
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(Πηγή: Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ 6Γ07465ΧΘΨ-473, της 

24.01.2017)  

1. Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να βελτιώσουν άμεσα την ποιότητα – τεχνική και ως προς το 
περιεχόμενο – των ήδη αναρτημένων datasets (πχ. αντικατάσταση των pdf με ηλεκτρονικά 
επεξεργάσιμα αρχεία, π.χ. αρχεία csv, xml, xls κτλ.) χωρίς ωστόσο αυτό να ισοδυναμεί με 
απλή αφαίρεσή τους χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για ανάρτηση μηχαναγνώσιμης μορφής. 

2. Τα σύνολα δεδομένων συνίσταται να μην είναι ομαδοποιημένα ως προς τον τύπο της 
απόφασης (π.χ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, Απόφαση Υπουργού, κτλ.) αλλά κυρίως 
ως προς την θεματική του περιεχομένου τους (π.χ. υγεία, περιβάλλον, οικονομία, κτλ.). 
Υπενθυμίζεται ότι η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη 
διαφάνεια στις σχέσεις Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών και ως εκ τούτου οφείλει να 
είναι πλήρως κατανοητή και εύχρηστη από τους χρήστες της. 

3. Τα σύνολα δεδομένων συνίσταται να είναι ομαδοποιημένα ως προς τη θεματική του 
περιεχομένου τους, όσον αφορά και τον κύριο της πληροφορίας (π.χ. όχι Προϋπολογισμός 
Τμήματος Προμηθειών και Προϋπολογισμός Τμήματος Μισθοδοσίας αλλά Στοιχεία 
Προϋπολογισμού του συνόλου των Υπηρεσιών του φορέα). Σε περίπτωση που ο κύριος της 
πληροφορίας είναι μοναδικός, αυτός μπορεί να αποτελεί στοιχείο κατηγοριοποίησης (π.χ. 
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του φορέα). 

4. Αν στη κατοχή του φορέα υπάρχουν σύνολα δεδομένων που είναι διαθέσιμα προς ανοικτή 
διάθεση αλλά εκ παραδρομής δεν έχουν περιληφθεί στην σχετική απόφαση, ο υπόχρεος 
φορέας καλείται να εκδόσει άμεσα επικαιροποιημένη απόφαση προκειμένου να αναρτήσει 
άμεσα τα σχετικά σύνολα δεδομένων. 

5. Η μη διάθεση συνόλων δημοσίων δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών οφείλει να είναι 
σύννομη με τις διατάξεις του αρθρ. 3 του ν. 4305/2014 και αν κρίνεται ότι δύναται να 
διατεθεί υπό όρους χρήσης ή με τέλη σύμφωνα με τα άρθρ. 7, 8 και 9 του ίδιου νόμου, αυτό 
θα πρέπει να πράττεται με ειδική αιτιολόγηση και φειδώ προς όφελος της διαφάνειας και 
την ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 

 
 


