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Δεδομένα



Τι εννοούμε με τον όρο δεδομένα και ποιος τα παράγει; 



90% των δεδομένων που υπάρχουν ανά το παγκόσμιο, 

έχουν παραχθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

IBM, 2014



Ανοικτά Δεδομένα



Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που 
μπορούν ελεύθερα 

• να χρησιμοποιηθούν, 

• να επαναχρησιμοποιηθούν και 

• να αναδιανεμηθούν 

από οποιονδήποτε, υπό τον όρο να 
γίνεται αναφορά στους δημιουργούς 
και να διατίθενται, με τη σειρά τους, 
υπό τους ίδιους όρους.

http://opendatahandbook.org/guide/el/what-is-open-data/



Ανοικτά Δεδομένα Δημοσίου



Ανοικτά δεδομένα του δημοσίου

Δεδομένα αξίας τρισεκατομμυρίων ευρώ

Ο δημόσιος τομέας συλλέγει, δημιουργεί, παράγει και διαδίδει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών από νομικά και 

διοικητικά θέματα, επιχειρηματικά και οικονομικά δεδομένων, μέχρι γεωγραφικές και μετεωρολογικές 

πληροφορίες. 

Η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων αυτών και η δυνατότητα χρήσης και περαιτέρω χρήσης τους, φαίνεται ότι 

μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, όσο και σε επίπεδο οικονομίας. 



Aγορά των πληροφοριών του δημοσίου (PSI Market) στην ΕΕ = 55,3 δις ευρώ (2016)

Πηγή: European Data Portal “Creating Value Through Open Data”

Aγορά των πληροφοριών του δημοσίου (PSI Market) στην Κύπρο = 64 εκ ευρώ (2013) 

Πηγή: Deloitte, “Analysis of Socio-economic impact of open data in the MED area”

Η παγκόσμια αξία των ανοικτών δεδομένων του δημοσίου σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται σε 3-5 

τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως!



Πύλες Ανοικτών Δεδομένων ανά το Παγκόσμιο (31 Μαΐου 2016)
Πηγή: OpenDataSoft



Γιατί; 

Επειδή τις καλύτερες ιδέες τις έχουν άλλοι! 

Διαφάνεια Λογοδοσία Συμμετοχή

Ποιότητα 
δεδομένων 

Ανάπτυξη της 
οικονομίας

Διασυνδεσιμότητα

Καινοτομία Απασχόληση



Το όφελος για τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση όγκου επιχειρηματικής δραστηριότητας:

 Δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

 Εμπλουτισμός υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

 Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μείωση κόστους συναλλαγών και περιττών εξόδων.

Καλύτερες αποφάσεις βασισμένες σε συνδυασμένα δεδομένα.



Ποιες κατηγορίες ανοικτών δεδομένων είναι οι πιο δημοφιλείς; 

Πηγή: Deloitte 

“Open Growth”,  

2013



Ποιοι τομείς της οικονομίας επωφελούνται από τα 

περισσότερα δεδομένα; 

Πηγή: Deloitte “Open 

Growth”,  2013



Τα ανοικτά δεδομένα είναι η νέα πρώτη ύλη του 21ου αιώνα…

…. και όπως κάθε άλλη πρώτη ύλη, χρειάζεται επένδυση για να την εντοπίσεις και να την χρησιμοποιήσεις έτσι 

ώστε να προσθέσει αξία.
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