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Δημοσίευση 

Μη 

Επεξεργασμένων Δεδομένων

(Raw Data)



Πλεονεκτήματα
δημοσίευσης μη επεξεργασμένων δεδομένων

Χρήστης: 

Παροχή όλης της πληροφορίας, την οποία μπορεί να 
επεξεργαστεί με πολλούς συνδυασμούς   

 Πολλαπλάσια αξία  για έναν developer

Δημόσιος Φορέας: 

Ευκολία και ταχύτητα στη δημοσίευση 

Αποφυγή λαθών / απροσεξιών κατά την 
επεξεργασία



Γενικό Λογιστήριο

Δημοσίευση δεδομένων σε 
μη επεξεργασμένη μορφή

π.χ. extract Βάσης 
Δεδομένων e-Procurement



Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών 

Extract βάσης δεδομένων 
για «Ανακοινωθέντα» (1962-2013)



Υπουργείο Εσωτερικών

 Ανάρτηση αποτελεσμάτων καταμέτρησης ψήφων για τους 
κομματικούς συνδυασμούς, ανά εκλογική περιφέρεια, ανά 
δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά. 

 σε μορφή TXT

Δημιουργία διαδικτυακής 
εφαρμογής (Web App) 
εναλλακτικής απεικόνισης των 
εκλογικών αποτελεσμάτων



Διασύνδεση σχετικών μεταξύ τους 

συνόλων δεδομένων



Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως
Διασύνδεση σχετικών μεταξύ τους συνόλων δεδομένων

Διασύνδεση
μέσω
συνδέσμου 



Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως
Διασύνδεση σχετικών μεταξύ τους συνόλων δεδομένων

Διασύνδεση
μέσω
συνδέσμου 



Δημοσίευση αρχείων σε πέραν του 

ενός μορφότυπους



Τμήμα Περιβάλλοντος

Δημοσίευση αρχείων σε πέραν του ενός μορφότυπους



Ομαδοποίηση σχετικών δεδομένων 

που αφορούν διαφορετικά έτη

(Archiving)



 Πιλοτική εφαρμογή με τις Ετήσιες 
Εκθέσεις του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας

 Σταδιακή εφαρμογή και στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις δημόσιων φορέων με  
επαναλαμβανόμενα δεδομένα  (π.χ. 
στατιστικά στοιχεία)

 Πλεονεκτήματα τόσο για τον χρήστη, 
όσο και τον δημόσιο φορέα



Ομαδοποίηση δεδομένων που 

αφορούν στο ίδιο θέμα



Ομαδοποίηση δεδομένων για το ίδιο θέμα 

Παράδειγμα: Στατιστική Υπηρεσία

 Όλες  οι απεικονίσεις σε πίνακες για ένα σύνολο 
δεδομένων συγκεντρωμένες σε ένα αρχείο, σε 
διαφορετικά φύλλα. 

 Αποφυγή δημιουργίας ξεχωριστής καρτέλας για τον 
κάθε πίνακα

 Ενημέρωση (π.χ. ανά μήνα) στο υφιστάμενο αρχείο

 Απαραίτητη η καλή περιγραφή του αρχείου

 Πλεονέκτημα: καλύτερη πλοήγηση στην Πύλη για τον 
χρήστη, ευκολία για τον δημόσιο φορέα



Διάθεση Δεδομένων μέσω 

Προγραμματιστικών Διεπαφών

(API)



Πλεονεκτήματα  

 Ευκολία και ταχύτητα

 Δυνατότητα στο χρήστη να αντλήσει τα δεδομένα που 
χρειάζεται

 Οποιαδήποτε updates γίνονται στην πηγή 

Περιπτώσεις εφαρμογής

 Μεγάλος ο όγκος των δεδομένων – δύσκολο να αναρτηθούν

 Επικαιροποίηση των δεδομένων γίνεται ζωντανά ή σε τακτά 
χρονικά διαστήματα

API – Application Programming Interface

Είναι η διεπαφή προγραμματιστικών διαδικασιών που παρέχει ένα 
λειτουργικό σύστημα προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται προς αυτό 
αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή/και ανταλλαγή δεδομένων.



Υπηρεσία Ανταγωνισμού & Προστασίας 

Καταναλωτών

 Ανάπτυξη μηχανισμού ενημέρωσης κοινού για τις λιανικές 
τιμές καυσίμων

 Στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα 
δεδομένα του Παρατηρητηρίου, παρέχεται πρόσβαση στις τιμές 
της πλατφόρμας σε μορφή XML, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ

 Βασική προϋπόθεση για παραχώρηση των δεδομένων είναι η -
κατ' ελάχιστον- παραχώρηση/διάθεση προς τους καταναλωτές 
μιας δωρεάν βασικής έκδοσης του Παρατηρητηρίου.

 Εφαρμογές που αναπτύχθηκαν: Fuel Finder Cy (Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο),  MapCyprus App (Selas Ltd), Fuel Prices Cyprus 
(Cytacom Solutions) Petrol CY.



Υπηρεσία Ανταγωνισμού & Προστασίας 

Καταναλωτών



Ανάληψη πρωτοβουλιών –

δημιουργία συμπράξεων



Ανάληψη πρωτοβουλίας

στόχος

Αξιοποίηση δεδομένων / στοιχείων  που παράγονται 

από τα συστήματα ΔΙΑΥΛΟΣ & τηλεματικής στα λεωφορεία (υπό 
εξέλιξη έργο)

Ενέργειες

 Διοργάνωση συνάντησης με ενδιαφερομένους 
(πανεπιστημιακούς, ITs κ.ά.)

 Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, ανατροφοδότηση

 Εμπλοκή  ιδιωτικού τομέα: τελικοί χρήστες των δεδομένων

Τμήμα Δημοσίων Έργων



1η Συνάντηση για δημιουργία 
Mobility Data Focus Group

28 Ιουνίου 2016
Τμήμα Δημοσίων ‘Εργων



Καταληκτικά σχόλια

 Επικοινωνία με το ΤΔΔΠ

 Έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των 
datasets

 Αναζήτηση & αξιοποίηση παραδειγμάτων / καλών 
πρακτικών από άλλους δημόσιους φορείς. Επίσης, και  
σε άλλα Portals (π.χ. DATA.GOV.UK)

 Συνεργασία και μεθοδικότητα 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Μανταλένα  Τσούκκα

Τηλ.: 22601515

mtsoukka@papd.mof.gov.cy


