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Η παρούσα έκθεση είναι αυστηρώς απόρρητη και εμπιστευτική προς τους Παραλήπτες. 

Εκτός ως ορίζεται ρητά στο Συμβόλαιο (Επιστολή Γνωστοποίησης Αποτελεσμάτων ημερομηνίας 5 

Νοεμβρίου 2020), η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ή να γίνεται αναφορά σε αυτή σε 

οποιοδήποτε έγγραφο, ή να αντιγραφεί ή να διατεθεί (ολόκληρη ή μέρος της) σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο.  

Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης προς οποιοδήποτε 

πρόσωπο εκτός από τους Παραλήπτες. 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της Σύμβασης με 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
(ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Αναθέτουσα Αρχή), με αντικείμενο το 
σχεδιασμό και εκπόνηση μελέτης αντικτύπου με 
σκοπό, μεταξύ άλλων τη διερεύνηση, αξιολόγηση και 
επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν επιφέρει 
μέχρι σήμερα τα ανοικτά δεδομένα στην Κύπρο σε 
σειρά επιμέρους τομέων, ως αποτέλεσμα της 
σχετικής πολιτικής που εφαρμόζεται. 

1.1 Υπόβαθρο Έργου 
Η προώθηση της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων του δημοσίου και των ανοικτών 

δεδομένων αποτελεί μια πρωτοβουλία που προωθείται τα τελευταία δέκα (10), 

περίπου, χρόνια από την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο τα δεδομένα που παράγουν 

οι διάφοροι δημόσιοι φορείς, να καταστούν περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα από τους 

πολίτες, την ερευνητική / ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας 

έτσι στη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας, στην καινοτομία και στην ενίσχυση 

της διαφάνειας.  

Το ΤΔΔΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για 

τα ανοικτά δεδομένα στην Κύπρο και υλοποιεί τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την 

προώθηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημοσίου στην Κύπρο.  

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2017-2021 για την προώθηση των ανοικτών δεδομένων 

στην Κύπρο δημοσιεύτηκε το 2017 και επικαιροποιήθηκε το 2019 και βασίζεται σε 

τέσσερις άξονες δράσης: (α) Θεσμικό Πλαίσιο και Διακυβέρνηση, (β) Υποδομές 

Διάθεσης (Διαδικτυακή Πύλη), (γ) Παροχή Υποστήριξης και Εκπαίδευσης στους 

Δημόσιους Φορείς και (δ) Προώθηση Ανοικτών Δεδομένων.  

Όπως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, έτσι και η Κύπρος πρέπει να εναρμονίζεται με τις 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Στα πλαίσια της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας με τίτλο 

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών 

του δημόσιου τομέα»,  καταρτίστηκε το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί 

των Ανοικτών Δεδομένων και της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου 

Τομέα Νόμος του 2021» με το οποίο καταργείται  «ο περί της Περαιτέρω Χρήσης 

Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015 (Ν. 205(Ι)/2015», μέσω του 

οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

2003/98/ΕΚ και 2013/37/ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν την Οδηγία 

2019/1024 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2021. 

 
 

https://www.data.gov.cy/sites/default/files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%20%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_0.pdf
https://www.data.gov.cy/sites/default/files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%20%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_0.pdf
https://www.data.gov.cy/sites/default/files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%20%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_0.pdf


Διενέργεια Μελέτης Αντικτύπου των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιμέτρησής του  |  
Εισαγωγή 
 

03 
 

Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων https://www.data.gov.cy/ αποτελεί 

έναν από τους τέσσερις πυλώνες που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό πλάνο και σε 

αυτή είναι διαθέσιμα τα δεδομένα των πλείστων δημόσιων φορέων της Κύπρου για 

περαιτέρω χρήση. Μέσω της Πύλης, οι χρήστες μπορούν να έχουν εύκολη και 

γρήγορη πρόσβαση σε επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα του δημόσιου 

τομέα, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους και την αξιοποίησή τους για την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία.  

Η Κύπρος κατατάσσεται 10η στο επίπεδο ωριμότητας στον τομέα των ανοικτών 

δεδομένων με βάση τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης για το 2020 και 

είναι ανάμεσα στις 13 χώρες που κατηγοριοποιούνται ως “fast-trackers”.  

Εικόνα 1: Κατηγοριοποίηση των χωρών ως προς το επίπεδο ωριμότητας των Ανοικτών 
Δεδομένων για το 20201 

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν χώρες που έχουν ένα καλό επίπεδο ωριμότητας και 

στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης: πολιτικής, αντικτύπου, διαδικτυακής πύλης και 

ποιότητας. Για το 2020, η Κύπρος παρουσίασε υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό υποδηλώνει ότι, σε γενικό βαθμό, η Κύπρος υλοποιεί 

δράσεις που ενισχύουν τη δημοσίευση δεδομένων, ακολουθώντας μια στρατηγική 

προσέγγιση για την βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που δημοσιεύονται και 

επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τα πρότυπα. Παράλληλα, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη παρέχει ένα καλό επίπεδο 

λειτουργιών στους χρήστες και δίνεται μεγάλη έμφαση στην παρακολούθηση και 

ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων. Ωστόσο, οι 

προσπάθειες που καταβάλλονται για την παρακολούθηση του αντικτύπου των 

ανοικτών δεδομένων είναι περιορισμένες και ορισμένα ζητήματα επιδέχονται 

βελτίωσης. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και το επίπεδο ωριμότητας 

της Κύπρου έναντι του μέσου όρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
1 European Data Portal. (2020). Open Data Maturity Report 2020. (p. 88) Available at: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf  

https://www.data.gov.cy/
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf
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Εικόνα 2: Υφιστάμενη Κατάσταση στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων - 20202 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ΤΔΔΠ προκήρυξε διαγωνισμό με θέμα 

«Διενέργεια Μελέτης Αντικτύπου των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο και ανάπτυξη 

μεθοδολογίας επιμέτρησής του», ως μια προσπάθεια εντατικοποίησης των ενεργειών  

για παρακολούθηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο.  

Σκοπός του Έργου είναι η διερεύνηση και επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν 

επιφέρει τα ανοικτά δεδομένα στην Κύπρο στους τομείς της οικονομίας, της 

κοινωνίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος.  

1.2 Σκοπός του εγγράφου 
Ο σκοπός της Έκθεσης Έναρξης είναι να καθορίσει τα βασικά στοιχεία για τη σωστή 

διαχείριση και διοίκηση του έργου και να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προς 

όλους τους ενδιαφερομένους. Ειδικότερα, το έγγραφο καλύπτει μεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα θέματα: 

• Βασικές πληροφορίες Έργου 

• Αποτύπωση του προγράμματος εργασιών  

• Μεθοδολογία υλοποίησης των δραστηριοτήτων  

• Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας  

• Χρονοδιάγραμμα Έργου 

• Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και κίνδυνοι 

Στα πλαίσια του παρόντος εγγράφου, ως Έργο νοείται ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών 

που θα παρασχεθούν από τη Deloitte στα πλαίσια της Σύμβασης με το ΤΔΔΠ.  

 
2 European Data Portal. (2020). Open Data in Europe 2020. Country Overview, Cyprus.  Available at: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_cyprus_2020.pdf   

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_cyprus_2020.pdf
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1.2.1 Βασικές πληροφορίες του Έργου 

Αριθμός Διαγωνισμού ΤΔΔΠ2020/002  

Ημερομηνία Πρόσκλησης 09 Οκτωβρίου 2020 

Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς 21 Οκτωβρίου 2020 

Ημερομηνία Γνωστοποίησης Αποτελεσμάτων 10 Νοεμβρίου 2020 

Ημερομηνία Έναρξης Έργου 12 Νοεμβρίου 2020 

Διάρκεια Έργου 6 μήνες 

Αναμενόμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης  12 Μαΐου 2021 

Κόστος Έργου (χωρίς Φ.Π.Α) 7,980 ευρώ 

1.3 Δραστηριότητες Έργου 
Ο Πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις Δραστηριότητες του Έργου, ενδεικτικές 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα 

ανά Δραστηριότητα: 

Δραστηριότητες Έργου Αναμενόμενη 
Ημερομηνία Έναρξης 

Αναμενόμενη 
Ημερομηνία Λήξης 

Παραδοτέα 

Δραστηριότητα 1: Έκθεση Έναρξης Εργασιών 12/11/2020 12/12/2020 Αναφορά Έναρξης Εργασιών  

Δραστηριότητα 2: Μελέτη κοινωνικo-οικονομικού 
αντικτύπου 

12/12/2020 31/03/2021  Έκθεση Αποτύπωσης και ανάλυσης της 
επίδρασης / αντικτύπου των ανοικτών 
δεδομένων στην Κύπρο στους υποδειχθέντες 
επιμέρους τομείς 

Δραστηριότητα 3: Εισήγηση μεθοδολογίας  
για συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση του 
αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων 

31/03/2021 12/04/2021 Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο «Καλές Πρακτικές και 
Μεθοδολογία για Αξιολόγηση της Χρήσης 
των Ανοικτών Δεδομένων» 

Δραστηριότητα 4:  Ανασκόπηση εργασιών και 
ολοκλήρωση Έργου 

12/04/2021 12/05/2021 Τελική Έκθεση Έργου 

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα διεκπεραιωθούν οι πιο πάνω 

δραστηριότητες και θα ετοιμαστούν τα παραδοτέα, υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις 

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του Έργου, την ανατροφοδότηση  και τις 

κατευθυντήριες γραμμές/ υποδείξεις που δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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2. Μεθοδολογία 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ενδεικτικά η 
μεθοδολογία που προτείνεται να ακολουθηθεί για 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των 
παραδοτέων του έργου, με έμφαση στις διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας και στην υπάρχουσα 
τεχνογνωσία και τα εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν.  

2.1 Ανάλυση των εργασιών  
Το Έργο μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στάδια, με βάση τις δραστηριότητες του 

Έργου: 

• Στάδιο 1: Έναρξη και προγραμματισμός (Μήνας 1) 

• Στάδιο 2: Διαδικασία Έρευνας και Μελέτη Αντικτύπου (Μήνες 2-4) 

• Στάδιο 3: Εισήγηση μεθοδολογίας για συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση του 

αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων (Μήνας 5) 

• Στάδιο 4: Ολοκλήρωση έργου (Μήνας 6) 

Σε όλα τα στάδια υλοποίησης εμπεριέχονται οι οριζόντιες δραστηριότητες της 

διαχείρισης του Έργου και της διασφάλισης ποιότητας.  
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2.1.1 Στάδιο 1: Έναρξη και προγραμματισμός   

(Μήνας 1) 
Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια 

Συνάντηση μεταξύ της ομάδας της Deloitte και του ΤΔΔΠ στις 12 Νοεμβρίου 2020 για 

σκοπούς ενημέρωσης και προγραμματισμού. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που 

ήταν σε ισχύ εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η συνάντηση  

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.  

Το επόμενο βήμα αφορά στην παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας που θα 

ακολουθηθεί από την ομάδα της Deloitte, η οποία περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. 

Παράλληλα, το ΤΔΔΠ θα αποστείλει στην Ομάδα Έργου οποιεσδήποτε πληροφορίες 

έχει στην κατοχή του οι οποίες σχετίζονται με το Έργο όπως για παράδειγμα υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενα σεμινάρια/εκδηλώσεις και κατάλογο με 

υφιστάμενες σχετικές μελέτες και σχετικά ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν 

σε προηγούμενες δραστηριότητες.  

Επιπλέον, για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και διεκπεραίωσης της έρευνας είναι 

σημαντικό το ΤΔΔΠ να αποστείλει στην Ομάδα Έργου πληροφορίες αναφορικά με το 

ποιες κατηγορίες ανοικτών δεδομένων (όπως διαχωρίζονται στην Εθνική Πύλη 

Ανοικτών Δεδομένων) χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους διάφορους φορείς 

στην Κύπρο και ποιοι είναι οι φορείς αυτοί. Με αυτό τον τρόπο, η Ομάδα Έργου θα 

είναι σε θέση να διεξάγει μια πιο στοχευμένη έρευνα και να διασφαλίσει την 

ποιότητα των δεδομένων που θα συλλεχθούν.  

 Η Έκθεση Έναρξης αποτελεί το κύριο έγγραφο που θα έχει στη διάθεση του το ΤΔΔΠ 

για σκοπούς ελέγχου της υλοποίησης του Έργου. Για το λόγο αυτό, στο έγγραφο αυτό 

γίνεται αναλυτική παρουσίαση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του Έργου από την έναρξη μέχρι την αποδοχή 

της Τελικής Έκθεσης από το ΤΔΔΠ.  

2.1.2 Στάδιο 2: Διεξαγωγή Έρευνας και Μελέτη 

Αντικτύπου (Μήνες 2-4) 
Μετά την έγκριση της μεθοδολογίας από την Αναθέτουσα Αρχή, θα ακολουθήσει η 

διεξαγωγή της έρευνας και η μελέτη αντικτύπου. Το στάδιο αυτό χωρίζεται σε 2 

ουσιαστικά φάσεις: 

• Φάση 1: Συλλογή δεδομένων (Fieldwork) - Μήνες 2-3 

• Φάση 2: Ανάλυση αποτελεσμάτων και προετοιμασία της έκθεσης αποτύπωσης 

και ανάλυσης της επίδρασης / αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο 

στους υποδειχθέντες τομείς - Μήνες 3-4 
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2.1.2.1 Φάση 1:  Συλλογή δεδομένων (Fieldwork)  
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη διεξαγωγή της έρευνας και  

συλλογής δεδομένων βασίζεται σε 2 βασικούς άξονες: 

• Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  και Δευτερογενής έρευνα: Σε αυτό το στάδιο, θα 

γίνει αρχικά ανασκόπηση υφιστάμενων σχετικών μελετών/εκθέσεων/εκδόσεων 

τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός είναι, αξιοποιώντας τα 

στοιχεία που έχουν συλλεγεί στα πλαίσια προηγούμενων ερευνών, να 

προσδιοριστούν οι κοινοί τομείς με την παρούσα μελέτη, να εξεταστεί η 

τρέχουσα κατάσταση των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο, αλλά και ο 

εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την εκτίμηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στους τομείς της 

οικονομίας, κοινωνίας, περιβάλλοντος και πολιτικής. Ενδεικτικές πηγές 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μελέτες/εκθέσεις που έχουν διεξαχθεί από την 

Deloitte,  σχετικές μελέτες που δημοσιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Eurostat, κ.α.  

 

• Πρωτογενής έρευνα / ποσοτική έρευνα: Η συλλογή πρωτογενών δεδομένων θα 

γίνει μέσω της χρήσης ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων. Πιο αναλυτικά, το 

στάδιο αυτό χωρίζεται στις επιμέρους δράσεις: 

‒ Σχεδιασμός ερωτηματολογίου με τη χρήση κλειστού τύπου ερωτήσεων που να 

ανταποκρίνονται στους στόχους της μελέτης.  

‒ Χαρτογράφηση με σκοπό να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο 

τρόπος εμπλοκής τους στο έργο, ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο δείγμα για 

τους σκοπούς του έργου. Ενδεικτικά, το ερωτηματολόγιο θα απευθύνεται 

κυρίως σε υφιστάμενους/ δυνητικούς χρήστες ανοικτών δεδομένων οι οποίοι 

επαναχρησιμοποιούν δεδομένα του δημοσίου είτε εντός του οργανισμού είτε 

για τη δημιουργία νέων εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στο κοινό (διάφορες 

εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα), και κατ’ επέκταση σε 

δημόσιους φορείς οι οποίοι επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα για την 

καλύτερη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους. Για τους ήδη γνωστούς 

χρήστες δεδομένων, ενδέχεται να ακολουθηθεί, πέραν της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου, και η διενέργεια σύντομων συνεντεύξεων.  

Η ομάδα των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο διοργανώνει και στηρίζει 

πρωτοβουλίες που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών 

δεδομένων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. Η ομάδα 

επιδιώκει να φέρει πιο κοντά τους φορείς που παράγουν και δημοσιεύουν 

δεδομένα με αυτούς που τα επαναχρησιμοποιούν μέσω κοινών θεματικών 

ομάδων εστίασης. Μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί τρεις ομάδες εστίασης 

που επικεντρώνονται στις εξής θεματικές: δεδομένα ποιότητας αέρα (air 

quality data), δεδομένα οδικής κυκλοφορίας (road traffic data) και δεδομένα 

μεταφοράς (transport data)3. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την 

επιλογή του δείγματος της έρευνας θα βασιστεί κυρίως στις θεματικές ομάδες 

εστίασης που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, το ΤΔΔΠ θα 

παραχωρήσει στην Ομάδα Έργου σχετική λίστα με τα αρμόδια άτομα 

επικοινωνίας στο Φορέα Δημόσιου Τομέα (Public Sector Body liaison officers).   

‒ Οργάνωση και ηλεκτρονική διάθεση του ερωτηματολογίου στους 

εμπλεκόμενους φορείς. Το ερωτηματολόγιο θα σχεδιαστεί διαδικτυακά (σε  

 
3  European Data Portal. (2020). Analytical Report n16, Open Data Best Practices in Europe: Learning from 
Cyprus, France, and Ireland. Available at: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_16_top-performing-countries.pdf  

Εικόνα 4

 
 

Φάση 1: Συλλογή 
Δεδομένων

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και 
Δευτερογενής έρευνα

Ανασκόπηση υφιστάμενων σχετικών 
μελετών/εκθέσεων/εκδόσεων και 

αξιοποίησή τους για διεξαγωγή 
αποτελεσμάτων. 

Πρωτογενής έρευνα

Χαρτογράφηση 

Σχεδιαμός ερωτηματολογίων

Οργάνωση και διάθεση 
ερωτηματολογίων

Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
αποτελεσμάτων

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_16_top-performing-countries.pdf
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Google Form ή άλλη αντίστοιχη πλατφόρμα) και θα διατεθεί ο σύνδεσμος ως 

ακολούθως: (α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εμπλεκόμενους 

φορείς που θα εντοπιστούν, (β) σε διάφορες σχετικές ομάδες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και (γ) κοινοποίηση στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη 

Ανοικτών Δεδομένων. 

‒ Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

 

2.1.2.2 Φάση 2: Ανάλυση αποτελεσμάτων και προετοιμασία 

της έκθεσης αποτύπωσης και ανάλυσης της επίδρασης 

/ αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο 

στους υποδειχθέντες τομείς  
Με βάση τα δεδομένα που θα συλλεχθούν κατά την προηγούμενη φάση, η ομάδα 

της Deloitte θα προχωρήσει στην ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή των τελικών 

αποτελεσμάτων και τον υπολογισμό του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων 

στους υποδειχθέντες τομείς. Για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας, η αξιολόγηση 

και επιμέτρηση του αντικτύπου θα βασιστεί τόσο σε υφιστάμενα μοντέλα 

υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε προϋποθέσεις που θα προκύψουν 

από τη μελέτη της τρέχουσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο. Τα τελικά 

αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποτύπωσης και ανάλυσης της 

επίδρασης/ αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο, η οποία αναμένεται 

ότι θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Διερεύνηση και υπολογισμός του Οικονομικού Αντικτύπου ανοικτών 

δεδομένων: 

‒ το μέγεθος της αγοράς των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο,  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων σε μακροοικονομικό επίπεδο,  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων σε μικροοικονομικό επίπεδο,  

‒ τυχόν οικονομικά οφέλη που έχουν προκύψει για τους δημόσιους φορείς ή 

ευρύτερα τη δημόσια υπηρεσία ως αποτέλεσμα της χρήσης ανοικτών 

δεδομένων και  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στο σύνολο της εγχώριας 

οικονομίας.  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό  

από μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες που θα προκύψουν από 

τη χρήση δευτερογενών και πρωτογενών δεδομένων.  

Οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν ποσοτικές αναλύσεις που 

βασίζονται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και σε παρόμοιους δείκτες, ενώ 

οι μικροοικονομικές εκτιμήσεις παρέχουν ποσοτικές αναλύσεις σε επιχειρησιακό ή 

ατομικό επίπεδο.  

Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι ο υπολογισμός του μεγέθους της αγοράς των 

ανοικτών δεδομένων συσχετίζεται άμεσα με το ΑΕΠ της χώρας.  Για να είναι σε θέση 

να παρέχει μια εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς των ανοικτών δεδομένων στην 

Κύπρο, η Ομάδα Έργου θα βασιστεί κυρίως σε πιο πρόσφατες μελέτες που 

χρονολογούνται μετά το 2013, αφού πιο πριν ο όρος «ανοικτά δεδομένα» δεν ήταν 

τόσο διαδεδομένος. Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και παλαιότερη σχετική 

βιβλιογραφία, για σκοπούς πληρότητας.  Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: 

Εικόνα 5 

 Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος 
παρουσίασε δραματικές αλλαγές στο 
τομέα των ανοικτών δεδομένων 
καταφέρνοντας να είναι σήμερα 
ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα 
επίπεδα ωριμότητας.  
 
Πηγή:  European Data Portal. (2020). 
Analytical Report n16, Open Data Best 
Practices in Europe: Learning from 
Cyprus, France, and Ireland. 
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‒ Η μέση τιμή του ποσοστού του ΑΕΠ που αντιστοιχεί στην αγορά ανοικτών 

δεδομένων σύμφωνα με σχετική μελέτη αναρτημένη στην Ευρωπαϊκή Πύλη 

Δεδομένων υπολογίζεται στο 1,19% (EDP, 2019, pp. 23-24)4. 

‒ Για το 2019, η Κύπρος κατατάσσεται 10η στο γενικό επίπεδο ωριμότητας των 

ανοικτών δεδομένων, με ποσοστό 87% (σε σύγκριση με τον μέσο όρο 78% σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο)5.  

‒ Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς των ανοικτών δεδομένων για την Κύπρο 

υπολογίζεται στο 15,7% (EDP, 2019, pp. 27-28)6.  

Για τον υπολογισμό του μεγέθους της αγοράς των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο, 

η Ομάδα Έργου θα βασιστεί αρχικά στις πιο πάνω υποθέσεις. Σχετικές πληροφορίες 

για το ΑΕΠ της χώρας θα αντληθούν τόσο από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου όσο 

και από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT). Ωστόσο, 

ενδέχεται να προκύψουν νέες υποθέσεις και προσαρμογές αναλόγως και των 

αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης.  

Παράλληλα, θα διερευνηθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό έχουν δημιουργηθεί 

καινούριες θέσεις εργασίας στον τομέα των ανοικτών δεδομένων, τόσο στο δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  Για να επιτευχθεί αυτό, η Ομάδα Έργου θα επιδιώξει, 

στο βαθμό που είναι δυνατόν, να υπολογίσει το ποσοστό του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα που απασχολείται στον τομέα των ανοικτών 

δεδομένων. Το κατά πόσο τελικά η Ομάδα Έργου θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τις 

νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των ανοικτών δεδομένων στην 

Κύπρο περιορίζεται στο κατά πόσο υπάρχουν πρόσφατα και εύκολα προσβάσιμα 

δεδομένα αναφορικά με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα 

αυτό. Η Ομάδα Έργου θα ανατρέξει στις βάσεις δεδομένων της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Κύπρου και της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUROSTAT) για σχετικές πληροφορίες. Επιπλέον, η Ομάδα Έργου θα ανατρέξει στα 

αποτελέσματα της δευτερογενούς έρευνας για τον εντοπισμό μεθόδων αξιολόγησης 

της απασχόλησης στον τομέα των ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 

ενδεχομένως να έχουν εφαρμογή και σε εθνικό επίπεδο. Πέραν αυτού, τα 

ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις που θα διεξαχθούν στα πλαίσια της 

πρωτογενούς έρευνας, αναμένεται ότι θα δώσουν κάποια βάση για περαιτέρω 

ανάλυση στο θέμα αυτό. Δεδομένου του υψηλού επιπέδου ωριμότητας στον τομέα 

των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο, αναμένεται ότι η απασχόληση στον τομέα 

αυτό θα παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον, από τα δεδομένα που θα συλλεχθούν στην προηγούμενη φάση, 

αναμένεται να αξιολογηθούν επίσης τα εξής: 

‒ Η χρήση των ανοικτών δεδομένων από οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο 

και του ιδιωτικού τομέα. 

‒ Κατά πόσο και ποιο ποσοστό των οργανισμών παράγουν δεδομένα εσωτερικά 

και κατά πόσο τα δημοσιεύουν.  

Η Ομάδα Έργου ενδέχεται επίσης να εξετάσει και παρουσιάσει ορισμένες μελέτες 

περίπτωσης από οργανισμούς που παράγουν ή/και χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα 

 
4 European Data Portal. (2019). The Economic Impact of Open Data. Available at: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf  
5 European Data Portal. (2020). Open Data Maturity Report 2020. Available at: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf   
6 European Data Portal. (2019). The Economic Impact of Open Data. Available at: 
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf  

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
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καθώς και εφαρμογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο μέσω της χρήσης 

ανοικτών δεδομένων. 

• Διερεύνηση και υπολογισμός του Πολιτικού Αντικτύπου ανοικτών δεδομένων: 

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στην αποδοτικότητα του δημόσιου 

και ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. στην μείωση των λειτουργικών εξόδων),  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. 

στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους),  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στην ενίσχυση της διαφάνειας και 

λογοδοσίας του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και  

‒ την επίδραση των ανοικτών δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

από τους δημόσιους φορείς.  

• Διερεύνηση και υπολογισμός του Κοινωνικού Αντικτύπου ανοικτών δεδομένων: 

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στη συμπερίληψη 

περιθωριοποιημένων / ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας (π.χ. ηλικιωμένων, 

ατόμων με αναπηρίες, προσφύγων, μεταναστών κ.ά.),  

‒ τη συνεισφορά των ανοικτών δεδομένων στην επίγνωση των πολιτών 

αναφορικά με τις ευκαιρίες στέγασης και την αγορά ακινήτων και  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων ευρύτερα στην κυπριακή κοινωνία και 

στην κοινή γνώμη.  

• Διερεύνηση και υπολογισμός του Περιβαλλοντικού Αντικτύπου ανοικτών 

δεδομένων: 

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στην αντίληψη των πολιτών σε σχέση 

με την ποιότητα νερού και την ποιότητα αέρα,  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στην αντίληψη των πολιτών 

αναφορικά με τις διάφορες μορφές ρύπανσης (π.χ. ηχορύπανση),  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στη χρήση φιλικών προς το 

περιβάλλον μεταφορικών μέσων και  

‒ τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στην καλύτερη διαχείριση αποβλήτων 

/ σκουπιδιών και στη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  

Ο αντίκτυπος των ανοικτών δεδομένων σε πολιτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο θα αξιολογηθεί σε ποιοτικό επίπεδο τόσο μέσω δευτερογενούς έρευνας από 

την ανασκόπηση πρόσφατης βιβλιογραφίας αλλά και στο βαθμό που είναι δυνατόν 

μέσω των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας που θα διεξαχθεί κατά την 

προηγούμενη φάση.   

Πιο κάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικές ερωτήσεις για κάθε τομέα αντικτύπου που θα 

διερευνηθεί και η μεθοδολογία επιμέτρησής του: 

Τομέας Αντικτύπου Ερωτήσεις Μεθοδολογία 

Οικονομικός Αντίκτυπος 

Μέγεθος Αγοράς 
 

Απασχόληση 

 
 

 
 

 

• Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς  των ανοικτών 
δεδομένων στην Κύπρο; 

• Ποιο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου 
εκτιμάται ότι απασχολείται στον τομέα των ανοικτών 
δεδομένων; 

 

• Ποσοτική Ανάλυση που βασίζεται κυρίως 
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 

• Πρωτογενής και Δευτερογενής έρευνα. 
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Ανοικτά Δεδομένα στους Οργανισμούς 

• Κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί ή ενδέχεται να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό; 

• Κατά πόσο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν δεδομένα του 
δημοσίου; 

• Ποιο ποσοστό των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι 
οργανισμοί είναι ανοικτά; 

• Πως τα ανοικτά δεδομένα επηρεάζουν τον κύκλο 
εργασιών / ερευνητικό έργο των οργανισμών και κατά 
πόσο η διάθεση περισσότερων δεδομένων θα επηρέαζε 
τον κύκλο εργασιών τους; 

• Κατά πόσο αναμένεται ότι οι οργανισμοί θα 
χρησιμοποιούν περισσότερο τα ανοικτά δεδομένα στο 
μέλλον; 

• Ποιο ποσοστό των εσόδων των οργανισμών επηρεάζεται 
από τα ανοικτά δεδομένα και κατά πόσο ο αντίκτυπος στα 
έσοδά τους αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον; 

• Ποιο ποσοστό των οργανισμών δημιουργούν δεδομένα 
εσωτερικά και ποιο ποσοστό των οργανισμών αυτών 
δημοσιεύει μέρος από αυτά τα δεδομένα ως ανοικτά 
δεδομένα; 

• Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι οργανισμοί 
χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα; (αύξηση 
αποδοτικότητας, πιο γρήγορη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, βελτίωση 
των υπηρεσιών, βελτίωση προϊόντων, κτλπ) 

• Ποιο ποσοστό των εργαζομένων απασχολείται άμεσα ή 
έμμεσα με τα ανοικτά δεδομένα; 

• Ποιες κατηγορίες δεδομένων επαναχρησιμοποιούνται 
περισσότερο από τους οργανισμούς; 

 

 

• Πρωτογενής και Δευτερογενής έρευνα 
(Μελέτες Περίπτωσης και 
ερωτηματολόγια). 

Πολιτικός Αντίκτυπος 

Αποδοτικότητα του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
 
 
 
 
 
 

Αύξηση της αποτελεσματικότητας του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.  
 
 
Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα 
 

Επίδραση των ανοικτών δεδομένων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους 
δημόσιους φορείς.  
 
 

 

• Με ποιο τρόπο και κατά πόσο τα ανοικτά δεδομένα 
βοηθούν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα;  

• Με ποιο τρόπο και κατά πόσο τα ανοικτά δεδομένα 
βοηθούν  στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του κράτους; 

• Πως τα ανοικτά δεδομένα διευκολύνουν την 
αλληλεπίδραση των πολιτών με την κυβέρνηση;  

• Κατά πόσο η χρήση των ανοικτών δεδομένων από τη 
δημόσια διοίκηση στη διεξαγωγή των καθημερινών της 
δραστηριοτήτων  βοηθά στη βελτίωση των υπηρεσιών του 
δημοσίου; 

•  Με ποιο τρόπο τα ανοικτά δεδομένα ενισχύουν τη 
διαφάνεια του κράτους και επιτρέπουν στους πολίτες να 
κρατούν τους εκπροσώπους τους υπόλογους, αλλά και να 
αναγνωρίζουν την ακεραιότητα και τα επιτεύγματά τους. 

• Με ποιο τρόπο η χρήση των ανοικτών δεδομένων από τη 
δημόσια διοίκηση διευκολύνει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και μειώνει το χρόνο και κατά συνέπεια το 
κόστος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων; 

 

• Πρωτογενής και Δευτερογενής έρευνα 
(Περιγραφική Στατιστική: Μέτρηση 
αντικτύπου όπως προκύπτει μέσα από 
τη δειγματοληπτική έρευνα, αξιοποίηση 
συμπερασμάτων άλλων 
μελετών/εκθέσεων και ποιοτική 
διεξαγωγή συμπερασμάτων). 

Κοινωνικός Αντίκτυπος 

Συμπερίληψη περιθωριοποιημένων / 
ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας (π.χ. 
ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες, 
προσφύγων, μεταναστών κ.ά.). 
 

 

• Με ποιο τρόπο τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να 
βοηθήσουν στη συμπερίληψη περιθωριοποιημένων/ 
ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας; 

 

• Πρωτογενής και Δευτερογενής έρευνα 
(Περιγραφική Στατιστική: Μέτρηση 
αντικτύπου όπως προκύπτει μέσα από 
τη δειγματοληπτική έρευνα, αξιοποίηση 
συμπερασμάτων άλλων 
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Συνεισφορά των ανοικτών δεδομένων 
στην επίγνωση των πολιτών αναφορικά 
με τις ευκαιρίες στέγασης και την αγορά 
ακινήτων. 
 
 

Αντίκτυπος των ανοικτών δεδομένων 
ευρύτερα στην κυπριακή κοινωνία και 
στην κοινή γνώμη. 

• Υπάρχουν πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων για το σκοπό 
αυτό; 

• Σε ποιο βαθμό τα ανοικτά δεδομένα βοηθούν στην 
αύξηση της επίγνωσης των πολιτών αναφορικά με τις 
ευκαιρίες στέγασης και την αγορά ακινήτων; 

• Έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων για το 
σκοπό αυτό; 

• Σε ποιο βαθμό τα ανοικτά δεδομένα χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων; 

μελετών/εκθέσεων, μελέτες περίπτωσης 
και ποιοτική διεξαγωγή 
συμπερασμάτων). 

Περιβαλλοντικός Αντίκτυπος 

Αντίληψη των πολιτών σε σχέση με την 
ποιότητα νερού και την ποιότητα αέρα. 
  
Αντίληψη των πολιτών αναφορικά με τις 
διάφορες μορφές ρύπανσης (π.χ. 
ηχορύπανση). 

 
 

Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
μεταφορικών μέσων. 
 
 
 

Καλύτερη διαχείριση αποβλήτων / 
σκουπιδιών και στη χρήση εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας.  
 

 

• Σε ποιο βαθμό τα ανοικτά δεδομένα βοηθούν στην 
καλύτερη κατανόηση περιβαλλοντικών φαινομένων και 
στην αύξηση ευαισθητοποίησης των πολιτών;  

• Έχουν αναπτυχθεί σχετικές πλατφόρμες μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων για το 
σκοπό αυτό;  

• Με ποιο τρόπο τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να 
βοηθήσουν στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών 
αναφορικά με τις διάφορες μορφές ρύπανσης;  

• Με ποιο τρόπο τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να 
βοηθήσουν στην προώθηση και υποστήριξη φιλικών προς 
το περιβάλλον μεταφορικών συστημάτων;  

• Έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες πλατφόρμες μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων; 

 

• Με ποιο τρόπο τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των αποβλήτων και την 
καλύτερη διαχείρισή τους; 

 

• Πρωτογενής και Δευτερογενής έρευνα 
(Περιγραφική Στατιστική: Μέτρηση 
αντικτύπου όπως προκύπτει μέσα από 
τη δειγματοληπτική έρευνα, αξιοποίηση 
συμπερασμάτων άλλων 
μελετών/εκθέσεων, μελέτες περίπτωσης 
και ποιοτική διεξαγωγή 
συμπερασμάτων). 

 

Κατά τον υπολογισμό του αντικτύπου σε κάθε έναν από τους τομείς όπως 

περιγράφεται πιο πάνω, θα χρησιμοποιηθεί και ο ακόλουθος πίνακας βαθμολογίας:   
 

Αναμενόμενος αντίκτυπος  Συμβολισμός 

Εξαιρετικά θετικός αντίκτυπος  ++ 

Θετικός αντίκτυπος + 

Χωρίς σημαντική επίδραση 0 

Αρνητικός αντίκτυπος - 

Εξαιρετικά αρνητικός αντίκτυπος -- 

Οριακός / Αμελητέος αντίκτυπος ≈ 

Αβέβαιος αντίκτυπος / Μη επαρκή στοιχεία για επιμέτρηση του αντικτύπου ? 
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2.1.3 Στάδιο 3: Εισήγηση μεθοδολογίας για συλλογή 

πληροφοριών και εκτίμηση του αντικτύπου των 

ανοιχτών δεδομένων (Μήνας 5) 
Τα πορίσματα της Έκθεσης Αποτύπωσης και ανάλυσης της επίδρασης/ αντικτύπου 

των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του 

Σταδίου 3 που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου 

«Καλές Πρακτικές και Μεθοδολογία για Αξιολόγηση της Χρήσης των Ανοικτών 

Δεδομένων».  

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το Στάδιο, η Ομάδα Έργου αναμένεται να προβεί στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

• Παρουσίαση και σύγκριση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκτίμηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων 

στους υποδειχθέντες τομείς της οικονομίας, κοινωνίας, περιβάλλοντος και 

πολιτικής. Επεξήγηση της δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησής τους από τον 

Ανάδοχο και διάφορους άλλους φορείς στην Κύπρο. 

• Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για υπολογισμό και 

ποιοτική / ποσοτική αξιολόγηση του αντικτύπου από τη χρήση ανοικτών 

δεδομένων:  

‒ από την Αναθέτουσα Αρχή (κεντρικά) 

‒ σε επίπεδο δημόσιων φορέων. 

Για την υλοποίηση αυτού του Σταδίου, η Ομάδα Έργου θα ανατρέξει αρχικά στη 

δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη Φάση 1 του Σταδίου 2 

αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κατ’ επέκταση στα 

τελικά πορίσματα του προηγούμενου Σταδίου. Ενδεικτικά, τα αποτελέσματα της 

μελέτης της Ευρωπαϊκής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων δείχνουν ότι οι χώρες με τα 

υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας αναφορικά με τον αντίκτυπο των ανοικτών 

δεδομένων είναι οι Ισπανία, Γαλλία και Ιρλανδία. Οι χώρες αυτές καταγράφουν 

παράλληλα και τα υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας σε όλες τις διαστάσεις 

αξιολόγησης (trend-setters). Η Ομάδα Έργου θα ανατρέξει σε πρώτο στάδιο στις 

πρακτικές που ακολουθούν οι χώρες αυτές (δευτερογενής έρευνα) και στη συνέχεια 

θα επιδιώξει μέσω του δικτύου της Deloitte σε αυτές τις χώρες να συλλέξει τα 

απαραίτητα δεδομένα. 

Το εγχειρίδιο αναμένεται να λειτουργήσει ως Οδηγός για την Αναθέτουσα Αρχή και 

τους διάφορους δημόσιους φορείς για μελλοντική αξιολόγηση και επιμέτρηση του 

αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στους προαναφερθέντες τομείς στην Κύπρο.  

2.1.4 Στάδιο 4: Ολοκλήρωση έργου (Μήνας 6) 
Κατά το τελευταίο Στάδιο του Έργου, τα αποτελέσματα του κάθε Σταδίου θα 

συγκεντρωθούν και αποτυπωθούν στην Τελική Έκθεση Έργου. Ενδεικτικά, η έκθεση 

αναμένεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

• Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν καθώς και των 

παραδοτέων που εκπονηθήκαν. 

• Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

• Εισηγήσεις για προώθηση μελλοντικών δράσεων / ενεργειών από την 

Αναθέτουσα Αρχή για την περαιτέρω επίτευξη αντικτύπου γύρω από τα ανοικτά 
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δεδομένα στην Κύπρο, καθώς και την υπόδειξη τυχόν εμποδίων / ανασταλτικών 

παραγόντων που υφίστανται και ευκαιριών που τυχόν παρουσιάζονται. 

2.2 Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας 
Η διασφάλιση της ποιότητας είναι μια συνεχής προσπάθεια επίτευξης βέλτιστων 

αποτελεσμάτων με σωστή διαχείριση του χρόνου και των πόρων. Τυχόν ελλείψεις, 

παραλείψεις ή και λάθη στα παραδοτέα μπορούν να εντοπιστούν ως αποτέλεσμα 

ενός αποτελεσματικού ελέγχου ποιότητας. 

Η διασφάλιση της ποιότητας και των απαραίτητων ελέγχων σε όλες τις φάσεις και 

επιμέρους δραστηριότητες του Έργου είναι ευθύνη τόσο της Ομάδας Έργου όσο και 

της Αναθέτουσας Αρχής. Η σωστή και συνεχής επικοινωνία και των δύο μερών θα 

διασφαλίσει την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων όπως έχουν προδιαγραφεί και 

τον έλεγχο όλων των παραδοτέων του Έργου. Με αυτό το τρόπο θα επιτευχθεί 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου και η 

διεκπεραίωση των παραδοτέων στα χρονικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί.   
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3. Κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας, 
προϋποθέσεις και 
περιορισμοί  

Υπάρχουν αρκετοί κρίσιμοι παράγοντες για την 
επιτυχία αυτού του Έργου. Αυτοί οι παράγοντες 
περιλαμβάνουν: ταχεία λήψη αποφάσεων, ισχυρή 
διεύθυνση του έργου, πλήρη συμμετοχή των πόρων 
που έχουν καθοριστεί για το έργο.  

3.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του Έργου θα πρέπει να υπάρχει μια  αποτελεσματική 

δομή διαχείρισης του και ο Υπεύθυνος Έργου να επιβάλει τις ακόλουθες 

κατευθυντήριες αρχές: 

• Ευθύνη για την επιτυχία του Έργου - Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου πρέπει να 

αναλάβει τόσο ατομική όσο και συλλογική ευθύνη για την επιτυχία του Έργου. 

Για να διασφαλιστεί αυτό, σε κάθε μέλος θα ανατεθούν συγκεκριμένες ευθύνες 

για τις οποίες θα είναι υπόλογοι.  

• Δέσμευση για το Έργο - Η συμμετοχή της Ομάδας του Έργου είναι κρίσιμης 

σημασίας για την επιτυχία του. Τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόροι 

για το έργο, που περιορίζουν τη δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τις εργασίες 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

άμεσα από τον Υπεύθυνο Έργου. 

• Βέλτιστες πρακτικές - Σε όλες τις πτυχές της υλοποίησης του Έργου θα 

χρησιμοποιούνται πρακτικές της Deloitte που σχετίζονται με την υλοποίηση 

παρόμοιων έργων και οι οποίες θα παρέχουν καθοδήγηση προς την Ομάδα 

Έργου. 

3.4 Προϋποθέσεις 
• Κατά την εναρκτήρια συνάντηση έχουν επιβεβαιωθεί ο σκοπός και οι στόχοι του 

Έργου, το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, καθώς και οι ευθύνες της 

Ομάδας Έργου.  

• Η Ομάδα Έργου από τη Deloitte και το ΤΔΔΠ θα είναι διαθέσιμη για έκτακτες 

συναντήσεις μετά από προειδοποίηση τουλάχιστον 24 ωρών.  

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου θα χρησιμοποιείται εκτεταμένα το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. 

• Το ΤΔΔΠ θα παρέχει στη Deloitte υλικό το οποίο σχετίζεται με το Έργο.  
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3.5 Περιορισμοί 
Καθώς υλοποιείται το Έργο, θα υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που 

θα επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του. Η Ομάδα Έργου θα έχει υπόψη αυτούς 

τους παράγοντες και τις αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν στο πλαίσιο του Έργου. 

• Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα – Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το 

έργο είναι 7,980 ευρώ. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου δεν θα υπερβεί τους 6 

μήνες.  

• Περίοδοι Διακοπών – Τόσο η Ομάδα Έργου, όσο και το προσωπικό του ΤΔΔΠ θα 

έχει προγραμματισμένες περιόδους κατά τις οποίες θα απουσιάζει λόγω 

διακοπών και σε ορισμένες περιπτώσεις, για παρατεταμένες περιόδους (π.χ. 

Χριστούγεννα, Πάσχα).  Αυτές οι περίοδοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

τον προγραμματισμό της υλοποίησης του Έργου. 

• Πανδημία  – Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά 

μέτρα που κατά καιρούς επιβάλλονται στην Κύπρο ενδέχεται να προκαλέσουν 

καθυστερήσεις και δυσκολίες κατά τη διαδικασία επικοινωνίας με τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 
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4. Κίνδυνοι και Σχέδιο 
Διαχείρισης 

Σε ένα έργο αυτής της φύσης, υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Ακολουθεί μια εκτίμηση των πιθανών κινδύνων οι οποίοι θα παρακολουθούνται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου.  

Κίνδυνος Σχέδιο Διαχείρισης 

Μη αποτελεσματική διαχείριση του Έργου • Καθορισμός έμπειρου Υπεύθυνου Έργου. 

• Στήριξη Υπεύθυνου Έργου από τον Επικεφαλής Εταίρο για το εν λόγω Έργο. 

Μη κατάλληλη στελέχωση της Ομάδας Έργου • Στελέχωση Ομάδας Έργου από έμπειρα άτομα. 

• Καθορισμός βέλτιστου αριθμού ατόμων που θα πρέπει να στελεχώσουν την Ομάδα 
Έργου λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς όπως προγραμματισμένες απουσίες, άλλες 
υποχρεώσεις, δυνατότητες κλπ.  

• Ενημέρωση και κατάρτιση της Ομάδας από την Υπεύθυνη Έργου. 

Μη αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία • Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία. 

Καθυστερήσεις • Καταρτισμός αναλυτικού προγράμματος εργασιών και προθεσμιών αναφορικά με τη 
διεξαγωγή της έρευνας πεδίου.  

Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί ένα εργαλείο αναγνώρισης, καταγραφής, 

αξιολόγησης και διαχείρισης των κυριότερων θεμάτων ή κινδύνων που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου.  
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5. Χρονοδιάγραμμα 
Έργου 

Η ημερομηνία έναρξης του Έργου είναι η 12η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την 

οποία πραγματοποιήθηκε και η εναρκτήρια συνάντηση διαδικτυακά. Στην επόμενη 

σελίδα παρουσιάζεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για κάθε στάδιο υλοποίησης 

του Έργου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2021.  
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  Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος 

Στάδιο 1: Έναρξη και προγραμματισμός                              

• Εναρκτήρια Συνάντηση και προγραμματισμός                             

• Έκθεση Έναρξης Εργασιών (Παραδοτέο 1)      √                     

Στάδιο 2: Διαδικασία Έρευνας και Μελέτη Αντικτύπου                             

• Φάση 1: Συλλογή Δεδομένων (Fieldwork)                              

− Δευτερογενής έρευνα / ανασκόπηση βιβλιογραφίας                             

− Πρωτογενής έρευνα / ποσοτική έρευνα                             

o Χαρτογράφηση για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων 
φορέων   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

o Σχεδιασμός ερωτηματολογίων                             

o Οργάνωση και ηλεκτρονική διάθεση του ερωτηματολογίου                             

o Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων                             

• Φάση 2: Ανάλυση αποτελεσμάτων και προετοιμασία της έκθεσης 
αποτύπωσης και ανάλυσης της επίδρασης / αντικτύπου των ανοικτών 
δεδομένων στην Κύπρο στους υποδειχθέντες τομείς   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

− Διερεύνηση και υπολογισμός του Οικονομικού Αντικτύπου                             

− Διερεύνηση και υπολογισμός του Πολιτικού Αντικτύπου                             

− Διερεύνηση και υπολογισμός του Κοινωνικού Αντικτύπου                             

− Διερεύνηση και υπολογισμός του Περιβαλλοντικού Αντικτύπου                             

− Έκθεση Αποτύπωσης και ανάλυσης της επίδρασης / αντικτύπου 
των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο στους υποδειχθέντες 
τομείς (Παραδοτέο 2) 

                 √         

Στάδιο 3: Εισήγηση μεθοδολογίας για συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση 
του αντικτύπου των ανοιχτών δεδομένων    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

• Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο «Καλές Πρακτικές και Μεθοδολογία για 
Αξιολόγηση της Χρήσης των Ανοικτών Δεδομένων» (Παραδοτέο 3) 

                     √     

Στάδιο 4: Ολοκλήρωση έργου                              

• Ανασκόπηση εργασιών και ολοκλήρωση Έργου                             

• Τελική Έκθεση Έργου (Παραδοτέο 4)                          √ 
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