔ Δυνατότθτα ανάγνωςθσ. ✔ Ευκολία ςτθν διάκεςθ 

✔ Δυνατότθτα εκτφπωςθσ  

✔ Τοπικι αποκικευςθ.  

✔ Χειροκίνθτθ ειςαγωγι των δεδομζνων ςε τρίτο ςφςτθμα.  

Τα δεδομζνα βρίςκονται ςτο διαδίκτυο με ανοιχτι άδεια  (όπωσ PDDL, ODC-by ι CC0), ωςτόςο παραμζνουν κλειδωμζνα ςε ζνα 

αρχείο. Χωρίσ τθν ανάπτυξθ ειδικϊν προγραμμάτων (data scrapers) τα δεδομζνα μποροφν να εξαχκοφν μόνο χειροκίνθτα από 

το αρχείο. 

 

2ο Επίπεδο ( ★ ★) 

Διαθέζιμα ζηο διαδίκησο ζε δομημένη μορθή  αναγνώζιμη από μητανές 

Για τον χριςτθ… Για τον οργανιςμό ... 

✔ Πλα όςα μποροφςε και ςτο προθγοφμενο επίπεδο. ✔ Εξακολουκεί να είναι απλι θ δθμοςίευςθ τουσ 

✔ Δυνατότθτα άμεςθσ επεξεργαςίασ με χριςθ ιδιόκτθτου λογιςμικοφ , με ςκοπό 

τθν ανάλυςθ , ομαδοποίθςθ ι οπτικοποιιςθ τουσ 

 

✔ Δυνατότθτα εξαγωγισ/μετατροπισ ςε κάποιο άλλο δομθμζνο μορφότυπο  

Τα δεδομζνα βρίςκονται ςτο διαδίκτυο ςε δομθμζνθ μορφι (μθχανικά αναγνϊςιμθ) , ωςτόςο για τθν εξαγωγι των δεδομζνων 

από το αρχείο απαιτείται θ απόκτθςθ ιδιόκτθτου λογιςμικοφ. 

                                                      

 

39
  Θ ανάλυςθ ςτθρίηεται ςε παράδειγμα που παρατίκεται από το  Linked Data Research Centre (LiDRC) Laboratory του  Digital 

Enterprise Research Institute διακζςιμο ςτο  http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/star-scheme-by-example/ 

http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/star-scheme-by-example/
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3ο Επίπεδο ( ★ ★★) 

Όπως ζηο προηγούμενο επίπεδο (2) αλλά επιπλέον ζε μη κλειζηό format 

Για τον χριςτθ… Για τον οργανιςμό ... 

✔ Πλα όςα μποροφςε και ςτο προθγοφμενο επίπεδο ✔ Ευκολία ςτθν διάκεςθ 

✔ Μπορεί να επεξεργαςτεί και να επζμβει ςτα δεδομζνα, χωρίσ να 

περιορίηεται από τισ δυνατότθτεσ κάποιου ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ 

✔ Ρικανϊν να απαιτείται ειδικό λογιςμικό μετατροπισ ι 

πρόςκετα για να γίνει θ εξαγωγι των δεδομζνων ςτο επικυμθτό 

μορφότυπο 

Τα δεδομζνα όχι μόνο είναι διακζςιμα μζςω του παγκόςμιου ιςτοφ αλλά επιπλζον ο κακζνασ μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει 

ςχετικά εφκολα και χωρίσ κόςτοσ. Ραρόλα αυτά παραμζνουν δεδομζνα πάνω ςτον ιςτό και όχι δικτυακά δεδομζνα (μζροσ του 

ιςτοφ).  

 

 

4ο Επίπεδο ( ★★★★ ) 

Χρήζη ανοιτηών προηύπων ηοσ W3C για ζσνδεδεμένα δεδομένα (Οσζιαζηικά URIs για κάθε ονηόηηηα) 

Για τον χριςτθ… Για τον οργανιςμό ... 

✔ Πλα όςα μποροφςε και ςτο προθγοφμενο επίπεδο ✔ Απαιτείται περιςςότεροσ χρόνοσ για τθν οργάνωςθ και 

προετοιμαςία των δεδομζνων 

✔ Μπορεί να παραπζμψει ςε αυτά από οπουδιποτε (ςελιδοδείκτεσ , 

αποςτολι URI με email ,κϊδικα ) 

✔ Απαιτείται θ ανάκεςθ ξεχωριςτϊν URIs ςτα δεδομζνα και 

μεκοδολογία για τθν αναπαράςταςθ των δεδομζνων 

✔ Μπορεί να επαναχρθςιμοποιιςει μζροσ των δεδομζνων ✔ Υπάρχει πλιρθσ ζλεγχοσ ςτον τρόπο διάκεςθσ και οργάνωςθσ 

των δεδομζνων και μποροφν να γίνουν ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ 

τθσ πρόςβαςθσ (load balancing, caching) 

Τα δεδομζνα είναι πλζον δικτυακά δεδομζνα (μζροσ του παγκόςμιου ιςτοφ) και όχι απλά δεδομζνα αναρτθμζνα κάπου ςτον 

ιςτό. Ο κακζνασ μπορεί πλζον να κάνει αναφορά ςτα δεδομζνα και να τα χρθςιμοποιιςει αφοφ οι οντότθτεσ ζχουν πλζον δικά 

τουσ URIs. Ο καλφτεροσ τρόποσ αναπαράςταςθσ δεδομζνων ςε αυτό το επίπεδο είναι με χριςθ RDF όμωσ και απλοφςτερα 

ςχιματα αναπαράςταςθσ όπωσ Atom / xsd+xml / json μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν.  
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5ο Επίπεδο ( ★★★★★ ) 

όπως ηο επίπεδο (4) και επιπλέον , ζύνδεζη ηων δεδομένων με δεδομένα από άλλες (πρωηαρτικές) πηγές 

Για τον χριςτθ… Για τον οργανιςμό ... 

✔ Πλα όςα μποροφςε και ςτο προθγοφμενο επίπεδο ✔ Απαιτείται θ επζνδυςθ ςθμαντικϊν  πόρων (χρθματικϊν & 

ανκρϊπινων) για τθν προετοιμαςία και διαςφνδεςθ των 

δεδομζνων. 

✔ Μπορεί να ανακαλφψει περιςςότερα (ςχετικά) δεδομζνα ✔ Απαιτείται θ ανάκεςθ ξεχωριςτϊν URIs ςτα δεδομζνα και 

μεκοδολογία για τθν αναπαράςταςθ των δεδομζνων 

✔ Μπορεί να ςυνδυάςει δεδομζνα από διαφορετικζσ πθγζσ ✔ Υπάρχει πλιρθσ ζλεγχοσ ςτον τρόπο διάκεςθσ και οργάνωςθσ 

των δεδομζνων και μποροφν να γίνουν ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ 

τθσ πρόςβαςθσ (load balancing, caching) 

Ρλζον τα δεδομζνα είναι δεδομζνα του Λςτοφ που διαςυνδζονται με άλλα δεδομζνα. Τα δεδομζνα γίνονται αναηθτιςιμα και 

μποροφν να αναφερκοφν από τρίτεσ πθγζσ. Τόςο οι χριςτεσ όςο και ο οργανιςμόσ επωφελοφνται από το Network Effect 
40 

. 

Αυξάνεται ςθμαντικά θ αξία των δεδομζνων. 

 

 

  

                                                      

 

40
 Με τον όρο δικτυακό φαινόμενο ι φαινόμενο δικτφου (αγγλ. network effect) ονομάηεται εκείνο το χαρακτθριςτικό 

γνϊριςμα κατά το οποίο θ αξία ενόσ αγακοφ ι υπθρεςίασ εξαρτάται από τον αρικμό των ατόμων που κατζχουν το 
ςυγκεκριμζνο αγακό ι χρθςιμοποιοφν τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. Για παράδειγμα, ζνα κουτάλι ζχει μια ςυγκεκριμζνθ 
χρθςτικι αξία ανεξάρτθτα από το πόςα άτομα κατζχουν ι χρθςιμοποιοφν κουτάλι. Από τθν άλλθ, θ χρθςτικι αξία του 
τθλεφϊνου εξαρτάται άμεςα από το πόςα άτομα ζχουν τθλζφωνο. Αν μόνο ζνα άτομο ςε ολόκλθρο τον κόςμο ζχει τθλζφωνο, 
τότε θ αξία του είναι μθδενικι. Εάν δφο άτομα ζχουν τθλζφωνο θ αξία του αυξάνει. Πςοι πιο πολλοί άνκρωποι ζχουν 
τθλζφωνο, τόςο αυξάνει θ αξία του. Λζγεται τότε ότι το τθλζφωνο δθμιουργεί δικτυακό φαινόμενο. Ο Ραγκόςμιοσ Λςτόσ 
δθμιουργεί επίςθσ δικτυακά φαινόμενα. 
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7. Θ ΔΙΕΘΝΘ ΔΙΑΣΑΘ ΣΩΝ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

  

We shall never be able to remove suspicion and fear as 

potential causes of war until communication is 

permitted to flow, free and open, across international 

boundaries. 

 

 Harry S. Truman 
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Ραρόλο που κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν θ τάςθ  για άνοιγμα των δθμοςίων δεδομζνων 

και  ελεφκερθ διάκεςι τουσ είναι κακολικι ςτον δυτικό κόςμο, παρατθρείται ςθμαντικι διαφοροποίθςθ 

ςτον τρόπο που τα κράτθ επιλζγουν να διακζτουν τα δεδομζνα αυτά. Ριο ςυγκεκριμζνα, φαίνεται να 

επικρατοφν δφο διαφορετικζσ αντιλιψεισ. 

Στθν πρϊτθ ανικουν τα περιςςότερα Ευρωπαϊκά κράτθ τα οποία μζχρι πρόςφατα απζφευγαν τθν 

ελεφκερθ διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων τουσ και αρκοφνταν ςτθ διάκεςθ κάποιων εκ των 

δεδομζνων αυτϊν , ςυνικωσ  με τθν παράλλθλθ επιβολι τελϊν. Επιπλζον όπου τα δεδομζνα διατίκενται 

ελεφκερα , θ δθμοςίευςθ των δεδομζνων γινόταν χωρίσ να ακολουκοφνται κάποιεσ γενικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ , με αποτζλεςμα αυτά να είναι κατακερματιςμζνα , αςφνδετα μεταξφ τουσ , και 

ςε μορφότυπουσ μθ δομθμζνθσ πλθροφορίασ. Ζτςι θ αξιοποίθςι τουσ εξαρτιόταν από τθν διάκεςθ  και 

τεχνογνωςία των ενδιαφερομζνων. 

Θ δεφτερθ αντίλθψθ, ςαφϊσ πιο εξωςτρεφισ, επικρατεί ςε χϊρεσ με Αγγλοςαξονικι παράδοςθ όπωσ 

οι ΘΡΑ, θ Μεγάλθ Βρετανία, ο Καναδάσ, θ Αυςτραλία και θ Νζα Ηθλανδία. Οι χϊρεσ αυτζσ επιλζγουν τόςο 

να διακζτουν ελεφκερα τα δθμόςια δεδομζνα με ανοιχτά και κατάλλθλα για επαναχρθςιμοποίθςθ 

πρότυπα, όςο και να αναπτφςςουν εφαρμογζσ που παρουςιάηουν απευκείασ με τρόπο απλό και 

κατανοθτό ςτουσ πολίτεσ τθν πλθροφορία που ενυπάρχει ςτα δεδομζνα . Αξίηει να τονιςτεί πωσ οι χϊρεσ 

των δφο κατθγοριϊν ανικουν και ςε διαφορετικζσ ςχολζσ Δικαίου και ίςωσ να αποτελεί και αυτό μια 

εξιγθςθ τθσ παραπάνω παρατιρθςθσ. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίκεται θ Διεκνισ εμπειρία που αφορά το ηιτθμα τθσ ελεφκερθσ διάκεςθσ 

των δθμοςίων δεδομζνων. Θ παρουςίαςθ ξεκινάει με τα κείμενα πολιτικισ και τισ διακθρφξεισ ςε επίπεδο 

υπερεκνικϊν διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν όπωσ ο Ο.Θ.Ε και το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ. Στθν ςυνζχεια 

γίνεται εκτενισ ανάλυςθ των βαςικϊν πολιτικϊν τθσ Ε.Ε , τόςο αυτϊν που αφοροφν τθν πρόςβαςθ ςε 

πλθροφορίεσ Ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων από Ευρωπαίουσ πολίτεσ , αλλά ιδιαίτερα εκείνων  που 

«επιβάλλονται» ςτα κράτθ μζλθ μζςω του πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ενωςιακοφ δικαίου.  Το 

κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται  με τθν παρουςίαςθ χωρϊν του  Αγγλοςαξονικοφ δικαίου (Common Law) και 

ςυγκεκριμζνα των Θ.Ρ.Α ,  του Θνωμζνου Βαςιλείου και τθσ Νζασ Ηθλανδίασ. 
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7.1 ΔΙΕΘΝΕΙ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

 

Σε διεκνζσ επίπεδο και ειδικότερα ςε επίπεδο διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν , υπάρχουν πολλζσ 

δθλϊςεισ και ψθφίςματα υποςτιριξθσ τθσ πρόςβαςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ κυβερνθτικϊν 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν41.  Ο Ο.Θ.Ε και οι επιμζρουσ οργανιςμοί  του ζχουν εκδϊςει πολλά 

ψθφίςματα ,  επίςθμεσ δθλϊςεισ και εκκζςεισ που ςχετίηονται με τισ πολιτικζσ για τθν πρόςβαςθ και τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ δθμόςια πλθροφορίασ. Στο πλαίςιο του ςυςτιματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν, θ 

ΟΥΝΕΣΚΟ διαδραμάτιςε θγετικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ των πολιτικϊν προςανατολιςμϊν από τα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 1990. 

Ριο πρόςφατα, θ αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει θ πρόςβαςθ ςτισ 

πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα και ςτα δεδομζνα τθσ επιςτιμθσ , αντανακλάται ςτο ζργο 

διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν όπωσ ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α) και 

το Διεκνζσ Συμβοφλιο για τθν Επιςτιμθ (ICSU). Κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ , ο Ο.Ο.Σ.Α 

αποτζλεςε ίςωσ  τθν πιο ενεργι οντότθτα ςε διακυβερνθτικό επίπεδο για τθν ανάπτυξθ τθσ πολιτικισ 

πρόςβαςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των πλθροφοριϊν αυτϊν42. 

  

                                                      

 

41
  Σθμειϊνεται ότι ςτο παράρτθμα Α  υπάρχουν ςυγκεντρωμζνεσ όλεσ οι διακθρφξεισ και τα ψθφίςματα που παρουςιάηονται 

ςε αυτιν τθν ενότθτα . 
42

  Γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν οικονομικι αξία που ενζχει το άνοιγμα των δεδομζνων του δθμοςίου τομζα. 
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7.1.1 ΘΝΩΜΕΝΑ ΖΘΝΘ 

 

Το δικαίωμα για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία είναι ενςωματωμζνο ςτο άρκρο 19 τθσ 

Οικουμενικισ Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου  και ζχει καταςτεί νομικά δεςμευτικό για τα 

ςυμβαλλόμενα κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν Διεκνι Σφμβαςθ για τα Αςτικά και Ρολιτικά Δικαιϊματα. 

Συγκεκριμζνα βάςει του άρκρου 19 , το δικαίωμα ςτθν ελευκερία τθσ γνϊμθσ και τθσ ζκφραςθσ 

«περιλαμβάνει τθν ελευκερία αναηιτθςθσ, λιψθσ και μετάδοςθσ πλθροφοριϊν και ιδεϊν 

με οποιοδιποτε μζςο επικοινωνίασ και ανεξαρτιτωσ ςυνόρων». Ο ειδικόσ ειςθγθτισ για τθν ελευκερία 

τθσ γνϊμθσ και τθσ ζκφραςθσ  που διόριςε θ Επιτροπι των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Ανκρϊπινα 

Δικαιϊματα διλωςε ότι το άρκρο 19 τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλει: «μια κετικι υποχρζωςθ για τα κράτθ να 

διαςφαλίςουν τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ, ιδίωσ όςον αφορά τισ πλθροφορίεσ που διατθροφνται από 

το κράτοσ ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςυςτθμάτων αποκικευςθσ και ανάκτθςθσ .» 

Στα πλαίςια των οργανιςμϊν που λειτουργοφν υπό τθν αιγίδα του O.H.E ζχουν επίςθσ υιοκετθκεί 

ςυμβάςεισ ,  αποφάςεισ , διακθρφξεισ και αναφορζσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ πρόςβαςθσ ςτθν 

πλθροφορία του δθμοςίου τομζα.  Μεταξφ των ςθμαντικότερων είναι : 

 Θ Σφμβαςθ του Άαρχουσ  που υπογράφθκε με πρωτοβουλία τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 

Ο.Θ.Ε 43, και θ οποία αποτελεί Διεκνισ Σφμβαςθ με αντικείμενο τθν πλθροφόρθςθ ςε κζματα 

περιβάλλοντοσ, τθν ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε αποφάςεισ που αφοροφν το περιβάλλον και 

τθν πρόςβαςι τουσ ςτθ Δικαιοςφνθ για περιβαλλοντικά ηθτιματα. Θ ςφμβαςθ ζχει 3 πυλϊνεσ 

εκ των οποίων ο πρϊτοσ ζχει ωσ βαςικι επιδίωξθ  «να αποκτιςουν οι πολίτεσ μεγαλφτερθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ για κζματα περιβάλλοντοσ». 

 Θ Σφςταςθ τθσ UNESCO44 για τθν προϊκθςθ τθσ πολυγλωςςίασ και τθν κακολικι πρόςβαςθ 

ςτον Κυβερνοχϊρο που εγκρίκθκε το 2003 ςτθν οποία υπογραμμίηεται θ ςθμαςία τθσ 

                                                      

 

43
 Θ Σφμβαςθ του Άαρχουσ (http://live.unece.org/env/pp/welcome.html) υπογράφθκε τον Λοφνιο του 1998 ςτθν ομϊνυμθ πόλθ 

τθσ Δανίασ και ζχει γίνει δεκτι από 40 χϊρεσ, μεταξφ των οποίων εκείνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ,  οι Θ.Ρ.Α., ο Καναδάσ και το Λςραιλ. 
44

 UNESCO (21 November 2003), Recommendation on the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to 
Cyberspace, επίςθσ UNESCO (6 June 2003), Report by the Director-General on the Consultation Process and the Revised 
Recommendation on the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace, 32 C/27, διακζςιμο από 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001304/130483e.pdf. 

http://live.unece.org/env/pp/welcome.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001304/130483e.pdf
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αναγνϊριςθσ του δικαιϊματοσ των πολιτϊν για online πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ και 

κυβερνθτικζσ πλθροφορίεσ ι δεδομζνα45. 

 Το Σχζδιο Δράςθσ που εγκρίκθκε αργότερα το ίδιο ζτοσ από τθν Ραγκόςμια Διάςκεψθ 

Κορυφισ για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ 46  (WSIS) μζςω του οποίου καλοφνται οι 

κυβερνιςεισ να «Αναπτφξουν πολιτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν προϊκθςθ των 

πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα ωσ ζνα ςθμαντικό διεκνζσ μζςο για τθν βελτίωςθ τθσ 

πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτισ πλθροφορίεσ.» 

 Το Ψιφιςμά 40 του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Μετεωρολογίασ47 που καλεί τα μζλθ του να 

«παρζχουν ελευκζρα και ανεμπόδιςτα ςθμαντικά δεδομζνα τα οποία είναι απαραίτθτα για 

τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με  υποςτιριξθ τθσ προςταςίασ τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ 

και τθν ευθμερία όλων των λαϊν, ιδίωσ εκείνων των βαςικϊν δεδομζνων και τα προϊόντων 

που απαιτοφνται για τθν ακριβι πρόβλεψθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν και του κλίματοσ.»   

                                                      

 

45
 “Member States should recognize and enact the right of universal online access to public and government-held records 

including information relevant for citizens in a modern democratic society…” 
46

 Διακζςιμο από http://www.itu.int/wsis/index.html 
47

 Διακζςιμο από http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_en.html 

http://www.itu.int/wsis/index.html
http://www.wmo.int/pages/about/Resolution40_en.html
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7.1.2 ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΘ ΕΤΡΩΠΘ  

 

Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ είναι ο παλαιότεροσ48 οργανιςμόσ ο οποίοσ ζχει ωσ ςκοπό τθν ευρωπαϊκι 

ενοποίθςθ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα νομικά πρότυπα και τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 

τθ δθμοκρατικι ανάπτυξθ και τθ ρφκμιςθ των νομοκεςιϊν κακϊσ και τθν πολιτιςμικι ςυνεργαςία ςτθν 

Ευρϊπθ. Σε αυτό ςυμμετζχουν 47 κράτθ τθσ Ευρϊπθσ ωσ μόνιμα μζλθ κακϊσ και  8 κράτθ ωσ 

παρατθρθτζσ. Στα πλαίςια του ζχουν ψθφιςτεί θ Ευρωπαϊκι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 

κακϊσ και άλλεσ ςθμαντικζσ ςυνκικεσ. Σε ςχζςθ με το κζμα που εξετάηουμε ενδιαφζρον παρουςιάηει θ 

φμβαςθ για τθν Πρόςβαςθ ςτα Επίςθμα Ζγγραφα θ οποία υπογράφθκε το 2008 αλλά ζχει επικυρωκεί 

μζχρι ςτιγμισ μόνο από 3 κράτθ μζλθ (Ουγγαρία , Σουθδία , Νορβθγία) και δεν ζχει καταςτεί μζχρι 

ςτιγμισ νομικά δεςμευτικι49.  

Θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τθν Ρρόςβαςθ ςτα Επίςθμα Ζγγραφα  κακιερϊνει το δικαίωμα να αιτθκεί 

οποιοςδιποτε τθν πρόςβαςθ ςε  "επίςθμα ζγγραφα", τα οποία ορίηονται ωσ όλεσ οι πλθροφορίεσ που 

διακζτουν οι δθμόςιεσ αρχζσ, ςε οποιαδιποτε μορφι. Στα κετικά τθσ ςφμβαςθσ λογίηεται το γεγονόσ ότι 

δεν απαιτείται θ φπαρξθ εφλογου ι ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ενϊ 

διαςφαλίηεται θ μθ φπαρξθ χρεϊςεων για τθν αίτθςθ και τθν αυτοπρόςωπθ εξζταςθ εγγράφων.  

Υπάρχουν όμωσ και αρκετά αρνθτικά ςτοιχεία τα οποία ζχουν επιςθμανκεί και οφείλονται κυρίωσ ςτο 

γεγονόσ ότι θ ςφμβαςθ αποτζλεςε αποτζλεςμα ζντονου ςυμβιβαςμοφ.  

1. Θ αποτυχία να περιλάβει όλα τα επίςθμα ζγγραφα που κατζχουν νομοκετικά όργανα και 

δικαςτικζσ αρχζσ ςτο υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογισ τθσ Συνκικθσ. 

2. Θ αποτυχία να περιλάβει ςτο υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογισ τθσ Συνκικθσ  , επίςθμα ζγγραφα 

που κατζχουν  φυςικά και νομικά πρόςωπα, ςτο βακμό που εκτελοφν δθμόςια λειτουργιματα  

κακϊσ και ζγγραφα που προςτατεφονται από εμπορικά ςυμφζροντα.  

3. Θ αποτυχία να κακορίςει οριςμζνεσ βαςικζσ κατθγορίεσ επίςθμων εγγράφων, όπωσ αυτά που 

περιζχουν οικονομικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ προμθκειϊν, τα οποία κα ζπρεπε να  

δθμοςιεφονται προλθπτικά και όχι μετά από αίτθςθ. 

4. Θ απουςία εγγυιςεων για τθν πρόςβαςθ ςε όργανο εξζταςθσ προςφυγϊν.  

                                                      

 

48
  Λδρφκθκε ςτισ 5 Μαΐου του 1949. 

49
 Απαιτείται θ επικφρωςθ από τουλάχιςτον 10 κράτθ μζλθ για να καταςτεί ενεργι. 
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7.1.3 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (Ο.Ο..Α)  

 

Σε ςυνάντθςθ ςτο Ραρίςι τον Λανουάριο του 2004, οι χϊρεσ μζλθ του ΟΟΣΑ εξζδωςαν τθν υπουργικι 

Διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε ερευνθτικά δεδομζνα που αποτελοφν προϊόν δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. 

Θ διακιρυξθ αναγνωρίηεται ότι:  

«Μια βζλτιςτθ διεκνισ ανταλλαγι δεδομζνων, πλθροφοριϊν και γνϊςεων ςυμβάλλει αποφαςιςτικά 

ςτθν προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και καινοτομίασ» 

Με τθ διλωςθ , οι χϊρεσ μζλθ του ΟΟΣΑ διλωςαν τθ δζςμευςι τουσ να εργαςτοφν για τθν 

εγκακίδρυςθ τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ ςε  ψθφιακά ερευνθτικά δεδομζνα που προζρχονται από δθμόςια 

χρθματοδότθςθ, ςτθ βάςθ αντικειμενικϊν ςτόχων και αρχϊν. Θ Διακιρυξθ καλεί τα μζλθ του ΟΟΣΑ «να 

αναπτφξουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ με βάςθ τισ κοινά αποδεκτζσ αρχζσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

οικονομικά αποδοτικισ πρόςβαςθσ ςε ψθφιακά δεδομζνα από τθν ζρευνα που βαςίηεται ςε δθμόςια 

χρθματοδότθςθ.» 

 

Στισ 30 Απριλίου 2008, το Συμβοφλιο του ΟΟΣΑ εξζδωςε τθ ςφςταςθ του υμβουλίου για ενίςχυςθ 

τθσ πρόςβαςθσ και αποτελεςματικότερθ χριςθ των πλθροφοριϊν του Δθμόςιου Σομζα. Στο προοίμιο 

τθσ ςφςταςθσ γίνεται  αναφορά ςτθ ςφςταςθ του Συμβουλίου για τθν πρόςβαςθ ςε ερευνθτικά δεδομζνα 

από δθμόςια χρθματοδότθςθ και τθ ςφςταςθ του Συμβουλίου ςχετικά με τθν Ευρυηωνικι Ανάπτυξθ , και 

αναγνωρίηεται ωσ ςτόχοσ θ  αφξθςθ των αποδόςεων από τθν χριςθ των πλθροφοριϊν του δθμόςιου 

τομζα κακϊσ θ αφξθςθ ςτα  «οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ από τθν καλφτερθ πρόςβαςθ και τθν 

ευρφτερθ χριςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ, ιδίωσ μζςω τθσ αποτελεςματικότερθσ κατανομισ, τθν ενίςχυςθ 

τθσ καινοτομίασ και τθν ανάπτυξθ νζων χριςεων». 

Στουσ ςτόχουσ περιλαμβάνονται επίςθσ θ προϊκθςθ «πιο αποτελεςματικισ διανομισ των 

πλθροφοριϊν και του περιεχομζνου» και «θ ανάπτυξθ νζων πλθροφοριακϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, 

ιδίωσ μζςω τθσ αγοράσ με βάςθ τον ανταγωνιςμό".  

Θ τελευταία παράγραφοσ του προοιμίου τθσ ςφςταςθσ αναγνωρίηει ότι: «Οι προςπάκειεσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ χριςθσ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ 

τισ νομικζσ απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ και τα εμπορικά μυςτικά, τθν αποτελεςματικι και αςφαλισ διαχείριςθ των προςωπικϊν 

πλθροφοριϊν, τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν εκνικι αςφάλεια, και άλλεσ κεμελιϊδεισ αρχζσ και ότι, κατά 
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ςυνζπεια, οριςμζνεσ αρχζσ που περιζχονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφςταςθσ και ςχετίηονται με τθ 

διαφάνεια και τθν εκ νζου χριςθ, μπορεί να εφαρμοςτοφν ςε διαφορετικό βακμό ςε διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα» 

 

Οι αρχζσ και οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν πρόςβαςθ ςε ερευνθτικά δεδομζνα από δθμόςια 

χρθματοδότθςθ και θ ςφςταςθ του Συμβουλίου για τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθ και τθν 

αποτελεςματικότερθ χριςθ των πλθροφοριϊν του Δθμόςιου Τομζα επικυρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από 

τθν ςφνοδο του Ο.Ο.Σ.Α για το Μζλλον τθσ Οικονομίασ του Διαδικτφου ςτθ Σεοφλ τθσ Κορζασ τον Λοφνιο 

του 2008. Οι αρχζσ που αναφζρονται ςε αυτά τα ζγγραφα ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθ Διακιρυξθ τθσ 

εοφλ για το Μζλλον τθσ Οικονομίασ του Διαδικτφου θ  οποία εγκρίκθκε ςε επίπεδο Υπουργϊν ςτισ 18 

Λουνίου 2008.  

 

Στθ διακιρυξθ τθσ Σεοφλ οι υπουργοί δεςμευτικαν να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ Οικονομίασ 

του Διαδικτφου, μζςα από πολιτικζσ που: 

  Υποςτθρίηουν ζνα  ανοικτό περιβάλλον που υποςτθρίηει τθν ελεφκερθ ροι των 

πλθροφοριϊν, τθν ζρευνα και τθν  καινοτομία τθν επιχειρθματικότθτα και τον 

μεταςχθματιςμό των επιχειριςεων ςε επιχειριςεισ τθσ ψθφιακισ εποχισ. 

  Κακιςτοφν τισ  πλθροφορίεσ και το περιεχόμενο  του δθμόςιου τομζα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των επιςτθμονικϊν δεδομζνων, και των ζργων πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ περιςςότερο προςβάςιμεσ ςε ψθφιακι μορφι. 

 

Τα κράτθ μζλθ του Ο.Ο.Σ.Α ζχουν αναλάβει τθ δζςμευςθ για τθν εφαρμογι των αρχϊν που 

κακορίηονται. Οι ςυςτάςεισ του Ο.Ο.Σ.Α αποτελοφν νομικά μζςα που εγκακιδρφουν  πρότυπα ι ςτόχουσ 

τουσ οποίουσ τα κράτθ-μζλθ  αναμζνεται να εφαρμόςουν, και αν και δεν είναι νομικά δεςμευτικζσ θ 

εφαρμογι τουσ κεωρείται ότι ζχει μεγάλθ θκικι ςθμαςία.  
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7.1.4 ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ- ΟΡΟΘΜΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΟΙΚΣΘ ΠΡΟΒΑΘ  

 

Εκτόσ από τα επίςθμα ψθφίςματα και τισ διακθρφξεισ διακυβερνθτικϊν οργανιςμϊν που ςχετίηονται 

με τθν πρόςβαςθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ, ανάλογεσ δθλϊςεισ και 

διακθρφξεισ ζχουν γίνει και ςε μθ κεςμικό διεκνζσ επίπεδο για κζματα που εςτιάηουν ςτθν ανοικτι 

πρόςβαςθ50 δθλαδι τθν ανάγκθ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ και τθ δθμιουργία εναλλακτικϊν 

ςχθμάτων διάχυςθσ του επιςτθμονικοφ περιεχομζνου. Γνωςτζσ και με το ακρϊνυμο ΒΒΒ οι τρείσ 

ςθμαντικότερεσ διεκνείσ πρωτοβουλίεσ είναι οι εξισ: 

 

Διακιρυξθ τθσ Πρωτοβουλίασ Ανοικτισ Πρόςβαςθσ τθσ Βουδαπζςτθσ51 

 

Στθ διακιρυξθ τθσ Βουδαπζςτθσ διατυπϊκθκε για πρϊτθ φορά ο όροσ open access (ανοικτι πρόςβαςθ). 

Σκοπόσ τθσ διακιρυξθσ ιταν να δοκεί ϊκθςθ ςτισ μεμονωμζνεσ διεκνείσ πρωτοβουλίεσ ϊςτε να 

καταςτοφν τα ερευνθτικά άρκρα όλων των επιςτθμονικϊν τομζων ελεφκερα διακζςιμα ςτο Διαδίκτυο. 

 

Διακιρυξθ τθσ Βθκεςδά για τθν Εκδοτικι Δραςτθριότθτα Ανοιχτισ Πρόςβαςθσ 52 

 

Ρρόκεςθ των ςυμμετεχόντων ιταν θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ ςχετικά με τθν 

ανοικτι πρόςβαςθ και θ δθμιουργία ενόσ ςυνόλου αρχϊν και κανόνων ανοικτισ πρόςβαςθσ που κα 

αποτελζςουν πρότυπο για τθν εκδοτικι δραςτθριότθτα του ερευνθτικοφ τουσ ζργου και κα εφαρμοςτοφν 

από όλουσ τουσ ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ, τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, τισ βιβλιοκικεσ και τουσ 

εκδότεσ. Σφμφωνα με τθν διακιρυξθ  για να είναι ζνα δθμοςίευμα ανοιχτισ πρόςβαςθσ κα πρζπει είναι ο 

δικαιοφχοσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων να εγγυάται ςε όλουσ τουσ χριςτεσ τθ δωρεάν και χωρίσ 

                                                      

 

50
  Θ ανοικτι πρόςβαςθ ορίηεται ωσ θ «ελεφκερθ, άμεςθ, διαρκισ και απαλλαγμζνθ από τζλθ και τουσ περιςςότερουσ 

περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε ψθφιακό ακαδθμαϊκό περιεχόμενο» (Suber 2004). 
51

 Budapest Open Access Initiative , Φεβρουάριοσ 2002 , διακζςιμο από http://www.soros.org/openaccess/read.shtml 
52

Bethesda Statement on Open Access Publishing , Απρίλιοσ 2003 , διακζςιμο από 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 

http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
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περιοριςμοφσ πρόςβαςθ ςτα δθμοςιεφματά του και να τουσ δίνει το δικαίωμα να τα αντιγράψουν, 

διανείμουν και προβάλουν δθμόςια κακϊσ και να δθμιουργιςουν και διανείμουν παράγωγα τουσ. 

 

 

Διακιρυξθ του Βερολίνου για τθν Ανοικτι Πρόςβαςθ ςτθ Γνϊςθ των Θετικϊν και Ανκρωπιςτικϊν 

Επιςτθμϊν53 

 

Θ Διακιρυξθ καλεί τουσ ερευνθτζσ να καταςτιςουν το επιςτθμονικό τουσ ζργο ελεφκερα διακζςιμο ςε 

όλουσ με μόνθ προχπόκεςθ τθν αναφορά του δθμιουργοφ. Ρροτείνει τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ και παρζχει οδθγίεσ εφαρμογισ που απευκφνονται ςε ερευνθτικά ινςτιτοφτα, 

βιβλιοκικεσ, αρχεία και μουςεία. 

  

                                                      

 

53
 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities , Οκτϊβριοσ 2003 , διακζςιμο από 

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_gr.pdf 

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_gr.pdf
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7.2 ΕΤΡΩΠΑΙΚΘ ΕΝΩΘ 

  

Λςτορικά θ πρϊτθ Διακυβερνθτικι Ευρωπαϊκι Συνκικθ που ζκανε αναφορά ςτθν διάκεςθ δθμόςιων 

πλθροφοριϊν ιταν θ Σφμβαςθ για τθν ίδρυςθ του  Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Ατομικϊν Ερευνϊν (CERN)54. 

Στο άρκρο 2 τθσ Συνκικθσ όπου παρατίκενται οι ςκοποί του υπό ςφςταςθ οργανιςμοφ , δθλϊνεται ότι 

όλα τα αποτελζςματα τθσ ερευνθτικισ και κεωρθτικισ εργαςίασ που διεξάγεται κα πρζπει να 

δθμοςιεφονται ι να είναι γενικά διακζςιμα55. 

Το 1992 με τθν Συνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υιοκετικθκε από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο θ  

Διλωςθ 17 ςχετικά με το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν Ρλθροφορία. Θ Διλωςθ 17 υπογράμμιηε τθν ανάγκθ 

για διαφάνεια ςτθν διαδικαςία λιψθσ των αποφάςεων και καλοφςε το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι να 

λάβουν μζτρα για τθν διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ των κεςμικϊν οργάνων56. Με τθν 

επικφρωςθ τθσ Συνκικθσ του Άμςτερνταμ το 1997 το δικαίωμα για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία 

ενςωματϊκθκε ςτο ςϊμα τθσ ςυνκικθσ  με το άρκρο 255 ςτο οποίο αναγνωρίηεται το δικαίωμα κάκε 

φυςικοφ ι νομικοφ πρόςωπο το οποίο κατοικεί ι ζχει τθν καταςτατικι ζδρα του ςε ζνα κράτοσ μζλοσ, να  

ζχει πρόςβαςθ ςε ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ 

 

Στθ ςυνζχεια κα εξετάςουμε το νομικό πλαίςιο βάςει του οποίου δίνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

ςτισ πλθροφορίεσ Ευρωπαϊκϊν κεςμικϊν οργάνων , ενϊ ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ κα αςχολθκοφμε με τισ 

βαςικζσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ που αφοροφν τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορία του Δθμοςίου τομζα των 

κρατϊν μελϊν. 

 

                                                      

 

54  Συνκικθ για τθν Μδρυςθ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Ρυρθνικϊν Ερευνϊν , Ραρίςι 1ι Λουλίου , 1953 όπωσ τροποποιικθκε 
ςτισ 17 Λανουαρίου 1971  (http://council.web.cern.ch/council/en/Governance/Convention.htm) 
55

  “The Organization shall provide for collaboration among European States in nuclear research of a pure scientific and 
fundamental character, and in research essentially related thereto. The Organization shall have no concern with work for 
military requirements and the results of its experimental and theoretical work shall be published or otherwise made generally 
available.”  
56

 “The Conference considers that transparency of the decision making process strengthens the democratic nature of the 
institutions and the public's confidence in the administration. The Conference accordingly recommends that the Commission 
submit to the Council no later than 1993 a report on measures designed to improve public access to the information available to 
the institutions.” 

http://council.web.cern.ch/council/en/Governance/Convention.htm
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7.2.1 Θ ΠΡΟΒΑΘ ΣΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ  ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   

 

Το 1996, το δικαίωμα πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτισ πλθροφορίεσ και τα ζγγραφα των  κεςμικϊν 

οργάνων τθσ Ζνωςθσ κεςπίςτθκε με το άρκρο 255 τθσ Συνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ, όπωσ τροποποιικθκε από τθ ςυνκικθ του Άμςτερνταμ. Ο κανονιςμόσ (EΚ) 1049/200157 

υλοποιεί το δικαίωμα των πολιτϊν να λαμβάνουν ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ. 

 

Ο κανονιςμόσ (ΕΚ) 1049/2001 «για τθν πρόςβαςθ του κοινοφ ςτα ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ»  κακορίηει τισ αρχζσ, τουσ όρουσ και τουσ 

περιοριςμοφσ , που διζπουν το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ. Ωσ ζγγραφο ςφμφωνα με το Άρκρο 3 κεωρείται οποιοδιποτε περιεχόμενο 

ανεξάρτθτα από το μζςο καταγραφισ58  ενϊ θ πρόςβαςθ παρζχεται ςτο κοινό είτε φςτερα από γραπτι 

αίτθςθ, είτε απευκείασ ςε θλεκτρονικι μορφι χωρίσ να απαιτείται θ δικαιολόγθςθ του αιτιματοσ 

πρόςβαςθσ. 

Ο κανονιςμόσ όμωσ προβλζπει και ζνα μεγάλο αρικμό εξαιρζςεων από τθ υποχρζωςθ παροχισ 

εγγράφων. Σφμφωνα με τθν 9θ ετιςια αναφορά του Συμβουλίου για τον κανονιςμό πρόςβαςθσ ςε 

ζγγραφα ,  που αφορά το  ζτοσ 201059 , οι βαςικζσ αιτίεσ απόρριψθσ αιτιςεων πρόςβαςθσ είναι οι 

ακόλουκεσ : 

 Ρροςταςία τθσ δθμόςιασ Αςφάλεια 92 (7%) 

 Ρροςταςία Διεκνϊν Σχζςεων 319 (24.3%) 

 Ρροςταςία τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων 434 (33%) 

 Συνδυαςμόσ περιπτϊςεων οι άλλεσ αιτίεσ 469 (35.7%) 

                                                      

 

57
 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβοφλιου τθσ 30ισ Μαΐου 2001 για τθν 

πρόςβαςθ του κοινοφ ςτα ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ 
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_el.pdf) 
58

 Βλ. Άρκρο 3 – Οριςμοί παρ.α : ««ζγγραφο»: οποιοδιποτε περιεχόμενο ανεξάρτθτα από το χρθςιμοποιθκζν υπόκεμα 
(γραμμζνο ςε χαρτί ι αποκθκευμζνο υπό θλεκτρονικι μορφι, ι με θχθτικι, οπτικι ι οπτικοακουςτικι εγγραφι) που αφορά 
τισ πολιτικζσ, τισ δράςεισ και τισ αποφάςεισ αρμοδιότθτασ του κεςμικοφ οργάνου» 
59

 Διακζςιμθ ςτο http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/EU/eu-council-ninth-ann-report-on-access-
regulation-7450-rev1-11.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/r1049_el.pdf
http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/EU/eu-council-ninth-ann-report-on-access-regulation-7450-rev1-11.pdf
http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/EU/eu-council-ninth-ann-report-on-access-regulation-7450-rev1-11.pdf
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Το κόςτοσ τθσ παραγωγισ και τθσ αποςτολισ αντιγράφων δφναται να χρεωκεί ςτον αιτοφντα. Θ 

επιβάρυνςθ αυτι όμωσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό κόςτοσ τθσ παραγωγισ και τθσ 

αποςτολισ αντιγράφων. Θ εξζταςθ επί τόπου, τα αντίγραφα μζχρι 20 ςελίδεσ και θ άμεςθ πρόςβαςθ με 

θλεκτρονικι μορφι είναι δωρεάν60. 

Οι ςτατιςτικζσ δείχνουν ότι, κατά γενικό κανόνα, το Συμβοφλιο και θ Επιτροπι ικανοποιοφν δφο ςτισ 

τρεισ αιτιςεισ πρόςβαςθσ. Το Κοινοβοφλιο ικανοποιεί περιςςότερο του 80% των αιτιςεων που του 

απευκφνονται, πράγμα που εξθγείται ςε μεγάλο βακμό από τθ δθμόςια φφςθ των ςυνεδριάςεϊν του. 

Ραρόλο που όλο και περιςςότεροι πολίτεσ κάνουν χριςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςισ, οι περιςςότερεσ 

αιτιςεισ υποβάλλονται από πρόςωπα ειδικευμζνα ςτισ υποκζςεισ τθσ ΕΕ: οικονομικοί παράγοντεσ, 

δικθγορικά γραφεία, ΜΚΟ και πανεπιςτθμιακοί61. 

Σθμαντικι είναι και θ πρόβλεψθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1049/2001 για τθν δθμιουργία μθτρϊου 

εγγράφων ςε θλεκτρονικι μορφι από κάκε κεςμικό όργανο τθσ Ε.Ε 62 , μζςω του οποίου οι πολίτεσ 

ενθμερϊνονται για τισ πλθροφορίεσ που κατζχει και επιπλζον ζχουν τθ δυνατότθτα να αναηθτιςουν και 

να ανακτιςουν ζγγραφα και πλθροφορίεσ. Οι κυριότεροι ιςτότοποι μθτρϊων εγγράφων τουσ οποίουσ 

διαχειρίηονται τα κεςμικά όργανα είναι οι εξισ: 

Νομοκεςία τθσ ΕΕ (EUR-LEX) http//eur-lex.europa.eu/en/index.htm 

Νομοκετικά ζγγραφα ςτο ςτάδιο τθσ προπαραςκευισ http//ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm 

Νομοκετικό παρατθρθτιριο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  http//www.europarl.europa.eu/oeil/ 

Μθτρϊο των εγγράφων τθσ Επιτροπισ http//www.europarl.europa.eu/registre/recherche/Re

chercheSimplifiee.cfm 

Μθτρϊο επιτροπολογίασ http//www.consilium.europa.eu/cms3_applications/s

howPage.asp 

         Πίνακασ 8 : Μθτρϊα Εγγράφων των Θεςμικϊν Οργάνων Σθσ  Ε.Ε 

                                                      

 

60
 Βλ. Άρκρο 10 παρ.1 

61 Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων : πράςινθ βίβλοσ , Θ δθμόςια πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που βρίςκονται ςτθν κατοχι 
των οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/gp_el.pdf) 
62 Βλ. Άρκρο 11 παρ.1 : «Ρροκειμζνου να πραγματωκοφν τα δικαιϊματα των πολιτϊν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ κανονιςμοφ, 
κάκε κεςμικό όργανο προςφζρει πρόςβαςθ ςε μθτρϊο εγγράφων. Θ πρόςβαςθ ςτο μθτρϊο πρζπει να παρζχεται με 
θλεκτρονικι μορφι. Τα ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων καταχωροφνται ςτο μθτρϊο χωρίσ κακυςτζρθςθ.» 

http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/gp_el.pdf)
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Το 2007 θ Επιτροπι εξζδωςε μια πράςινθ βίβλο με τίτλο «Θ δθμόςια πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που 

βρίςκονται ςτθν κατοχι των οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ» μζςω τθσ οποία εγκαινίαςε μια 

δθμόςια διαβοφλευςθ 63  για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ 1049/2001 προσ τθν κατεφκυνςι 

περαιτζρω βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των κεςμικϊν οργάνων.   

                                                      

 

63
 Διαβοφλευςθ θ οποία ζλαβε χϊρα από τα μζςα Απριλίου ωσ τα μζςα Λουλίου 2007 και τα αποτελζςματα τθσ οποίασ είναι 

διακζςιμα από τον ιςτότοπο τθσ Επιτροπισ  
http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/report_on_the_outcome_final.pdf. 

http://ec.europa.eu/transparency/revision/docs/report_on_the_outcome_final.pdf
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7.2.2 ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΘΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ  

Οι βαςικζσ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ που ςυνδζονται με το κζμα τθσ διάκεςθσ δεδομζνων του δθμοςίου 

τομζα είναι  δφο. 

 Θ Οδθγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 17θσ 

Νοεμβρίου 2003 για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα (PSI 

Directive64) . 

 Θ Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ 

Μαρτίου 2007 για τθ δθμιουργία υποδομισ χωρικϊν πλθροφοριϊν ςτθν Ευρωπαϊκι 

Κοινότθτα (Inspire65). 

 

 

 

7.1.1.1 Θ ΟΔΘΓΛΑ PSI 

 

Θ γενικι αρχι που διζπει τθν οδθγία 2003/98/ΕΚ αναφζρεται ςτθν μζριμνα εκ μζρουσ των κρατϊν 

μελϊν προκειμζνου να διευρυνκεί θ πρόςβαςθ ςτα δθμόςια ζγγραφα. Βάςει αυτισ , ςτισ περιπτϊςεισ 

που επιτρζπεται θ περαιτζρω χριςθ εγγράφων (φυςικϊν ι θλεκτρονικϊν)  τα οποία ευρίςκονται ςτθν 

κατοχι φορζων του δθμόςιου τομζα, τα ζγγραφα αυτά πρζπει να είναι επαναχρθςιμοποιιςιμα για 

εμπορικοφσ ι μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ  , και όπου αυτό είναι δυνατόν, να διατίκενται με θλεκτρονικά 

μζςα. 

Πςον αφορά ςτθν επιβολι τελϊν για τθ  παροχι δεδομζνων του δθμοςίου τομζα , θ οδθγία ορίηει 

μια μζγιςτθ αποηθμίωςθ ( θ οποία ορίηεται περιγραφικά ωσ το κόςτοσ ςυλλογισ, παραγωγισ, 

αναπαραγωγισ και διάδοςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ εφλογθσ απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ ) και 

προτείνει ζνα μοντζλο αποτίμθςθσ του κόςτουσ βαςιςμζνο ςε παράγοντεσ όπωσ το τεχνικό κόςτοσ 

ςυγκζντρωςθσ και διάκεςθσ των δεδομζνων.  

                                                      

 

64
 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive/psi_directive_el.pdf 

65
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:EL:PDF 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive/psi_directive_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:EL:PDF
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Θ ςυνειςφορά τθσ οδθγίασ PSI ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ αγοράσ δεδομζνων δεν ιταν πάντωσ 

αυτι που αρχικά ανζμενε θ Ευρωπαϊκι επιτροπι.  Σχεδιάςτθκε και εκδόκθκε ωσ προϊόν ζντονου 

ςυμβιβαςμοφ ςε μια εποχι που πολλά κράτθ μζλθ ιταν ιδεολογικά μθ πρόκυμα να απεμπολιςουν το 

μονοπϊλιο που επί χρόνια αςκοφςαν επί τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ. Ζτςι από το πρϊτο άρκρο τθσ 

οδθγίασ ειςάγεται ζνα μεγάλο εφροσ εξαιρζςεων  ςχετικά με τθν υποχρζωςθ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ. 

Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν πρόβλεψθ τθσ οδθγίασ που επιτρζπει ςτα κράτθ-μζλθ να αρνθκοφν τθν 

πρόςβαςθ ςε πλθροφορία , εφόςον το ιςχφον εκνικό δίκαιο απαιτεί τθν φπαρξθ νόμιμου ςυμφζροντοσ 

για τθν πρόςβαςθ ςε ζγγραφα ι δεδομζνα66 και τισ εξαιρζςεισ για δεδομζνα που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ 

εκπαιδευτικά και ερευνθτικά ιδρφματα , πανεπιςτιμια , πολιτιςτικοί ςφλλογοι , μουςεία , βιβλιοκικεσ και  

Δθμόςια Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ . 

Στθ χϊρα μασ θ οδθγία ενςωματϊκθκε ςχεδόν αυτοφςια ςτο εκνικό δίκτυο με τον Νόμο 3448/2006 , 

ςτον οποίο γίνεται αναφορά ςε όλεσ τισ εξαιρζςεισ υποχρζωςθσ παροχισ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορία , τισ 

οποίεσ προβλζπει θ αρχικι οδθγία.  

 

7.2.1.2 Θ ΟΔΘΓΛΑ ΓΛΑ ΤΑ ΓΕΩΧΩΛΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Θ οδθγία 2007/2/ΕΚ  (οδθγία Inspire67) εναρμονίηει τισ διαδικαςίεσ διάκεςθσ και ορίηει τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ γεωχωρικϊν δεδομζνων που αφοροφν ςτο περιβάλλον, μεταξφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε 

εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θ εν λόγω οδθγία επιηθτεί να επιλφςει τα προβλιματα διακεςιμότθτασ, 

ποιότθτασ, οργάνωςθσ και προςβαςιμότθτασ τθσ χωρικισ πλθροφορίασ που τθρείται ςε επίπεδο χϊρασ 

προκειμζνου να δθμιουργιςει το πλαίςιο εφαρμογισ διευρωπαϊκισ πολιτικισ για το περιβάλλον με 

δυνατότθτα επζκταςθσ και ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ , των μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ. 

                                                      

 

66
 Βλ Άρκρο 1 π.3 : «Θ παροφςα οδθγία βαςίηεται ςτα υφιςτάμενα ςτα κράτθ μζλθ κακεςτϊτα πρόςβαςθσ και δεν κίγει τα 

κακεςτϊτα αυτά. Θ παροφςα οδθγία δεν εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ πολίτεσ ι επιχειριςεισ πρζπει να 
αποδεικνφουν ότι ζχουν ςυγκεκριμζνο ςυμφζρον δυνάμει του κακεςτϊτοσ πρόςβαςθσ προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ 
ςτα ζγγραφα.» 
67

 Ονομαςία που υποδθλϊνει τα αρχικά τθσ φράςθσ Infrastructure for Spatial Information in Europe (Ευρωπαϊκι Υποδομι 
Χωρικϊν Ρλθροφοριϊν). 
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Με τθν οδθγία διαμορφϊνεται το νομικό πλαίςιο για τθ δθμιουργία και λειτουργία υποδομισ 

χωρικϊν πλθροφοριϊν ςτθν Ευρϊπθ, με ςκοπό τθ χάραξθ, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ 

των κοινοτικϊν πολιτικϊν, ςε όλα τα επίπεδα, και τθν παροχι πλθροφοριϊν του δθμοςίου τομζα. 

Τα βαςικά προβλιματα που επιχειρεί να παρακάμψει θ οδθγία , αφοροφν τθν περιοριςμζνθ 

πρόςβαςθ του κοινοφ ςε ςφνολα γεωχωρικϊν δεδομζνων , τθν αςυμβατότθτα των προτφπων περιγραφισ 

γεωχωρικϊν  δεδομζνων  κακϊσ και τα προβλιματα που προκφπτουν από διαφορετικά νομικά πλαίςια 

μεταξφ των κρατϊν μελϊν όςον αφορά τθν παραγωγι , αδειοδότθςθ και διάκεςθ γεωχωρικϊν 

δεδομζνων. 

 

  



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   7. Θ ΔΛΕΚΝΘΣ ΔΛΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΑΝΟΛΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 134 

 

7.2.3 ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΣΘΝ  ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  & ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ  

 

7.2.3.1 ΕΥΩΡΑΛΚΟ ΚΕΚΤΘΜΕΝΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ 

 

H Οδθγία 95/46/ΕΚ αποτελεί το βαςικό κείμενο αναφοράσ, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, ςτα κζματα 

προςταςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Κεςπίηει ζνα κανονιςτικό πλαίςιο που αποςκοπεί 

ςτθν εγκακίδρυςθ μιασ ιςορροπίασ μεταξφ ενόσ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των 

προςϊπων και τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςε όλθ  τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ . Ρροσ το ςκοπό αυτό, θ οδθγία ορίηει τα όρια για τθ ςυλλογι και τθ χρθςιμοποίθςθ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ηθτά τθ δθμιουργία, ςε κάκε κράτοσ μζλοσ, ενόσ ανεξάρτθτου 

εκνικοφ οργανιςμοφ επιφορτιςμζνου με τθν προςταςία των δεδομζνων αυτϊν68. 

Το 2002 με τθν Οδθγία 2002/58/ΕΚ 69  για τθν «προςταςία ιδιωτικισ ηωισ ςτισ θλεκτρονικζσ 

επικοινωνίεσ» αναγνωρίηεται ότι : «Οι τεχνολογίεσ, των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), ιδίωσ 

το Διαδίκτυο και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαιτοφν τθν επιβολι ειδικϊν όρων για τθ διαςφάλιςθ του 

δικαιϊματοσ ςεβαςμοφ τθσ ιδιωτικισ ηωισ». Θ οδθγία περιζχει ουςιϊδεισ κανόνεσ που προορίηονται να 

εξαςφαλίςουν τθν εμπιςτοςφνθ των χρθςτϊν ςτισ υπθρεςίεσ και τισ τεχνολογίεσ θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν. 

Μια ςθμαντικι εξζλιξθ ςτον ευρωπαϊκό ςυνταγματικό πολιτιςμό που ςχετίηεται με τθν προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων, αποτζλεςε και θ  υιοκζτθςθ του Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων ςτθ 

Σφνοδο τθσ Νίκαιασ (Δεκζμβριοσ 2000).  Στο άρκρο 8 του Χάρτθ που αναφζρεται ςε «προςταςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» αποτυπϊνεται το ευρωπαϊκό κεκτθμζνο ωσ προσ τθν προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

  

                                                      

 

68
  Θ  ίδια θ οδθγία ςυνοδεφεται από τθν ανάδειξθ του Ευρωπαίου Επόπτθ για τθν Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων. 

69
 Οδθγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 12θσ Λουλίου 2002, ςχετικά με τθν επεξεργαςία 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 
(οδθγία «προςταςία ιδιωτικισ ηωισ ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ») *Επίςθμθ Εφθμερίδα L 201 τθσ 31.07.2002+. 
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7.2.3.2 Θ ΟΔΘΓΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οι βάςεισ δεδομζνων προςτατεφονταν γενικά όπωσ τα γραπτά κείμενα βάςει 

των νόμων περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (Sui Generis protection70). Επιπλζον με τθν οδθγία 96/9/ΕΟΚ   

ςχετικά με τθ νομικι προςταςία των βάςεων δεδομζνων , ζγινε ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ βάςθ δεδομζνων 

και αναγνωρίςτθκαν ςτουσ δθμιουργοφσ τουσ δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (Άρκρο 3 τθσ 

οδθγίασ). Θ ζννοια τθσ βάςθσ όπωσ κακορίςτθκε από τθν Οδθγία 96/9/ΕΟΚ71 είναι: «ςυλλογι ζργων, 

δεδομζνων ι ανεξάρτθτων ςτοιχείων, διευκετθμζνων κατά ςυςτθματικό ι μεκοδικό τρόπο και 

ατομικϊσ προςιτϊν με θλεκτρονικά ι μζςα ι κατ’ άλλον τρόπο» (Άρκρο. 1 παρ. 2 τθσ οδθγίασ). Ππωσ 

ερμινευςε  το Δικαςτιριο Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθν ζννοια αυτι, θ Οδθγία εφαρμόηεται ςε κάκε 

ςυλλογι θ οποία α) περιζχει ζργα, δεδομζνα ι άλλα ςτοιχεία που μποροφν να χωριςτοφν τα μεν από τα 

δε χωρίσ να επθρεαςτεί θ αξία του περιεχομζνου τουσ και β) περιλαμβάνει μια μζκοδο ι ζνα ςφςτθμα, 

οποιαςδιποτε φφςεωσ, που να κακιςτά δυνατι τθν ανεφρεςθ κάκε ςυςτατικοφ τθσ βάςθσ δεδομζνων 

ςτοιχείου. 

Θ Οδθγία 96/9/ΕΚ κζςπιςε και εναρμόνιςε ςε όλα τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ τθ 

νομικι προςταςία των βάςεων δεδομζνων με βάςθ ζνα διπλό ςφςτθμα :  

 το δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ για τισ πρωτότυπεσ βάςεισ δεδομζνων,  και  

 το ςυγγενικό δικαίωμα (δικαίωμα sui generis) για τισ βάςεισ δεδομζνων που δεν είναι 

πρωτότυπεσ αλλά ενςωματϊνουν μια ςθμαντικι επζνδυςθ. 

 

Πρωτότυπεσ Βάςεισ 

Οι πρωτότυπεσ βάςεισ δεδομζνων προςτατεφονταν ωσ ςυλλογικά ζργα και πριν τθν οδθγία. Με τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ οδθγίασ όμωσ θ προςταςία τουσ εξειδικεφκθκε και ζγινε πιο ςυγκεκριμζνθ. Ο 

δθμιουργόσ μιασ πρωτότυπθσ βάςθσ δεδομζνων αποκτά αποκλειςτικό δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

ςτθ βάςθ. 

                                                      

 

70
 Στο δίκαιο, ο όροσ sui generis είναι ζνασ όροσ που χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι ενόσ νομικοφ χαρακτθριςμοφ που 

υπάρχει ανεξάρτθτα από άλλεσ κατθγοριοποιιςεισ, λόγω τθσ μοναδικότθτασ του. Στο δίκαιο τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ο 
όροσ sui generis χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει τθν ιδιοκτθςία ενόσ ζργου που οφείλει τθν φπαρξθ του αποκλειςτικά και μόνο 
ςτον δθμιουργό του. 
71

 και μεταφζρκθκε ςτο Ελλθνικό δίκαιο με τον νόμο 2121/1993 
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Θ πρωτοτυπία τθ βάςθσ δεδομζνων ζγκειται ςτθν επιλογι και διευκζτθςθ του υλικοφ και ςτον τρόπο 

ανάκτθςθσ του από το χριςτθ και όχι ςτο περιεχόμενο αυτό κάκε αυτό τθσ βάςθσ. Κατά ςυνζπεια το 

δικαίωμα αφορά μόνο τθ βάςθ και όχι το περιεχόμενο τθσ (το οποίο μπορεί όμωσ να ςυνεχίηει να 

προςτατεφεται από τον κλαςςικό δίκαιο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ). Ο δθμιουργόσ μιασ βάςθσ 

δεδομζνων με δθμοτικά τραγοφδια για παράδειγμα, αποκτά δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτθ βάςθ 

που δθμιοφργθςε ωσ ςφνολο (αν είναι πρωτότυπθ θ ταξινόμθςθ), όχι όμωσ και ςτα μεμονωμζνα 

τραγοφδια, τα οποία ωσ δθμοτικά δεν προςτατεφονται από τθν πνευματικι ιδιοκτθςία. Αντίςτοιχα και το 

δικαίωμα του δθμιουργοφ μιασ βάςθσ δεδομζνων π.χ. βιβλίων επιςτθμονικισ φανταςίασ δε κίγει το 

δικαίωμα του κάκε ςυγγραφζα ι εκδότθ ςτο ζργο του. 

Ο δθμιουργόσ μπορεί να απαγορεφει (ι να επιτρζπει μόνο ζναντι αμοιβισ) τθν αναπαραγωγι τθσ 

βάςθσ (ωσ ςυνόλου), τθν τροποποίθςι τθσ, τθ διανομι και τθν παρουςίαςι τθσ ςτο κοινό. Σε αντίκεςθ με 

τα υπόλοιπα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, δεν επιτρζπεται αναπαραγωγι τθσ βάςθσ δεδομζνων 

οφτε για ιδιωτικι χριςθ. Θ διάρκεια του δικαιϊματοσ είναι θ κανονικι διάρκεια των δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, δθλαδι όςο ηει ο δθμιουργόσ και 70 χρόνια από το κάνατό του. 

 

Μθ πρωτότυπεσ Βάςεισ 

Υπάρχουν όμωσ και πολλζσ βάςεισ δεδομζνων, οι οποίεσ δεν ζχουν να επιδείξουν ιδιαίτερθ 

πρωτοτυπία ςτθν ταξινόμθςθ του υλικοφ, είναι όμωσ προϊόντα υψθλϊν οικονομικϊν επενδφςεων72. Οι μθ 

πρωτότυπεσ βάςεισ δεδομζνων είναι εκείνεσ οι οποίεσ παρουςιάηουν το μεγαλφτερο ενδιαφζρον από τθν 

άποψθ του ηθτιματοσ που εξετάηουμε γιατί θ παραγωγι  ι ςυλλογι δεδομζνων  από το κράτοσ εμπίπτει 

ςε αυτιν τθν κατθγορία ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων. Για τισ βάςεισ δεδομζνων αυτζσ θ οδθγία  

προβλζπει τθν προςταςία του καταςκευαςτι με ζνα δικαίωμα «ειδικισ φφςθσ» (sui generis), το οποίο 

είναι ςτθν ουςία ζνα ςυγγενικό δικαίωμα. Ο καταςκευαςτισ βάςθσ δεδομζνων 73 ζχει τζτοιο δικαίωμα 

ςτθ βάςθ, εφόςον θ τελευταία είναι προϊόν ςθμαντικισ (ποςοτικά ι ποιοτικά)  επζνδυςθσ. Νομολογιακά 

ζχει κρικεί ότι θ ζννοια τθσ επζνδυςθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν οδθγία απαιτεί όχι μόνο τθν επζνδυςθ 

μεγάλου οικονομικοφ ποςοφ αλλά επιπλζον και τθν ανάλθψθ ρίςκου. Ζτςι ςθμαντικζσ οικονομικζσ 

                                                      

 

72
 ακριβϊσ αυτι τθν επζνδυςθ του  καταςκευαςτι τουσ είναι που ςτοχεφει θ οδθγία να προςτατεφςει παρόλο που δεν 

πρόκειται για πρωτότυπο πνευματικό δθμιοφργθμα. 
73

 Ωσ Καταςκευαςτισ τθσ βάςθσ δεδομζνων κεωρείται αυτόσ που λαμβάνει τθν πρωτοβουλία για τθν καταςκευι τθσ βάςθσ και 
επωμίηεται τον κίνδυνο των επενδφςεων. Ο καταςκευαςτισ βάςθσ δεδομζνων, ςε αντίκεςθ με το δθμιουργό πρωτότυπθσ 
βάςθσ δεδομζνων, μπορεί να είναι και νομικό πρόςωπο. 
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επενδφςεισ εκ μζρουσ φορζων του Δθμοςίου τομζα για τθν δθμιουργία μθ πρωτότυπων βάςεων 

δεδομζνων , μπορεί τελικά να μθν προςτατεφονται από το δικαίωμα «ειδικισ φφςθσ» κακότι τα κεφάλαια 

τουσ είναι διαςφαλιςμζνα από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό και επομζνωσ θ όποια επζνδυςθ δεν ενζχει 

ουςιαςτικό ρίςκο.   

 

 

 

Το δικαίωμα «ειδικισ φφςθσ» (sui generis) για μθ πρωτότυπεσ βάςεισ είναι διαφορετικό από το 

δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του δθμιουργοφ πρωτότυπθσ βάςθσ δεδομζνων. Διαρκεί 15 χρόνια 

από τθ δθμοςίευςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων (τθν κατάςταςι τθσ προςιτισ ςτο κοινό) και ανανεϊνεται με 

Μελζτθ Περίπτωςθσ : Landmark Nederland BV v Amsterdam City Council 

Τον Απρίλιο του 2009 το δικαςτικό τμιμα του ολλανδικοφ Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ (Raad van State), το ανϊτατο 

διοικθτικό δικαςτιριο ςτθν Ολλανδία, ζκεςε όρια ςτθ δυνατότθτα των δθμοςίων οργανιςμϊν να χρεϊνουν τθν πρόςβαςθ 

ςε βάςεισ δεδομζνων που ζχουν δθμιουργιςει , όταν αποφάνκθκε
1
 ότι μια δθμόςια αρχι δεν μπορεί να κρατάει τα 

πνευματικά δικαιϊματα ςε βάςεισ δεδομζνων οφτε να χρεϊνει , για δεδομζνα που ςυγκεντρϊκθκαν και οργανϊκθκαν με 

δθμόςιουσ πόρουσ , ςτα πλαίςια τθσ καταςτατικισ λειτουργίασ τθσ εν λόγω αρχισ
1
.   

Το ςυμβοφλιο τθσ πόλθσ του Άμςτερνταμ απαιτοφςε ζνα ετιςιο τζλοσ και εφάρμοηε μια περιοριςτικι άδεια χριςθσ επί  

μιασ βάςθσ περιβαλλοντολογικϊν δεδομζνων , ςτθν οποία θ Landmark Nederland BV ,  μια εταιρία παροχισ υπθρεςιϊν 

κτθματομεςιτικισ πλθροφόρθςθσ  , ηθτοφςε πρόςβαςθ. Μετά από προςφυγι που δικαίωςε τθν εταιρία , το ςυμβοφλιο τθσ 

πόλθσ ζκανε ζφεςθ  με τθν οποία ηιτθςε αποηθμίωςθ για τθν παροχι των δεδομζνων και, επίςθσ, κζλθςε να περιορίςει 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ, υποςτθρίηοντασ ότι  μια ςθμαντικι επζνδυςθ είχε πραγματοποιθκεί με τθν οργάνωςθ και 

ςυλλογι τθσ βάςθσ δεδομζνων.  

Το Δικαςτιριο απζρριψε τθν ζφεςθ που υποβλικθκε από τθν πόλθ του Άμςτερνταμ για τισ δαπάνεσ αποηθμίωςθσ για τθν 

παροχι πλθροφοριϊν οι οποίεσ  κα πωλοφνταν με ςκοπό το κζρδοσ. Το Δικαςτιριο ζκρινε ότι, ενϊ τα δεδομζνα κα 

μποροφςαν να κεωρθκοφν ότι αποτελοφν μια βάςθ δεδομζνων, επειδι υπιρχε μια ουςιαςτικι επζνδυςθ ςτθ ςυλλογι 

τουσ, θ πόλθ του Άμςτερνταμ δεν είχε αναλάβει κανζνα ρίςκο προχωρϊντασ ςε αυτι τθ ςθμαντικι επζνδυςθ, και ωσ εκ 

τοφτου δεν μπορεί  να διεκδικιςει τα  δικαιϊματα τθσ βάςθσ δεδομζνων. Συνεπϊσ, θ πόλθ δεν είχε το δικαίωμα να 

επιβάλλει  οικονομικοφσ όρουσ ι άλλουσ  περιοριςμοφσ για τθ χριςθ των δεδομζνων αυτϊν από τθν Landmark. 
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κάκε περαιτζρω ςθμαντικι επζνδυςθ74. Το ειδικισ φφςθσ δικαίωμα απαγορεφει ςε τρίτουσ (ι επιτρζπει 

μόνο ζναντι αμοιβισ) τθν εξαγωγι ι και επαναχρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου ι ουςιϊδουσ , 

αξιολογοφμενου ποιοτικά ι ποςοτικά , μζρουσ του περιεχομζνου τθσ βάςθσ.75 Ραράλλθλα όμωσ θ 

Οδθγία δίνει ςτο νόμιμο χριςτθ το δικαίωμα να εξάγει και να επαναχρθςιμοποιεί επουςιϊδθ μζρθ τθσ 

βάςθσ δεδομζνων εφόςον δεν εκτελεί πράξεισ που ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με τθν κανονικι εκμετάλλευςθ 

τθσ βάςθσ ι κίγουν αδικαιολόγθτα τα νόμιμα ςυμφζροντα του δθμιουργοφ  

 

Σα προβλιματα και το μζλλον τθσ οδθγίασ  

 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε τον Δεκζμβριο του 2005 μια αναφορά για τθν ωσ τϊρα εφαρμογι 

τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία βάςεων δεδομζνων76.  Σφμφωνα με τθ αναφορά δεν βρζκθκαν 

αποδείξεισ ότι το ειδικισ φφςθσ δικαίωμα είναι επιτυχζσ ωσ προσ τουσ ςκοποφσ που είχε θ αναγνϊριςθ 

του. Κατά τθν αξιολόγθςθ, θ ευρωπαϊκι αγορά βάςεων δεδομζνων δεν ενιςχφκθκε  λόγω τθσ κζςπιςθσ 

του δικαιϊματοσ, ενϊ θ αμερικανικι αγορά βάςεων δεδομζνων παραμζνει ςτακερά πρϊτθ, ςε μια χϊρα 

όπου δεν υφίςταται, παρά τισ ιςχυρότατεσ πιζςεισ,  νομικι προςταςία βάςεων δεδομζνων παρόμοια με 

τθν Ευρϊπθ. Ππωσ θ ίδια θ Επιτροπι παραδζχεται ςτθν αξιολόγθςθ, το δικαίωμα ειδικισ φφςθσ δεν είχε 

προθγοφμενό του ςε καμία διεκνι ςυνκικθ, ενϊ θ αναλογία μεταξφ ευρωπαϊκϊν και αμερικανικϊν 

βάςεων δεδομζνων από 1 προσ 2 το 1996 (χρόνοσ ζκδοςθσ τθσ Οδθγίασ) ζγινε 1 προσ 3 (το 2004). 

Στθν αναφορά αυτιν καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι ωσ τϊρα δεν ζχει παρατθρθκεί θ αναμενόμενθ 

αφξθςθ βάςεων δεδομζνων: το 2004 παριχκθςαν όςεσ και πριν τθ κζςπιςθ τθσ Οδθγίασ. Επίςθσ τα ωσ 

τϊρα προβλιματα ςτθν εφαρμογι τθσ καταδεικνφουν τον κίνδυνο μζςω αυτισ τελικά να προςτατεφονται 

«γυμνζσ» πλθροφορίεσ, αποτζλεςμα ςαφϊσ ανεπικφμθτο. Θ αναφορά εξετάηει ακόμθ και το ενδεχόμενο 

κατάργθςθσ τθσ Οδθγίασ που κζςπιςε το ςχετικό δικαίωμα.  

                                                      

 

74
 Το άρκρου 10 τθσ Οδθγίασ προβλζπει ότι «οποιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ, αξιολογοφμενθ ποιοτικϊσ ι ποςοτικόσ, του 

περιεχομζνου μίασ βάςθσ δεδομζνων, που ζχουν ωσ αποτζλεςμα να κεωρείται ότι πρόκειται για νζα ουςιϊδθ επζνδυςθ, 
παρζχει ςτθ βάςθ που προκφπτει από τθν επζνδυςθ αυτι δικαίωμα ιδίασ διάρκειασ προςταςίασ». Με βάςθ το παραπάνω 
άρκρο ,  ο δθμιουργόσ ζχει τθ δυνατότθτα, ανανεϊνοντασ ουςιωδϊσ το περιεχόμενο τθσ βάςθσ του να «επανεκκινεί» ςυνεχϊσ 
τθν αντίςτροφθ μζτρθςθ τθσ 15ετοφσ προςταςίασ. Επιπλζον ο μθ ςαφισ οριςμόσ τθσ ζννοιασ «ποιοτικϊσ αξιολογοφμενθσ 
τροποποίθςθσ» διευκολφνει τουσ δθμιουργοφσ που επιδιϊκουν απεριόριςτθ χρονικά προςταςία ενϊ δθμιουργεί προβλιματα 
ςε όςουσ κελιςουν να χρθςιμοποιιςουν ελεφκερα το περιεχόμενο μίασ βάςθσ δεδομζνων. 
75

 Κατ’ εξαίρεςθ ο νόμιμοσ χριςτθσ μπορεί να εξάγει ουςιϊδεσ μζροσ τθσ βάςθσ χωρίσ τθν άδεια του δθμιουργοφ  για 
ιδιωτικοφσ ςκοποφσ, μόνο όμωσ όταν πρόκειται για μθ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων 
76

  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/evaluation_report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/evaluation_report_en.pdf
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7.2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΣΙΜΘΘ  ΣΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΑΓΟΡΑ ΔΘΜΟΙΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Αυτό που οδιγθςε τθν επιτροπι ςτθν ζκδοςθ των οδθγιϊν ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ του Δθμοςίου 

Τομζα και τα Γεωχωρικά Δεδομζνα ιταν θ ζρευνα PIRA που εκπονικθκε το 2000 77. Το βαςικό εφρθμα 

τθσ ζρευνασ ιταν ότι «ςτισ Η.Π.Α θ επζνδυςθ τθσ ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ (ςε οικονομικι αξία)  είναι 

διπλάςια από αυτι ςτο ςφνολο τθσ  Ε.Ε αλλά αποτιμάται ςε οικονομικό όφελοσ 40 φορζσ μεγαλφτερο από 

το αντίςτοιχο Ευρωπαϊκό.» Ωσ απάντθςθ ςτο γιατί ςυμβαίνει αυτό θ μελζτθ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα 

ότι οι Θ.Ρ.Α ζχουν ζνα μοντζλο ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ενϊ αντίκετα τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε ζνα μοντζλο 

που εςτιάηει ςτθν απόςβεςθ του κόςτουσ.  

Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε τόςο από τθν μελζτθ PIRA όςο και από μεταγενζςτερεσ μελζτεσ 

για τθν αποτίμθςθ τθσ οικονομικισ αξίασ τθσ αγοράσ δεδομζνων , είναι ςχετικά απλοϊκι. Βαςίςτθκε ςτισ 

απαντιςεισ μερικϊν εταιριϊν του χϊρου,  βάςει τον οποίων,  ζγινε αναγωγι και υπολογιςμόσ τθσ τελικισ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ. Θ μελζτθ PIRA υπολογίηει δφο βαςικά μεγζκθ. Το πρϊτο είναι θ Επενδυτικι αξία 

δθλαδι το ποςό που επενδφεται από τθν Κυβζρνθςθ για τθν παραγωγι και ςυλλογι δεδομζνων , ενϊ το 

δεφτερο θ Οικονομικι  αξία δθλαδι το μζροσ εκείνο του Εκνικοφ Ειςοδιματοσ που οφείλεται ςτθν αγορά 

των δεδομζνων. Από τθν μελζτθ προζκυψε ότι θ οικονομικι αξία τθσ αγοράσ δεδομζνων ςτισ Θ.Ρ.Α ιταν 

$750 διςεκατομμφρια δολάρια , (8% του τότε Α.Ε.Ρ των Θ.Ρ.Α) ενϊ τθσ Ε.Ε μόνο €68 διςεκατομμφρια 

ευρϊ (1% του τότε Ευρωπαϊκοφ Α.Ε.Ρ) .  

  

                                                      

 

77
 Commission of the European Communities, 30 October 2000. Commercial exploitation of Europe’s public sector information: 

Final Report for the European Commission Directorate General for the Information Society.  
(www.epsiplus.net/content/download/23804/314839/version/1/file/media_672+full+report.pdf) 

 Ε.Ε Θ.Π.Α 

Αξία Επζνδυςθσ  9.5 δισ 19 δισ 

Οικονομικι Αξία 68 δισ 750 δισ  

Πίνακασ 9 : Οικονομικι Αποτίμθςθ τθσ Αξίασ Σθσ Ευρωπαϊκισ Αγοράσ Δεδομζνων 

www.epsiplus.net/content/download/23804/314839/version/1/file/media_672+full+report.pdf
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Ζχει γίνει πλζον αποδεκτό από πολλοφσ ότι αυτά τα νοφμερα αποτελοφν μάλλον αποτζλεςμα 

δθμιουργικισ λογιςτικισ παρά ςοβαρζσ προςεγγίςεισ. Σχεδόν πζντε χρόνια αργότερα εκπονικθκε νζα 

μελζτθ , υπό τον τίτλο MEPSIR. Το προφανζσ που κα περίμενε κανείσ κα ιταν να δει ζςτω και μια μικρι 

αφξθςθ τθσ εκτίμθςθσ για τθν δυνθτικι οικονομικι αξία τθσ αγοράσ δεδομζνων (δεδομζνου ότι θ 

ανάπτυξθ μεταξφ 2000 και 2005 ιταν περίπου 3% του Ευρωπαϊκοφ Α.Ε.Ρ).  Θ εκτίμθςθ όμωσ που ζδωςε θ 

νζα μελζτθ ιταν πολφ μικρότερθ , με κεντρικι εκτίμθςθ μια αξία τθσ τάξθσ των 27 διςεκατομμυρίων 

ευρϊ.  Ακόμα όμωσ και αυτι θ εκτίμθςθ κεωρείται από πολλοφσ υπερβολικι78. 

  

                                                      

 

78
 Βλ. για παράδειγμα Robbin te Velde , Dialogic, «Public Sector Information: Why Bother?» ςτο «The Socioeconomic Effects of 

Public Sector Information on Digital Networks» διακζςιμο από το  The National Academies Press 
(http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12687) 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12687
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7.2.5 ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο που ςυνιλκε ςτθ Λιςςαβόνα, ςτισ 23/24 Μαρτίου 2000, όριςε για τθν 

Ευρϊπθ το φιλόδοξο ςτόχο να καταςτεί θ πλζον ανταγωνιςτικι και δυναμικι οικονομία ςτον κόςμο. 

Αναγνϊριςε επίςθσ  τθν επείγουςα ανάγκθ να εκμεταλλευτεί θ Ευρϊπθ ταχζωσ τισ ευκαιρίεσ τθσ νζασ 

οικονομίασ, και ιδιαίτερα του Διαδικτφου. Για τθν επίτευξθ των παραπάνω, οι αρχθγοί Κρατϊν και 

Κυβερνιςεων κάλεςαν το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι να εκπονιςουν ζνα «...ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 

δράςθσ για τθν θλεκτρονικι Ευρϊπθ (eEurope) ...». Στθν πορεία για τθν  θλεκτρονικι Ευρϊπθ   , θ 

δθμιουργία και χριςθ Ρανευρωπαϊκϊν υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και θ  εξαςφάλιςθ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ των διευρωπαϊκϊν δικτφων θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ εκνικϊν 

διοικιςεων , αποτελοφν απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. Στα πλαίςια αυτά , όπωσ είδαμε , θ Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ ζχει αναδείξει τθν ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων πλθροφοριϊν εντόσ των κοινϊν ςυνόρων των 

κρατϊν μελϊν ςε ςτόχο με υψθλι πολιτικι προτεραιότθτα. Στθν πράξθ θ περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν 

του δθμοςίου τομζα  υποςτθρίηεται και από μια ςειρά προγραμματικϊν δράςεων , πρωτοβουλιϊν και 

ςχεδίων δράςθσ , μεταξφ των οποίων : 

 Τα ςχζδια δράςθσ e-Europe  

 Τα ευρωπαϊκά πρόγραμμα ανάπτυξθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου e-content & e-content plus 

 Θ ςτρατθγικι i-2010 

 Το ψθφιακό κεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ (DAE). 

 Το ςχζδιο δράςθσ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 2011-2015 . 

 

Σα ςχζδια δράςθσ e-Europe 

 

Το πρϊτο πρόγραμμα δράςθσ e-Europe 2002 είχε ςαν ςτόχο τθν αφξθςθ του αρικμοφ ςυνδζςεων ςτο 

διαδίκτυο κακϊσ και τισ απαραίτθτεσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ για τθν απρόςκοπτθ ανάπτυξθ των 

τθλεπικοινωνιϊν και του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Το επόμενο ςχζδιο δράςθσ, γνωςτό ωσ e-Europe 2005, 

είχε ςαν βαςικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν και τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων 

και πολιτϊν τθσ Ε.Ε. ςε ευρυηωνικά δίκτυα. Βαςικό μζλθμα τθσ πρωτοβουλίασ ιταν ο περιοριςμόσ του 

ψθφιακοφ διαχωριςμοφ (digital divide) και θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία ειδικϊν 

πλθκυςμιακϊν ομάδων (e-inclusion).    
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Το πρόγραμμα eContent79 διάρκειασ 4 ετϊν (2001-2004) ιταν τμιμα του ςχεδίου δράςθσ eEurope, το 

οποίο επικυρϊκθκε από τα Ευρωπαϊκά Συμβοφλια τθσ Λιςαβόνασ και τθσ Φζιρα, το πρϊτο εξάμθνο του 

2000. Στισ βαςικζσ γραμμζσ δράςεισ του προγράμματοσ ςυμπεριελιφκθ και θ «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ 

και επζκταςθ τθσ χριςθσ όςον αφορά τισ πλθροφορίεσ του Δθμόςιου Σομζα».  

Το τετραετζσ πρόγραμμα (2005-08) eContentplus με ςυνολικό προχπολογιςμό € 149 εκατομμφρια 

ευρϊ εςτίαηε ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ αγοράσ όπου οι εξελίξεισ ιταν αργζσ: γεωγραφικό 

περιεχόμενο (ωσ βαςικό ςυςτατικό του περιεχομζνου του δθμοςίου τομζα), εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

πολιτιςτικό, επιςτθμονικό και ακαδθμαϊκό περιεχόμενο. Το Ρρόγραμμα υποςτιριξε επίςθσ τον 

πανευρωπαϊκό ςυντονιςμό για τθν δθμιουργία ςυλλογϊν ςε βιβλιοκικεσ, μουςεία και τθ διατιρθςθ τουσ 

ςε ψθφιακι μορφι προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ διακεςιμότθτα τθσ πολιτιςτικισ, ακαδθμαϊκισ και 

επιςτθμονικισ κλθρονομιάσ τθσ Ευρϊπθσ για μελλοντικι χριςθ. 

Στα πλαίςια του προγράμματοσ eContentplus 80 χρθματοδοτικθκαν επιμζρουσ προγράμματα 81 που 

ςχετίηονται με τισ πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα του Δθμοςίου Τομζα , όπωσ είναι θ πρϊτθ ζκδοςθ τθσ 

Europeana 82  και το κεματικό δίκτυο ePSIPlus 83 . Θ Europeana αποτελεί τθν πρϊτθ απόπειρα να 

ςυγκεντρωκεί και να διατεκεί δωρεάν ςε ψθφιακι μορφι το ςφνολο τθσ Ευρωπαϊκισ Ρολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ. Το Κεματικό Δίκτυο ePSIPlus δθμιουργικθκε για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ 

ευρωπαϊκισ οδθγίασ PSI και εςτιάηει ςε πζντε κεματικζσ περιοχζσ :  

1. Αποτίμθςθ τθσ προόδου και των ςυνεπειϊν των νομικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων. 

2. Οργάνωςθ και αλλαγι κουλτοφρασ ςτο δθμόςιο τομζα  (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποτίμθςθσ 

του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία PSI).  

3. Ενκάρρυνςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ πλθροφοριϊν του δθμοςίου τομζα από τισ επιχειριςεισ.  

                                                      

 

79
 Το πρόγραμμα eContent (2001-2004) κεςπίςκθκε με τθν απόφαςθ 2001/48/ΕΚ  του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2000 

ςχετικά με τθ κζςπιςθ πολυετοφσ κοινοτικοφ προγράμματοσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ χριςθσ του ευρωπαϊκοφ 
ψθφιακοφ περιεχομζνου ςτα παγκόςμια δίκτυα και για τθν προϊκθςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ ςτθν κοινωνία τθσ 
πλθροφορίασ. 
80

 απόφαςθ αρικ. 456/2005/EK του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβοφλιου τθσ 9θσ Μαρτίου 2005 ςχετικά με τθν 
κακιζρωςθ πολυετοφσ κοινοτικοφ προγράμματοσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ χρθςτικότθτασ του ψθφιακοφ 
περιεχομζνου ςτθν Ευρϊπθ. 
81

  Για αναλυτικι λίςτα των προγραμμάτων που χρθματοδοτικθκαν από το eContentplus βλζπε 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/projects/econtentplus/index_en.htm 
82

 Europeana : κοινό πολυγλωςςικό ςθμείο πρόςβαςθσ ςτθν ψθφιακι πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ , προχπολογιςμοφ  
6.200.000 ευρϊ. 
83

  http://www.epsiplus.net/ 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/projects/econtentplus/index_en.htm
http://www.epsiplus.net/
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4. Μελζτθ των οικονομικϊν επιπτϊςεων τθσ οδθγίασ με ζμφαςθ ςτθ τιμολόγθςθ και τθ χρζωςθ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των επιπτϊςεων ςτα δθμόςια ζξοδα και τον προχπολογιςμό των 

Δθμοςίων Οργανιςμϊν). 

5. Διαχείριςθ πλθροφοριϊν , πρότυπα και ποιότθτα των δεδομζνων. 

 

 

Η ςτρατθγικι i-2010 

 

Το i2010 είναι ζνα ςτρατθγικό πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που κακόριηε τισ γενικζσ πολιτικζσ 

κατευκφνςεισ για τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τα μζςα ενθμζρωςθσ με ορίηοντα τθν Ευρϊπθ του 

2010. Θ εν λόγω ςτρατθγικι αποτζλεςε τθ ςυνζχεια των δφο ςχεδίων δράςθσ «e-Europe 2002» και «e-

Europe 2005» και ςτουσ βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ περιλαμβάνονταν θ επζνδυςθ ςτθ  γνϊςθ και τθν 

καινοτομία, ϊςτε να ενιςχυκεί θ ανάπτυξθ και να δθμιουργθκοφν περιςςότερεσ και καλφτερθσ ποιότθτασ 

κζςεων απαςχόλθςθσ. Θ ςτρατθγικι i2010 εντάχκθκε ςτο  πλαίςιο τθσ ανακεωρθμζνθσ ςτρατθγικισ τθσ 

Λιςαβόνασ  και κεμελίωςε τρεισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ:  

 

1. τθν υλοποίθςθ ενόσ ενιαίου ευρωπαϊκοφ χϊρου τθσ πλθροφορίασ που κα ενκαρρφνει μια 

ανοιχτι και ανταγωνιςτικι εςωτερικι αγορά για τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και των 

μζςων ενθμζρωςθσ, 

2. τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των επενδφςεων ςτθν ζρευνα, ςτισ τεχνολογίεσ τθσ 

πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ (ΤΡΕ), 

3. μια ευρωπαϊκι κοινωνία τθσ πλθροφορίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ, θ οποία δίνει 

προτεραιότθτα ςτθν αναβάκμιςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν και τθσ ποιότθτασ ηωισ.   
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Η Ψθφιακι Ατηζντα για τθν Ευρώπθ 

 

Το ψθφιακό κεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ (DAE) είναι μία από τισ επτά εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ 

τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ ατηζντασ είναι να χαράξει μια πορεία για τθ 

μεγιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ δυναμικοφ των ΤΡΕ. Στα πλαίςια τθσ ψθφιακισ ατηζντασ 

και κάτω από τον πυλϊνα «Ενιαία Ψθφιακι Αγορά» ζχει ενταχκεί και θ δράςθ ςχετικά με το άνοιγμα των 

δεδομζνων του δθμοςίου τομζα84.  Σφμφωνα με τθν επιτροπι πρόκειται να καταρτιςτεί μια μελζτθ 

αξιολόγθςθσ των επιπτϊςεων των διάφορων επιλογϊν που κα προτακοφν με ςκοπό τθν ανακεϊρθςθ τθσ 

οδθγίασ PSI , κυρίωσ ςε ότι αφορά το πεδίο εφαρμογισ τθσ και τισ αρχζσ για τθν τιμολόγθςθ κατά τθν 

πρόςβαςθ και τθ χριςθ. 

 

Σο ςχζδιο δράςθσ για τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 2011 -2015 

 

Το ςχζδιο δράςθσ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 2011-2015 85  κακιερϊκθκε υποςτθρικτικά τθσ 

Ψθφιακισ Αντηζντασ για τθν Ευρϊπθ και ορίηει νζεσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ οι οποίεσ ςτθρίηονται ςτθ 

διλωςθ του Malmö 86.  Ρροβλζπονται 40 ειδικά μζτρα ςτο διάςτθμα τθσ επόμενθσ πενταετίασ.  Ανάμεςα 

ςτα μζτρα που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον άξονα Ενδυνάμωςθ των Χρθςτϊν είναι και θ περαιτζρω χριςθ 

πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα . Σθμαντικό μζτρο που μπορεί ζμμεςα να επθρεάςει τθν δυναμικι των 

ανοιχτϊν δεδομζνων είναι αυτό που αφορά τισ ανοιχτζσ προδιαγραφζσ και τθν διαλειτουργικότθτα (π.χ. 

εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ). 

  

                                                      

 

84
 Ρυλϊνασ «Ενιαία Ψθφιακι Αγορά» , Δράςθ 3: Άνοιγμα των δθμοςίων δεδομζνων για επαναχρθςιμοποίθςθ. 

85
 http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index_en.htm 

86
 Υπουργικι Διλωςθ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ θ οποία εγκρίκθκε ομόφωνα ςτο Malmö τθσ Σουθδίασ, ςτισ 18 

Νοεμβρίου 2009 
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/events/past/malmo_2009/press/ministerial-declaration-on-
egovernment.pdf) 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/events/past/malmo_2009/press/ministerial-declaration-on-egovernment.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/events/past/malmo_2009/press/ministerial-declaration-on-egovernment.pdf
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7.3 Θ.Π.Α 

 

Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ θ πρόςβαςθ και θ περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν τθσ ομοςπονδιακισ 

κυβζρνθςθσ ενιςχφεται λόγω του ςαφοφσ και απλοφ νομοκετικοφ πλαιςίου. Ρολίτεσ και επιχειριςεισ 

διακζτουν εκτεταμζνο δικαίωμα θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ και ανάλογεσ 

δυνατότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ τουσ για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Επιπλζον, τα τζλθ για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ περιορίηονται το πολφ ςε οριακζσ δαπάνεσ αναπαραγωγισ και διάδοςθσ. 

Οι εκτεταμζνεσ δυνατότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ που εξαςφαλίηει το νομικό κακεςτϊσ ςτισ ΘΡΑ 

οδιγθςαν ςε αγορά πλθροφοριϊν που βαςίηεται ςε πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα, πενταπλάςιασ, 

κατ' εκτίμθςθ, τθσ αντίςτοιχθσ αγοράσ τθσ ΕΕ.  Σχετικζσ βιομθχανίεσ των ΘΡΑ παρουςίαςαν ρυκμοφσ 

ανάπτυξθσ 10 ζωσ 30 % κατά τθν τελευταία δεκαετία. Στισ ΘΡΑ, θ ςυηιτθςθ ζχει πλζον μεταφερκεί, από 

κζματα πρόςβαςθσ, χρζωςθσ, δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και μεταπϊλθςθσ, ςε κζματα όπωσ 

λεπτομερζςτερα ηθτιματα εφαρμογισ, κοινά μεταδεδομζνα και εφαρμογι κοινϊν προτφπων. 

Το νομικό πλαίςιο που διζπει τθν πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία τθσ ομοςπονδιακισ 

κυβζρνθςθσ των Θ.Ρ.Α δομείται κυρίωσ ςτθ βάςθ νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων , μεταξφ των 

οποίων Ο νόμοσ για τθν Ελευκερία ςτθν Πλθροφορία (Freedom of Information Act) και ο νόμοσ για τθν 

Ρνευματικι Λδιοκτθςία (U.S Copyright Act)87. Αυτό που διαφοροποιεί το νομικό πλαίςιο των Θ.Ρ.Α από 

αυτό των περιςςότερων χωρϊν , είναι το γεγονόσ ότι ςτισ διατάξεισ του νομικοφ πλαιςίου για τθν 

πνευματικι ιδιοκτθςία προβλζπεται ρθτά88 θ μθ φπαρξθ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων για 

πλθροφορίεσ που παράγει θ ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ. Θ πρόβλεψθ αυτι δεν ιςχφει αυτόματα και για 

πλθροφορίεσ που παράγονται από δθμοςίουσ οργανιςμοφσ ςε τοπικό ι πολιτειακό επίπεδο , παρόλα που 

κάποιεσ πολιτειακζσ και τοπικζσ οντότθτεσ ακολουκοφν ανάλογθ πολιτικι.  Τζλοσ ςτισ Θ.Ρ.Α ζχει γίνει 

νομολογιακά δεκτό ότι θ ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων που αποτελοφν απλζσ αναπαραςτάςεισ 

γεγονότων τθσ πραγματικισ ηωισ δεν αποτελοφν δθμιουργικό ζργο και επομζνωσ δεν προςτατεφονται  

από τουσ νόμουσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

                                                      

 

87
  Μεταξφ άλλων νομοκετικϊν ρυκμίςεων  που αφοροφν τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία περιλαμβάνονται τα εξισ :  “The 

Sunshine in Government Act” , “Paperwork Reduction Act” , “Privacy Act” , “E-Government Act” κ.α 
88

  Ππωσ αναφζρεται ςτο section 105/Title 17 : “Copyright protection under this title is not available for any work of the United 
States Government…” 
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7.3.1 ΠΡΟΒΑΘ ΣΘ ΔΘΜΟΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ  

 

Στισ Θ.Ρ.Α υπάρχει νόμοσ για τθν πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία ιδθ από το 1966. Ο νόμοσ για 

τθν Ελευκερία τθσ Ρλθροφορίασ89  (FOIA) είναι ζνασ νόμοσ που επιτρζπει ςτουσ πολίτεσ να αιτθκοφν 

πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ του εκτελεςτικοφ τομζα τθσ Κυβζρνθςθσ. Ωςτόςο υπάρχουν αρκετζσ 

εξαιρζςεισ ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ δίνεται πρόςβαςθ, ςθμαντικότερεσ εκ των οποίων 

είναι αυτζσ που αφοροφν τθν εκνικι αςφάλεια , τα γεωλογικά και γεωφυςικά δεδομζνα , πλθροφορίεσ 

για τθν νομοκεςία ι τθν εποπτεία χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων κ.α 90. Επίςθσ θ αναφορά ςτθν 

εκτελεςτικι εξουςία εξαιρεί από τισ προβλζψεισ του νόμου τισ πολιτειακζσ κυβερνιςεισ , τουσ διμουσ , τα 

δικαςτιρια και το κογκρζςο. 30 χρόνια μετά τθν ψιφιςθ του,  ο FOIA τροποποιικθκε το  1996 για να 

καλφψει κζματα θλεκτρονικϊν πλθροφοριϊν. Μετά τισ επικζςεισ τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου 2001 και τθν 

ψιφιςθ του Νόμου για τθν Εκνικι Αςφάλεια91 οι περιοριςμοί του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ζχουν 

ενιςχυκεί αιςκθτά  , με τθν ειςαγωγι  για παράδειγμα εξαιρζςεων δθμοςίευςθσ πλθροφοριϊν που 

ςχετίηονται με κτίρια τθσ Ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ , τισ υποδομζσ τθλεπικοινωνιϊν και τα δίκτυα 

ενζργειασ και φδρευςθσ.  Εκτόσ των εξαιρζςεων που βαςίηονται ςτθν προςταςία τθσ Εκνικισ Αςφάλειασ , 

υπάρχουν επιπλζον εξαιρζςεισ που αφοροφν τθν προςταςία τθσ προςωπικισ ηωισ και του εμπορικοφ 

απορριτου. Ζτςι ςτισ Θ.Ρ.Α όπου ζνα μεγάλο ποςοςτό πλθροφοριϊν παράγονται από ιδιϊτεσ αναδόχουσ 

, θ Κυβζρνθςθ προςτατεφει τα δικαιϊματα του ιδιωτικοφ τομζα , με ςυνζπεια ζνα μεγάλο μζροσ 

πλθροφοριϊν να μθν γίνεται τελικά διακζςιμο ςτουσ πολίτεσ παρότι ζχει χρθματοδοτθκεί από τουσ ίδιουσ 

μζςω τθσ φορολογίασ. 

Επιπλζον του FOIA ςτισ Θ.Ρ.Α υπάρχουν ςυμπλθρωματικοί νόμοι όπωσ ο νόμοσ για τθν μείωςθ των 

εγγράφων92  και θ  εγκφκλιοσ Α-130 του Γραφείου Διαχείριςθσ και Ρροχπολογιςμοφ 93ςτθν οποία 

ςυνοψίηεται όλθ θ πολιτικι πρόςβαςθσ ςτθν δθμόςια πλθροφορία και προτείνονται οι βαςικζσ αρχζσ που 

πρζπει να ακολουκοφν οι κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοί.  Στθν εγκφκλιο A-130 αναγνωρίηεται 

ότι : 

                                                      

 

89
  Freedom of Information Act όπωσ τροποποιικθκε από τον Electronic Freedom of Information Act (1996). 

90
 Βλ. http://www.justice.gov/oip/foi-act.htm για αναλυτικι παρουςίαςθ του FOIA και των εξαιρζςεων που προβλζπει. 

91
  Homeland Security Act (2002)  διακζςιμο ςτο http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/hr_5005_enr.pdf 

92
 The Paperwork Reduction Act/1980, rev. 1995. 

93
  Circular A-130 of the Office of Management and Budget/1980, rev. 1996. 

http://www.justice.gov/oip/foi-act.htm
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/hr_5005_enr.pdf
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«Οι πλθροφορίεσ τθσ κυβζρνθςθσ είναι ζνασ πολφτιμοσ εκνικόσ πόροσ. Προςφζρουν ςτο κοινό γνϊςθ 

ςχετικά με τθν κυβζρνθςθ, τθν κοινωνία και τθν οικονομία – το παρελκόν, παρόν, και μζλλον. Είναι ζνα 

μζςο για τθ διαςφάλιςθ τθσ λογοδοςίασ τθσ κυβζρνθςθσ, για τθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν  και  τθ 

διατιρθςθ των καλϊν επιδόςεων τθσ οικονομίασ  και αποτελοφν αυτζσ κάκε αυτζσ  ζνα εμπόρευμα ςτθν 

αγορά». Επίςθσ διαπιςτϊνεται ότι  επειδι θ «ελεφκερθ ροθ πλθροφοριϊν μεταξφ Κυβζρνθςθσ και 

πολιτϊν είναι απαραίτθτθ ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία» , κα πρζπει θ Κυβζρνθςθ,  «να εξαλείψει τα 

γραφειοκρατικά εμπόδια, να μειϊςει το κόςτοσ τθσ πλθροφορίασ και να μεγιςτοποιιςει τα οφζλθ που 

προκφπτουν από αυτι» . 

Μετά τθν εκλογι των Δθμοκρατικϊν το 2009 , θ κυβζρνθςθ Obama προχϊρθςε ςε μια ςειρά 

πρωτοβουλιϊν για τθν βελτίωςθ του τρόπου διάκεςθσ των δθμοςίων δεδομζνων. Στα τζλθ Μάιου του 

2009 εγκαινιάςκθκε θ Πρωτοβουλία για τθν Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ94 (Open Government Initiative) μζςω 

τθσ οποίασ ξεκίνθςε ζνασ δθμόςιοσ διάλογοσ ςχετικά με  τθ διαφάνεια και τθ λογοδοςία τθσ εκτελεςτικισ 

εξουςίασ.  Ωσ αποτζλεςμα τθσ διαβοφλευςθσ αυτισ ςτο τζλοσ του 2009 εκδόκθκε θ Οδθγία για τθν 

Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ95 (Open Government Directive) θ οποία κακοδθγεί ςτουσ οργανιςμοφσ ςτθν 

ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων δράςεων για το άνοιγμα των δεδομζνων που διαχειρίηονται ςτο κοινό.  Στα 

κφρια ςθμεία τθσ οδθγίασ προβλζπεται ότι :  

 Οι ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει εντόσ 45 θμερϊν να καταςτιςουν διακζςιμα μζςω 

του  κεντρικοφ αποκετθρίου δεδομζνων data.gov τουλάχιςτον τρία «υψθλισ προςτικζμενθσ 

αξίασ» ςφνολα δεδομζνων. 

 Κάκε ομοςπονδιακι υπθρεςία κα πρζπει να ζχει ιςτοχϊρο  για τθν Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ. 

 Oι οργανιςμοί κα λάβουν οδθγίεσ από τθν Ομοςπονδιακι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του 

Ρροχπολογιςμοφ ςχετικά με τθ δθμιουργία online διαγωνιςμϊν που κα αφοροφν τον 

καλφτερο δυνατό τρόπο αξιοποίθςθσ των διακζςιμων δεδομζνων που ζχουν δθμοςιεφςει. 

 Εντόσ 120 θμερϊν, κάκε οργανιςμόσ κα πρζπει να δθμιουργιςει ζνα πλάνο για τθν Ανοιχτι 

Διακυβζρνθςθ το οποίο κα εξαςφαλίηει ότι οι αρχζσ τθσ δθμοςιότθτασ, τθσ διαφάνειασ, και 

τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ πολίτεσ κα αποτελοφν ςε μόνιμθ βάςθ μζροσ τθσ φιλοςοφίασ του 

οργανιςμοφ. 

                                                      

 

94
  Θ πρωτοβουλία αποτελεί ςυνζχεια τθσ πρϊτθσ πράξθσ του  υπζγραψε ο προζδροσ Ομπάμα μετά τθν ανάλθψθ των 

κακθκόντων του - τθν ζκδοςθ ςτισ 21 Λανουαρίου 2009 του Μνθμονίου του για τθ Διαφάνεια και τθ Λογοδοςία τθσ Διοίκθςθσ. 
95

  http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ogi-directive.pdf 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ogi-directive.pdf
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7.3.2 ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ  ΣΘΝ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ  

 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί , ςτισ Θ.Ρ.Α θ Ομοςπονδιακι Κυβζρνθςθ δεν κεωρείται φορζασ 

δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Θ μθ αναγνϊριςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

περιορίηεται ςτισ πλθροφορίεσ τθσ Ομοςπονδιακισ Κυβζρνθςθσ και  δεν ιςχφει αυτόματα και για 

πλθροφορίεσ που παράγονται από δθμοςίουσ οργανιςμοφσ ςε τοπικό ι πολιτειακό επίπεδο , παρόλο που 

ςε κάποιεσ πολιτειακζσ και τοπικζσ οντότθτεσ ακολουκείται  ανάλογθ πολιτικι.  Υπάρχουν επίςθσ 

οργανιςμοί τθσ Ομοςπονδιακισ Κυβζρνθςθσ για τουσ οποίουσ προβλζπεται ρθτι εξαίρεςθ από το 

κακεςτϊσ μθ αναγνϊριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Για παράδειγμα τα δεδομζνα του Εκνικοφ 

Λνςτιτοφτου για τα Ρρότυπα και τθν Τεχνολογία (National Institute of Standards and Technology) 

εξαιροφνται από τισ προβλζψεισ του Copyright Act για τα κυβερνθτικά δεδομζνα και πλθροφορίεσ. Ραρά 

τισ όποιεσ εξαιρζςεισ όμωσ , είναι γενικά παραδεκτό ότι το μοντζλο των Θ.Ρ.Α ςχετικά με τα πνευματικά 

δικαιϊματα του κράτουσ λειτουργεί κετικά τόςο για τουσ πολίτεσ όςο και για τουσ δθμοςίουσ 

οργανιςμοφσ αφοφ απλοποιεί τθν διαδικαςία εκκακάριςθσ και διάκεςθσ δθμοςίων δεδομζνων.  

Επιπλζον με τθν απόφαςθ του ανϊτατου δικαςτθρίου των Θ.Ρ.Α ςτθν υπόκεςθ Feist Publications, 

Inc. v. Rural Telephone Service Co 96  ζχει γίνει νομολογιακά δεκτό ότι θ ςυλλογι και επεξεργαςία 

δεδομζνων που αποτελοφν απλζσ αναπαραςτάςεισ γεγονότων τθσ πραγματικισ ηωισ δεν αποτελοφν 

δθμιουργικό ζργο και επομζνωσ δεν προςτατεφονται  από τουσ νόμουσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

Στθν ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ θ Feist Publications inc. είχε αντιγράψει πλθροφορίεσ που βρίςκονταν ςτον 

τθλεφωνικό κατάλογο τθσ Rural Telephone Service για να τισ ενςωματϊςει ςε δικό τθσ κατάλογο. Θ 

τελευταία υπζβαλε μινυςθ για παραβίαςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Το Δικαςτιριο ζκρινε ότι «…τα 

γεγονότα που δεν οφείλουν τθν προζλευςθ τουσ ςε μια πράξθ δθμιουργικότθτασ , δεν είναι πρωτότυπα , 

και ωσ εκ τοφτου δεν μποροφν να προςτατευτοφν με δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.".  Σε αντίκεςθ 

λοιπόν με τθν Ε.Ε όπου υφίςταται δικαίωμα «ειδικισ φφςθσ» (sui generis) ςτισ μθ πρωτότυπεσ βάςεισ 

δεδομζνων , ςτισ Θ.Ρ.Α δεν υπάρχει ανάλογο δικαίωμα και επομζνωσ θ αντιγραφι και 

επαναχρθςιμοποίθςθ μθ πρωτότυπων ςυνόλων δεδομζνων κακίςταται νόμιμθ. Το γεγονόσ αυτό εξθγεί εν 

πολλοίσ και τθν τεράςτια απόκλιςθ που παρατθρείται ςτισ επιδόςεισ τθσ αγοράσ βάςεων δεδομζνων 

μεταξφ Ε.Ε και Θ.Ρ.Α.  

                                                      

 

96
 Απόφαςθ 499 U.S. 340 διακζςιμθ ςτο http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=499&invol=340 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=499&invol=340
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7.3.4 ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΒΟΛΘ ΣΕΛΩΝ  

 

Στθν εγκφκλιο A-130 διατυπϊνονται οι βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να ακολουκοφνται από δθμόςιουσ 

οργανιςμοφσ ςχετικά με κζματα επιβολισ τελϊν επί  τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ. Σφμφωνα με τισ 

ςυςτάςεισ τισ εγκυκλίου κα πρζπει να γίνεται προςπάκεια ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ διάκεςθσ 

πλθροφορίασ και μεγιςτοποίθςθσ του οφζλουσ αυτισ για το κοινωνικό ςφνολο.  Επιπλζον δεν κα πρζπει 

να υπάρχουν χρεϊςεισ για χριςθ ι επαναχρθςιμοποίθςθ , ι αν αυτζσ υπάρχουν , για τον υπολογιςμό 

τουσ κα πρζπει να εξαιροφνται τα αρχικά κόςτθ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων.  Το μοντζλο 

που χρθςιμοποιείται λοιπόν ςτισ Θ.Ρ.Α είναι ζνα μοντζλο διάκεςθσ με βάςθ το οριακό κόςτοσ και επειδι 

ωσ ςτόχοσ ζχει οριςτεί θ  ελαχιςτοποίθςθ του , οι οργανιςμοί ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο ωσ 

κανάλι διάκεςθσ γιατί ζτςι το οριακό κόςτοσ γίνεται ςχεδόν μθδενικό.  
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7.3.5 DATA.GOV 

 

To data.gov αποτελεί τθν ναυαρχίδα των πρωτοβουλιϊν τθσ Κυβζρνθςθσ Ομπάμα για το άνοιγμα των 

δθμοςίων δεδομζνων. Είναι το κεντρικό αποκετιριο δεδομζνων τθσ Ομοςπονδιακισ Κυβζρνθςθσ με 

βαςικό ςκοπό να επιτρζψει ςτο κοινό να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα με τρόπο που κακιςτά 

εφκολθ τθν αναηιτθςθ , τθν χριςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. Ξεκίνθςε τθν λειτουργία του ςτα τζλθ 

Μαΐου 2009 και ζκτοτε τα ςφνολα δεδομζνων που φιλοξενεί ζχουν αυξθκεί από 47 ςε περιςςότερα από 

250.000.   

Θ ιςτοςελίδα του data.gov χρθςιμοποιεί ζναν ςχεδιαςμό τριϊν επιπζδων. Στο πρϊτο επίπεδο 

βρίςκεται θ  αρχικι ςελίδα  θ οποία προςφζρει πλοιγθςθ ςτουσ καταλόγουσ, επιλογζσ για γενικοφ 

επιπζδου ςχολιαςμό , προτεινόμενα ςφνολα δεδομζνων και εργαλείων, κακϊσ και  τεκμθρίωςθ ςχετικά 

με τθ χριςθ τθσ  ιςτοςελίδασ.  

Θ δεφτερθ βακμίδα τθσ ιςτοςελίδασ Data.gov περιλαμβάνει τρεισ καταλόγουσ: 

1. Κατάλογο ακατζργαςτων δεδομζνων , με δυνατότθτεσ άμεςθσ προβολισ και τοπικισ λιψθσ 

ςε μια πλθκϊρα ανοιχτϊν και μθχανικά αναγνϊςιμων προτφπων.  

2. Κατάλογο Εργαλείων , ο οποίοσ παρζχει ςτο κοινό πρόςβαςθ ςε εξωτερικζσ εφαρμογζσ και 

εςωτερικά εργαλεία για εξόρυξθ γνϊςθσ από τα δεδομζνα.   

3. Κατάλογο Γεωδεδομζνων , ο οποίοσ περιλαμβάνει αξιόπιςτα, ζγκυρα, Ομοςπονδιακι 

γεωχωρικά δεδομζνα. Αυτόσ ο κατάλογοσ χρθςιμοποιεί ζνα χωριςτό μθχανιςμό αναηιτθςθσ. 

 

Θ τρίτθ βακμίδα τθσ ιςτοςελίδασ επικεντρϊνεται ςτισ πλθροφορίεσ ςυγκεκριμζνου ςυνόλου 

δεδομζνων. Ρθγι των πλθροφοριϊν αυτϊν αποτελοφν τα μεταδεδομζνα97 που ζχουν καταχωρθκεί για 

κάκε ςφνολο. Σε αυτό το επίπεδο ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα εκτόσ τθσ λιψθσ των δεδομζνων , να 

χρθςιμοποιιςει κάποια από τα εργαλεία οπτικοποιιςθσ ,  να βακμολογιςει και να ςχολιάςει τα ίδια τα 

δεδομζνα και να δει προτάςεισ για  ςχετικά ςφνολα δεδομζνων. 

                                                      

 

97
  Το πρότυπο μεταδεδομζνων του data.gov επί του παρόντοσ περιλαμβάνει περιγραφικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πλαίςιο 

του ςυνόλου δεδομζνων,  τθν πλθρότθτα τουσ κακϊσ και άλλα ςτοιχεία που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν απόφαςθ 
ςχετικά με τθν χρθςιμότθτα των δεδομζνων για ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό. Τα βαςικά ςτοιχεία ςτο πρότυπο μεταδεδομζνων του 
data.gov βαςίηονται ςτο πρότυπο  Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 
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7.4 ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ  

 

Το Θνωμζνο Βαςίλειο ζχει ζνα από τα πιο ανοιχτά κακεςτϊτα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα τθσ 

Κυβζρνθςθσ.  Ζχει ενςωματϊςει τθν οδθγία PSI ιδθ από το 2005 ενϊ ςτο διάςτθμα των τελευταίων 

χρόνων ζχουν αναλθφκεί  μια ςθμαντικι ςειρά πρωτοβουλιϊν για τθν καλφτερθ πρόςβαςθ ςτα δθμόςια 

δεδομζνα. Στισ ςθμαντικότερεσ εξ αυτϊν περιλαμβάνονται θ δθμιουργία τθσ Ατηζντασ για τθν Διαφάνεια 

τθσ Κυβζρνθςθσ (UK Government’s Transparency Agenda) και θ ανάπτυξθ των Αρχϊν για τα Δθμόςια 

Δεδομζνα. Το Σϊμα για τθν Διαφάνεια ςτον Δθμόςιο Τομζα είναι ο υπεφκυνοσ φορζασ για τθν Ατηζντα 

Διαφάνειασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτισ αρμοδιότθτεσ του περιλαμβάνονται θ κζςπιςθ προτφπων για τα 

ανοιχτά δεδομζνα ςε όλο το εφροσ του δθμοςίου τομζα , κακϊσ και θ διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ 

ςχετικά με τα ςφνολα δεδομζνων που χρειάηεται να διατεκοφν δθμόςια.  

Στα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του το Σϊμα ανζλαβε και τθν κατάρτιςθ των βαςικϊν Αρχϊν για τα 

δθμόςια δεδομζνα. Οι αρχζσ αυτζσ αποςκοποφν ςτο να διαςφαλίςουν ότι τα δεδομζνα του δθμοςίου 

τομζα είναι εφκολα αναηθτιςιμα και επαναχρθςιμοποιιςιμα τόςο από τεχνικι όςο και από νομικι 

ςκοπιά. Λδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται και ςτθν όςον το δυνατό ςυντομότερθ δθμοςίευςθ των δεδομζνων 

98 κακϊσ και ςτθν ςυνζχεια και ςυνζπεια που πρζπει να χαρακτθρίηει τθν δθμοςίευςθ δεδομζνων που 

διακρίνονται από περιοδικότθτα. Οι Αρχζσ για τα Δθμόςια Δεδομζνα , μεταξφ άλλων προβλζπουν τα εξισ : 

Σα δεδομζνα πρζπει να … 

 δθμοςιεφονται ςε επαναχρθςιμοποιιςιμθ , μθχανικά αναγνϊςιμι μορφι. 

 δθμοςιεφονται υπό μια κοινι άδεια που επιτρζπει και τθν εμπορικι επαναχρθςιμοποίθςθ. 

 είναι διακζςιμα και εφκολα αναηθτιςιμα μζςω ενόσ κεντρικοφ αποκετθρίου δεδομζνων. 

 δθμοςιεφονται με χριςθ ανοιχτϊν προτφπων και ακολουκϊντασ τθσ ςυςτάςεισ του WWW 

Consortium. 

 δθμοςιεφονται όςο το δυνατόν πιο άμεςα   

 είναι ελευκζρα διακζςιμα για κάκε χριςθ. 

 

                                                      

 

98
 Στο κείμενο των αρχϊν για τα δθμόςια δεδομζνα αναγνωρίηεται ότι θ εςπευςμζνθ δθμοςίευςθ μπορεί αν οδθγιςει ςε 

χαμθλι ποιότθτα δεδομζνων όμωσ υποςτθρίηει ότι αυτι μπορεί να βελτιωκεί ςε επόμενεσ εκδόςεισ. 
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Οι δθμόςιεσ αρχζσ κα πρζπει να… 

 ενκαρρφνουν ενεργά τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των δθμόςιων δεδομζνων που κατζχουν. 

 ςυντθροφν και να δθμοςιεφουν καταλόγουσ με τα δεδομζνα που κατζχουν. 

 

 

7.4.1 ΑΔΕΙΟΔΟΣΘΘ  ΔΘΜΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Το Θνωμζνο Βαςίλειο υπιρξε εδϊ και αρκετά χρόνια πρωτοπόρο ςτο κζμα τθσ αδειοδότθςθσ 

δθμοςίων πλθροφοριϊν. Ιδθ από τθν προθγοφμενθ δεκαετία ειςιγαγε τισ άδεισ click-use  οι οποίεσ 

αποτζλεςαν ζνα online ςφςτθμα αδειοδότθςθσ το οποίο λειτοφργθςε από το 2001 και αντικαταςτάκθκε 

μόλισ πρόςφατα με τθν ζκδοςθ του Κυβερνθτικοφ Ρλαιςίου Αδειοδότθςθσ.  

Το Κυβερνθτικό Πλαίςιο Αδειοδότθςθσ (UK Government Licensing Framework) παρζχει τισ πολιτικζσ 

και νομικζσ κατευκφνςεισ για τθν αδειοδότθςθ πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμοςίου τομζα , τόςο 

ςε εκνικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο. Το πλαίςιο ειςάγει μια  τυποποιθμζνθ προςζγγιςθ ςτθ χοριγθςθ 

αδειϊν, μζςω ενόσ χαρτοφυλακίου λφςεων αδειοδότθςθσ που αναπτφχκθκε για να καλφψει τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

1. ελεφκερθ χριςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ για όλουσ τουσ ςκοποφσ, τόςο εμπορικοφσ 

όςο και μθ (Ανοιχτι Κυβερνθτικι Άδεια )  

2. ελεφκερθ χριςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ για μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ μόνο 

(Κυβερνθτικι Άδεια για Μθ Εμπορικζσ Χριςεισ) 

 

Το Κυβερνθτικό Ρλαίςιο Αδειοδότθςθσ παρζχει επίςθσ οδθγίεσ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα ωσ 

προσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν άδεια όταν υπάρχουν 

χρεϊςεισ και υπογραμμίηει οριςμζνα από τα ηθτιματα που οι φορείσ του δθμόςιου τομζα πρζπει να 

λαμβάνουν υπόψθ τουσ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. Κα πρζπει να τονιςτεί ότι το πλαίςιο δεν περιορίηεται 

μόνο ςε κζματα αδειοδότθςθσ περιεχομζνου ι δεδομζνων αλλά  προςδιορίηει επίςθσ λφςεισ 

αδειοδότθςθσ που μποροφν να υιοκετθκοφν για τθ χοριγθςθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ από τον δθμόςιο 

τομζα.  
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Θ Ανοικτι Κυβερνθτικι Άδεια επιτρζπει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των πλθροφοριϊν και των 

δεδομζνων του δθμοςίου με εφκολο τρόπο. Αποτελείται από ζνα απλό ςφνολο όρων και προχποκζςεων 

που επιτρζπει τθν ελεφκερθ χριςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ ανεξαρτιτωσ του ςκοποφ (εμπορικόσ ι μθ). 

Θ άδεια εξαςφαλίηει εναρμονιςμζνουσ όρουσ ςε ολόκλθρο τον δθμόςιο τομζα ςε ςυμφωνία με όςα 

προβλζπουν οι κανονιςμοί αδειοδότθςθσ του Δθμοςίου Τομζα και μειϊνει τθ διοικθτικι επιβάρυνςθ των 

φορζων του δθμοςίου.  

Θ χριςθ τθσ Ανοιχτισ Κυβερνθτικισ άδειασ καλφπτει τθν αδειοδότθςθ μθ-προςωπικϊν πλθροφοριϊν 

για ζργα τα οποία υπόκεινται ςε δικαίωμα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και δικαίωμα βάςθσ δεδομζνων 

,   αδθμοςίευτα ςφνολα δεδομζνων που απελευκερϊνεται από το δθμόςιο τομζα και  πθγαίο κϊδικα και 

λογιςμικό που προζρχονται από φορείσ του δθμόςιου τομζα. 

Στο Θνωμζνο Βαςίλειο υπάρχει επίςθσ και ειδικι άδεια για δεδομζνα του Κοινοβουλίου. Θ Ανοικτι 

Κοινοβουλευτικι Άδεια  ζχει ςχεδιαςτεί για να επιτρζψει τθν ελεφκερθ χρθςιμοποίθςθ 

Κοινοβουλευτικισ πλθροφορίασ , ςφμφωνα με τον τρόπο που οι πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα 

διατίκεται για χριςθ ςτο πλαίςιο τθσ Ανοικτισ Κυβερνθτικισ άδειασ. Οι όροι τθσ περιγράφουν τον τρόπο 

με τον οποίο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα δεδομζνα και τισ  υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτον 

χριςτθ. Θ Ανοικτι Κοινοβουλευτικι Άδεια  ιςχφει για περιεχόμενο και δεδομζνα  που διατίκεται ςε 

ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι και καλφπτει όχι μόνο αυτά για τα  οποία το Κοινοβοφλιο κατζχει τα 

πνευματικά δικαιϊματα, αλλά και όςα ζχουν δθμοςιευκεί πριν τθν 1θ Αυγοφςτου 1989 και για τα οποία 

μζχρι τϊρα υφίςτανται δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ του Στζμματοσ. 
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7.4.2 DATA.GOV.UK 

 

Υπό τθν κακοδιγθςθ του Tim Berners-Lee  θ κυβζρνθςθ τθσ Βρετανίασ δθμιοφργθςε ζνα από τα 

καλφτερα κυβερνθτικά αποκετιρια δεδομζνων99 που υπάρχουν παγκοςμίωσ ,  μζςω του οποίου επιχειρεί 

τθν δθμοςίευςθ ενόσ μεγάλου μζρουσ τθσ κρατικισ πλθροφορίασ με τρόπο που να επιτρζπει τθν 

περαιτζρω χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ.  Στον ιςτοχϊρο data.gov.uk ζχουν ςυγκεντρωκεί πάνω από 5.400 

ομάδεσ δεδομζνων τα οποία διατίκενται προσ ελεφκερθ χριςθ από τουσ πολίτεσ , τόςο για μεταφόρτωςθ 

τοπικά  όςο και από ςθμεία διεπαφισ δικτυακϊν υπθρεςιϊν. Σθμαντικό πλεονζκτθμα των επιλογϊν του 

Θνωμζνου Βαςιλείου αποτελεί θ απόφαςθ να χρθςιμοποιθκεί τεχνολογία Συνδεδεμζνων Δεδομζνων 

(Linked Data) και RDF για τθν παροχι των δεδομζνων. Ραράλλθλα διατίκενται και τα ανάλογα SPARQL 

endpoints (ςθμεία διεπαφισ) τα οποία επιτρζπουν τθν αναηιτθςθ ςτα δεδομζνα.  

 

Σταδιακά τα ςφνολα  που διατίκενται ωσ ςυνδεδεμζνα δεδομομζνα αυξάνονται , ενϊ ζχει ξεκινιςει 

και θ δθμιουργία των πρϊτων rdf αποκετθρίων για μεταδεδομζνα. Θ  εμφανισ και ενεργι παρουςία των 

εκελοντϊν προγραμματιςτϊν ςτθν δθμιουργία καινοτόμων εφαρμογϊν 100 με τθν χριςθ αυτϊν των 

δεδομζνων , αποτελεί ςίγουρα κετικι προοπτικι.  

 

                                                      

 

99
  λειτουργεί ταυτόχρονα και ωσ κατάλογοσ δεδομζνων. 

100
  http://data.gov.uk/apps 
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7.5 ΝΕΑ ΗΘΛΑΝΔΙΑ  

 

Θ Νζα Ηθλανδία είναι εδϊ και χρόνια μια από τισ πρωτοπόρεσ χϊρεσ ςτον τομζα τθσ Θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθσ.  Στθ χϊρα υπάρχει νόμοσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν δθμόςια πλθροφορία ιδθ από το 

1982101. Το πεδίο εφαρμογισ του νόμου είναι εξαιρετικά ευρφ και περιλαμβάνει όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

που κατζχονται από κάκε Υπουργείο ι από οποιαδιποτε κυβερνθτικι υπθρεςία ι οργανιςμό. Θ Τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ καλφπτεται από νόμο του 1987 για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ 102 . 

 

 Τα τελευταία δφο χρόνια ζχουν ξεκινιςει προςπάκειεσ για τθν προλθπτικι διάκεςθ δεδομζνων 

μζςω του διαδικτφου.  Σε πρόςφατθ Διλωςθ για τθν Ανοικτι και Διαφανι Διακυβζρνθςθ θ οποία 

εγκρίκθκε από το Υπουργικό Συμβοφλιο ςτισ 8 Αυγοφςτου 2011 , θ Κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ δεςμεφτθκε να 

απελευκερϊνει ενεργά δεδομζνα υψθλισ δθμόςιασ αξίασ.   

Στθ διλωςθ υπογραμμίηεται ότι θ «απελευκζρωςθ των δεδομζνων τθσ  κυβζρνθςθσ κα δθμιουργιςει 

τισ ςυνκικεσ  για τθν  εναρμονίηουν κεντρικϊν, περιφερειακϊν και τοπικϊν κυβερνθτικϊν προγραμμάτων 

και επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν.»  και «κα βοθκιςει εκπαιδευτικζσ, ερευνθτικζσ και επιςτθμονικζσ 

κοινότθτεσ και τουσ πολίτεσ γενικά να δθμιουργιςουν υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ πάνω  ςτα 

υπάρχοντα δεδομζνα». Για τθν υποςτιριξθ των παραπάνω θ Κυβζρνθςθ διλωςε ότι :  

« τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ που κατζχει πρζπει να είναι ανοικτά, αξιόπιςτα και ζγκυρα, να 

γίνεται ςωςτι διαχείριςθ τουσ , να είναι άμεςα διακζςιμα, χωρίσ χρζωςθ όπου αυτό είναι δυνατό, 

και επαναχρθςιμοποιιςιμα, τόςο νομικά όςο και τεχνικά. Προςωπικά και διαβακμιςμζνα δεδομζνα 

και πλθροφορίεσ κα  πρζπει να προςτατεφονται.» 

 

  

                                                      

 

101
  http://legislation.govt.nz/act/public/1982/0156/latest/DLM64785.html 

102
  http://www.legislation.govt.nz/act/public/1987/0174/latest/DLM122242.html 
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Σο Κυβερνθτικό Πλαίςιο για τθν Ανοιχτι Πρόςβαςθ και Αδειοδότθςθ   

 

Τον Λοφλιο του 2010  εγκρίκθκε από τθν Κυβζρνθςθ  τθσ Νζασ Ηθλανδίασ  το Πλαίςιο για τθν Ανοιχτι 

Πρόςβαςθ και Αδειοδότθςθ (NZGOAL: the New Zealand Government Open Access and Licensing 

framework 103)  το οποίο ικανοποιεί πολλά από τα αιτιματα του κινιματοσ για τα ανοιχτά δεδομζνα. 

Ειδικότερα προβλζπεται ότι για όλεσ τισ δθμόςιεσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα θ προεπιλεγμζνθ άδεια κα 

είναι θ Creative Commons Attribution (BY) ενϊ γενικά αποκαρρφνεται θ χριςθ αδειϊν με όρουσ NC (μθ 

εμπορικι χριςθ) με ςκοπό να ενκαρρυνκεί θ καινοτομία και θ τόνωςθ τθσ οικονομίασ.  

Το πλαίςιο ςκιαγραφεί επίςθσ τθσ αρχζσ για τθν ανοιχτι αδειοδότθςθ και πρόςβαςθ και κακοδθγεί 

τισ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ ςτθν επιλογι αδειϊν και τρόπων πρόςβαςθσ μζςω μιασ ςειράσ ερωτθμάτων 

που πρζπει να απαντιςουν προτοφ διακζςουν δεδομζνα ι πλθροφορίεσ για επαναχρθςιμοποίθςθ. Το 

πλαίςιο παρζχει επίςθσ οδθγίεσ ςχετικά με το πϊσ κα πρζπει να γίνεται θ ανωνυμοποίθςθ ςυνόλων 

δεδομζνων τα οποία περιζχουν προςωπικά ι ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα.  

Λδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι το πλαίςιο ενκαρρφνει τθν δθμοςίευςθ ςε μορφι που 

επιτρζπει τθν εφκολθ χριςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ και εξαςφαλίηει διαλειτουργικότθτα μεταξφ 

διαφορετικϊν ςυςτθμάτων ενϊ ςε περιπτϊςεισ που δθμοςιεφεται υλικό ςε κλειςτοφσ τφπουσ αρχείων 

αυτό απαιτείται να δθμοςιεφεται παράλλθλα  και με τθν χριςθ ανοιχτϊν προτφπων. Τζλοσ προβλζπει ότι 

όλα τα ςφνολα που δθμοςιεφονται κα πρζπει να αναρτϊνται ταυτόχρονα και ςτον κεντρικό δικτυακό 

τόπο δεδομζνων τθσ Νζασ Ηθλανδίασ , το data.govt.nz. 

Ο δικτυακόσ τόποσ data.govt.nz αποτελεί τον ενιαίο δικτυακό τόπο  ςυγκζντρωςθσ δθμόςιων 

δεδομζνων τθσ Νζασ Ηθλανδίασ. Ρζρα του κλαςςικοφ καταλόγου παρουςίαςθσ των δεδομζνων , το 

data.govt.nl προςφζρει τθ δυνατότθτα μεταφόρτωςθσ νζων ςυνόλων δεδομζνων από φορείσ τθσ 

Κυβζρνθςθσ ,  κακϊσ και τθ δυνατότθτα κατάκεςθσ αιτθμάτων από τουσ πολίτεσ  για ςφνολα δεδομζνων 

που κα ικελαν να διατεκοφν θλεκτρονικά. Θ πρόοδοσ των αιτθμάτων , και θ δυνατότθτα κετικϊν ψιφων 

(Likes)  ςε αιτιματα άλλων χρθςτϊν  προςκζτουν επιπλζον χρθςιμότθτα ςτο όλο εγχείρθμα.    

                                                      

 

103
  http://nzgoal.info/ 

http://nzgoal.info/
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8. ΣΑ ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  

Δθμόςια Δεδομζνα, Δικά μασ Δεδομζνα 

 

 

 

Πρωτοβουλία 4Δ 
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8.1 ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΑΘΕΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Στθν Ελλάδα θ νομοκεςία περί πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια δεδομζνα κεμελιϊκθκε κυρίωσ  μζςω τθσ 

μεταφοράσ Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν και ιδίωσ τθσ οδθγίασ PSI για τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα του 

Δθμοςίου τομζα (βλζπε ενότθτα 8.1.3 ςτο παρόν κεφάλαιο).  Θ προςζγγιςθ όμωσ που ακολουκικθκε 

τόςο μζςω του Ν.3448/2006 ( ο οποίοσ  αποτελεί μεταφορά τθσ οδθγίασ PSI) όςο και με το  Άρκρο  5 του 

Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ ( N.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ») , είναι πλζον αναχρονιςτικι και ξεπεραςμζνθ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ που δίνει θ 

τεχνολογία. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε κανζνα από τα παραπάνω κείμενα , δεν γίνεται  ςαφισ οριςμόσ  

τθσ ζννοιασ «δθμόςιο δεδομζνο» , αλλά προτιμάται θ πάγια τακτικι τθσ χριςθσ του όρου «ζγγραφο». 

Θ ελεφκερθ διάκεςθ των δθμοςίων δεδομζνων ςτθν Ελλάδα μπορεί να τεκμθριωκεί νομικά κυρίωσ 

μζςα από τρεισ νόμουσ: το Άρκρο 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, τον Ν.3448/2006 και τον Νόμο 

για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 

Στο άρκρο 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ διαλαμβάνονται οι προχπάρχουςεσ διατάξεισ του 

άρκρου 16 του προθγοφμενου νόμου 1599/1986, με ουςιϊδεισ πάντωσ διαφοροποιιςεισ. Ζτςι, 

προβλζπεται θ πρόςβαςθ όχι μόνο ςτα διοικθτικά ζγγραφα, αλλά και ςτα ιδιωτικά τα οποία φυλάςςονται 

από τισ διοικθτικζσ αρχζσ. Ωσ προσ τα διοικθτικά ζγγραφα επαναλαμβάνεται ο ιδθ ιςχφων κανόνασ 

(άρκρο 16 του ν. 1599/1986) για το δικαίωμα γνϊςθσ τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ επίκλθςθσ και απόδειξθσ 

ζννομου ςυμφζροντοσ. Αντικζτωσ, ωσ προσ τα φυλαςςόμενα ιδιωτικά ζγγραφα, απαιτείται θ φπαρξθ 

ειδικοφ ζννομου ςυμφζροντοσ. Ρροσ τοφτο, κα πρζπει τα ζγγραφα αυτά να είναι ςχετικά με υπόκεςθ του 

ενδιαφερομζνου εκκρεμι ι περαιωμζνθ. Επίςθσ διευκρινίηεται ότι θ πρόςβαςθ αυτι δεν κα πρζπει να 

ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τον Ν.2472/1997 για τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Τζλοσ δεν κάνει καμία αναφορά ςτθν δυνατότθτα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ των δεδομζνων αυτϊν. 

Κάτι αντίςτοιχο ιςχφει και για τον Ν.3448/2006. Δίνεται μεν θ δυνατότθτα ςε όποιον ζχει εφλογο 

ενδιαφζρον να αποκτιςει τα δεδομζνα που κζλει εφόςον αυτά υπάρχουν, αλλά και πάλι θ διάκεςθ των 

δεδομζνων γίνεται μετά από αίτθςθ και εξαρτάται από μια ςειρά προχποκζςεων.  

Σθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν νομοκεςία περί πρόςβαςθσ επιλκαν μόλισ πρόςφατα , με τθν ζκδοςθ 

του Νόμου για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Σε αυτόν ορίηεται ςαφϊσ οι όροι Θλεκτρονικό αρχείο και 
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θλεκτρονικό ζγγραφο , και γίνεται προςπάκεια ϊςτε να αντιςτραφεί θ λογικι ελεφκερθσ διάκεςθσ 

δθμοςίων δεδομζνων , από λογικι πρόςβαςθσ μετά από αίτθςθ ςε  λογικι προλθπτικισ δθμοςίευςθσ. 

Το ηθτοφμενο το οποίο καλείται να επιτφχει ο νζοσ Νόμοσ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ είναι 

μία λογικι push, όπου το κράτοσ αναλαμβάνει ενεργθτικό ρόλο και τα δεδομζνα διατίκενται ελεφκερα και 

απευκείασ ςτον πολίτθ, χωρίσ να χρειαςτεί να προβεί αυτόσ ςε κάποια ενζργεια. Το νομικό πρόβλθμα το 

οποίο καλείται να ξεπεραςτεί για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ ςτόχου είναι πωσ ο Νόμοσ για τθν 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ απαιτεί τθν ζκδοςθ πολλϊν επιπλζον νομοκετικϊν πράξεων προκειμζνου να 

εφαρμοςτεί πλιρωσ. Ζτςι για όςο διάςτθμα κακυςτερεί θ ζκδοςθ των πράξεων αυτϊν, θ οφτωσ ι άλλωσ 

εςωςτρεφισ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ δεν ζχει τθ νομικι υποχρζωςθ για απευκείασ διάκεςθ των 

κρατικϊν δθμόςιων δεδομζνων. 
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Συνταγματικά 

ερείςματα 

Το δικαίωμα πλθροφόρθςθσ, όπωσ αυτό κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 5 Α § 1 του 

Συντάγματοσ. 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ  , όπωσ αυτό 

κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 5 Α § 2 του Συντάγματοσ. 

Θ υποχρζωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν  να απαντοφν ςτα αιτιματα για παροχι 

πλθροφοριϊν και χοριγθςθ εγγράφων  , όπωσ αυτι κατοχυρϊνεται ςτο Άρκρο 

10 § 3 του Συντάγματοσ.  

Νομοκεςία για τθν 

πρόςβαςθ ςτθ 

πλθροφορία 

Άρκρο 16 του Ν. 1599/1986 «Δικαίωμα Γνϊςθσ Διοικθτικϊν Εγγράφων» 

Άρκρο  5 του N.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 

άλλεσ διατάξεισ» 

Ν.3448/2006 για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα 

Ν. 3861/2010 Ρρόγραμμα Διαφγεια  

Ν. 3979/2011 για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 

Νομοκεςία 

προςταςίασ 

δεδομζνων 

Ν.2472/1997 & Ν.3625/2007 για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα 

Διεκνείσ ςυςτάςεισ Σφςταςθ του Ο.Ο.Σ.Α για τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθν 

αποτελεςματικότερθ χριςθ των πλθροφοριϊν του Δθμοςίου Τομζα (OECD 

2008) 

Ρνευματικά 

δικαιϊματα 

Ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ  

Ν. 3184/2003, Κφρωςθ τθ Συνκικθσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Διανοθτικισ 

Λδιοκτθςίασ για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία 

Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Οδθγία 2003/98/ΕΚ (PSI) 

Οδθγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) 

Οδθγία 96/9/ΕΟΚ  (Legal Protection of Databases) 

       Πίνακασ 10 : Νομοκετικό Πλαίςιο Για Σθν Δθμόςια Πλθροφορία  ςτθν Ελλάδα 
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8.1.1  ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΑ ΕΡΕΙΜΑΣΑ  

 

Με το  άρκρο 5Α του Συντάγματοσ που προςτζκθκε με τθν ανακεϊρθςθ του 2001, κατοχυρϊνεται 

πλζον ρθτά το γενικό δικαίωμα του κακενόσ ςτθν πλθροφόρθςθ, το οποίο κατ’ ουςίαν γίνεται κατανοθτό 

ωσ ατομικό δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. Το άρκρο 5Α όμωσ επιχειρεί επίςθσ να 

«δικτυϊςει» πανθγυρικά τθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ με τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ  (Τάκθσ 2006). Με 

το άρκρο ειςάγεται εκτόσ από το γενικό και αφθρθμζνο «δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ» (παρ. 1)  και το 

«δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» (παρ. 2) , το οποίο αποτελεί τθν πρϊτθ χρονικά 

ειςαγωγι δικαιϊματοσ  «νζου τφπου» ςτον βαςικό καταςτατικό  χάρτθ τθσ Χϊρασ.  

Ενϊ με τθν πρϊτθ παράγραφο του  άρκρου  5Α  ζγινε  απονομι από το Σφνταγμα ςτον κακζνα μιασ 

αξίωςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ104  , θ απονομι αυτι είχε μάλλον αφθρθμζνο και γενικό χαρακτιρα και 

ειςιχκθ περιςςότερο προκειμζνου να αναδείξει φιλελεφκερεσ διαςτάςεισ τθσ τότε ανακεϊρθςθσ. 

Ρρακτικά όμωσ το δικαίωμα δεν είναι νζο , αλλά υφίςταται ιδθ ςτο πλαίςιο τθσ φιλελεφκερθσ αρχισ του 

Συντάγματοσ αλλά προκφπτει και από τον ςυνδυαςμό των άρκρων 14 παρ.1 και 5 παρ. 1. Θ πακθτικι 

πλευρά του δικαιϊματοσ (θ «ελευκερία του πλθροφορείςκαι») όπωσ  κατοχυρϊνεται ςτο εδάφιο α’ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 5Α, δεν ςθμαίνει ουςιαςτικά τίποτα παραπάνω από το ότι ο κακζνασ είναι κατ’ αρχιν 

ελεφκεροσ να αναηθτιςει και, εφ’ όςον βρει, να λάβει γνϊςθ  οιαςδιποτε πλθροφορίασ του είναι 

επικυμθτι ι αναγκαία.   

Μεγαλφτερθ ςθμαςία για το κζμα που εξετάηουμε ζχει θ δεφτερθ παράγραφοσ  του ίδιου άρκρου , θ 

οποία ειςάγει το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ. Θ Συνταγματικι κατοχφρωςθ 

ενόσ τζτοιου δικαιϊματοσ «νζου τφπου» είναι κρίςιμθ αφοφ θ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ αναδφεται 

μζςα από ζνα ςφνολο μεταςχθματιςμϊν που δεν είναι μόνο τεχνολογικοί , αλλά προκαλοφνται από τθν 

αμφίδρομθ ςχζςθ τθσ τεχνολογικισ εξζλιξθσ με τισ αντίςτοιχεσ οργανωτικζσ και κοινωνικζσ μεταβολζσ. 

Θ ςυμμετοχι ςτθ νζα Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ  διακζτει αξία για τουσ πολίτεσ μόνον αν αυτοί  

διακζτουν τα μζςα και τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν πραγματικά. Με τθν «Συνταγματοποίθςθ» του 

δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ το κράτοσ αναλαμβάνει μια κετικι υποχρζωςθ 

                                                      

 

104
  άρκρου 5Α παρ.1 Συντ. 1975/1986/2001: «Κακζνασ ζχει δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ, όπωσ νόμοσ ορίηει. Ρεριοριςμοί ςτο 

δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβλθκοφν με νόμο μόνο εφόςον είναι απολφτωσ αναγκαίοι και δικαιολογοφνται για λόγουσ 
εκνικισ αςφάλειασ, καταπολζμθςθσ του εγκλιματοσ ι προςταςίασ δικαιωμάτων και ςυμφερόντων τρίτων». 
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απζναντι ςτουσ φορείσ του δικαιϊματοσ να προςανατολίςει τθν πολιτικι του ςτθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ 

γενικισ δυνατότθτασ,  με το εδάφιο β’ τθσ   παρ.2 ςτο οποίο προβλζπεται ειδικότερα  ότι : 

 «Η διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που διακινοφνται θλεκτρονικά, κακϊσ και τθσ 

παραγωγισ, ανταλλαγισ, και διάδοςισ τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ, τθρουμζνων πάντα 

των εγγυιςεων των άρκρων 9, 9Α και 19».  

Θ αναφορά ςε πλθροφορίεσ που διακινοφνται θλεκτρονικά είναι καινοφανισ για το Συνταγματικό 

γίγνεςκαι τθσ χϊρασ μασ. Αν το άρκρο 5 παρ. 2 φζρνει πράγματι τθν ζννομθ τάξθ μασ ςε επαφι με τα νζα 

κοινωνικά δεδομζνα που δθμιοφργθςε θ ψθφιακι επανάςταςθ, το οφείλει ακριβϊσ ςε αυτιν τθν  

αναφορά του ςτθν πρόςβαςθ ςτα δίκτυα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ.  

Συμπεραςματικά , με το άρκρο 5Α του Συντάγματοσ ενεργοποιείται το Συνταγματικό ζρειςμα που 

επιτρζπει ςτον εκνικό νομοκζτθ να  κάνει ζνα βιμα  πζρα από τισ «αιτιςεισ για πρόςβαςθ ςε ζγγραφα» 

και να κεμελιϊςει τθν υποχρζωςθ του κράτουσ  για προλθπτικι διάκεςθ πλθροφοριϊν και δεδομζνων με 

θλεκτρονικό τρόπο.  Θ Συνταγματικι κατοχφρωςθ του δικαιϊματοσ ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ  , 

απζδειξε ότι το Ελλθνικό Σφνταγμα ζχει μια δυναμικι προςαρμοςτικότθτα ςτα νζα τεχνολογικά και 

κοινωνικά δεδομζνα. Ωςτόςο, με εξαίρεςθ νομοκετικζσ εξελίξεισ που εν πολλοίσ επζβαλλαν υποχρεωτικά 

θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και άλλεσ διεκνείσ δεςμεφςεισ, τθσ ανακεϊρθςθσ 

επακολοφκθςε κεςμικι αδράνεια ςτα νζα πεδία ρυκμιςτζασ κοινωνικισ φλθσ (Μιτρου 2006). Ενϊ το 

Συνταγματικό ζρειςμα που μπορεί να ςτθρίξει τθν νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του κράτουσ 

να δθμοςιεφει προλθπτικά και με θλεκτρονικό τρόπο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα, υφίςταται 

ιδθ από το 2001 , όπωσ κα δοφμε ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ θ ανάλογθ νομοκετικι ρφκμιςθ ζρχεται  10 

χρόνια αργότερα με τον Νόμο για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.  
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8.1.2 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (ΆΡΘΡΟ 5  Ν.2690/1999) 

 

Ο Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ΚΔΔ) που ψθφίςτθκε με το πρϊτο άρκρο του Νόμου 2690/1999 

ειςάγει με το άρκρο 5 , τισ βαςικζσ αρχζσ για τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια ζγγραφα.   Βάςει τθσ 

παραγράφου 2  ,  ωσ δθμόςια ζγγραφα κα πρζπει να κεωρθκοφν τόςο τα διοικθτικά ζγγραφα όςο και τα 

ιδιωτικά ζγγραφα που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 105.  

Ο ΚΔΔ κεμελιϊνει το δικαίωμα του κάκε ενδιαφερομζνου, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, ςτθν 

ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα διοικθτικά ζγγραφα χωρίσ τθν επίκλθςθ ζννομου ςυμφζροντοσ. Θ μοναδικι 

προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ είναι θ γραπτι αίτθςθ. Πμωσ ,  ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 5 απαιτείται θ επίκλθςθ ειδικοφ ζννομου ςυμφζροντοσ και μάλιςτα μόνο για τα ιδιωτικά 

ζγγραφα που είναι ςχετικά με υπόκεςθ τουσ θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει διεκπεραιωκεί από αυτζσ. 

Το δικαίωμα πρόςβαςθσ αςκείται : α) με μελζτθ του εγγράφου ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ, ι β) με 

χοριγθςθ αντιγράφου, εκτόσ αν θ αναπαραγωγι μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Θ ςχετικι δαπάνθ 

αναπαραγωγισ βαρφνει τον αιτοφντα. 

Συνοπτικά , το άρκ. 5 του Ν.2690/1999  δεν ςυνζβαλλε ςτθν «ανεμπόδιςτθ και αποτελεςματικι 

άςκθςθ» του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα , οφτε πολφ περιςςότερο του διευρυμζνου 

δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα. Τα προβλιματα που παρουςιάηει είναι 

πολλά και ζχουν επιςθμανκεί από τθ νομολογία και τθ ςχετικι βιβλιογραφία (απόλυτεσ απαγορεφςεισ 

,διάκριςθ ιδιωτικϊν-διοικθτικϊν εγγράφων, μθ οριοκζτθςθ ζναντι του δικαιϊματοσ προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων106, απουςία κριτθρίων ςτάκμιςθσ κλπ.).  

                                                      

 

105
 Στον ΚΔΔ γίνεται μια ενδεικτικι απαρίκμθςθ των διοικθτικϊν εγγράφων και ςυγκεκριμζνα «ωσ διοικθτικά ζγγραφα 

εννοοφνται όςα ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά, ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ 
οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και αποφάςεισ». 
106

 Στον ΚΔΔ δεν γίνεται ειδικι αναφορά ςτθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. Στθν παρ. 3 ορίηει ότι το δικαίωμα 
πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια ζγγραφα τόςο τθσ παρ. 1 όςο και τθσ παρ. 2 «δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζγγραφο αφορά 
τθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου, ι αν παραβλάπτεται απόρρθτο το οποίο προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ».  



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   8. ΤΑ ΑΝΟΛΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 164 

 

8.1.3  Ν.3448/2006  ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΧΡΘΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ  

 

Ππωσ  ζχουμε ιδθ αναφζρει ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο θ βαςικι ευρωπαϊκι οδθγία που αφορά τα 

δθμόςια δεδομζνα είναι θ οδθγία  για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα (οδθγία 

PSI) . Θ οδθγία αυτι ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με τον νόμο 3448/2006 107.  

Ππωσ κατά τθν οδθγία, ζτςι και με το ν. 3448/2006, οι φορείσ του δθμόςιου τομζα δεν ζχουν 

υποχρζωςθ να διακζτουν τα ζγγραφα με θλεκτρονικά μζςα, παρά μόνο όπου είναι δυνατό και 

ενδεδειγμζνο (άρκρα 2 εδαφ. βϋ και 6 § 1 του ν. 3448/2006, άρκρα 3 εδαφ. βϋ και 5 § 1 τθσ οδθγίασ) . 

Διευκρινίηεται, περαιτζρω, ότι οι ςχετικζσ διατάξεισ δεν παρζχουν ςε οποιονδιποτε τρίτο το δικαίωμα να 

απαιτιςει από το φορζα του δθμόςιου τομζα τθν παραγωγι ςυγκεκριμζνου τφπου εγγράφων για το 

ςκοπό τθσ περαιτζρω χριςθσ τουσ (άρκρο 6 § 2). 

Με βάςθ τισ εξαιρζςεισ από το πεδίο εφαρμογισ του ν. 3448/2006, οι οποίεσ περιζχονται ςτο άρκρο 

3  (άρκρο 3 § 1) δεν υπάρχει υποχρζωςθ διάκεςθσ για : 

α)    ζγγραφα, θ χοριγθςθ των οποίων δεν εμπίπτει ςτθ δθμόςια αποςτολι των οικείων φορζων του 

δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτι ορίηεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ,  

β)    ζγγραφα, για τα οποία τρίτοι ι φορείσ του δθμόςιου τομζα διακζτουν δικαιϊματα πνευματικισ 

ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ,  

 

Στο νόμο προβλεπόταν και θ ζκδοςθ ενόσ ςυνολικοφ κϊδικα για τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια 

ζγγραφα. Σφμφωνα με το άρκρο 14 ,  εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν δθμοςίευςθ του Ν.3448/2006 κα 

εκδιδόταν προεδρικό διάταγμα με τίτλο "Κϊδικασ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια ζγγραφα", όπου κα 

ςυγκεντρϊνονταν όλεσ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ και κα γίνονταν και οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ με απϊτερο 

ςτόχο να  δθμιουργθκεί ζνα Ελλθνικό « Freedom of Information Act» . Πμωσ, κάτι τζτοιο δεν ζχει γίνει 

μζχρι ςιμερα.  

  

                                                      

 

107
  Ο οποίοσ περιζχει μεταξφ άλλων και τθ διάταξθ για τθν ... καφςθ των νεκρϊν! 

http://www.poeota.gr/_download/N.3448-2006.pdf
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Μελζτθ Περίπτωςθσ : Ο Ο.Α..Θ και το Staseis.gr 

Θ υπόκεςθ ξεκίνθςε όταν ο δικτυακόσ τόποσ staseis.gr ο οποίοσ αξιοποιοφςε δεδομζνα από το site του Οργανιςμοφ 

Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν Κεςςαλονίκθσ αποκλείςτθκε με τεχνικά μζςα από τα δεδομζνα (IP Block). Ο ΟΑΣΚ απζκλειςε τθν 

αξιοποίθςθ των δεδομζνων, επικαλοφμενοσ τθν "ιδιοκτθςία" του πάνω ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (δρομολόγια 

λεωφορείων). O νόμιμοσ εκπρόςωποσ του  staseis.gr προςζφυγε ςτο Συνιγορο του Ρολίτθ, ηθτϊντασ να εφαρμοςτεί θ 

νομοκεςία για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα (Ν.3448/2006). Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ με γραπτι 

του πρόςκλθςθ ηιτθςε  από τον οργανιςμό να εφαρμόςει τον νόμο για τθν περαιτζρω ψθφιακι χριςθ πλθροφοριϊν του 

δθμόςιου τομζα, ενόψει αξιοποίθςισ τουσ από διαδικτυακι εφαρμογι. Ραρόλα αυτά θ ςφςταςθ του Συνθγόρου δεν ζγινε 

δεκτι. 

Στθ ςυνζχεια κατατζκθκε ςχετικι διοικθτικι προςφυγι για επανεξζταςθ του αιτιματοσ. 

 Σε γραπτι απάντθςι του ο Ο.Α.Σ.Κ. απάντθςε αρνθτικά ςχετικά με τθν διάκεςθ των δεδομζνων, παρακζτοντασ τουσ 

παρακάτω λόγουσ: 

o Η ακεραιότθτα και ορκότθτα των δεδομζνων αυτϊν βαρφνει τον Ο.Α.Σ.Θ. ο οποίοσ ελζγχει, ελζγχεται και κρίνεται 

για τον τρόπο παρουςίαςισ τουσ. 

o Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν επικυμεί ςε καμία περίπτωςθ να υπονομεφςει το πλαίςιο ςφμβαςισ του με τουσ επίςθμουσ φορείσ 

χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου αυτοφ, κακϊσ και με τθν εταιρία υλοποίθςισ του. 

o Η οποιαδιποτε παροχι δεδομζνων ςε τρίτουσ που δφνανται να ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ εκμετάλλευςθ αυτϊν για 

εμπορικοφσ, διαφθμιςτικοφσ ι προωκθτικοφσ ςκοποφσ δεν επιτρζπεται από τον Ο.Α.Σ.Θ. 

o Όπωσ καταλαβαίνετε ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν επικυμεί τθν ανζλεγκτθ διάκεςθ των δεδομζνων αυτϊν διότι κα μποροφςαν 

να καταλιξουν ςε απροςδιόριςτα ςθμεία με απροςδιόριςτθ μορφι ι/και τροποποιιςεισ. 

o Η λιψθ πλθροφοριϊν on line δφνανται να επιβαρφνει τουσ υπολογιςτζσ και τα ςυςτιματα του Ο.Α.Σ.Θ. με 

απροςδιόριςτα αποτελζςματα τα οποία ο Ο.Α.Σ.Θ. πρζπει να προφυλάξει. 

o Σκοπόσ του Ο.Α.Σ.Θ. είναι να παρζχει υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και για το λόγο αυτό ο Οργανιςμόσ ζχει 

υποχρζωςθ να προφυλάςςει τα ιδιόκτθτα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ του. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/laws/greece/new_2006.pdf
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8.1.4  Ν.3883/2010  ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΘ ΟΔΘΓΙΑ INSPIRE  

 

O Νόμοσ 3883/2010 που ενςωματϊνει τθν οδθγία INSPIRE ςτο Ελλθνικό δίκαιο ψθφίςτθκε τον 

Σεπτζμβριο του 2010 μετά από τθ ςχετικι διαβοφλευςθ ςτον δικτυακό τόπο opengov.gr 108. Στουσ 

ςκοποφσ του νόμου περιλαμβάνονται :  θ κζςπιςθ γενικϊν αρχϊν, κανόνων, μζτρων και διαδικαςιϊν ςε 

διοικθτικό και τεχνολογικό επίπεδο, που αποςκοποφν ςτθν οργάνωςθ ενιαίων πρακτικϊν διαχείριςθσ, 

διάκεςθσ και κοινοχρθςίασ γεωχωρικϊν πλθροφοριϊν, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ 

Εκνικισ Υποδομισ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν (εφεξισ «ΕΥΓΕΡ»). 

Θ ΕΥΓΕΡ είναι ουςιαςτικά ζνασ νζοσ τρόποσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Δ.Δ ςε ότι αφορά τουσ 

τρόπουσ προμικειασ , παραγωγισ, οργάνωςθσ και διάκεςθσ γεωχωρικϊν δεδομζνων και υπθρεςιϊν. 

Εγκακιδρφει μια διοικθτικι οργανωτικι δομι με ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ για τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ και κακορίηει το τεχνολογικό πλαίςιο για τα γεωχωρικά δεδομζνα και υπθρεςίεσ. Τζλοσ 

περιλαμβάνει τθν λειτουργία μια Εκνικισ Ρφλθσ Γεωπλθροφοριϊν  θ οποία κα διαλειτουργεί με τθν 

αντίςτοιχθ Ευρωπαϊκι Ρφλθ109 . 

Κα πρζπει να τονιςτεί (Τςιαβόσ 2010) ότι ο νόμοσ προχωράει πζρα από τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 

και δίνει ζναν ευρφτερο οριςμό των γεωχωρικϊν δεδομζνων που ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ προβλζψεισ 

του : (α) Πλα τα ςφνολα δεδομζνων του δθμοςίου τομζα που περιλαμβάνουν γεωχωρικζσ πλθροφορίεσ ι 

ζχουν ζμμεςεσ γεωχωρικζσ αναφορζσ  ακόμα και όταν αυτζσ δίνονται με περιγραφικό τρόπο (π.χ.  

διευκφνςεισ) και (β) όλα τα χωρικά ςφνολα πλθροφοριϊν , ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που δεν 

ςχετίηονται άμεςα με περιβαντολλογικά κζματα. (Άρκρο 4). Αυτι θ επιλογι ςτοχεφει ςτθν ευρφτερθ 

δυνατι ανοιχτι διάκεςθ  γεωχωρικϊν δεδομζνων προκειμζνου να επιτευχκεί μια ομοιόμορφθ 

προτυποποίθςθ και μια ςυνεπισ εκνικι πολιτικι για τθν διάκεςθ τζτοιου τφπου δεδομζνων , και να 

αντιμετωπιςτεί ο κατακερματιςμόσ των πρακτικϊν και των ςυνόλων δεδομζνων. Στα κετικά του νόμου 

αξιολογείται και θ πρόβλεψθ του άρκρου 32 βάςει τθσ οποίασ , όλεσ οι πράξεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

που αναφζρονται ςτο χϊρο, κα κατατίκενται υποχρεωτικά και ςε θλεκτρονικι μορφι και κα είναι 

γεωαναφερόμενεσ, πρακτικι που αναμζνεται να ςυμβάλει ςτον περιοριςμό των δικαιολογθτικϊν που 

απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ μιασ πράξθσ, και τελικά ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ.  

                                                      

 

108
 Θ ςχετικι διαβοφλευςθ πριν τθν ψιφιςθ του νόμου μπορεί να βρεκεί εδϊ : http://www.opengov.gr/minenv/?p=757 

109
 http://www.inspire-geoportal.eu 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=757
http://www.inspire-geoportal.eu/
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Δομι τθσ ΕΤΓΕΠ 

 

Θ ΕΥΓΕΡ δομείται ςε μία ιεραρχία τριϊν επιπζδων. Στο ανϊτερο επίπεδο βρίςκεται θ Εκνικι 

Επιτροπι Γεωπλθροφορίασ (ΕΚΕΓ) θ οποία υπάγεται ςτον Ρρωκυπουργό και ςτθν οποία προΐςταται ο 

Υπουργόσ Ενζργεια & Κλιματικισ Αλλαγισ. Θ ΕΚΕΓ είναι το ανϊτατο όργανο για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

εκνικισ πολιτικισ Γεωπλθροφορίασ βάςει τθσ οποίασ  κακορίηεται λεπτομερϊσ το κεςμικό και νομοκετικό 

πλαίςιο που διζπει τα κζματα αδειοδότθςθσ, ςυλλογισ, παραγωγισ, προμικειασ, διαχείριςθσ, 

τιμολόγθςθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και διάκεςθσ ςυνόλων και υπθρεςιϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων ςε 

όλο το εφροσ των δθμόςιων αρχϊν, κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ τθσ  

γεωπλθροφορίασ. Επιπλζον, θ ΕΚΕΓ παρακολουκεί, ςυντονίηει, αξιολογεί και ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ 

πολιτικισ αυτισ.  

Στο αμζςωσ κατϊτερο επίπεδο βρίςκεται το Εκνικό ςθμείο επαφισ , που για τθ χϊρα μασ είναι  ο 

Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ110 (ΟΚΧΕ) ο οποίοσ  αναβακμίηεται και 

αποκτά επιπλζον αρμοδιότθτεσ μεταξφ των οποίων ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ, θ οργάνωςθ, θ λειτουργία, 

θ διαχείριςθ και θ εποπτεία τθσ Εκνικισ Υποδομισ Γεωχωρικϊν  Ρλθροφοριϊν τθσ Ελλάδασ. Ο ΟΚΧΕ 

αποτελεί τον λειτουργικό βραχίονα τθσ δομισ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν τεχνικι υλοποίθςθ και τον 

ςυντονιςμό των υποδομϊν111 

Τζλοσ ςυνιςτϊνται επίςθσ διαρκείσ ςυντονιςτικζσ επιτροπζσ με τίτλο «Κομβικά θμεία Επαφισ 

(ΚΟΣΕ)» ςε επίπεδο φορζα (Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Διμο και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ) όπωσ 

προβλζπεται από το άρκρο 19 του Ν.3882/2010. Τα  ΚΟΣΕ ζχουν ςυντονιςτικό ρόλο και είναι εντεταλμζνα 

για τθν παραγωγι καταγραφι τιρθςθ και επικαιροποίθςθ όλων των γεωχωρικϊν δεδομζνων και 

υπθρεςιϊν των δθμοςίων αρχϊν που εκπροςωποφν. Κάκε δθμόςια αρχι ι τρίτοσ που εντάςςεται ςτθν 

ΕΥΓΕΡ , οφείλει μζςω του ΚΟΣΕ που ζχει ορίςει, να φροντίηει για τθ ςυςτθματικι καταγραφι, μεταξφ 

άλλων, των μεταδεδομζνων των γεωχωρικϊν δεδομζνων και υπθρεςιϊν που διακζτει.   

                                                      

 

110
 Άρκρο 29 του Νόμου 

111
  Prodromos Tsiavos , Inspired by Openness (European Public Sector Platform , Topic Report No. 16) Σελ.6 



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   8. ΤΑ ΑΝΟΛΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 168 

 

8.1.5 ΝΟΜΟ  Ν. 3861/2010  , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

 

Το ςθμαντικότερο νομοκζτθμα των τελευταίων ετϊν, όςον αφορά τθ διαφάνεια τθσ κρατικισ 

δράςθσ, είναι αυτό που αφορά το πρόγραμμα «Διαφγεια». Το πρόγραμμα Διαφγεια του Ν. 3861/10 

ειςάγει για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα τθν υποχρζωςθ ανάρτθςθσ πράξεων και αποφάςεων των 

κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο. Είναι ζνα πρόγραμμα αρκετά προωκθμζνο και 

καινοτόμο, ακόμα και για τα διεκνι δεδομζνα, με κφριο ςτόχο να αποφζρει τθ μζγιςτθ δθμοςιότθτα τθσ 

κυβερνθτικισ πολιτικισ και τθσ διοικθτικισ δράςθσ. Θ χριςθ των νζων μζςων διαδικτυακισ επικοινωνίασ 

εξαςφαλίηει ευρεία δθμοςιότθτα και πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία που προοδευτικά κα ςυντελζςει ςε 

αλλαγι κουλτοφρασ ςε όλθ τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Θ εφαρμογι του προγράμματοσ Διαφγεια αναμζνεται 

να  ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθ δθμιουργία ενόσ νζου μοντζλου ςτθ ςχζςθ του πολίτθ με το Κράτοσ. 

 Αποτελεί ζνα από τα ελάχιςτα νομοκετικά κείμενα, που επιτάςςουν τθν προλθπτικι δθμοςίευςθ 

δθμοςίων πλθροφοριϊν   με θλεκτρονικά μζςα.  Επιπλζον , με το πρόγραμμα Διαφγεια , θ εκτελεςτότθτα 

κάκε διοικθτικισ πράξθσ προχποκζτει τθν προθγοφμενθ ανάρτθςθ τθσ ςτο διαδίκτυο. Αυτό από μόνο του 

είναι πρωτοποριακό ςε διεκνζσ επίπεδο και ςθματοδοτεί μια αλλαγι ςτον τρόπο που  θ τεχνολογία 

επθρεάηει τουσ τρόπουσ ρφκμιςθσ. Σε ςυνδυαςμό με τθν επιλογι παροχισ ενόσ δικτυακοφ API μζςω του 

οποίου δίνεται δομθμζνθ πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των αποφάςεων , το μοντζλο παροχισ πρόςβαςθσ ςε 

πλθροφορία του Ρρογράμματοσ Διαφγεια κακίςταται θ πιο προωκθμζνθ και καινοτόμα υλοποίθςθ  από 

όςεσ ζχουν γίνει ζωσ τϊρα ςτθν Ελλθνικι Διοίκθςθ.     

Στισ διατάξεισ του προγράμματοσ περιλαμβάνονται προβλζψεισ για τθν δθμιουργία αρχείου νόμων 

και προεδρικϊν διαταγμάτων , πράξεων και αποφάςεων ςε επίπεδο φορζα , το οποίο πρζπει να είναι 

προςιτό ςε κάκε ενδιαφερόμενο υποχρεωτικά και με θλεκτρονικά μζςα.  Ραράλλθλα διατθρείται και ζνα 

κεντρικό αρχείο ςτο Εκνικό Τυπογραφείο θ πρόςβαςθ ςτο οποίο γίνεται επίςθσ υποχρεωτικά και με 

θλεκτρονικά μζςα. Τζλοσ προβλζπεται θ δωρεάν διάκεςθ όλων των ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι μζςα από 

τθν ςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου.  
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8.1.6 ΝΟΜΟ 3979/2011  ΓΙΑ  ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ  

 

Ο Νόμοσ 3979/2011 για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ , ψθφίςτθκε τον Μάιο του 2011 , ζπειτα και από 

τθ ςχετικι δθμόςια διαβοφλευςθ που ζλαβε χϊρα ςτο δικτυακό τόπο Opengov.gr112. Ρρόκειται για ζναν 

«νόμο – πλαίςιο» με τον οποίο επιδιϊκεται θ δθμιουργία των κανονιςτικϊν εκείνων προχποκζςεων που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε όλο το εφροσ του δθμοςίου 

τομζα ςυμπεριλαμβανομζνων των ΟΤΑ αλλά και των ΝΡΛΔ που ελζγχονται από το Κράτοσ.  Με τον νόμο 

επιδιϊκεται :  

 H δθμιουργία των κεςμικϊν προχποκζςεων για τθν επικοινωνία και ςυναλλαγι των πολιτϊν 

και των επιχειριςεων µε τουσ φορείσ του δθμοςίου τομζα µε χριςθ των τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

 H αναδιοργάνωςθ των εςωτερικϊν λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν των φορζων του δθμοςίου 

τομζα επί τθ βάςει τθσ πλιρουσ αξιοποίθςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν. 

 Θ ευχερζςτερθ άςκθςθ των δικαιωμάτων και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των φυςικϊν 

προςϊπων αλλά και των ΝΡΛΔ ζναντι των φορζων του δθμοςίου τομζα.  

 Θ άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων για τθν ταχεία και αποτελεςματικι πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και πλθροφορίεσ.  

 Θ εμπζδωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ διαφάνειασ µε τθν επζκταςθ των θλεκτρονικϊν 

εφαρμογϊν. 

Ο νόμοσ δίνει πράγματι ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία και ςτον τρόπο που αυτι πρζπει 

να γίνεται αντικείμενο επεξεργαςίασ προκειμζνου να είναι χριςιμθ και αξιοποιιςιμθ για να διευκολφνει 

πολίτεσ και επιχειριςεισ.  Το γεγονόσ ότι  θ ελεφκερθ διάκεςθ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ απαιτεί  

οριηόντια αντιμετϊπιςθ γίνεται φανερό   από τα ειςαγωγικά κεφάλαια του Ν.3979/2011 . Ζτςι ςτισ γενικζσ 

αρχζσ κακορίηεται τόςο θ υποχρζωςθ των φορζων του δθμοςίου να μεριμνοφν για τθν εγκυρότθτα , 

ακεραιότθτα ακρίβεια και επικαιροποίθςθ των δθμοςίων δεδομζνων (Άρκρο 4 παρ3)  όςο και θ απαίτθςθ 

για τθν επιλογι τεχνικϊν μζςων και αδειϊν που ενκαρρφνουν τθν πρόςβαςθ ςε αυτά και τθν περαιτζρω 

χριςθ  τουσ (Άρκρο 4 παρ5)  . Στο ςϊμα του νόμου υπάρχουν ειδικά άρκρα που αφοροφν τα  κζματα 

                                                      

 

112
 Θ ςχετικι διαβοφλευςθ πριν τθν ψιφιςθ του νόμου μπορεί να βρεκεί εδϊ : http://www.opengov.gr/ypes/?p=984 

http://www.opengov.gr/ypes/?p=984
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ανοικτισ πρόςβαςθσ ςε δθμόςια δεδομζνα (άρκρο 9 , άρκρο 6) , με τα οποία ειςάγονται βαςικζσ 

κεςμικζσ παρεμβάςεισ , κυριότερεσ εκ των οποίων , κεωροφνται οι εξισ : 

 Οι φορείσ εγγυϊνται τθν εγκυρότθτα και νομιμότθτα και μεριμνοφν για τθν ποιότθτα 

και επικαιροποίθςθ των πλθροφοριϊν που διακζτουν ϊςτε να γνωρίηει ο πολίτθσ με 

βεβαιότθτα τθν εγκυρότθτα τθσ πλθροφορίασ που λαμβάνει. 

 Ραρζχεται θ δυνατότθτα για ελεφκερθ χριςθ των πλθροφοριϊν που διακζτουν από 

τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ (δικαίωμα να μεταφορτϊνονται, να προςκτϊνται, να 

αποκθκεφονται, να τυγχάνουν επεξεργαςίασ, να διαδίδονται και να χρθςιμοποιοφνται 

περαιτζρω) υπό τον όρο ότι μνθμονεφεται κατάλλθλα θ πθγι τουσ και δεν 

εμφανίηονται ωσ πρωτότυπεσ πλθροφορίεσ, εάν ζχουν υποςτεί μετατροπζσ 113. 

 Ειςάγεται θ υποχρζωςθ για παροχι δεδομζνων ςε μορφι δεκτικι περαιτζρω χριςθσ 

και επεξεργάςιμθ με αυτοματοποιθμζνα μζςα. 

 Ειςάγεται υποχρζωςθ ευρετθρίαςθσ και παροχι υπθρεςιϊν καταλόγου και 

αναηιτθςθσ των πλθροφοριϊν για τθν διευκόλυνςθ πολιτϊν και επιχειριςεων.  

 Κεμελιϊνεται  θ υποχρζωςθ των Δθμοςίων Οργανιςμϊν , να διατθροφν ςτον δικτυακό 

τουσ τόπο , υπθρεςίεσ αυτοματοποιθμζνθσ αίτθςθσ μζςω των οποίων οι πολίτεσ 

μποροφν να αιτοφνται τθν διάκεςθ δεδομζνων που δεν διατίκενται ελεφκερα 114. 

 Ρροβλζπεται θ δυνατότθτα δθμοςίευςθσ και περαιτζρω χριςθσ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα , εφόςον τα δεδομζνα αυτά καταςτοφν ανϊνυμα (Άρκρα 8 

παρ2  & 20 παρ3). 

 Επεκτείνονται οι προβλζψεισ του άρκρου 5 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, ϊςτε 

θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα και θ χοριγθςθ αντιγράφων τουσ να μπορεί να αςκθκεί και 

θλεκτρονικά. 

 Ρροβλζπεται θ δθμιουργία ςτο Εκνικό Τυπογραφείο αποκετθρίου πλθροφοριϊν και 

προϊόντων λογιςμικοφ του δθμόςιου τομζα. 

 

 

                                                      

 

113
 Βλ. Άρκρο 6 παρ4 του Νόμου. 

114
 Βλ. Άρκρο 5 παρ6 του Νόμου. 
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Συμπεραςματικά ο  νόμοσ 3979/2011 είναι ζνασ αρκετά προωκθμζνοσ νόμοσ και ο πρϊτοσ ανάλογοσ 

νόμοσ που λαμβάνει υπόψθ του τον πλθροφοριακό κφκλο: από τθ ςυλλογι και αποκικευςθ τθσ 

πλθροφορίασ μζχρι τθ ςυντιρθςθ, διάκεςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ τθσ.  

Βεβαίωσ όπωσ ςε κάκε νόμο - πλαίςιο, δεν τελειϊςαμε τθν ψιφιςι του. Σφμφωνα με τθν αιτιολογικι 

ζκκεςθ, για τθν εφαρμογι των διατάξεϊν του απαιτείται θ ζκδοςθ 34 διοικθτικϊν πράξεων (υπουργικϊν 

αποφάςεων, προεδρικϊν διαταγμάτων, αποφάςεων τθσ αρχισ προςταςίασ δεδομζνων κλπ). Ειδικότερα 

όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια δεδομζνα απαιτείται θ ζκδοςθ 7 κανονιςτικϊν πράξεων. 
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8.2 ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΒΟΛΘ ΣΕΛΩΝ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ  

 

Αρχικά θ Ελλθνικι νομοκεςία περί πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία περιελάμβανε  ελάχιςτεσ 

προβλζψεισ ςχετικά με τθν επιβολι τελϊν εςτιαςμζνεσ κυρίωσ ςτθν αναπαραγωγι εγγράφων ενϊ δεν 

υπιρχαν κακόλου προβλζψεισ για τθν χρζωςθ ςε περίπτωςθ διάκεςθσ πλθροφοριϊν με ψθφιακά μζςα. 

Ο Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ προζβλεπε, ότι ςε περίπτωςθ που θ πρόςβαςθ ςε ζγγραφο γίνεται με 

χοριγθςθ αντιγράφου, θ ςχετικι δαπάνθ αναπαραγωγισ βαρφνει τον αιτοφντα.   

Σθμαντικζσ αλλαγζσ επιλκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ ενςωμάτωςθσ κοινοτικϊν οδθγιϊν. Οι Νόμοι 

3448/2010 και 38882/2010  που ενςωμάτωςαν τισ οδθγίεσ PSI και Inspire αντίςτοιχα , αποτελοφν τα 

μοναδικά νομοκετικά κείμενα ςτα οποία αντιμετωπίηεται το κζμα των χρεϊςεων πρόςβαςθσ ςτθν 

πλθροφορία και τα δεδομζνα του δθμοςίου τομζα.   
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8.2.1 Ο ΝΟΜΟ 3448/2006 (ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΘ ΟΔΘΓΙΑ PSI) 

 

Ο ν. 3448/2006 ορίηει ςτο άρκρο 7 ότι οι φορείσ του δθμόςιου τομζα μποροφν να επιτρζπουν τθν 

άνευ όρων περαιτζρω χριςθ εγγράφων ι να επιβάλλουν όρουσ μζςω αδειοδότθςθσ ι με άλλουσ 

τρόπουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επιβολισ τελϊν. Και ενϊ ο κακοριςμόσ των όρων γίνεται με 

απόφαςθ του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, το φψοσ των τελϊν, όπου αυτά επιβάλλονται, 

κακορίηεται με κοινι απόφαςθ του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομίασ 

και Οικονομικϊν. 

Πςον αφορά τισ αρχζσ που διζπουν τθν επιβολι τελϊν για τθν περαιτζρω χριςθ εγγράφων, το άρκρο 

8 § 1 του ν. 3448/2006 επαναλαμβάνει τθ ρφκμιςθ του άρκρου 6 τθσ οδθγίασ και ορίηει ότι, εφόςον 

επιβάλλονται τζλθ, το ςυνολικό ζςοδο από τθν άδεια περαιτζρω χριςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 

κόςτοσ ςυλλογισ, παραγωγισ, αναπαραγωγισ και διάδοςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ εφλογθσ 

απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ , ςτθν οποία ζχει προβεί ο οικείοσ δθμόςιοσ φορζασ, αφοφ λθφκεί υπόψθ και 

το πικανό κόςτοσ για τθν περαιτζρω επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 3 § 2 . Σφμφωνα δε με αντίςτοιχο 

κανόνα τθσ οδθγίασ, τα τζλθ υπολογίηονται με βάςθ το κόςτοσ που προκφπτει κατά τθ διάρκεια τθσ 

αντίςτοιχθσ λογιςτικισ περιόδου και ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόηονται ςτουσ οικείουσ 

φορείσ του δθμόςιου τομζα. 

 

Ζτςι, και ςτο ηιτθμα τθσ επιβολισ τελϊν, ο ζλλθνασ νομοκζτθσ υιοκζτθςε τθν κοινοτικι διάταξθ που 

αποδζχεται τθ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ τθσ πλθροφορίασ από τθ Διοίκθςθ . Ωςτόςο και εδϊ οι 

ρυκμίςεισ δεν χαρακτθρίηονται από ςαφινεια, αφοφ καταλείπουν ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Διοίκθςθσ 

τθν επιβολι τελϊν, ενϊ δεν προβλζπεται λογιςτικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ του 

δθμόςιου φορζα και τθσ χοριγθςθσ εγγράφων για περαιτζρω χριςθ, δίχωσ τον οποίο κα είναι εξαιρετικά 

δυςχερισ ο υπολογιςμόσ τθσ απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ, ςτθν οποία ζχει προβεί ο εκάςτοτε δθμόςιοσ 

φορζασ ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

 

Και ςτο ηιτθμα τθσ επιβολισ τελϊν, όπωσ και ςτθ κζςπιςθ αδειϊν, απαιτείται ζκδοςθ κανονιςτικϊν 

πράξεων για τθν ενεργοποίθςθ των ςχετικϊν διατάξεων του νόμου 3448/2006, με τισ οποίεσ κα 

ςυγκεκριμενοποιείται θ πολιτικι για τθν επιβολι τελϊν επί τθσ περαιτζρω χριςθσ πλθροφοριϊν του 

δθμόςιου τομζα.    
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8.2.2 Ο ΝΟΜΟ 3882/2010 (ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΘ ΟΔΘΓΙΑ INSPIRE) 

 

Τα βαςικά κζματα επιβολισ τελϊν ςχετικά με τα γεωχωρικά δεδομζνα ορίηονται ςτα άρκρα 27 & 28 

του νόμου 3882/2010 που ενςωμάτωςε τθν οδθγία INSPIRE ςτο ελλθνικό δίκαιο. Πςον αφορά τθν 

κοινοχρθςία γεωχωρικϊν δεδομζνων , των ςυνόλων τουσ και των υπθρεςιϊν τουσ προβλζπεται ότι αυτά 

διαμοιράηονται μεταξφ όλων των δθμόςιων αρχϊν, κακϊσ και προσ τα όργανα που αςκοφν δικαςτικι ι 

νομοκετικι εξουςία, χωρίσ χρζωςθ και με άδεια χριςθσ που δεν περιλαμβάνει περιοριςτικοφσ όρουσ οι 

οποίοι ενδζχεται να δθμιουργοφν πρακτικά εμπόδια ωσ προσ τθν κοινοχρθςία  αυτι.  Θ μθ επιβολι τελϊν 

ιςχφει και  για τισ δθμόςιεσ αρχζσ άλλων κρατϊν − μελϊν και για τα όργανα και τουσ οργανιςμοφσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και (υπό κακεςτϊσ αμοιβαιότθτασ και ιςοδυναμίασ) για φορείσ που ζχουν 

ςυςτακεί με διεκνείσ ςυμφωνίεσ ςτισ οποίεσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα κράτθ − μζλθ είναι μζρθ115.  

Κατά παρζκκλιςθ από τθν πρόβλεψθ για μθ επιβολι τελϊν μεταξφ δθμοςίων αρχϊν προβλζπεται θ 

δυνατότθτα επιβολισ τελϊν για τθν κάλυψθ του κόςτουσ αναπαραγωγισ, αποκλειςτικά ςε περιπτϊςεισ 

όπου τα ςφνολα των γεωχωρικϊν δεδομζνων δεν διατίκενται μζςω γεωχωρικϊν θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν.   Τα εν λόγω τζλθ είναι ανταποδοτικοφ χαρακτιρα  και αφοροφν αποκλειςτικά τθν κάλυψθ 

του κόςτουσ αναπαραγωγισ και διάκεςθσ των ςυνόλων γεωχωρικϊν δεδομζνων προσ άλλθ δθμόςια αρχι 

ςε αναλογικι ι ψθφιακι μορφι. Το φψοσ των τελϊν κακορίηεται με ενιαίο και εναρμονιςμζνο τρόπο για 

όλεσ τισ δθμόςιεσ αρχζσ  από τθν «Εκνικι Ρολιτικι Γεωπλθροφορίασ» ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του 

άρκρου 27.  

Σχετικά με τθν διάκεςθ ςε τρίτουσ (ωσ τρίτοι λογίηονται και οι δθμόςιεσ αρχζσ που ηθτοφν δεδομζνα 

για οικονομικι δραςτθριότθτα εκτόσ τθσ δθμόςιασ αποςτολισ τουσ) το άρκρο 28 του νόμου  διαχωρίηει 

τθν κατάςταςθ μεταξφ δεδομζνων και μεταδεδομζνων. Τα μεταδεδομζνα διατίκενται ελευκζρα προσ 

όλουσ για οποιαδιποτε χριςθ (παράγραφοσ 1). Τα γεωχωρικά δεδομζνα και τα ςφνολα τουσ όμωσ 

διατίκενται ςε τρίτουσ με κατάλλθλεσ άδειεσ χριςθσ που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόςο τθ με τζλθ 

όςο και τθ χωρίσ τζλθ διάκεςι τουσ, ανάλογα με το ςκοπό χριςθσ. 

                                                      

 

115
 Για τθν κοινοχρθςία γεωχωρικϊν δεδομζνων , των ςυνόλων τουσ κακϊσ και υπθρεςιϊν με αρχζσ εκτόσ Ελλάδασ , 

προβλζπεται πάντωσ ςτο άρκρο 27  ο περιοριςμόσ ςε γεωχωρικά δεδομζνα που εξυπθρετοφν τον ςκοπό των ανωτζρω 
οργανιςμϊν μόνο όταν αυτόσ ζχει να κάνει με το περιβάλλον ,  αφοφ θ οδθγία INSPIRE αφορά περιβαντολλογικά γεωχωρικά 
δεδομζνα. 
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Ο κακοριςμόσ των τελϊν και των αδειϊν χριςθσ αναμζνεται να κακοριςτοφν  από τθν «Εκνικι 

Ρολιτικι Γεωπλθροφορίασ» με ενιαίο και εναρμονιςμζνο τρόπο για όλεσ τισ δθμόςιεσ αρχζσ. Το άρκρο 28 

πάντωσ διευκρινίηει ότι τα τζλθ είναι ανταποδοτικοφ χαρακτιρα και κα πρζπει να κακορίηονται  ςτο 

ελάχιςτο αναγκαίο φψοσ για να διαςφαλίηεται θ αναγκαία ποιότθτα και παροχι ςυνόλων και υπθρεςιϊν 

γεωχωρικϊν δεδομζνων μαηί με μια εφλογθ απόδοςθ επενδφςεωσ, με παράλλθλθ διαςφάλιςθ των 

αναγκϊν αυτοχρθματοδότθςθσ των δθμόςιων αρχϊν που παρζχουν ςφνολα και υπθρεςίεσ γεωχωρικϊν 

δεδομζνων. 

 

 

                                         Εικόνα 6 : Κακοριςμόσ Σελϊν Για Γεωχωρικά Δεδομζνα τθν Ελλάδα 
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8.3 ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Θ προςταςία από τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων με θλεκτρονικά 

μζςα ζχει αναχκεί ςε ςυνταγματικι αξία από τθ διάταξθ του άρκρου 9Α του Συντάγματοσ που 

προςτζκθκε με τθν ανακεϊρθςθ του 2001. Θ διάταξθ αυτι θ οποία ουςιαςτικά κατοχυρϊνει 

ςυνταγματικά τον προχπάρχοντα νόμο 2472/97, ζχει πεδίο εφαρμογισ ευρφτερο από το άρκρο 9 Σ, αφοφ 

αφορά κάκε είδουσ προςωπικό δεδομζνο και όχι μόνον πλθροφορίεσ που άπτονται τθσ προςωπικισ και 

οικογενειακισ ηωισ του ατόμου.   

O νόμοσ 2472/1997, ο οποίοσ ενςωματϊνει ςτο ελλθνικό δίκαιο τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 95/46/ΕΚ 

εξακολουκεί να αποτελεί το βαςικό νομοκετικό κείμενο για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα116. Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα είναι, ςφμφωνα με τον νόμο ν. 2472/1997 κάκε 

πλθροφορία που αναφζρεται ςτο πρόςωπο ενόσ ατόμου, π.χ. το όνομα, το επάγγελμα, θ οικογενειακι 

κατάςταςθ, θ θλικία, ο τόποσ κατοικίασ. Ευαίςκθτα δεδομζνα είναι, κατά τθν ζννοια του ιδίου νόμου, τα 

δεδομζνα που αφοροφν τθ φυλετικι ι εκνικι προζλευςθ, τα πολιτικά φρονιματα, τισ κρθςκευτικζσ ι 

φιλοςοφικζσ πεποικιςεισ, τθ ςυμμετοχι ςε ζνωςθ, ςωματείο και ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ, τθν υγεία, 

τθν κοινωνικι πρόνοια και τθ ερωτικι ηωι, κακϊσ και τα ςχετικά με ποινικζσ διϊξεισ ι καταδίκεσ. 

Αρμόδια αρχι για να κρίνει εάν παραβιάηονται τα δικαιϊματα ςχετικά με τθν προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων κακϊσ και για να εγκρίνει τθν νόμιμθ  πρόςβαςθ ςε δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτιρα  είναι θ Αρχι Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (Α.Ρ.Ρ.Δ). Κάτω από προχποκζςεισ117 ο 

                                                      

 

116
   Μαηί με τουσ νόμουσ 3471/2006 για τθν «Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον 

τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» και 3917/2011 για τθν «Διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι υποβάλλονται ςε 
επεξεργαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» 
117

  Στισ περιπτϊςεισ που ςυντρζχει κάποια από τισ βάςεισ νομιμότθτασ τθσ επεξεργαςίασ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του 
άρκρου 7 του ν. 2472/1997. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ  υφίςτανται , μεταξφ άλλων , όταν θ επεξεργαςία :  
 α)  αφορά δεδομζνα που δθμοςιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ι είναι αναγκαία για τθν αναγνϊριςθ, άςκθςθ ι υπεράςπιςθ 
δικαιϊµατοσ ενϊπιον δικαςτθρίου ι πεικαρχικοφ οργάνου. β)  εκτελείται από Δθµόςια Αρχι και είναι αναγκαία είτε για λόγουσ 
εκνικισ αςφάλειασ, είτε για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ εγκλθματολογικισ ι ςωφρονιςτικισ πολιτικισ  είτε  για λόγουσ 
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ ι για τθν άςκθςθ δθµόςιου ελζγχου κοινωνικϊν παροχϊν. γ)  πραγματοποιείται για 
ερευνθτικοφσ και επιςτθμονικοφσ αποκλειςτικά ςκοποφσ και υπό τον όρο ότι τθρείται θ ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτθτα µζτρα για τθν προςταςία των δικαιωµάτων των προςϊπων ςτα οποία αναφζρονται. 
δ)  αφορά δεδομζνα δθµοςίων προςϊπων, εφόςον αυτά ςυνδζονται µε τθν άςκθςθ δθµοςίου λειτουργιματοσ ι τθ διαχείριςθ 
ςυμφερόντων τρίτων, και πραγματοποιείται αποκλειςτικά για τθν άςκθςθ του δθμοςιογραφικοφ επαγγζλματοσ. 
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νόμοσ δίνει ακόμα και το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε ευαίςκθτα  προςωπικά δεδομζνα , απαραίτθτθ όμωσ 

είναι και πάλι  θ χοριγθςθ άδειασ από τθν Αρχι118. 

 Ζνα ηιτθμα που ανακφπτει είναι ότι ενϊ υπάρχει Ανεξάρτθτθ Αρχι για τθν προςταςία των 

δεδομζνων  , αντίςτοιχθ αρχι για να κρίνει και να παρεμβαίνει ςε περίπτωςθ που δεν επιτρζπεται θ 

πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία δεν υπάρχει 119. Αυτό που ςυνικωσ με τα ςθμερινά κεςμικά 

δεδομζνα επιχειρείται , είναι  ο ςυντονιςμόσ του Συνθγόρου  του Ρολίτθ και τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ 

Ρροςωπικϊν Δεδομζνων, προκειμζνου να βρεκεί θ "χρυςι τομι”. Από το ςυντονιςμό ζχει προκφψει ότι, 

όταν ςτα αιτοφμενα ζγγραφα περιλαμβάνονται και προςωπικά δεδομζνα, τότε κα πρζπει αυτά να 

χορθγοφνται  εφόςον:   

 αποτελοφν απολφτωσ αναγκαία δεδομζνα τα οποία είναι προςβάςιμα (άρα όχι τα 

“ευαίςκθτα”). 

 υφίςταται εν δυνάμει ζννομο ςυμφζρον τρίτων. 

 δεν  κίγονται οι κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ του υποκειμζνου των δεδομζνων. 

 

Αξιοςθμείωτθ είναι πάντωσ θ πρόταςθ νομικϊν κφκλων για τθν δθμιουργία ενόσ Επιτρόπου 

Δεδομζνων (Information Commissioner) που κα διζπεται από το status τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ και ςτον 

οποίο κα μεταβιβαςτοφν τόςο οι αρμοδιότθτεσ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων όςο και 

αυτζσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε δθμόςια δεδομζνα.  

 

 

  

                                                      

 

118
   Ππωσ ςυνζβθ πρόςφατα με τθν υπ’αρικμό  Γ/ΕΞ/53-1/26-04-2011 απόφαςθ τθσ αρχισ , με τθν οποία θ Αρχι χορθγεί άδεια 

ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ να παρζχει ςτουσ αιτοφντεσ αντίγραφα των 
πρακτικϊν του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου τθσ 12θσ Λουλίου 2010 ακόμα και των χωρίων που περιζχουν ευαίςκθτα προςωπικά 
δεδομζνα (δεδομζνα υγείασ) των υποψθφίων. Τα ςτοιχεία αυτά τα οποία καταγράφουν τον αρικμό των αναρρωτικϊν αδειϊν 
που είχαν λάβει οι προαχκζντεσ μποροφν να γίνουν γνωςτά ακόμθ και χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι τουσ, ςε άλλο ςυνυποψιφιό 
τουσ, ςφμφωνα με τθν Αρχι, υπό τον όρο ότι ηθτοφνται νόμιμα, με τθν υποβολι ζγγραφθσ αίτθςθσ και τθν τεκμθρίωςθ 
υπζρτερου ζννομου ςυμφζροντοσ. 
119

  Υπάρχει μόνο δυνατότθτα καταγγελίασ ςτον Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι ςτον Συνιγορο του Ρολίτθ , αλλά ςε 
κάκε περίπτωςθ πρζπει να ςθμειωκεί ότι εκ του ςυςτατικοφ νόμου του ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ δεν μπορεί να επιλθφκεί των 
πράξεων τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (Άρκρο 3 § 1 του Ν. 2477/97). 
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8.4 ΘΕΜΑΣΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΘ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 

 

Το βαςικό νομικό πλαίςιο που διζπει τθν πνευματικι ιδιοκτθςία ςτθν Ελλάδα είναι o N.2121/93 , 

ςτον οποίο ορίηεται ότι οι  πνευματικοί δθμιουργοί, με τθ δθμιουργία του ζργου, αποκτοφν πάνω ς’ αυτό 

πνευματικι ιδιοκτθςία, που περιλαμβάνει, ωσ αποκλειςτικά και απόλυτα δικαιϊματα, το δικαίωμα τθσ 

εκμετάλλευςθσ του ζργου (περιουςιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα τθσ προςταςίασ του προςωπικοφ τουσ 

δεςμοφ προσ αυτό (θκικό δικαίωμα) , κακϊσ και ο Ν. 3184/2003 «Κφρωςθ Τθσ Συνκικθσ Του Ραγκοςμίου 

Οργανιςμοφ Διανοθτικισ Λδιοκτθςίασ Για Τθν Ρνευματικι Λδιοκτθςία». 

 

Βάςεισ Δεδομζνων 

Στο ελλθνικό δίκαιο θ Οδθγία 96/9/ΕΟΚ  ενςωματϊκθκε με το Ν. 2819/2000, Νομικι Ρροςταςία των 

Βάςεων Δεδομζνων και Άλλεσ Διατάξεισ. Για τθν προςταςία μιασ βάςθσ απαιτείται ςφμφωνα με το νόμο, 

«θ επιλογι ι θ διευκζτθςθ του περιεχομζνου τθσ να ςυνιςτοφν πνευματικό δθμιοφργθμα». Δεν 

απαιτείται κανζνα άλλο κριτιριο για τθν παροχι προςταςίασ , θ προςταςία όμωσ αυτι δεν εκτείνεται ςτο 

περιεχόμενο τθσ βάςθσ και δεν κίγει κανζνα από τα δικαιϊματα, που υφίςτανται ςτο περιεχόμενο 

αυτό120. Θ Οδθγία, για να μθν ανατρζψει τα εκνικά ςυςτιματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, άφθςε ςτα 

κράτθ-μζλθ τθν επιλογι αν δθμιουργόσ μπορεί να είναι και νομικό πρόςωπο ι μόνο φυςικό. Στο ελλθνικό 

δίκαιο δθμιουργόσ μπορεί να είναι μόνο φυςικό πρόςωπο το οποίο μπορεί βζβαια ςτθ ςυνζχεια να 

μεταβιβάςει το δικαίωμά του ςε νομικό πρόςωπο. 

 

 

  

                                                      

 

120
   Το ίδιο ορίηεται και με το αρκρο 5 του ν. 3184/2003 ςτο οποίο διευκρινίηεται ότι « Οι ςυλλογζσ δεδομζνων ι άλλου υλικοφ, 

με οποιαδιποτε μορφι, οι οποίεσ λόγω τθσ επιλογισ ι τθσ διαρρφκμιςθσ του περιεχομζνου τουσ αποτελοφν πνευματικζσ 
δθμιουργίεσ, προςτατεφονται ςαν τζτοιεσ. Η προςταςία αυτι δεν καλφπτει τα δεδομζνα ι το υλικό αυτά κακεαυτό και ιςχφει 
με τθν επιφφλαξθ οποιωνδιποτε υφιςταμζνων δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί των δεδομζνων ι του υλικοφ που 
περιζχεται ςτθ ςυλλογι.» 
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8.5 ΠΡΟΦΑΣΕ ΜΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΕ  ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ   

 

8.5.1 ΚΙΝΘΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΟΙΧΣΑ ΔΘΜΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται δφο από τισ πρωτοβουλίεσ πολιτϊν που ςχετίηονται με τθν 

ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων. Θ πρωτοβουλία 4Δ για τθν ελεφκερθ διάκεςθ δεδομζνων από 

τουσ δθμόςιουσ φορείσ και θ πρωτοβουλία για τθν δθμόςια οπτικοακουςτικι περιουςία. 

Θ πρωτοβουλία 4Δ (Δθμόςια Δεδομζνα, Δικά μασ Δεδομζνα) ξεκίνθςε τον Αφγουςτο του 2008 ωσ μια 

καμπάνια για τθν ανάδειξθ τθσ αναγκαιότθτα παροχισ από τουσ Δθμόςιουσ φορείσ πλιρουσ και 

ελεφκερθσ  πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα που διακζτουν.  Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ιταν να κινθτοποιιςει πολίτεσ 

και πολιτικό προςωπικό για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ.  

Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ δρομολογικθκε μζςα από τθν διαδικτυακι ςελίδα publicdata.gr 

μια ςειρά ενεργειϊν και πρωτοβουλιϊν που περιελάμβαναν : 

 Τθν ςυλλογι υπογραφϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβουλίασ μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 121   

 Τθν μαηικι αποςτολι επιςτολϊν ςτθ Βουλι των Ελλινων ηθτϊντασ διαχρονικά ςτοιχεία για το 

πόκεν ζςχεσ των βουλευτϊν.122 

 Τθν διοργάνωςθ  ςυηθτιςεων  γφρω από τθν ιδζα των Ανοιχτϊν Δθμόςιων Δεδομζνων και το 

πωσ αυτι κα μποροφςε να προωκθκεί πρακτικά ςτθν Ελλάδα. 

 Τθν παρουςία  μελϊν τθσ πρωτοβουλίασ ςε τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ για τθν 

ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ προτάςεισ τθσ. 

 Τθν κάλυψθ και προβολι μζςω του ιςτολογίου τθσ πρωτοβουλίασ των καλϊν πρακτικϊν και 

των εξελίξεων που αφοροφν τα ανοιχτά δθμόςια δεδομζνα ςε διεκνζσ επίπεδο. 

 

                                                      

 

121
  http://www.gopetition.co.uk/petition/21548.html 

122
  Ππωσ αναφζρεται ςτο ιςτολόγιο τθσ πρωτοβουλίασ , οι υπθρεςίεσ τθσ βουλισ ηιτθςαν από αιτοφντεσ να επικοινωνιςουν 

μαηί τουσ προφορικά  (ςε μια προφανι προςπάκεια να μθν υπάρχει καταγεγραμμζνθ γραπτι απάντθςθ), και ςτθ ςυνζχεια, 
μετά από πολλζσ μζρεσ απάντθςαν ότι  «Τα ςτοιχεία αυτά ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟ να δοκοφν ςτουσ πολίτεσ, ΜΟΝΟ ςτουσ 
διαπιςτευμζνουσ κοινοβουλευτικοφσ ςυντάκτεσ» ! 

http://www.publicdata.gr/
http://www.gopetition.co.uk/petition/21548.html
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Θ πρωτοβουλία για τθ δθμόςια οπτικοακουςτικι περιουςία ξεκίνθςε όταν τον Δεκζμβριο του 2007, 

θ διοίκθςθ τθσ ΕΤ εγκαινίαςε ζναν διαδικτυακό τόπο123  για τθν διάκεςθ μζροσ του οπτικοακουςτικοφ 

αρχείου τθσ δθμόςιασ ραδιοτθλεόραςθσ. Ο τρόποσ όμωσ διάκεςθσ δεν επζτρεπε τθν περαιτζρω χριςθ ,  

με αποτζλεςμα οι πολίτεσ (οι οποίοι ζχουν ιδθ πλθρϊςει για τθν παραγωγι του)  να μθν  μποροφν να 

αποκθκεφςουν, χρθςιμοποιιςουν ι διανείμουν το υλικό αυτό παρά μόνο μετά από πλθρωμι ι ειδικι 

άδεια. Επιπλζον θ ψθφιοποίθςθ του περιεχομζνου του αρχείου ζγινε με χριςθ κλειςτοφ προτφπου, 

εμποδίηοντασ ι δυςχεραίνοντασ τθν αναπαραγωγι του από πολίτεσ που δεν επικυμοφν τθν αγορά ι τθ 

χριςθ προϊόντων ςυγκεκριμζνων εταιρειϊν. 

Θ ςυγκρότθςθ τθσ πρωτοβουλίασ για τθν δθμόςια οπτικοακουςτικι περιουςία ζγινε «…για τθν 

ςυγκρότθςθ ενόσ κινιματοσ από τα κάτω με ςκοπό τθν προάςπιςθ τθσ ελευκερίασ ςτον ψθφιακό κόςμο» 

και «…τθν διεξαγωγι μια  δθμοκρατικισ διαβοφλευςθσ ςε όλο το εφροσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ»   με 

τελικό ςκοπό   : 

 Το αρχείο να διατίκεται με τθ μορφι μθ αποκλειςτικισ - κοινισ ιδιοκτθςίασ, ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να ζχουν το δικαίωμα να αποκθκεφουν, αναδιανζμουν και να τροποποιοφν 

το υλικό ελεφκερα, με τθν προχπόκεςθ ότι τα παράγωγα ζργα κα παραμζνουν ςτθ δθμόςια 

ςφαίρα. 

 Το αρχείο να ψθφιοποιείται με ανοικτά πρότυπα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μακροπρόκεςμθ 

και χωρίσ εμπόδια πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτθ δθμόςια πλθροφορία. 

 Το αρχείο να πάψει να αποτελεί αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ ΕΤ και κα κωρακιςκεί νομικά 

ωσ "κοινι ιδιοκτθςία" των ελλινων πολιτϊν.  

 

Θ πρωτοβουλία ςυντονίηει τθν δράςθ τθσ από το ιςτολόγιο ertarchive.blogspot.com  μζςω του 

οποίου παρουςιάηονται οι κζςεισ τθσ πρωτοβουλίασ , οργανϊνεται θ δθμόςια ςυηιτθςθ και 

αναπτφςςονται οι κζςεισ του κινιματοσ για τθν Ψθφιακι Απελευκζρωςθ.  

                                                      

 

123
  http://www.ert-archives.gr/ 

http://ertarchive.blogspot.com/
http://www.ert-archives.gr/
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8.5.2  ΔΘΜΟΙΕ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΟΙΧΣΑ  ΔΘΜΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

 

Το φκινόπωρο του 2010 το Γραφείο του Ρρωκυπουργοφ με δθμόςια διαβοφλευςθ ςτον δικτυακό 

τόπο opengov.gr κάλεςε τουσ πολίτεσ να δθλϊςουν ςε ποιά ςφνολα  δεδομζνων κα επικυμοφςαν να 

ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ. Σφμφωνα με το κείμενο τθσ διαβοφλευςθσ τα ςφνολα αυτά μπορεί να :  

1. βρίςκονται ςτθν κατοχι ενόσ οργανιςμοφ του ςτενοφ ι ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

2. ζχουν παραχκεί με δθμόςιουσ πόρουσ ι 

3. προζρχονται από τον ιδιωτικό τομζα αλλά θ διάκεςθ τουσ να εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον 

Οι πολίτεσ κλικθκαν  επίςθσ  να αναφζρουν προβλιματα που αντιμετωπίηουν κατά τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια δεδομζνα και να προτείνουν λφςεισ για τθν επίλυςθ τουσ. 

Θ διαβοφλευςθ παρζμεινε ενεργι για χρονικό διάςτθμα 25 θμερϊν (από τισ  20 Αυγοφςτου μζχρι τισ  

15 Σεπτεμβρίου 2010) και ςυγκεντρϊκθκαν ςυνολικά 65 προτάςεισ. Σε απόλυτα μεγζκθ, θ ςυμμετοχι ςτθ 

διαβοφλευςθ κρίνεται περιοριςμζνθ  , γεγονόσ που εξθγείται κυρίωσ από τθν επιλογι του  χρονικοφ 

διαςτιματοσ διεξαγωγισ τθσ και τθν περιοριςμζνθ ςχετικά διάρκεια τθσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, οι προτάςεισ 

των ςυμμετεχόντων αφοροφςαν ςτισ παρακάτω κεματικζσ ομάδεσ δεδομζνων: 

 Γεωχωρικά δεδομζνα ,  35,8% των προτάςεων 

 Οικονομικά δεδομζνα , 7,9% των προτάςεων αφορά ςε 

 Γενικά δεδομζνα τθσ διοίκθςθσ  (ςυνταγογράφθςθ, προγράμματα κατάρτιςθσ, 

προμικειεσ) , 57,2% των προτάςεων 

 

Από τα ςχόλια που ζγιναν τα ςθμαντικότερα ςχετίηονται με τον κακοριςμό ενιαίασ άδειασ για τθν διάκεςθ 

των δεδομζνων και τθ δυνατότθτα μεταφόρτωςθσ όλων των διακζςιμων δεδομζνων και μεταδεδομζνων 

ι εναλλακτικά τθν ανάπτυξθ και προςφορά ανοικτοφ διαδικτυακοφ API. 
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Ο δεφτεροσ κφκλοσ διαβοφλευςθσ για τθν ελεφκερθ διάκεςθ δθμοςίων δεδομζνων ξεκίνθςε ςτισ 18 

Νοεμβρίου 2010 και ολοκλθρϊκθκε τθν 1θ Φεβρουαρίου 2011. Εκτόσ από το να δθλϊςουν ποια 

δεδομζνα επικυμοφν να διατίκενται ελευκζρα , θ διαβοφλευςθ καλοφςε τουσ πολίτεσ να εκφράςουν τθν 

γνϊμθ τουσ ςχετικά με τα παρακάτω : 

 Με ποια άδεια και ποιουσ όρουσ κα κζλανε να διατίκενται τα δεδομζνα ; 

 Τι προβλιματα εντοπίηουν ςτισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τα ςθμεία 

διανομισ δθμόςιων ανοικτϊν δεδομζνων ; 

 Τι υπθρεςίεσ κα ζπρεπε να προςφζρει θ διοίκθςθ για τθν καλφτερθ αναηιτθςθ , ταξινόμθςθ και 

αξιοποίθςθ δθμόςιων ανοιχτϊν δεδομζνων ; 

 Τι υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ υπάρχουν ι κα ζπρεπε να δθμιουργθκοφν  με βάςθ τα 

υπάρχοντα ελεφκερα δεδομζνα ι τα δεδομζνα που κα επικυμοφν να δουν ελεφκερα διακζςιμα ; 

 

Θ μεγαλφτερθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ επζτρεψε και μεγαλφτερο αρικμό προτάςεων. Συγκεκριμζνα 

κατατεκεί ςυνολικά 178 ςχόλια . Αν και δεν ζχουν αναρτθκεί  ςτοιχεία από τα αποτελζςματα τθσ 

διαβοφλευςθσ , μια πρϊτθ ανάλυςθ των ςχολίων καταδεικνφει τα εξισ :  

 Σχετικά με τισ άδειεσ οι περιςςότεροι χριςτεσ ηθτάνε να μθν υπάρχει «καμία άδεια» και δίνουν 

ζμφαςθ ςτθν δωρεάν διάκεςθ των δεδομζνων. Κάποιοι αναφζρουν τισ άδειεσ creative commons , 

ενϊ άλλοι επιςθμαίνουν ότι ο μόνοσ όροσ κα ζπρεπε να είναι θ αναφορά (BY).  

 Σχετικά με τα προβλιματα που εντοπίηονται ςτισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από 

τα ςθμεία διανομισ δθμόςιων ανοικτϊν δεδομζνων , μεγάλο ποςοςτό των απαντιςεων εςτιάηει 

ςε τεχνικά και οργανωτικά προβλιματα του Ρρογράμματοσ Διαφγεια και ειδικότερα ςτθν ποιότθτα 

των δεδομζνων.  
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8.5.3 GEODATA.GOV.GR 

 

Το geodata.gov.gr αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια για τθ δωρεάν διάκεςθ γεωχωρικϊν δεδομζνων 

τθσ ευρφτερθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προσ όλουσ τουσ πολίτεσ. Στο geodata.gov.gr124 ςυγκεντρϊνονται 

ςταδιακά όλα τα γεωχωρικά δεδομζνα τθσ χϊρασ που είναι διακζςιμα ςτθν δθμόςια διοίκθςθ, 

προκειμζνου να είναι δυνατι και εφκολθ θ ανοιχτι διανομι τουσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο, χωρίσ 

τεχνικοφσ και κεςμικοφσ φραγμοφσ.   

Το geodata.gov.gr χρθςιμοποιεί ωσ υπόβακρα τουσ ορκοφωτοχάρτεσ τθσ Κτθματολόγιο Α.Ε και τουσ 

ελεφκερουσ χάρτεσ τθσ κοινότθτασ OpenStreetMaps. Θ πρωτοβουλία αποτελεί ζνα πρϊτο βιμα για τθν 

«Εκνικι Γεωπφλθ» που κα δθμιουργθκεί από τον ΟΚΧΕ ςφμφωνα με το νόμο 3383/2010 για τθν  «Εκνικι 

Υποδομι Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν». 

Εκτόσ από τα ψθφιακά υπόβακρα125  , τα υπόλοιπα γεωχωρικά δεδομζνα του geodata.gov.gr 

προςφζρονται με τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ Ελλθνικισ άδειασ Creative Commons Αναφορά 

Ρροζλευςθσ (CC BY v.3.0)  απαιτϊντασ μόνο αναφορά ςτθν πθγι προζλευςθσ.  

 

 

  

                                                      

 

124
 Το geodata.gov.gr είναι προϊόν τθσ ςυνεργαςίασ του Ερευνθτικοφ Κζντρου "Ακθνά", του Ο.Κ.Χ.Ε. και τθσ Ομάδασ 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθσ του Γραφείου του Ρρωκυπουργοφ, ενϊ για τθν δθμιουργία του site χρθςιμοποιικθκε Ελεφκερο 
και Ανοιχτό Λογιςμικό. 
125

  Για τα υπόβακρα του Google Maps θ άδεια χριςθσ είναι: http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html. 
      Για τα υπόβακρα του OpenStreetMap θ άδεια χριςθσ είναι: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License. 
     Για τα ψθφιακά υπόβακρα τθσ Κτθματολόγιο Α.Ε. θ άδεια χριςθσ είναι: http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx. 
 

http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html
http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
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9. ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΘΜΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

  

*Luke:+ I can’t believe it.  

[Yoda:] That is why you fail.  

 

 

 

Starwars 
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Στθν Ελλάδα , θ προλθπτικι διάκεςθ ακατζργαςτων δθμοςίων δεδομζνων ςε ανοιχτά , 

επαναχρθςιμοποιιςιμα πρότυπα μζςω του διαδικτφου , κεμελιϊκθκε πρόςφατα και νομικά. Με τθν 

ψιφιςθ του νόμου για τθν  Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ  ,  αποτελεί πλζον υποχρζωςθ των φορζων να 

διακζτουν τα δθμόςια δεδομζνα που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ μζςω του διαδικτφου.  Θ ψιφιςθ όμωσ ενόσ 

προωκθμζνου νομικοφ πλαιςίου δεν αποτελεί εγγφθςθ για τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτα 

ςφνολα δεδομζνων του δθμοςίου.  Απαιτοφνται ςυνοδευτικζσ οργανωτικζσ πρωτοβουλίεσ που κα 

ςτοχεφουν ςτθν δθμιουργία των όρων που εγγυϊνται τθν ουςιαςτικι πραγμάτωςθ ενόσ τζτοιου 

δικαιϊματοσ. Ραράλλθλα κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν εμπόδια και χρόνιεσ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ 

που αποτελοφν τροχοπζδθ ςε κάκε εγχείρθμα διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

δθμιουργίασ ενόσ επιτελικοφ κράτουσ, ικανοφ να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτισ ςφγχρονεσ 

προκλιςεισ. 

Ππωσ είναι φυςικό ,  τα προβλιματα και οι πακογζνειεσ του πολιτικοφ και διοικθτικοφ ςυςτιματοσ 

αναμζνεται να δυςχεράνουν και τισ  προςπάκειεσ υλοποίθςθσ μιασ πολιτικισ ανοιχτισ πρόςβαςθσ ςτα 

δεδομζνα του δθμοςίου . Ζχοντασ επίγνωςθ του γεγονότοσ ότι προβλιματα όπωσ θ αςυνζχεια των 

πολιτικϊν ,  θ αδυναμία ςυντονιςμοφ , θ ζλλειψθ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ εντόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ   

δεν γίνεται να ξεπεραςτοφν άμεςα ,  επιχειροφμε  ςτθ ςυνζχεια να απαρικμιςουμε τα ςυνοδευτικά 

εκείνα μζτρα και τισ πρωτοβουλίεσ που κεωροφμε πραγματοποιιςιμεσ και ικανζσ για τθν πραγμάτωςθ 

μιασ ουςιαςτικισ πολιτικισ ανοιχτισ πρόςβαςθσ.  Με εξαίρεςθ τθν πρόταςθ για τθν  δθμιουργία ενόσ 

κεντρικοφ αποκετθρίου δεδομζνων , οι υπόλοιπεσ προτάςεισ που παρακζτουμε μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν χωρίσ ουςιαςτικι επιβάρυνςθ του κρατικοφ υπολογιςμοφ , γεγονόσ ιδιαίτερα 

ςθμαντικό υπό τισ παροφςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Ειδικά για όςεσ εξ αυτϊν περιλαμβάνουν δθμιουργία 

ι ςφςταςθ κάποιου νζου φορζα , διευκρινίηεται ότι θ ςτελζχωςθ που απαιτείται  μπορεί να γίνει χωρίσ 

κόςτοσ βάςει τθσ  επερχόμενθσ  ρφκμιςθ μετατροπισ όλων των δθμοςίων υπαλλιλων από υπαλλιλουσ 

κάκε υπουργείου,  ςε υπαλλιλουσ του Κράτουσ, υπαγόμενουσ ςε ζναν κεντρικό φορζα126.  

  

                                                      

 

126
  Ππωσ ςυμβαίνει άλλωςτε ςχεδόν ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. 
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9.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ  

 

Ζνα από τα βαςικά ηιτθμα που αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι του Νόμου για 

τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ είναι οι εκκρεμείσ κανονιςτικζσ πράξεισ που πρζπει να υπογραφοφν για 

να ενεργοποιθκοφν όλεσ οι προβλζψεισ του.  Εκ των 34 που ςυνολικά εκκρεμοφν οι 7 αφοροφν τθν 

πρόςβαςθ ςτα δθμόςια δεδομζνα. Επιπλζον υπάρχουν 3 ςχετικζσ εκκρεμείσ κανονιςτικζσ πράξεισ του 

νόμου 3448/2006  που κα ζπρεπε να ζχουν υπογραφεί  εδϊ και χρόνια , χωρίσ κάτι τζτοιο να ζχει γίνει 

μζχρι ςιμερα.  

Νόμοσ Άρκρο 

Είδοσ 
Κανονιςτικισ 
Πράξθσ που 
Απαιτείται 

Αρμόδιο Τπουργείο Περιεχόμενο 

3448/2006 7.1.1 ΥΑ ΥΡΕΣΑΘΔ όροι αδειοδότθςθσ 

3448/2006 7.1.2 ΚΥΑ ΥΡΟΛΚ  & αρμόδιο Υπουργείο τιμολόγθςθ 

3448/2006 14.1 ΡΔ πρόταςθ ΥΡΕΣΑΘΔ κϊδικασ πρόςβαςθσ ςτα δθμόςια ζγγραφα 

3979/2011 5.1 ΥΑ ΥΡΕΣΑΘΔ όροι δθμοςίων δικτυακϊν τόπων 

3979/2011 9.3 ΥΑ ΥΡΕΣΑΘΔ θλεκτρονικι πρόςβαςθ  ςε  δθμόςια ζγγραφα 

3979/2011 15.4 ΡΔ πρόταςθ ΥΡΕΣΑΘΔ αρχειοκζτθςθ 

3979/2011 19.1 ΚΥΑ ΥΡΕΣΑΘΔ & αρμόδιο Υπουργείο Ρολιτικι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (κοινοχρθςία) 

3979/2011 19.2 ΥΑ ΥΡΕΣΑΘΔ Μθτρϊο αδειϊν 

3979/2011 19.5 ΥΑ ΥΡΕΣΑΘΔ 
Προι πρόςβαςθσ ςε αποκετιριο Εκνικοφ 

Τυπογραφείου 

3979/2011 20.3 ΡΔ ΥΡΕΣΑΘΔ + ΑΡΔΡΧ Ανωνυμοποιιςθ δεδομζνων προσ μελλοντικι χριςθ. 

Πίνακασ 11 : Εκκρεμείσ Κανονιςτικζσ Πράξεισ χετικά Με Σθν Πρόςβαςθ τθ Δθμόςια Πλθροφορία Και Σα Ανοιχτά Δεδομζνα 

 

Από τισ παραπάνω πράξεισ ιδιαίτερθ προςοχι και προτεραιότθτα κα πρζπει να δοκεί ιδίωσ ςε αυτζσ 

που αναφζρονται ςε κζματα αδειοδότθςθσ και κοινοχρθςίασ  , κακϊσ και ςτθ πράξθ  που αναφζρεται ςτο  

άρκρο 14 παρ.1 του 3449/2006 βάςει τθσ οποίασ κα ζπρεπε να ζχει ιδθ δθμιουργθκεί ζνασ ενιαίοσ 

κϊδικασ  για τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια ζγγραφα.  Κεωροφμε ότι κϊδικασ αυτόσ κα πρζπει πλζον να 

αφορά ςυνολικά τθν πρόςβαςθ ςτθν δθμόςια πλθροφορία και να μθν κάνει αναφορά μόνο ςε ζγγραφα.  
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Επιπλζον υπάρχει ανάγκθ τροποποίθςθσ του νόμου 2121/1993 κατά τρόπο που να λαμβάνει ςοβαρά 

υπόψθ του τα νζα δεδομζνα περί Ανοικτισ Ρρόςβαςθσ όπωσ θ Ευρωπαϊκι Άδεια Δθμόςιασ Χριςθσ (EUPL) 

και οι άδειεσ Creative Commons (CC) , για να μπορζςουμε κάποτε εκτόσ από τθν απονομι του βραβείου 

«Cyber Champion» 127  να διεκδικιςουμε  και  βραβείο για τθν καλφτερθ πολιτικι πρόςβαςθσ των πολιτϊν 

ςτθν δθμόςια πλθροφορία. 

 

Τζλοσ  όπωσ ζχει αποδειχκεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ128 , τα κεςμικά όργανα που υφίςτανται για τον 

ζλεγχο και τθν διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία  (Συνιγοροσ, Αρχι Ρροςταςίασ 

Ρροςωπικϊν Δεδομζνων) ζχουν αςαφείσ και επάλλθλεσ αρμοδιότθτεσ με ςυνζπεια να διαχζεται θ ευκφνθ 

και να μθν διαςφαλίηεται ουςιαςτικά το δικαίωμα. Χρειάηεται να ιδρυκεί κι εδϊ  μια  ανεξάρτθτθ αρχι, 

όπωσ ο Επίτροποσ Ρλθροφοριϊν τθσ Μ.Βρετανίασ, τθσ Γερμανίασ κι άλλων ευρωπαϊκϊν κρατϊν, θ οποία 

να διαςφαλίηει τθν πρόςβαςι των πολιτϊν ςτισ δθμόςιεσ πλθροφορίεσ.    

 

                                                      

 

127
  Το βραβείο Cyber Champion απονζμεται από τθν  BSA  (Business Software Alliance).  Θ BSA εκπροςωπεί τισ μεγαλφτερεσ 

εταιρείεσ παραγωγισ προγραμμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε όλο τον κόςμο και δραςτθριοποιείται ςτθν καταπολζμθςθ 
τθσ πειρατείασ λογιςμικοφ και ςτθν προςταςία των πνευματικϊν δικαιωμάτων. Το 2002 το βραβείο απονεμικθκε  ςτον τότε 
Ρρωκυπουργό Κ.Σθμίτθ  «για τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςισ του κατά τθσ πειρατείασ λογιςμικοφ και υπζρ τθσ προςταςίασ τθσ 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ …». 
128

  Βλ. για παράδειγμα τθν απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 765/15.10.2009  (Τςουρλάκθσ 
κατά Ελλάδασ )   
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9.2 ΤΣΑΘ ΩΜΑΣΟ  ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΘ  ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ   

 Ζνα από τα βαςικά προβλιματα που παρουςιάηονται και το οποίο δεν αντιμετωπίηει οφτε ο νόμοσ 

για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ , αφορά τον κατακερματιςμό των ευκθνϊν και των αρμοδιοτιτων 

ςχετικά με τθν πολιτικι διάκεςθσ δθμοςίων δεδομζνων. Το πρόβλθμα αυτό διζπει και άλλεσ πολιτικζσ 

του Ελλθνικοφ κράτουσ και αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι νόμοι 

ψθφίηονται αλλά δεν υλοποιοφνται.  Στο νομοκετικό πλαίςιο που ςχετίηεται με τθν διάκεςθ δθμόςιασ 

πλθροφορίασ εμπλζκονται Διευκφνςεισ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε επίπεδο φορζων , Διχπουργικζσ 

επιτροπζσ, Εκνικι Επιτροπι Γεωπλθροφορίασ  και κομβικά ςθμεία επαφισ για τα γεωχωρικά δεδομζνα 

κακϊσ και  διάςπαρτεσ και αςαφείσ ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ άλλοτε μζςω του Συνθγόρου του Ρολίτθ και 

άλλοτε μζςω του Γενικοφ επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ διάχυςθ αυτι αρμοδιοτιτων και ευκθνϊν 

δεν κακιςτά ουςιαςτικά κανζναν υπόλογο για τθν μθ αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ που 

εξετάηουμε. Για να ξεπεράςουν , παρόμοια προβλιματα πολλζσ χϊρεσ διεκνϊσ ζχουν ςυςτιςει ειδικά 

ςϊματα ςτα οποία ανατίκεται θ οργανωτικι ευκφνθ υλοποίθςθσ τθσ πολιτικισ για τθ δθμόςια 

πλθροφορία και τα οποία κακίςτανται υπόλογα ςε περίπτωςθ μθ ικανοποιθτικισ προόδου. Κεωροφμε ότι 

κάτι ανάλογο κα μποροφςε και κα ζπρεπε να γίνει και τθν Ελλάδα με τθν ςφςταςθ ενόσ ειδικοφ ϊματοσ 

για τθν Διαφάνεια τθσ Κυβερνθτικισ Λειτουργίασ. 

Το Σϊμα αυτό , ςτο οποίο κα  μποροφςε να ενταχκεί και θ κεντρικι Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου του 

προγράμματοσ Διαφγεια,  κα είναι υπεφκυνο για τον ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο τθσ πολιτικισ διαφάνειασ 

ςε όλο το εφροσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Στα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του που ςχετίηονται με τθν 

διάκεςθ δθμόςιασ πλθροφορίασ  κα περιλαμβάνονται : θ κατάρτιςθ και επικαιροποίθςθ των βαςικϊν 

αρχϊν και πλαιςίων που αφοροφν τθν διάκεςθ δθμόςιασ πλθροφορίασ , ο κακοριςμόσ ποςοτικά 

μετριςιμων ςτόχων για τθν πορεία διάκεςθσ δθμοςίων δεδομζνων και θ προετοιμαςία και διεξαγωγι 

των δθμοςίων διαβουλεφςεων που αφοροφν τθν δθμόςια πλθροφορία.   

Το Σϊμα για τθν Διαφάνεια κα μποροφςε να προχωριςει ςτθν προετοιμαςία και διακιρυξθ  μιασ 

ςειράσ Αρχϊν για τα Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. Είναι ςθμαντικό θ διακιρυξθ αυτι να ςυνοδευτεί με 

ενζργειεσ δθμοςιότθτασ και προβολισ ςε όςο το  δυνατόν   ανϊτερο κυβερνθτικό επίπεδο ϊςτε να 

αποκτιςει χαρακτθριςτικά πολιτικισ δζςμευςθσ. Θ υιοκζτθςθ των Αρχϊν για τα Ανοιχτά Δθμόςια 

Δεδομζνα κα μποροφςε να ςυνοδευτεί με τθν ανακοίνωςθ ενόσ ςφγχρονου Κϊδικα για τθν Πρόςβαςθ 

ςτθ Πλθροφορία όπωσ άλλωςτε προβλζπεται ιδθ από το άρκρο 14 του ν. 3448/2006.  Στον κϊδικα αυτό 

κα πρζπει να ςυγκεντρωκεί όλο το υπάρχον νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο,  κωδικοποιθμζνο με τρόπο 

ςαφι και κατανοθτό για τον πολίτθ.  Εξίςου ςθμαντικι πρωτοβουλία ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του 
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Σϊματοσ για τθν Διαφάνεια αποτελεί θ κατάρτιςθ του Κυβερνθτικοφ Πλαιςίου για τθν Ανοιχτι 

Πρόςβαςθ και τθν Αδειοδότθςθ , ςτα πρότυπα των υπαρχόντων πλαιςίων Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων 

Διαδικτυακϊν Τόπων και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Είναι ποιοτικά κρίςιμο, ςτθν δθμιουργία του 

πλαιςίου αυτοφ να εμπλακοφν υπάλλθλοι από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Τα προθγοφμενα πλαίςια129 

εντάχκθκαν ςε προγράμματα χρθματοδότθςθσ ζργου και μόλισ θ ςφμβαςθ του ζργου ζλθξε , απόμειναν 

μερικά πολφ ενδιαφζροντα ζγγραφα τα οποία όμωσ κανείσ δεν μποροφςε να κατανοιςει και να 

προωκιςει ακριβϊσ επειδι κανείσ μζςα από τθ δθμόςια διοίκθςθ δεν είχε εμπλακεί ουςιαςτικι ςτθ 

διαμόρφωςθ τουσ. Το πλαίςιο για τθν Ανοιχτι Ρρόςβαςθ και τθν Αδειοδότθςθ κα πρζπει να αναφζρει 

ξεκάκαρα τισ αρχζσ για τθν αδειοδότθςθ δθμοςίων δεδομζνων και να υποςτθρίηει μια προτυποποιθμζνθ 

άδεια όπωσ οι άδειεσ CCZero και Open Data Commons Public Dedication. Στο πλαίςιο κα πρζπει να 

παρζχονται οι απαραίτθτεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ προσ τουσ φορείσ ςχετικά με τθν  επιλογι αδειϊν για 

κάκε κατθγορία δεδομζνων που διακζτουν κακϊσ  και χρθςτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με το πϊσ κα πρζπει να 

γίνεται θ εκκακάριςθ πικανϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων και θ ανωνυμοποίθςθ ςυνόλων δεδομζνων . 

Επιπλζον το Σϊμα για τθ Διαφάνεια κα κακίςταται υπεφκυνο  για τον κακοριςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ ςτόχων ςχετικά με τα ςφνολα δεδομζνων που κα πρζπει ο κάκε φορζασ να διακζςει 

μζςω του διαδικτφου. Οι ςτόχοι αυτοί πρζπει να είναι ρεαλιςτικοί , ποςοτικά μετριςιμοι και θ πορεία 

κάλυψθσ τουσ να παρακολουκείται και δθμοςιεφεται. Θ διάκεςθ των δεδομζνων κα μποροφςε να γίνει 

μζςω ενόσ κεντρικοφ αποκετθρίου δεδομζνων , όπωσ προτείνουμε ςτθν ενότθτα που ακολουκεί.   

Τελευταία αλλά όχι λιγότερο ςθμαντικι , είναι θ αρμοδιότθτα οργάνωςθσ του ςυνόλου των 

ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν διαβοφλευςθ και τθν ςυνεργαςία με τθν κοινωνία ςε κζματα που 

αφοροφν τα δθμόςια δεδομζνα. Αποτελϊντασ το ενιαίο ςθμείο επαφισ , το Σϊμα για τθν Διαφάνεια  

αναλαμβάνει τθν ςυντιρθςθ δικτυακοφ τόπου μζςω του οποίου: 

 Οι πολίτεσ,  (α) κατακζτουν αιτιματα για τα ςφνολα δεδομζνων που επικυμοφν να 

«ανοίξουν» , (β) υποβάλλουν και προτείνουν εφαρμογζσ που αξιοποιοφν δθμόςια δεδομζνα 

και (γ) κατακζτουν ιδζεσ και ςυμμετζχουν ςε διαβουλεφςεισ 

 Διεξάγονται online κεματικοί διαγωνιςμοί ςε ετιςια βάςθ ,  για τισ καλφτερεσ υλοποιιςεισ 

εφαρμογϊν που αξιοποιοφν δθμόςια πλθροφορία ςε ςυγκεκριμζνα κεματικά πεδία. 

 Ραρουςιάηονται  αναφορζσ υλοποίθςθσ και κείμενα πολιτικισ. 

                                                      

 

129
  Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ , Ρλαίςιο Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων , Ρλαίςιο Ψθφιακισ 

Αυκεντικοποιιςθσ , διακζςιμα ςτο  http://www.e-gif.gov.gr 

http://www.e-gif.gov.gr/
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9.3 DATA.GOV.GR 

 

Ζνασ ολοζνα αυξανόμενοσ αρικμόσ κρατϊν , τόςο ςτθν Ε.Ε όςο και διεκνϊσ , ζχουν δθμιουργιςει ι 

βρίςκονται ςτθ διαδικαςία να δθμιουργιςουν , ανοιχτά αποκετιρια για δεδομζνα που κατζχουν και 

παράγουν. Ραρόμοια προςζγγιςθ ακολουκείται επίςθσ από τοπικζσ κυβερνιςεισ και οργανιςμοφσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ ςυγκεντρϊνουν όλο και πιο πολφ προςοχι και χρθςιμοποιοφνται 

ωσ παραδείγματα για το πϊσ τα ςφνολα των δθμοςίων δεδομζνων , μποροφν να γίνουν πιο διακζςιμα και 

επαναχρθςιμοποιιςιμα μζςω τθσ δθμοςίευςθσ τουσ ωσ ακατζργαςτα ςφνολα ςε θλεκτρονικι μορφι είτε 

μζςω διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (web services) είτε μζςω αρχείων που διατίκενται ςε δομθμζνα ανοικτά 

πρότυπα. Θ δθμιουργία ενόσ ανάλογου αποκετθρίου ςτθ χϊρα μασ μπορεί να αποτελζςει μια 

πρωτοβουλία ορόςθμο για τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ διάκεςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων130. Στθν ενότθτα 

αυτι εξετάηουμε ςυνοπτικά τθν χρθςιμότθτα ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ  , τισ υπθρεςίεσ που μπορεί να 

προςφζρει κακϊσ και τισ βαςικζσ οργανωτικζσ και τεχνολογικζσ αρχζσ πάνω ςτισ οποίεσ κα μποροφςε να  

ςτθριχκεί. 

 

  

  

  

                                                      

 

130
   Στο άρκρο 19 παρ.5 του  νόμου για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ προβλζπεται θ δθμιουργία αποκετθρίου δεδομζνων  . 

Για τθν δθμιουργία του όμωσ εκκρεμεί θ ζκδοςθ υπουργικισ απόφαςθσ. Στο άρκρο του νόμου ορίηεται ότι το αποκετιριο κα 
λειτουργεί ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Τυπογραφείου 
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 Η χρθςιμότθτα και θ προςτικζμενθ αξία ενόσ κεντρικοφ αποκετθρίου δεδομζνων data.gov.gr 

 

Στόχοσ του data.gov.gr κα είναι να αποτελζςει το κεντρικό ςθμείο ςυγκζντρωςθε και ελεφκερθσ διάκεςθσ 

δθμόςιασ πλθροφορίασ, δεδομζνων και προϊόντων λογιςμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Στθν πράξθ το 

data.gov.gr κα λειτουργεί παράλλθλα ωσ κατάλογοσ και αποκετιριο δεδομζνων και λογιςμικοφ.  Με τον 

τρόπο αυτό κα δθμιουργθκεί όςον το δυνατόν γρθγορότερα ζνα ενιαίο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ 

πλθροφοριϊν , αρχικά με τθν μορφι παραπομπϊν προσ τα δεδομζνα , ενϊ ςταδιακά αυτά κα 

ενςωματϊνονται ςτο αποκετιριο. 

 

Οι υπθρεςίεσ που δυνθτικά κα μποροφςε να προςφζρει  

 

Βαςικόσ ςτόχοσ του data.gov.gr είναι να προςφζρει ενιαίεσ υπθρεςίεσ καταλογογράφθςθσ, 

δεικτοδότθςθσ, αποκικευςθσ, αναηιτθςθσ και διάκεςθσ πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου 

τομζα, κακϊσ και διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (web services)  προσ πολίτεσ και τρίτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα.  Αναλυτικότερα οι υπθρεςίεσ που κα μποροφςε να προςφζρει περιλαμβάνουν :  

1. Κεντρικόσ κατάλογοσ δθμόςιασ πλθροφορίασ & δεδομζνων που είναι ιδθ διακζςιμα ςτο 

διαδίκτυο, ςε οποιαδιποτε μορφι (άλλα αποκετιρια/κατάλογοι, ςυλλογζσ δεδομζνων). 

2. Αποκετιριο δθμόςιασ πλθροφορίασ & δεδομζνων. Διακρίνονται οι ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

i. Υφιςτάμενα κεματικά αποκετιρια. Τα εν λειτουργία αποκετιρια ειδικοφ 

ενδιαφζροντοσ (π.χ. ςφνολα geodata.gov.gr και elstat.gr ) κα πρζπει να 

διαςυνδεκοφν (ι να ενςωματωκοφν) με το data.gov.gr. 

ii. Μελλοντικά κεματικά αποκετιρια.  

iii. Συλλογζσ δεδομζνων. Ρρόκειται για ςφνολα δεδομζνων που δθμοςιεφονται κατά 

περίπτωςθ ςε διαδικτυακοφσ τόπουσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Μεταφορτϊνονται  

ςτο data.gov.gr μζςω ειδικισ διεπαφισ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ  αρχζσ. 

3. Αποκετιριο προϊόντων λογιςμικοφ δθμοςίων αρχϊν. 

4. Μθτρϊο υποδομϊν ΤΡΕ των δθμοςίων αρχϊν. 
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 Οι βαςικζσ τεχνολογικζσ και οργανωτικζσ αρχζσ 

 

Για τθν αρχικι μεταφόρτωςθ και ειςαγωγι κάκε ςυνόλου δεδομζνων υπεφκυνοσ κα κακίςταται ο 

φορζασ που ζχει ςτθν κατοχι του τα δεδομζνα. Για το λόγο αυτό κα πρζπει να παρζχεται ζνασ οδθγόσ 

προετοιμαςίασ των δεδομζνων , όπου κα αναφζρονται οι αρχζσ και θ μεκοδολογία που κα πρζπει να 

ακολουκείται. Ο οδθγόσ κα πρζπει να παρζχει επίςθσ το πρότυπο ειςαγωγισ των μεταδεδομζνων που κα 

ςυνοδεφουν υποχρεωτικά το κάκε ςφνολο δεδομζνων. Το πρότυπο αυτό κα πρζπει να είναι ενιαίο για 

όλα τα ςφνολα δεδομζνων και προτείνεται να βαςίηεται ςτο Λεξιλόγιο Καταλόγου Δεδομζνων DCAT131.  To 

DCAT επικεντρϊνεται ςε ζνα ςχιμα για τθ δθμοςίευςθ κυβερνθτικϊν δεδομζνων, και περιζχει τισ κλάςεισ 

και τισ ιδιότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν περιγραφι τουσ. Χρθςιμοποιεί διάφορα λεξικά για τθν 

περιγραφι των οντοτιτων , μεταξφ των οποίων το FOAF (για πρόςωπα) , το Dublin Core και το SKOS.  

Τα νζα ςφνολα δεδομζνων με τθν μεγαλφτερθ προςτικζμενθ αξία για τουσ πολίτεσ και τισ 

επιχειριςεισ που κα πρζπει να διατεκοφν μζςω του data.gov.gr , κα κακορίηονται ανά ζτοσ από το Σϊμα 

για τθν Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν Διυπουργικι Επιτροπι Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ132.  Από τθν ςυνεργαςία αυτι κα πρζπει να προκφπτουν ςαφείσ και ποςοτικά μετριςιμοι 

ςτόχοι για τα ςφνολα δεδομζνων  που κάκε Υπουργείο κα πρζπει να διακζςει μζςω του data.gov.gr.  

Οι ςτόχοι αυτοί , επεξεργαςμζνοι από το Σϊμα για τθν Διαφάνεια κα κοινοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια 

ςτα Υπουργεία. Οργανωτικά  υπεφκυνοσ  από τθν πλευρά των Υπουργείων  προτείνεται να είναι θ Γενικι 

Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 133.  Μετά το κακοριςμό των ςτόχων  για κάκε υπουργείο , θ 

Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του 

Υπουργείου κα ελζγχει και κα παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ τουσ.  

Δεδομζνα που παράγονται θ ςυλλζγονται ςε επίπεδο Υπουργείου , προετοιμάηονται και αναρτϊνται 

ςτο κεντρικό αποκετιριο , από τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου ςε ςυνεργαςία και υπό τθν επίβλεψθ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  

                                                      

 

131
  http://www.w3.org/egov/wiki/Data_Catalog_Vocabulary και http://vocab.deri.ie/dcat  

132
  Άρκρο 35 ν.3979/2011 

133
  Ο νόμοσ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ  ςτο άρκρο 34 , προβλζπει τθν ςφςταςθ ςε κάκε υπουργείο Γενικϊν 

Διευκφνςεων Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  οι οποίεσ , μεταξφ άλλων , είναι υπεφκυνεσ και για τθν παροχι υποςτιριξθσ προσ 
όλεσ τισ υπθρεςίεσ του οικείου Υπουργείου και τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ για τθν υλοποίθςθ τθσ περαιτζρω χριςθσ των 
πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα και τθν υλοποίθςθ τθσ Εκνικισ Υποδομισ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν. 

http://www.w3.org/egov/wiki/Data_Catalog_Vocabulary
http://vocab.deri.ie/dcat
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Για δεδομζνα που παράγονται ι ςυλλζγονται ςε κατϊτερο επίπεδο (εποπτευόμενοι φορείσ)  , 

υπεφκυνοσ για τθν ανάρτθςι τουσ κακίςταται  ο  φορζασ.  Αφοφ προετοιμάςει τα δεδομζνα ςφμφωνα με 

τον οδθγό προετοιμαςίασ που παρζχεται μζςω του data.gov.gr , αναρτά  το ςφνολο δεδομζνων μαηί με τα 

μεταδεδομζνα ςτο αποκετιριο και ενθμερϊνει τθν Γενικι Διεφκυνςι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν 

οποία υπάγεται. Σε αυτι τθ περίπτωςθ , θ τελευταία κα είναι υπεφκυνθ μόνο για τον ζλεγχο τθσ 

προετοιμαςίασ των δεδομζνων και μεταδεδομζνων. Θ αρχικι κατάςταςθ κάκε ςυνόλου δεδομζνων που 

αναρτάται ςτο αποκετιριο είναι ‘Υπό ζκδοςθ’  (draft). Ο  ζλεγχοσ και θ ζγκριςθ του  γίνεται ςε πρϊτο 

επίπεδο από τθν Γενικι Διεφκυνςι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του εποπτεφοντοσ Υπουργείου και ςε 

δεφτερο επίπεδο από τθν ομάδα διαχείριςθσ του data.gov.gr. Μετά τθν τελικι ζγκριςθ του , το υπό 

ζκδοςθ ςφνολο κακίςταται δθμόςια ορατό (public).  Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ αποκλίςεων από τισ 

αρχζσ που ζχουν κακοριςτεί ςτον οδθγό προετοιμαςίασ , ο υπεφκυνοσ ςε κάκε ςτάδιο ελζγχου 

αποςτζλλει ςτον φορζα παρατθριςεισ και ςυνεργάηεται μαηί του για τθν επίλυςθ τεχνικϊν ι άλλων 

προβλθμάτων προετοιμαςίασ.  

 

 

 

 

 

  



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   10. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΟΛΧΤΟΤΘΤΑΣ 195 

 

10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΣΘ ΑΝΟΙΧΣΟΣΘΣΑ  

  

There are no right answers to wrong questions. 

  

 

 

 Ursula K. Le Guin  
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Θ αποτίμθςθ του βακμοφ ανοιχτότθτασ δθμόςιων δεδομζνων είναι ζνα πεδίο με ελάχιςτθ ζωσ 

κακόλου κεωρθτικι και ερευνθτικι εργαςία.  Ραρόλο που υπάρχουν ςυςτάςεισ για τα πρότυπα και τισ 

αρχζσ που κα πρζπει να ακολουκοφνται κατά τθν δθμοςίευςθ μεμονωμζνων ςυνόλων δεδομζνων , γενικά 

δεν ζχει προτακεί κάποια δομθμζνθ μεκοδολογία για τθν αποτίμθςθ τθσ ανοιχτότθτασ δθμόςιων 

δεδομζνων ςε επίπεδο οργανιςμοφ ι κράτουσ. Οι μεκοδολογίεσ που υπάρχουν αποτιμοφν ςυγκεκριμζνα 

ςφνολα δεδομζνων ωσ προσ τθν ανοιχτότθτα τουσ,  εςτιάηοντασ ςυνικωσ ςτισ τεχνολογικζσ απαιτιςεισ 

τθσ ανοιχτότθτασ.   

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειροφμε να ςκιαγραφιςουμε τουσ βαςικοφσ δείκτεσ που κα πρζπει να 

περιλαμβάνει μια ςυνολικότερθ μεκοδολογία αποτίμθςθσ τθσ ανοιχτότθτασ  ςε επίπεδοo χϊρασ. Στόχοσ 

μασ είναι θ δθμιουργία μιασ αξιόπιςτθσ μεκόδου αποτίμθςθσ τθσ ανοιχτότθτασ των δθμοςίων δεδομζνων 

δθλαδι θ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ ςφνκετων δεικτϊν που κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ 

ςφγκριςθ του επιπζδου ανοιχτότθτασ δθμοςίων δεδομζνων μεταξφ διαφορετικϊν χωρϊν. 
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10.1  ΜΕΣΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕ  ΚΑΙ ΤΝΘΕΣΟΙ ΔΕΙΚΣΕ  

 

Ζνασ ποςοτικόσ ι ποιοτικόσ δείκτθσ  αποτίμθςθσ ανάγεται ςτον υπολογιςμό μιασ ςειράσ 

παρατθριςιμων γεγονότων που είναι ικανά να αποκαλφψουν τισ ςχετικζσ κζςεισ (λ.χ. μιασ χϊρασ) ςε ζνα 

υπό εξζταςθ πεδίο (Ο.Ο.Σ.Α 2008) . Θ παραγωγι ενόσ τζτοιου δείκτθ ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα 

αποτυπϊνει μια διαδικαςία αλλαγισ ςτθ πορεία του χρόνου. Υπό το πρίςμα τθσ ανάλυςθσ πολιτικισ , οι 

δείκτεσ είναι ιδιαίτερα χριςιμοι κακϊσ καταδεικνφουν τάςεισ και επιςείουν τθν προςοχι ςε 

ςυγκεκριμζνα ηθτιματα. Εξυπθρετοφν επίςθσ ςτθν ιεράρχθςθ πολιτικϊν προτεραιοτιτων , και ςτθν 

ςυνζχεια , ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τουσ. Ραραδείγματα δεικτϊν αποτελοφν  το ποςοςτό 

απαςχόλθςθσ  ι  το ποςοςτό τθσ αφξθςθσ του Α.Ε.Ρ  ανά χϊρα.  

Οι δείκτεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, εντάςςονται ςτθν κατθγορία των απλϊν δεικτϊν, δθλαδι 

ςυνδζονται με ζνα και μοναδικό χαρακτθριςτικό κάκε φορά και δίνουν πλθροφορίεσ για ζνα 

ςυγκεκριμζνο παράγοντα χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ ι να χρθςιμοποιοφν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ 

για άλλουσ παράγοντεσ που κεωροφνται ςθμαντικοί για το υπό μελζτθ πεδίο. 

Ρζραν των απλϊν δεικτϊν, ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι λεγόμενοι ςφνκετοι δείκτεσ που 

αποτελοφνται από ςυνδυαςμό διαφόρων μεταβλθτϊν (χαρακτθριςτικϊν) με κατάλλθλα επιλεγμζνθ 

ςτάκμιςθ για τθν κακεμιά. Στθν ουςία, οι ςφνκετοι δείκτεσ αποτελοφν μια ςφνκεςθ διαφόρων 

μεταβλθτϊν (ςυνικωσ απλϊν δεικτϊν) με χριςθ επιςτθμονικϊν κριτθρίων που κακορίηουν τθ ςτάκμιςθ 

(βάροσ) που κα δοκεί ςε κακεμιά από τισ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηουμε τθν γενικι μεκοδολογία δθμιουργίασ ενόσ τζτοιου δείκτθ ενϊ ςτθν 

επόμενθ ενότθτα εφαρμόηουμε τθν μεκοδολογία που παρουςιάςτθκε για τθν δθμιουργία ενόσ ςφνκετου 

δείκτθ ςε επίπεδο χϊρασ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν αποτίμθςθ τθσ ανοιχτότθτασ των 

δθμοςίων δεδομζνων και πλθροφοριϊν. Σκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του δείκτθ αυτοφ είναι να αναδείξει τα 

διαφορετικά επίπεδα κατοχφρωςθσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν   ,  αλλά και να υποδείξει τα 

πεδία ςτα οποία απαιτείται βελτίωςθ για κάκε μια χϊρα ξεχωριςτά.  
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Μεκοδολογία Δθμιουργίασ φνκετων Δεικτών 

 

Ουςιαςτικά ζνασ ςφνκετοσ δείκτθσ αποτελεί το ςτακμιςμζνο άκροιςα των τιμϊν διαφορετικϊν 

μεταβλθτϊν (ςυνικωσ απλϊν δεικτϊν)  που χαρακτθρίηουν ζνα υπό εξζταςθ ηιτθμα  για μια δεδομζνθ 

χρονικι περίοδο. Ζτςι , αν  𝑪𝑰𝒄
𝒕

   είναι θ τιμι ενόσ ςφνκετου δείκτθ ςτθ χϊρα c κατά τθν χρονικι περίοδο t , 

τότε θ τιμι αυτι υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ :  

 

𝑪𝑰𝒄
𝒕 = Zqi ,c

t ∗Wqi

𝑛

𝑖=0

 

 

υςτατικά ςτοιχεία ενόσ φνκετου Δείκτθ ςε Επίπεδο Χϊρασ 

𝐗𝐪,𝐜
𝐭  Θ ακατζργαςτθ τιμι μιασ μεταβλθτισ q κατά τθν χρονικι ςτιγμι t , ςε μια χϊρα c 

𝐙𝐪,𝐜
𝐭  Θ κανονικοποιθμζνθ τιμι μιασ μεταβλθτισ q κατά τθ χρονικι ςτιγμι t , ςε μια χϊρα c 

𝐖𝐪 Το ςχετικό βάροσ μιασ μεταβλθτισ q 

𝑪𝑰𝒄
𝒕  Ο ςφνκετοσ δείκτθσ για τθ χϊρα c τθν χρονικι ςτιγμι t 

Πίνακασ 12 : υςτατικά τοιχεία Ενόσ φνκετου Δείκτθ Αποτίμθςθσ 

 

Τα βιματα που ακολουκοφνται για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςφνκετου δείκτθ , περιλαμβάνουν ςε γενικζσ 

γραμμζσ τα εξισ ςτάδια :  

 

• Ανάπτυξθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου. Το  κεωρθτικό πλαίςιο παρζχει τθ βάςθ για τθν επιλογι και 

το ςυνδυαςμό των μεμονωμζνων δεικτϊν ςε ζναν ςφνκετο δείκτθ. Εκτόσ από τθν επιλογι των 

μεταβλθτϊν , ζνα αναλυτικό και αξιόπιςτο κεωρθτικό υπόβακρο είναι απαραίτθτο  και για τθ διαδικαςία 

ςτάκμιςθσ των επιμζρουσ δεικτϊν  προκειμζνου να αναδείξει  τθν ιεραρχία κριςιμότθτασ των μεταβλθτϊν  

ςτο  υπό εξζταςθ κεματικό πεδίο.  
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• Επιλογι των μεταβλθτϊν. Επιλογι των μεμονωμζνων μεταβλθτϊν που κα ςυνκζτουν τον τελικό 

δείκτθ. Οι μεταβλθτζσ κα πρζπει να επιλζγονται βάςει χαρακτθριςτικϊν όπωσ ι ςχετικότθτα τουσ με το 

υπό διερεφνθςθ κζμα , θ ςθμαντικότθτα τουσ , θ μετρθςιμοτθτα και θ ςχζςθ μεταξφ τουσ. Επίςθσ κα 

πρζπει να διερευνάται κατά πόςο μποροφν να εφαρμοςτοφν για όλεσ τισ χϊρεσ και για όλα τα επικυμθτά 

χρονικά διαςτιματα. Σθμαντικό είναι επίςθσ να εκτιμάται το πόςο δφςκολο είναι να ςυγκεντρωκοφν τα 

γεγονότα που αποτιμϊνται για  κάκε μεταβλθτι.  

• Αντιμετϊπιςθ τιμϊν που λείπουν. Κα πρζπει να εξεταςτοφν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τιμϊν που λείπουν. Θ αντιμετϊπιςθ των ακραίων τιμϊν κα πρζπει επίςθσ να εξεταςτεί, 

δεδομζνου ότι μπορεί να αποτελζςουν ακοφςια ςθμεία αναφοράσ. 

• Κανονικοποίθςθ. Οι δείκτεσ κα πρζπει να κανονικοποιθκοφν ςε μια κοινι βάςθ αναφοράσ ζτςι 

ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμοι. Ρροςοχι πρζπει να δοκεί ςε ακραίεσ τιμζσ, γιατί μπορεί να επθρεάςουν τα 

επόμενα βιματα ςτθ διαδικαςία τθσ οικοδόμθςθσ ενόσ ςφνκετου δείκτθ.  

• τάκμιςθ και ομαδοποίθςθ. Οι δείκτεσ κα πρζπει να ακροίηονται και να ςτακμίηονται ςφμφωνα με  

το υποκείμενο κεωρθτικό πλαίςιο. Δείκτεσ που ςυςχετίηονται και αντιςτακμίηονται κα πρζπει να 

διορκωκοφν. 

•  Δοκιμι ςε πραγματικά δεδομζνα.  Ο ςφνκετοσ δείκτθσ κα πρζπει να δοκιμαςτεί ςε διαφορετικά 

ςφνολα πραγματικϊν δεδομζνων και να επιβεβαιωκοφν τα αποτελζςματα που δίνει. 

• Παρουςίαςθ και Οπτικοποιιςθ.  Κα πρζπει να βρεκοφν τρόποι παρουςίαςθσ των τελικϊν τιμϊν 

των δεικτϊν ϊςτε αυτοί να είναι κατανοθτοί ςτο ευρφ κοινό. Θ οπτικοποίθςθ μζςω γραφθμάτων είναι μια 

τεχνικι που διευκολφνει τθν  κατανόθςθ αλλά θ επιλογι του τφπου τουσ  κα πρζπει να γίνει προςεκτικά 

γιατί οριςμζνεσ φορζσ επθρεάηει ςθμαντικά τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων.  
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10.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΙΜΘΘ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑ  

 

10.2.1 ΕΠΙΛΟΓΘ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΠΟΙΘΘ  ΜΕΣΑΒΛΘΣΩΝ  

 

Οι μεταβλθτζσ που ςυνκζτουν τον δείκτθ ανοιχτότθτασ ςε επίπεδο χϊρασ επιλζχκθκαν με βάςθ τθ 

κεωρθτικι προςζγγιςθ που αναπτφχκθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια. Κατά τθν επιλογι ζγινε 

προςπάκεια να  επιλεχκοφν οι μεταβλθτζσ εκείνεσ που κεωροφνται πιο κρίςιμεσ για το υπό εξζταςθ 

ηιτθμα , και οι οποίεσ μποροφν ταυτόχρονα να αποτελζςουν αντικείμενο ποςοτικισ εκτίμθςθσ. 

Μεταβλθτζσ που δεν ιταν δυνατόν να υπολογιςτοφν για όλεσ τισ χϊρεσ δεν ςυμπεριελιφκθςαν ςτθν 

επιλογι. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ κάκε επιμζρουσ απλοφ δείκτθ παρατίκεται αναλυτικά ςτο παράρτθμα B.   

Για τθν ομαδοποίθςθ των δεικτϊν ςτθριχκικαμε ςτα ςυμπεράςματα του κεωρθτικοφ πλαιςίου  που 

ςχετίηονται με τθν εξαςφάλιςθ και μεγιςτοποίθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ βάςει των οποίων    

προζκυψαν τελικά οι ακόλουκεσ  δφο  (2)  ομάδεσ δεικτϊν  : 

 Δείκτεσ ςχετικοί με το Νομοκετικό & Κανονιςτικό Ρλαίςιο 

 Δείκτεσ  ςχετικοί με τισ Υποδομζσ και το Τεχνολογικό Υπόβακρο 

 

10.2.1.1  ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΟ & ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 

Θ πρϊτθ ομάδα δεικτϊν αφορά το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο που ςχετίηεται με το υπό 

εξζταςθ ηιτθμα. Οι περιςςότεροι δείκτεσ αυτισ τθσ ομάδασ βαςίηονται ςτθν νομοκεςία πρόςβαςθσ ςτθν 

πλθροφορία γιατί αυτι ςυναντάται ςτθν πλειονότθτα των χωρϊν. Υπάρχει όμωσ και ζνασ δείκτθσ (L6)  , ο 

οποίοσ εξετάηει τθν φπαρξθ και τθν ποιότθτα νομοκετικισ ρφκμιςθσ νεότερθσ γενιάσ , ρφκμιςθσ που να 

κεςμοκετεί δθλαδι τθν - ςε προλθπτικι βάςθ-  δθμοςίευςθ ςυνόλων δεδομζνων ςτο διαδίκτυο. Ο 

δείκτθσ αυτόσ  ςτακμίηεται με ιδιαίτερα υψθλό βάροσ (30% του ςυνολικοφ βάρουσ τθσ ομάδασ) και 

επόμενοσ αποκτά ιδιαίτερθ βαρφτθτα για το τελικό αποτζλεςμα. Θ ςυνοπτικι περιγραφι των δεικτϊν 

αυτισ τθσ ομάδασ δίνεται ςτθ ςυνζχεια ενϊ θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ τουσ παρατίκεται ςτο 

παράρτθμα Β1. 
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(L1) :  Ζτθ από τθν ειςαγωγι υνταγματικισ πρόβλεψθσ για το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτυπϊνει για κάκε χϊρα , το χρονικό διάςτθμα (ςε ζτθ) από τθν χρονιά 

τθσ πρϊτθσ  Συνταγματικισ πρόβλεψθσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία.  Για τον 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ το δικαίωμα αυτό λογίηεται ανεξάρτθτα από το εάν ειςιχκθ ωσ δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ. Επίςθσ δεν λαμβάνονται υπόψθ πικανά χρονικά διαςτιματα 

κατά τα οποία θ Συνταγματικι πρόβλεψθ δεν ιταν ςε ιςχφ (λ.χ. λόγω κατάλυςθσ του Συντάγματοσ).   

(L2) : :  Ζτθ από τθν ειςαγωγι Νομοκετικισ πρόβλεψθσ για το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

Στο δείκτθ αυτόν αποτυπϊνεται το χρονικό διάςτθμα (ςε ζτθ) από τθν πρϊτθ ψιφιςθ νόμου για τθν 

πρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία. Και εδϊ το δικαίωμα λογίηεται ανεξάρτθτα από το εάν αναφζρεται 

ςε ζγγραφα/πλθροφορίεσ ι δεδομζνα. Για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τθν 

μελζτθ του  Ο.Ο.Σ.Α :  Οι πολίτεσ ωσ ςυνζταιροι (OECD “Citizens as Partners”) 134  κακϊσ και πλθροφορίεσ 

από ςελίδα135 τθσ Wikipedia με νόμουσ για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία  ςε διεκνζσ επίπεδο.  Αν και θ 

ςτάκμιςθ τόςο του ςυγκεκριμζνου όςο και του προθγοφμενου δείκτθ δεν είναι ιδιαίτερα υψθλζσ  , 

κεωροφμε τθν ςυμπερίλθψθ τουσ χριςιμθ κακϊσ  βοθκάει ςτθν εκτίμθςθ του κατά πόςο ςε μια χϊρα 

ζχει προλάβει να καλλιεργθκεί θ νομικι και κοινωνικι κουλτοφρα που αφορά το δικαίωμα πρόςβαςθσ 

των πολιτϊν ςε δθμόςιεσ πλθροφορίεσ 

(L3) :  Ζκταςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία   

 Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ μετράει τθν ζκταςθ του δικαιϊματοσ ςτθ πλθροφορία ςε εκνικό επίπεδο 

τόςο κάκετα , δθλαδι ςτα διάφορα επίπεδα διακυβζρνθςθσ (Κεντρικι/Ομοςπονδικαι  Κυβζρνθςθ , 

Τοπικζσ Κυβερνιςεισ , Ρεριφζρειεσ/Νομοί , Διμοι) , όςο και οριηόντια,  δθλαδι ςτθ βάςθ τθσ διάκριςθσ 

των εξουςιϊν  (εκτελεςτικι , νομοκετικι και δικαςτικι). Στον υπολογιςμό του δείκτθ προςμετρείται 

επίςθσ το κατά πόςο τα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που χρθματοδοτοφνται από τον 

προχπολογιςμό υπόκεινται ςτισ προβλζψεισ του νόμου για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία. Για  τον 

ςυγκεκριμζνο δείκτθ χρθςιμοποιικθκε θ ζρευνα που ζχει γίνει από τον Ο.Ο.Σ.Α (OECD  “Scope of freedom 

of information laws” ) και ςυγκεκριμζνα θ ενότθτα “Breadth of central government freedom of information 

laws 2010” 136 

                                                      

 

134
  Διακζςιμθ ςτο http://www.ecnl.org/dindocuments/214_OECD_Engaging%20Citizens%20in%20Policy-Making.pdf 

135
  http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_legislation 

136
  Διακζςιμθ ςτο http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext/4211011ec042.pdf 

http://www.ecnl.org/dindocuments/214_OECD_Engaging%20Citizens%20in%20Policy-Making.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information_legislation
http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext/4211011ec042.pdf
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(L4) : Βάκοσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αποτιμά το βάκοσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία ςε εκνικό 

επίπεδο. Στισ χϊρεσ με νόμουσ για τθν πρόςβαςθ ςτθ πλθροφορία , οι πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτθν 

κατοχι του κράτουσ κεωροφνται καταρχιν διακζςιμεσ ςτουσ πολίτεσ. Ωςτόςο , οι περιςςότεροι νόμοι 

περιλαμβάνουν επίςθσ ζναν κατάλογο εξαιρζςεων που όταν επικλθκοφν μποροφν να δικαιολογιςουν 

άρνθςθ ςτθν δθμοςίευςθ των πλθροφοριϊν. Οι εξαιρζςεισ αυτζσ εμπίπτουν ςε δφο κατθγορίεσ : (α)  

εξαιρζςεισ βάςει τθσ  κλάςθσ των  πλθροφοριϊν (class tests) που περιλαμβάνουν κατθγορίεσ 

πλθροφοριϊν όπωσ για παράδειγμα αυτζσ που αφοροφν τθν εκνικι αςφάλεια , τα προςωπικά δεδομζνα 

και τισ  διεκνείσ ςχζςεισ και (β) εξαιρζςεισ βάςει τθσ ενδεχόμενθσ ηθμιάσ που μπορεί να προκαλζςει θ 

αποκάλυψθ των πλθροφοριϊν (harm tests) ,  για παράδειγμα, ςε ζνα άτομο ι ςτθν υπεράςπιςθ του 

κράτουσ. Επιπλζον ο δείκτθσ λαμβάνει υπόψθ , για κάκε εξαίρεςθ , το αν αυτι είναι υποχρεωτικι (ο 

δθμόςιο φορζασ υποχρεοφται να μθν δϊςει τισ πλθροφορίεσ) ι διακριτικι (ο δθμόςιοσ φορζασ ζχει το 

δικαίωμα να μθν δϊςει τισ πλθροφορίεσ). Για τον ςυγκεκριμζνο δείκτθ χρθςιμοποιικθκε θ ζρευνα που 

ζχει γίνει από τον Ο.Ο.Σ.Α (OECD  “Scope of freedom of information laws” ) και ςυγκεκριμζνα θ ενότθτα  

“Depth of central government freedom of information laws 2010” 137 

(L5) :  Αντικείμενο του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

  Ο δείκτθσ εξετάηει κατά πόςο το δικαίωμα ςτθν πλθροφορία αφορά μόνο ζγγραφα και κατά πόςο 

επεκτείνεται και ςε πλθροφορίεσ που διακινοφνται με θλεκτρονικό τρόπο. 

(L6) : Νομοκεςία για τθν προλθπτικι Online διάκεςθ ςυνόλων δεδομζνων 

Ο δείκτθσ αυτόσ εξετάηει εάν υπάρχει νομικό πλαίςιο που να επιτάςςει  τθν υποχρζωςθ των 

δθμοςίων φορζων να δθμοςιεφουν ςε προλθπτικι βάςθ ςτο διαδίκτυο ςφνολα δεδομζνων που κατζχουν.   

(L7) :  Ελεγκτικό πλαίςιο εφαρμογισ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ 

Ο δείκτθσ λαμβάνει υπόψθ του , το κατά πόςο υπάρχει αρμόδια αρχι που να διαςφαλίηει τθν 

εφαρμογι του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορία. 

(L8) : Πλαίςιο Αδειοδότθςθσ Δθμοςίων Δεδομζνων  

  Ο δείκτθσ αποτιμά το υπάρχον πλαίςιο (νομικό ι κανονιςτικό) ςχετικά με τθν αδειοδότθςθ  

δθμοςίων δεδομζνων. 

                                                      

 

137
  οπ. ςθμ.  
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10.2.1.2 ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟ ΥΡΟΒΑΚΟ 

 

Θ δεφτερθ  ομάδα δεικτϊν αφορά το τεχνολογικό υπόβακρο και τισ υποδομζσ που υλοποιοφν το 

δικαίωμα πρόςβαςθσ.   Οι  δείκτεσ αυτισ τθσ ομάδασ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια ςυνοπτικά ενϊ 

αναλυτικι παράκεςθ τθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ τουσ παρατίκεται ςτο παράρτθμα Β2. 

 

1. Υπαρξθ καταλόγου ι αποκετθρίου δεδομζνων (T1) 

Ο δείκτθσ εξετάηει τθν λειτουργία καταλόγου ι αποκετθρίου δεδομζνων.  Σε περίπτωςθ που 

αποκετιριο δεδομζνων λειτουργεί και ωσ κατάλογοσ , τότε λαμβάνεται υπόψθ μόνο ωσ αποκετιριο. 

Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ κεωριςαμε τα geodata.gov.gr και diavgeia.gov.gr ωσ ζναν ενιαίο 

κατάλογο δεδομζνων.  

 

2. Εφροσ δεδομζνων ςε κατάλογο ι αποκετιριο (T2) 

Εξετάηεται το εφροσ και οι κατθγορίεσ των ςυνόλων δεδομζνων που διατίκενται ςε  κατάλογο ι 

αποκετιριο δεδομζνων.  Ειδικότερα εξετάηεται θ φπαρξθ δεδομζνων που ανικουν ςτισ εξισ κατθγορίεσ : 

1. Οικονομικά 

2. Νομοκετικά / Κοινοβουλευτικά 

3. Γεωχωρικά 

4. Αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ 

5. Ρολιτιςτικά / Εκπαιδευτικά 

6. Ρεριβαντολλογικά 

 

3. Δυνατότθτεσ καταλόγου ι αποκετθρίου δεδομζνων (T3) 

Ο δείκτθσ υπολογίηει τισ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ του αποκετθρίου δεδομζνων εφόςον αυτό 

υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αποκετιριο παίρνει τθν τιμι 0. Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιεί ο δείκτθσ είναι : 

(α)  το κατά πόςο υπάρχουν ςφνολα δεδομζνων που προςφζρονται ωσ ςυνδεδεμζνα δεδομζνα , (β) το 

εάν προςφζρεται  δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω API και (γ) τθν ποιότθτα και το εφροσ των 

μεταδεδομζνων. Επιςθμαίνεται ότι οι επιμζρουσ μεταβλθτζσ αποτιμϊνται κετικά εφόςον υπάρχει ζςτω 

και ζνα ςφνολο δεδομζνων που να  ικανοποιεί τθ ςυνκικθ ςε κάκε περίπτωςθ.    
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10.2.2 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΠΟΤ  ΛΕΙΠΟΤΝ 

 

Για τθν ςωςτό υπολογιςμό του τελικοφ ςφνκετου δείκτθ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι ςτουσ απλοφσ  

δείκτεσ ζχουν απαλείφει  προβλιματα με ακραίεσ τιμζσ ι τιμζσ που λείπουν.    

Οι δείκτεσ  L1 (Ζτθ από τθν ειςαγωγι Συνταγματικισ πρόβλεψθσ για το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ 

πλθροφορία) και L2 (Ζτθ από τθν ψιφιςθ του πρϊτου νόμου για το δικαίωμα πρόςβαςθσ  ςτθ 

πλθροφορία) είναι πικανό είτε να μθν ζχουν τιμι (επειδι δεν υπάρχει λ.χ. Συνταγματικι πρόβλεψθ του 

δικαιϊματοσ)  , είτε να λάβουν  ακραίεσ τιμζσ138  (κακϊσ δεν υπάρχει κάτω όριο που να τισ περιορίηει).  

Θ περίπτωςθ των τιμϊν που λείπουν  αντιμετωπίςτθκε με μια ςυνάρτθςθ αντικατάςταςθσ κενϊν 

τιμϊν. Θ ςυνάρτθςθ isnull(X , Y)   πρϊτα ελζγχει αν θ τιμι τθσ μεταβλθτισ X είναι κενι (δεν υπάρχει) και 

ςε περίπτωςθ που αυτό ςυμβαίνει επιςτρζφει  τθν τιμι Y.  Διαφορετικά επιςτρζφει κανονικά τθν τιμι Χ.  

Για τθ δεφτερθ περίπτωςθ , αυτι των ακραίων τιμϊν εφαρμόςτθκε μια ςυνάρτθςθ ελαχιςτοποίθςθσ. 

Θ ςυνάρτθςθ εκφράηεται ωσ min (X , Y) και επιςτρζφει τθν μεταβλθτι με τθν μικρότερθ τιμι.  Θ 

ςυνάρτθςθ που επιλζξαμε για τουσ δείκτεσ  L1 και L2 , περιορίηει το εφροσ των τιμϊν τουσ ςτο διάςτθμα 

μθδζν ζωσ και  εκατό [0..100]. 

 

Ζτςι τελικά ο υπολογιςμόσ των μεταβλθτϊν L1 και L2 δίνεται από τον παρακάτω τφπο  :  

Min (100 , τρζχον ζτοσ – isnull (ζτοσ ψιφιςθσ, τρζχον ζτοσ)) 

 

Οι υπόλοιπο δείκτεσ υπολογίηονται βάςει πινάκων απόφαςθσ που δίνουν ελάχιςτθ τιμι το μθδζν και 

μζγιςτθ το εκατό και επομζνωσ ςε αυτοφσ δεν παρουςιάηονται ανάλογα προβλιματα. 

  

                                                      

 

138
  Για παράδειγμα θ εφαρμογι του δείκτθ L2 για τθ Σουθδία κανονικά κα ζδινα  μια τιμι 235 , ενϊ ο μζςοσ όροσ των 

υπόλοιπων χωρϊν κινείται κοντά ςτο 20 (Ο Σουθδικόσ Νόμοσ για τθν ελευκερία του Τφπου του 1776 , κεωρείται ωσ ο πρϊτοσ 
νόμοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία). 
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10.2.3 ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΘΘ ΣΙΜΩΝ 

Για τθν κανονικοποίθςθ των τιμϊν χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ min-max.   Θ κανονικοποιθμζνθ τιμι 

υπολογίηεται ωσ το πθλίκο τθσ διαφοράσ τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ από τθν ελάχιςτι τιμι που αυτι 

μπορεί να λάβει , δια τθσ διαφοράσ τθσ μζγιςτθσ από τθν ελάχιςτθ τιμι τθσ. 

 

𝐙𝐪,𝐜
𝐭

  =  =
𝐗𝐪,𝐜
𝐭 −min  𝑿𝒒

𝒕  

max  𝑿𝒒
𝒕  − min(𝐗𝐪

𝐭 )
 

 

Ζχοντασ διαμορφϊςει το εφροσ τιμϊν όλων των επιμζρουσ δεικτϊν μεταξφ του 0 και του 100 , θ 

κανονικοποίθςθ γίνεται ςχετικά εφκολα διαιρϊντασ τθν μθ κανονικοποιθμζνθ τιμι του κάκε δείκτθ  με το 

100. Ζτςι οι τιμζσ όλων των δεικτϊν διαμορφϊνονται τελικά ςτο εφροσ 0..1. 

 

 

 

10.2.4 ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΒΑΡΩΝ  

 

Θ ςτάκμιςθ των επιμζρουσ δεικτϊν , κατά τθν παραγωγι ενόσ ςφνκετου δείκτθ είναι μια πολφ 

κακοριςτικι διαδικαςία που μπορεί να επθρεάςει πάρα πολφ το τελικό αποτζλεςμα.  Δεν υπάρχει 

κάποιοσ αντικειμενικόσ τρόποσ να αξιολογθκεί θ βαρφτθτα κάκε παράγοντα , αφοφ εδϊ επζρχεται θ 

κρίςθ των υποκειμζνων που εμπλζκονται ςτθ δθμιουργία του δείκτθ. Στθν παροφςα μεκοδολογία 

χρθςιμοποιιςαμε το κεωρθτικό πλαίςιο αναφοράσ που αναπτφχκθκε ςτθ παροφςα εργαςία ωσ βάςθ , 

αλλά αναπόφευκτα θ τελικι ςτάκμιςθ των δεικτϊν εμπεριζχει υποκειμενικζσ κρίςεισ.   

Θ ςτάκμιςθ πραγματοποιικθκε ςε πρϊτο επίπεδο επί των ομάδων δεικτϊν. Για τθν πρϊτθ ομάδα 

δεικτϊν που αφορά το Νομοκετικό και Κανονιςτικό πλαίςιο το ςχετικό βάροσ που επιλζχκθκε είναι 0.6 , 

ενϊ για τθν δεφτερθ που αφορά τισ Υποδομζσ και το Τεχνολογικό πλαίςιο 0.4.  Στθ ςυνζχεια ζγινε 

ςτάκμιςθ των επιμζρουσ δεικτϊν κάκε ομάδασ. Θ ςτάκμιςθ αυτι παρατίκεται ςτο παράρτθμα Β. 
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10.2.5 ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΘΘ  

Ο ςφνκετοσ δείκτθσ που αναπτφχκθκε εφαρμόςτθκε ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ και του Θνωμζνου 

Βαςιλείου.  Οι τιμζσ των επιμζρουσ δεικτϊν παρουςιάηονται ςτον πίνακα 14. 

   
Ελλάδα Αγγλία 

Μεταβλθτι Ρεριγραφι Βάροσ Τιμι 
Κανονικο
ποιθμζνθ 
τιμι 

Στακμιςμζν
θ τιμι 

Τιμι 

Κανον
ικοποι
θμζνθ 
τιμι 

Στακμιςμζ
νθ τιμι 

Νομοκετικζσ                 

L1 

Ζτθ από τθν ειςαγωγι 
Συνταγματικισ πρόβλεψθσ 
για το δικαίωμα πρόςβαςθσ 
ςτθ πλθροφορία 

0,05 10 0,1 0,005 0 0 0 

L2  

Ζτθ από τθν ειςαγωγι 
Νομοκετικισ πρόβλεψθσ για 
το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ 
πλθροφορία 

0,1 12 0,12 0,012 11 0,11 0,011 

L3 
Ζκταςθ του δικαιϊματοσ 
πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

0,25 40 0,4 0,1 85 0,85 0,2125 

L4 
Βάκοσ του δικαιϊματοσ 
πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

-0,2 70 0,7 -0,14 47,5 0,475 -0,095 

L5 
Αντικείμενο του δικαιϊματοσ 
πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

0,2 100 1 0,2 100 1 0,2 

L6 
Νομοκεςία για τθν 
προλθπτικι Online διάκεςθ 
ςυνόλων δεδομζνων 

0,3 100 1 0,3 50 0,5 0,15 

L7 
Ελεγκτικό πλαίςιο εφαρμογισ 
του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ 

0,15 0 0 0 100 1 0,15 

L8 
Ρλαίςιο Αδειοδότθςθσ 
Δθμοςίων Δεδομζνων 

0,15 60 0,6 0,09 50 0,5 0,075 

ύνολο L   0,6     0,567     0,7035 

Σεχνολογικέσ                 

T1 
Φπαρξθ καταλόγου ι 
αποκετθρίου δεδομζνων 

0,3 35 0,35 0,105 100 1 0,3 

T2  Εφροσ δεδομζνων 0,3 50 0,3 0,15 100 1 0,3 

T3 
Δυνατότθτεσ καταλόγου ι 
αποκετθρίου 

0,4 45 0,3 0,18 85 0,85 0,34 

ύνολο T   0,4     0,435     0,94 

                  

Σιμή δείκτη         0,5142     0,7981 

Πίνακασ 13 :  Εφαρμογι Μεκοδολογίασ 
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Συνολικά , ο ςφνκετοσ δείκτθσ που αναπτφχκθκε ζδωςε τιμι 0,514 για τθν Ελλάδα και 0,798 για το 

Θνωμζνο Βαςίλειο.  Θ διαφορά προζρχεται κυρίωσ από τουσ τεχνολογικοφ δείκτεσ αφοφ εκεί το Θνωμζνο 

Βαςίλειο προπορεφεται με τιμι 0,94 , ενϊ θ Ελλάδα ακολουκεί πολφ πιο πίςω με τιμι 0,435. Οι διαφορζσ 

αυτζσ κεωροφμε ότι αντιπροςωπεφουν τθν παροφςα διαφορά δυνατοτιτων του data.gov.uk  από τα 

περιοριςμζνθσ κεματικισ εμβζλειασ geodata.gov.gr και Διαφγεια. Σε ότι αφορά τουσ νομοκετικοφσ δείκτεσ 

θ διαφορά μεταξφ των δφο χωρϊν είναι πολφ πιο μικρι με το  Θνωμζνο Βαςίλειο να προπορεφεται με 

τιμι 0,703 και τθν Ελλάδα να ακολουκεί με τιμι 0,567.  Ο δείκτθσ L6 (Νομοκεςία για τθν προλθπτικι 

Online διάκεςθ ςυνόλων δεδομζνων) είναι ο μόνοσ για τον οποίο θ Ελλάδα κατατάςςεται υψθλότερα του 

Θνωμζνου Βαςιλείου. Ο βαςικόσ παράγοντασ πίςω από αυτι τθν ευχάριςτθ ζκπλθξθ είναι ο  Νόμοσ για 

τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (ν.3979/2011).  Οι επιμζρουσ τιμζσ των δεικτϊν για κάκε ομάδα 

παρουςιάηονται ςτισ Εικόνεσ 8 και 9.    

 

 

 

 

                                     Εικόνα 7 : Ομάδεσ Δεικτϊν 
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                       Εικόνα 8 : Σεχνολογικοί δείκτεσ 

 

 

                                                Εικόνα 9 : Νομοκετικοί δείκτεσ 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να αναδείξει το δθμοκρατικό, κοινωνικό και οικονομικό δυναμικό 

των ανοικτϊν δεδομζνων. Αλλά , όπωσ είδαμε , χωρίσ μια ςυνεπι πολιτικι για τθ διάκεςθ τουσ ςε 

τρίτουσ, χωρίσ τθ χριςθ ανοιχτϊν προτφπων και μθ περιοριςτικϊν αδειϊν επαναχρθςιμοποίθςθσ, θ 

πλθροφορία παραμζνει κατακερματιςμζνθ και θ αξίασ τθσ για τθν κοινωνία μειϊνεται. Εξάλλου ,  οι  

κεςμικζσ  ρυκμίςεισ από μόνεσ τουσ δεν αρκοφν για να διαςφαλίςουν τθν ςυνζπεια και ςυνζχεια μιασ 

πολιτικισ ανοιχτισ πρόςβαςθσ. 

Θ τεχνολογία προχωράει γριγορα και ο νομοκζτθσ είναι αδφνατο να προλάβει τισ εξελίξεισ. Είναι 

ανάγκθ να ξεπεράςουμε τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ανοιχτισ χριςθσ των δθμοςίων 

δεδομζνων ωσ ενόσ κζματοσ που είναι αμιγϊσ νομικό ι τεχνικό και κατά ςυνζπεια να αναηθτιςουμε 

πολυεπίπεδεσ ρυκμιςτικζσ λφςεισ (Tsiavos 2010). Με δεδομζνο ότι τα κζματα των δθμοςιϊν δεδομζνων 

άπτονται ολοζνα και περιςςότερων τομζων οικονομικισ και κοινωνικισ δράςθσ,  οι ρυκμιςτικζσ λφςεισ 

που επιλζγονται είναι απαραίτθτο να εντάςςονται ςε  μια ςυντονιςμζνθ και ενιαία ςτρατθγικι. Ο ρόλοσ 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο τομζα αυτό είναι κρίςιμοσ. 

Ραρότι όμωσ βριςκόμαςτε ςτον 21ο αιϊνα , μεγάλο ποςοςτό των εκνικϊν διοικιςεων ακόμα 

αντιμετωπίηουν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα με όρουσ τθσ βιομθχανικισ εποχισ , ςτα πλαίςια τθσ 

αυςτθρά προςδιοριςμζνθσ αλυςίδασ εντολϊν και ελζγχου τθσ βεμπεριανισ παράδοςθσ όπου θ ροθ τθσ 

πλθροφορίασ ςυνεχίηει να ςυντελείται κάκετα εντόσ απομονωμζνων νθςίδων διοίκθςθσ , και ςε κάκε 

περίπτωςθ εκτόσ κοινωνίασ. Σε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον , θ Δθμόςια Διοίκθςθ για να 

μπορζςει να απαντά ςτισ ανάγκεσ και να ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ των πολιτϊν , οφείλει να 

παρακολουκεί τα νζα δεδομζνα και να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ των καιρϊν.  Θ προςαρμογι αυτι 

φυςικά δεν ςυνίςταται απλά ςτθν  κωδικοποίθςθ των υπαρχόντων διαδικαςιϊν και οργανωτικϊν 

προτφπων ςε λογιςμικό.    

Υπάρχει πλζον αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι ςτθν καρδιά τθσ χρθςτισ και αποτελεςματικισ 

διακυβζρνθςθσ ωσ βαςικό ςυςτατικό του 21ου αιϊνα , βρίςκεται θ ανοιχτότθτα των ςυςτθμάτων 

οργάνωςθσ του ςυλλογικοφ.   Θ ανοιχτότθτα αφτθ προχποκζτει , μεταξφ άλλων , και τθν ελεφκερθ και 

ανεμπόδιςτθ ροι πλθροφοριϊν από και προσ το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. Θ ροι πλθροφοριϊν 

δεν μπορεί -και δεν πρζπει- να παραμείνει υπό τον αυςτθρό ζλεγχο ιςχυρϊν ιδιωτικϊν ι κρατικϊν αρχϊν. 

Αντίκετα , θ πλθροφορία παράγεται από τθν κοινωνία και  κα πρζπει να αξιοποιθκεί από τθν κοινωνία ,  



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   ΕΡΛΛΟΓΟΣ 210 

 

προσ όφελοσ τθσ ίδιασ τθσ κοινωνίασ. Χρειάηεται αφφπνιςθ  και ενεργοποίθςθ εκ μζρουσ των πολιτϊν , 

γιατί μόνο οι ίδιοι μποροφν να ενεργοποιιςουν τισ δυνάμεισ που κα ανατρζψουν παγιωμζνα ςυςτιματα 

ιεραρχικοφ ελζγχου , και να υλοποιιςουν το όραμα τθσ ανοιχτισ κοινωνίασ. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο 

όμωσ απαιτείται να διανυκεί μεγάλθ απόςταςθ. Από τθν πλθροφορία ζωσ τθν ςοφία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακινα , Σεπτζμβρθσ 2011 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
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Β1 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ  

 

Μεταβλθτι Περιγραφι Βάροσ Σιμι 

L1 Ζτθ από τθν ειςαγωγι Συνταγματικισ 

πρόβλεψθσ για το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

0,05 

Min (100 , τρζχον ζτοσ – ζτοσ ςυνταγματικισ 

πρόβλεψθσ) 

L2  Ζτθ από τθν ειςαγωγι Νομοκετικισ 

πρόβλεψθσ για το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

0,1 

Min (100 , τρζχον ζτοσ – ζτοσ ψιφιςθσ νόμου) 

L3 Ζκταςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ 

ςτθ πλθροφορία 
0,25 

Ρίνακασ L3 

L4 Βάκοσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ 

ςτθ πλθροφορία 
-0,2 

Ρίνακασ L4 

L5 Αντικείμενο του δικαιϊματοσ 

πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 
0,2 

Ρίνακασ L5 

L6 Νομοκεςία για τθν προλθπτικι Online 

διάκεςθ ςυνόλων δεδομζνων 
0,3 

Ρίνακασ L6 

L7 Ελεγκτικό πλαίςιο εφαρμογισ του 

δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ 
0,15 

Ρίνακασ L7 

L8 Ρλαίςιο Αδειοδότθςθσ Δθμοςίων 

Δεδομζνων 
0,15 

Ρίνακασ L8 

Πίνακασ L : Μεταβλθτζσ & τάκμιςθ  Νομοκετικϊν Παραμζτρων 

 

L3 Ζκταςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία   

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

L3a1   Κεντρικό /Ομοςπονδιακό NAI = 10 , OXI=0 

L3a2 Τοπικό (Ρεριφζρειεσ/Νομοί/Διμοι) NAI = 20 , OXI=0 

L3a Τποςφνολο κάκετθσ εφαρμογισ L3a1 + L3a2 

L3b1 Εκτελεςτικι NAI = 10 , OXI=0 

L3b2 Νομοκετικι NAI = 15 , OXI=0 

L3b3 Δικαςτικι NAI = 15 , OXI=0 

L3b Τποςφνολο οριηόντιασ εφαρμογισ L3b1 + L3b2 + L3b3 

L3c Ρρόβλεψθ για Λδιωτικζσ εταιρείεσ NAI = 30 , OXI=0 

L3  L3a + L3b + L3c 

Πίνακασ L3  



Ανοιχτά Δθμόςια  Δεδομζνα   ΡΑΑΤΘΜΑ 215 

 

   L4 Βάκοσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

L4a Class Test Ρίνακασ L4a 

L4b Harm Test Ρίνακασ L4b 

L4  (0.5 * L4a)  + ( 0.5 * L4b) 

           Πίνακασ L4 

 

L4a  Βάκοσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία (Class) 

Εφαρμογι a.Υποχρεωτικά b.Διακριτικι Ευχζρεια c.Μθ εφαρμόςιμοσ 

1. National security 10 5 0 

2. International 
relations 

10 5 0 

3. Personal data 10 5 0 

4.Commercial 
confidentiality 

20 10 0 

5.Law enforcement 
and public order 
information 

20 10 0 

6.Internal discussions 20 10 0 

7.Health and safety 10 5 0 

L4a     = Sum(a1:a7)     + Sum(b1:b7)     + Sum(c1:c7) 

            Πίνακασ L4a 

     

L4b  Βάκοσ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία (Harm) 

Εφαρμογι a.Υποχρεωτικά b.Διακριτικι Ευχζρεια c.Μθ εφαρμόςιμοσ 

1.Harm to persons 10 5 0 

2.Harm to 
international relations, 
or to defence of state 

10 5 0 

3.Harm to commercial 
competitiveness  

20 10 0 

4.Harm to the 
economic interests of 
the state 

30 15 0 

5.Harm to law 
enforcement agencies 

30 15 0 

L4b      =  Sum(a1:a5)      + Sum(b1:b5)       + Sum(c1:c5) 

              Πίνακασ L4b 
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L5 Αντικείμενο του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία 

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

L5a1   Αναφορά ςε ζγγραφα NAI = 10 , OXI=0 

L5a2 Αναφορά ςε πλθροφορίεσ ι δεδομζνα NAI = 40 , OXI=0 

L5a Αντικείμενο του δικαιϊματοσ L5a1 + L5a2  

L5b Αναφορά ςε ζγγραφα/πλθροφορίεσ/δεδομζνα που 

διακινοφνται και με θλεκτρονικό τρόπο 

NAI = 50 , OXI=0 

L5  L5a + L5b 

          Πίνακασ L5 

 

L6 Νομοκεςία για τθν προλθπτικι Online διάκεςθ ςυνόλων δεδομζνων 

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

L6a1   Υπάρχει ρφκμιςθ που να επιβάλλει τθν προλθπτικι 

δθμοςίευςθ δεδομζνων δθμοςίων φορζων ; 

NAI = 25 , OXI=0 

L6a2 Αν ΝΑΛ , ςε τι επίπεδο ρφκμιςθσ εντάςςεται ΝΟΜΟΣ = 25 

ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ = 10 

ΔΛΑΚΥΘΞΘ = 5 

ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΛ = 0 

L6a Τποςφνολο προλθπτικισ δθμοςίευςθσ L6a1 + L6a2 

L6b Αναφορά ςε Μθχανικά Αναγνϊςιμα Πρότυπα ; NAI = 25 , OXI=0 

L6c Αναφορά ςε Ανοιχτά Πρότυπα ; NAI = 25 , OXI=0 

L6  L6a + L6b + L6c 

Πίνακασ L6 

L7 Ελεγκτικό πλαίςιο εφαρμογισ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ 

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

L7 Τπάρχει ανεξάρτθτθ αρχι (ατομικι ι ςυλλογικι) με 

ςυγκεκριμζνθ αρμοδιότθτα για  τθ διαςφάλιςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτθν δθμόςια πλθροφορία και τθν 

περαιτζρω χριςθ τθσ από τουσ πολίτεσ. 

NAI = 100, OXI=0 

Πίνακασ L7 
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L8 Πλαίςιο Αδειοδότθςθσ Δθμοςίων Δεδομζνων 

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

L8a1   Υπάρχει Κυβερνθτικό Ρλαίςιο για τθν αδειοδότθςθ 

δθμοςίων δεδομζνων ; 

NAI = 25  

 OXI=0 

L8a2 Αν ΝΑΛ ,  ςε τι επίπεδο ρφκμιςθσ εντάςςεται ; ΝΟΜΟΣ = 25 

ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ = 10 

ΔΛΑΚΥΘΞΘ = 5 

ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΛ = 0 

L8a Τποςφνολο πλαιςίου αδειοδότθςθσ L8a1 + L8a2 

L8b1 Ρροτείνει το πλαίςιο κάποια προτυποποιθμζνθ άδεια 

χριςθσ για ςφνολα δεδομζνων ; 

NAI = 20 , 

OXI=0 

L8b2 Αν ναι , είναι κάποια από τισ άδεισ του πίνακα L8b ; NAI = 30 

 OXI=0 

L8b3 Αν όχι , ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ περιοριςμόσ που κζτει ςτθν 

γενικι περίπτωςθ ; 

ΚΑΝΕΝΑΣ = 15 

ΑΝΑΦΟΑ = 10 

ΡΑΟΜΟΛΑ ΔΛΑΝΟΜΘ = 5 

ΜΘ ΕΜΡΟΛΚΘ ΧΘΣΘ= 0 

L8b Τποςφνολο αδειϊν πλαιςίου L8b1 + L8b2 + L8b3 

L8  L8a + L8b + L8c 

Πίνακασ L8 

 

L8b : Προτεινόμενεσ άδειεσ χριςθσ 

Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (PDDL) 

Open Data Commons Attribution License 

Open Data Commons Open Database License (ODbL) 

Creative Commons CCZero 

                                    Πίνακασ L8b 
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Β2 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ  

 

Μεταβλθτι Περιγραφι Βάροσ Σιμι 

T1 Φπαρξθ καταλόγου ι αποκετθρίου 

δεδομζνων 

.30 Ρίνακασ T1 

T2  Εφροσ δεδομζνων .30 Ρίνακασ T2 

T3 Δυνατότθτεσ καταλόγου ι 

αποκετθρίου 

.40 Ρίνακασ T3 

Πίνακασ T : Μεταβλθτζσ & τάκμιςθ  Σεχνολογικϊν Παραμζτρων 

 

Σ1 Υπαρξθ καταλόγου ι αποκετθρίου δεδομζνων 

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

T1a1   Υπάρχει Κατάλογοσ Δεδομζνων ; NAI = 35 , OXI=0 

T1a2 Υπάρχει Αποκετθρίου Δεδομζνων ; NAI = 65 , OXI=0 

T1  T1a1 + T2a2 

Πίνακασ Σ1 

 

Σ2  Εφροσ δεδομζνων ςε κατάλογο ι αποκετιριο 

Κατθγορία δεδομζνων Τιμι 

1.Οικονομικά ΝΑΛ = 20 , ΟΧΛ=0 

2.Νομοκετικά / 
Κοινοβουλευτικά 

ΝΑΛ = 20, ΟΧΛ=0 

3.Γεωχωρικά ΝΑΛ = 20, ΟΧΛ=0 

4.Αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ ΝΑΛ = 20, ΟΧΛ=0 

5.Ρολιτιςτικά / 
Εκπαιδευτικά 

ΝΑΛ = 10, ΟΧΛ=0 

6.  Ρεριβαντολλογικά ΝΑΛ = 10, ΟΧΛ=0 

T2   = Sum(a1:a6)     

                            Πίνακασ T2 
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T3 Δυνατότθτεσ  καταλόγου ι αποκετθρίου 

μεταβλθτι Ρεριγραφι Τιμι 

T3a1   Υπάρχουν ςφνολα που προςφζρονται ωσ Συνδεδεμζνα 

Δεδομζνα ; 

NAI = 40 , OXI=0 

T3a2 Υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω API (xml , rest  , json 

web services)  ; 

NAI = 15 , OXI=0 

T3a3 Υπάρχει δυνατότθτα οπτικοποίθςθσ των δεδομζνων μζςα 

από τθν κεντρικι ςελίδα του αποκετθρίου ;  

NAI = 10, OXI=0 

T3a Τποςφνολο δυνατοτιτων για ςφνολα δεδομζνων T3a1 + T3a2 + T3a3 

T3b1 Συνοδεφονται τα ςφνολα δεδομζνων από μεταδεδομζνα ; NAI = 20 , OXI=0 

T3b2 Είναι τα μεταδεδομζνα εκφραςμζνα μζςω κάποιου 

λεξιλογίου μεταδεδομζνων βαςιςμζνο ςε RDF (π.χ Doublin 

Core , DCAT) ; 

NAI = 15 , OXI=0 

T3b Τποςφνολο δυνατοτιτων για μεταδεδομζνα  T3b1 + T3b2 

T3  T3a + T3b 

Πίνακασ 14 
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Β3 : ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΘΘΚΑΝ  

 

 Breadth of central government freedom of information laws (2010) 

Level of government Total  OECD countries 

Central 32 Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Greece,  Hungary, Iceland, Ireland, Israel, 
Italy, Japan, Korea, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, 
Poland, Portugal, Russian Federation, Slovak Republic, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom and 
United States. 

Sub-national 26 Austria, Belgium, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Greece  , Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Korea, 
Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Russian 
Federation, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine 
and United Kingdom.  

Branches of power at the central level     

Executive 32 Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Greece  , Hungary, Iceland, Ireland, Israel, 
Italy, Japan, Korea, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, 
Poland, Portugal, Russian Federation, Slovak Republic, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom and 
United States. 

Legislative 16 Belgium, Chile, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Korea, 
Mexico, Poland, Russian Federation, Slovak Republic, Slovenia, 
Sweden, Turkey, Ukraine and United Kingdom.  

Judicial 16 Australia, Belgium, Chile, Estonia, Finland, France, Hungary, Israel, 
Italy, Korea, Mexico, Norway, Poland, Russian Federation, Slovak 
Republic, Slovenia, Sweden and Ukraine. 

Other bodies     

Private entities managing public funds 18 Australia, Belgium, Czech Republic, Estonia, Finland, France,  Hungary, 
Iceland, Italy, Korea, Netherlands, Poland, Portugal, Slovak Republic, 
Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom. 

Πθγι : OECD 2010 Open Government Survey  (Version 1 - Last updated: 24-Jun-2011) 
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Depth of central government freedom of information laws (2010) 
   

 Class test  

  

National 
security 

International 
relations 

Personal 
data 

Commercial 
confidentiality 

Law 
enforcement 
and public order 
information  

Internal 
discussions 

Health and 
safety 

Australia       

Austria       

Belgium       

Canada       

Chile       

Czech Republic       

Denmark       

Estonia       

Finland       

France       

Greece       

Hungary       

Iceland       

Ireland       

Israel       

Italy       

Japan       

Korea       

Mexico       

Netherlands       

New Zealand       

Norway       

Poland       

Portugal       

Slovak Republic       

Slovenia       

Spain       

Sweden       

Switzerland       

Turkey       

United Kingdom       

United States       

Russian Federation       

Ukraine       

  
     



Total OECD31 
     



Mandatory
15 10 14 12 8 3 6 

Discretionary
15 18 13 16 18 20 15 

Not applicable
1 3 4 3 5 8 10 
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 Harm test  

  

Harm to 
persons 

Harm to 
international 
relations, or to 
defence of state 

Harm to 
commercial 
competitiveness 

Harm to the 
economic 
interests of the 
state 

Harm to law 
enforcement 
agencies 

Australia     

Austria     

Belgium     

Canada     

Chile     

Czech Republic     

Denmark     

Estonia     

Finland     

France     

Greece     

Hungary     

Iceland     

Ireland     

Israel     

Italy     

Japan     

Korea     

Mexico     

Netherlands     

New Zealand     

Norway     

Poland     

Portugal     

Slovak Republic     

Slovenia     

Spain     

Sweden     

Switzerland     

Turkey     

United Kingdom     

United States     

Russian Federation     

Ukraine     

  
   



Total OECD31 
   



Mandatory
13 14 12 10 7 

Discretionary
16 15 16 15 17 

Not applicable
2 2 3 6 7 
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