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Γιατί Περαιτέρω Χρήση των ΠΔΤ;

 συμβάλλει στην αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας της δημόσιας 
διοίκησης και της κυβέρνησης

 αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας και, συνακόλουθα, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

 ιδιαίτερα αν οι ΠΔΤ συνδυαστούν μεταξύ τους, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. εφαρμογές - applications)

 τα δυνητικά οικονομικά οφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αποδέσμευση 
αυτού του πόρου θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 50 δις ευρώ ετησίως

 ανταποκρίνεται στους στόχους για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της 
αποδοτικότητας της διοίκησης και μείωσης της γραφειοκρατίας 



Γιατί Περαιτέρω Χρήση των ΠΔΤ;
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Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση σε 
πληροφορίες του δημόσιου τομέα; 
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Πηγή: Οικονομοτεχνικής Μελέτης με Σχεδιασμού και Επιλογής του Καταλληλότερου Μοντέλου 
για Εφαρμογή της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ , Λευκωσία, 2011



Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 2014-16
Tα δεδομένα του Δημόσιου Τομέα στη Διάθεση των Πολιτών και 

των Επιχειρήσεων

 εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.205(I)/2015), το οποίο 
καθιστά υποχρεωτική τη διάθεση των δεδομένων των δημόσιων 
φορέων

 δημιουργία υποδομής διάθεσης των δεδομένων του δημόσιου τομέα, 
υπό την μορφή της εθνικής διαδικτυακής πύλης www.data.gov.cy 

 παροχή τεχνικής υποστήριξης στους φορείς του δημόσιου τομέα για 
καταγραφή και δημοσίευση των δεδομένων τους στο www.data.gov.cy

 υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για ενημέρωση των πολιτών και 
των επιχειρήσεων



Δημόσιοι Φορείς: Υποχρεώσεις

Πρέπει :

 Να παρέχουν τις πληροφορίες, χωρίς   
διακρίσεις.

 Να επεξεργάζονται τις αιτήσεις και να 
παρέχουν πρόσβαση μέσα σε 20 μέρες.

 Να δικαιολογούν τυχόν αρνητική απάντηση 
και να ενημερώνουν σχετικά με το μηχανισμό 
προσφυγής.

 Να μην χρεώνουν πέραν του οριακού κόστος 
της αναπαραγωγής και της διάθεσης. 

 Να δημοσιεύουν τις χρεώσεις και αν τους 
ζητηθεί και τη μέθοδο υπολογισμού.

 Να δημοσιεύουν την άδεια χρήσης σε 
ψηφιακή μορφή.

 Να διευκολύνουν την αναζήτηση πληροφοριών, 
κατά προτίμηση  ηλεκτρονικά (portal).

Δεν Πρέπει:

Χ Να περιορίζουν χωρίς λόγο την 
επαναχρησιμοποίηση.

Χ Να χορηγούν αποκλειστικά δικαιώματα, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων (να υπόκεινται σε 
αναθεώρηση κάθε 3 χρόνια).

Δεν οφείλουν:

• Να παρέχουν πληροφορίες οι οποίες εξαιρούνται 
σύμφωνα με το καθεστώς πρόσβασης.

• Να επεξεργάζονται  ή να προσαρμόζουν έγγραφα 
όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια.

Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα 

αρχεία υπόκεινται σε διαφορετικό    

καθεστώς όσο αφορά χρεώσεις

http://www.google.com.cy/url?url=http://greatestmafiawars.blogspot.com/2010/02/mafia-wars-do-it-and-dont-do-it.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WyM-VNqfIM3fOJaSgdAK&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEt76CeTU8DGdu_GTmI4331Dj-ifw
http://www.google.com.cy/url?url=http://greatestmafiawars.blogspot.com/2010/02/mafia-wars-do-it-and-dont-do-it.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WyM-VNqfIM3fOJaSgdAK&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEt76CeTU8DGdu_GTmI4331Dj-ifw
http://www.google.com.cy/url?url=http://www.webds.com/blog/marketing/effective-email-marketing-5-dos-and-5-donts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6iQ-VPPXOYTgOKWYgPgN&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNECpE00I6WmE3pb2NisjCcCiA0HBA
http://www.google.com.cy/url?url=http://www.webds.com/blog/marketing/effective-email-marketing-5-dos-and-5-donts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6iQ-VPPXOYTgOKWYgPgN&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNECpE00I6WmE3pb2NisjCcCiA0HBA
http://www.google.com.cy/url?url=http://vancouveropera.blogspot.com/2009/11/uh-oh-parking-advisory.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Eic-VLHQKMzMOPftgIAN&ved=0CCgQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNHJyAE3BMh216Jy1gI-Oj_fnZxB4w
http://www.google.com.cy/url?url=http://vancouveropera.blogspot.com/2009/11/uh-oh-parking-advisory.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Eic-VLHQKMzMOPftgIAN&ved=0CCgQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNHJyAE3BMh216Jy1gI-Oj_fnZxB4w


Πηγές Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων

900 + datasets 
από Δημόσιους Φορείς στην 

Κύπρο

Χάρτες και γεωχωρικά δεδομένα
του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας

449,000 + datasets 
από δημόσιους φορείς 28

Κρατών Μελών της Ε.Ε.

140+ γεωχωρικά datasets
από Δημόσιους Φορείς στην 

Κύπρο
INSPIRE GeoPortal

DLS Portal



Ανοικτά Δεδομένα
Παραδείγματα Περαιτέρω Χρήσης ΠΔΤ



Οργανισμός: Connecting Europe Facility for Telecoms

Δικαιούχοι: έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων διοικήσεων και 
οργανισμών, τα οποία σχετίζονται με ανοικτά δεδομένα του δημοσίου.

Χρηματοδότηση: 50% του κόστους 

Οργανισμός: ODINE – Open Data Incubator

Δικαιούχοι: μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα οποία 
βασίζονται στα ανοικτά δεδομένα.

Χρηματοδότηση: μέχρι €100,000

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Οργανισμός: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Δικαιούχοι: Σχέδια Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Σχέδιο 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας.

Χρηματοδότηση: TBA

Οργανισμός: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Δικαιούχοι: Όλοι οι δικαιούχοι των Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας.

Χρηματοδότηση: TBA



H Εθνική Διαδικτυακή 

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

www.data.gov.cy



Καταληκτικά…

 Στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα οι ΠΔΤ αποτελούσαν
αναξιοποίητη πηγή πλούτου.

 Σήμερα δημιουργούνται οι αναγκαίες υποδομές και
προωθείται η ενεργή εμπλοκή όλων των
ενδιαφερόμενων – δημόσιου τομέα, πολιτών και
επιχειρήσεων.

 Όπως και σε κάθε τομέα οικονομικής
δραστηριότητας η ζήτηση δημιουργεί προσφορά.



...ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Δημήτρης Μιχαήλ, ΤΔΔΠ

dmichail@papd.mof.gov.cy


