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Διαφάνεια 

Λογοδοσία 

Επαναχρησιμοποίηση 

Εξοικονόμηση πόρων 

Καλύτερες υπηρεσίες 



 

Νέα προϊόντα 

Καλύτερες υπηρεσίες 

Ανάδειξη της χώρας 



 

Έρευνα 

Ανάπτυξη 

Εκπαίδευση 



 



 



 



 

Data Economy 



 

KPMG (2001)  
Η κλειστή, 
περιορισμένη 
πρόσβαση στη 
γεωχωρική 
πληροφορία 
προκαλεί μείωση 
του ΑΕΠ κατά 
$2,6δις 



 

Από το 2002 η 
κυβέρνηση της 
Δανίας προσφέρει 
ελεύθερα το αρχείο 
των διευθύνσεων 
Μέχρι και το 2009 

Κόστος 2εκ 
Οφέλη 62εκ 

Για το 2010 
Κόστος 0,25εκ 
Οφέλη 18εκ 



 

Για το 2008 η χρήση 
γεωχωρικών 
δεδομένων 
αντιστοιχεί σε 
1,2δις 
Η ελεύθερη 
διάθεση θα 
οδηγούσε σε 
αύξηση 0,48δις 

 



 

Η τοπική 
κυβέρνηση 
επένδυσε 4εκ για 
τη δημιουργία μιας 
υποδομής 
γεωχωρικών 
πληροφοριών 
Το ετήσιο όφελος 
είναι 3εκ 

 



 

Το data.gov για 
κάθε $1 κόστους 
ανάπτυξης & 
λειτουργίας, 
επιστρέφει $85 σε 
οφέλη για την 
οικονομία 



 

Take the example of 
public sector 
information – 
possibly a €30 
billion market in 
Europe.  
I have said it before, 
and I say it again: 
yes to open data! 

Neelie Kroes  
Vice President of the European Commission responsible for the Digital Agenda 



 

The aggregate direct 
and indirect economic 
impacts from PSI 
applications and use 
across the whole 
EU27 economy are 
estimated to be of the 
order of 
EUR 140 billion 
annually 

140 



 

EU27 direct 
government revenues 
from PSI are 1.4-
3.4 billion.  
 
Sales revenues usually 
less than 1% of agency 
budgets 

1% 



Γιατί ανοικτά γεωχωρικά 
δεδομένα; 

80% των δεδομένων της ΔΔ 

Ακριβά & πολύπλοκα 

Αξιοποιούνται παντού 
 Οικονομική ανάπτυξη 

Περιβάλλον 



Ανοικτά δεδομένα 

Γεωχωρικά δεδομένα 

8/2010 



Ταυτότητα 

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 

Όχι προμήθειες, 
διαλειτουργικότητα, ποιότητα 

Εικονικές Μηχανές 

Τεχνογνωσία, μικρός χρόνος 
ανάπτυξης 

Επαναχρησιμοποίηση, 
διαθεσιμότητα, όχι 

προμήθειες 

Ανοικτό Λογισμικό/Πρότυπα 



Υπηρεσίες 

Αναζήτηση 

Μεταφόρτωση 

Απεικόνιση 



37 

165 

Δεδομένα; 

CORINE 

Δρομολόγια ΜΜΜ 

Διοικητικά όρια 

Απογραφές 

NATURA 

Υδρογραφία 

Πυρκαγιές 

ΚΕΠ & Σχολεία 

Γαλάζιες σημαίες Προστατευόμενες 
περιοχές 

Όρια 
Αιγιαλού 

Γενικά Πολεοδομικά 
Σχέδια 

ΣΧΟΑΑΠ Δημόσια WiFi 



7 

17 

Ποιοι; 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

Κτηματική Υπηρεσία Έβρου Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά 



Στοιχεία; 

330.000 επισκέπτες / 109 χώρες / 1.000 

επισκέπτες καθημερινά / 350GB γεωχωρικής 

πληροφορίας / 179 σύνολα δεδομένων / 18ΤΒ 

μεταφορτωμένων δεδομένων / 20 εκ. ευρώ άμεσης 

εξοικονόμησης πόρων για το δημόσιο / 

επαγγελματική χρήση 50% των επισκεπτών 



Η ζώνη προστασίας του ορεινού 
όγκου Πάρνηθας 

 



Μεγέθυνση στην επιλεγμένη 
περιοχή 

 



Οι περιοχές NATURA 

 



Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 
Δ. Αγίας Παρασκευής 

 



Ακτές με γαλάζια σημαία 

 



CORINE 2000 

 



Τα όρια αιγιαλού της Σαμοθράκης 

 



Οι θέσεις των ΚΕΠ σε όλη τη χώρα 

 



Αναζήτηση κοντινότερου ΚΕΠ 

 



Αρχαία θέατρα 

 



Δημόσια Σημεία Ανοικτής 
Πρόσβασης WiFi 

 



Οι Δήμοι του Καλλικράτη 

 



Οι συνδυασμοί Περιφερειών για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 

 



Μέτρηση απόστασης σε περιοχή 
του Λυκαβηττού 

 



Οφέλη; 

Λιγότερα 000.000,00 

Ελεύθερη πρόσβαση 

Ανάπτυξη 

Εξοικονόμηση πόρων 

Περιβάλλον 

Απλές υπηρεσίες 

Επενδύσεις 

Άμεσες παρεμβάσεις 



 

9/2010 
data.gov/opendatasites 



 

9/2012 
data.gov/opendatasites 



Αξιολόγηση; 
50% τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα / 

κατάλογος και διαδραστικοί χάρτες το ίδιο 

χρήσιμοι 

75% τουλάχιστον αρκετά ευχαριστημένοι από ευκολία χρήσης, 

αναζήτηση, διαδραστικούς χάρτες / 50% λίγο ή καθόλου 

ευχαριστημένοι από ποιότητα και πληρότητα / οι πολίτες 

ανακαλύπτουν και αναδεικνύουν τα προβλήματα ποιότητας των 

δεδομένων του δημόσιου τομέα / απαιτούν ανοικτά δεδομένα, 

γνωρίζουν ποια θέλουν, συγκεκριμένες προτάσεις 

οι πολίτες υποεκτιμούν την αξία των 

δεδομένων / πραγματική αξία 

μεγαλύτερη από 20εκ 

εργαλείο για επαγγελματίες / προστασία 

περιβάλλοντος / ερευνητική - 

εκπαιδευτική χρήση 





 



 

Ανοικτά! 

Ασφάλεια! 

Προσωπικά δεδομένα! 

Έσοδα! 

Κακή ποιότητα! 

Νόμος! 

΄Ανοικτά΄! 



Η διάθεση δεν είναι επικοινωνία 

Τώρα, όχι αύριο 

Απλές Λύσεις 

Κοινωνική & Οικονομική αξία 

Ποιότητα, όχι όγκος 

Γενναιότητα 

Κίνητρα σε προγραμματιστές 

Κοινότητα 



Ινστιτούτο Πληροφοριακών 

Συστημάτων Ερευνητικό Κέντρο 

«Αθηνά» 

imis.athena-innovation.gr 

info@imis.athena-innovation.gr 

 

http://geodata.gov.gr/geodata/i

mages/geodatagovgr_info_el.pdf 
 

 Αυτό το έργο αδειοδοτείται με την άδεια Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 3.0 (αναφορά, μη εμπορική χρήση, όχι 

παράγωγο έργο) 
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