
Ανοικτά Δεδομένα 

+ 

Ανοικτή Διακυβέρνηση 

= 

Ανοικτή Πόλη 



Μήπως αναρωτηθήκατε ποτέ; 

• Πόσο κοστίζουν οι λάμπες φωτισμού της 

πόλης. 

• Ποιος ευθύνεται για την τοποθέτηση των 

κάδων ανακύκλωσης. 

• Για τις λακκούβες στους δρόμους.  

• Γιατί πεζοδρομήθηκε μια οδός. 

• Γιατί μπήκαν κολονάκια πρώτα σε κάποιον 

δρόμο και όχι σε έναν άλλο.  



Συμβούλια… 

Σε μελέτη που παρουσιάστηκε αναφέρεται 

ότι μόλις το 17% των δημοτών στις smart 

cities παγκοσμίως γνωρίζει την ατζέντα 

των δημοτικών συμβουλίων για τα 

μελλοντικά δημοτικά σχέδια της πόλης 

του. 

Στη Θεσσαλονίκη πόσο είναι αυτό το 

ποσοστό ; 



Δεν θα ήταν καλύτερα ΑΝ… 

Όλοι οι δημότες είχαν τη δυνατότητα να 
έχουν ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση : 

• Σε δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία 
(ακόμη και διαγωνισμών του δήμου) 

• Σε δημοτικά μητρώα. 

• Σε διαδραστικούς χάρτες της πόλης. 

• Σε δημοτικά έγγραφα που απαιτούν μέρες 
για να κοινοποιηθούν στον δημότη μέσω 
του αντίστοιχου γραφείου. 



Χρειαζόμαστε 

Μία ηλεκτρονική 

επανάσταση 



…και αυτή μπορεί να 

ξεκινήσει,  

Από την συλλογή όλων των 
εισερχομένων δεδομένων που 

χειρίζεται ο δήμος, με σκοπό την 
στατιστική ανάλυση τους. 



Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Μπορεί να προσφέρει άμεσα : 

• Αποτελέσματα για την υγεία των δημοτών. 

• Τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. 

• Δημοτικές-Δημόσιες μεταφορές. 

• Τα αποτελέσματα και τα ψηφίσματα των 

οργάνων του δήμου. 



Μέχρι και η Σρι Λάνκα 

Δημιούργησε τομέα και υπουργείο για τις νέες 
τεχνολογίες και την ανοικτή διακυβέρνηση. 

 

Η Ελλάδα ; 



Και αν κάποιος ρωτήσει… 

- «Τι τα θέλετε όλα αυτά τα δεδομένα ;» 

- «Αφού μπορείτε να τα ρωτήσετε και να 
απαντηθούν από τον εκάστοτε 
υπεύθυνο…» 

Εμείς λέμε ότι η άγνοια του κόσμου και η 
καχυποψία του μπορούν να εξαλειφθούν 
αν τους γνωστοποιούν όσα στοιχεία 
χρειάζονται και μπορεί να προκαλούν 
υποψίες. 



Το αντίθετο βέβαια είναι… 



Οι κανόνες των ανοικτών δεδομένων 

• Τα δεδομένα που δίνονται στον δημότη πρέπει 

να είναι ολοκληρωμένα. 

• Πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και 

χρονολογημένα. 

• Πρέπει να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. 

• Τα δεδομένα θα πρέπει να δίνονται και σε τέτοια 

μορφή ώστε να είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε εξωτερικό 

πρόγραμμα.  

 

 



Δεν φτάνει όμως μόνο η συλλογή 

δεδομένων… 

Χρειάζεται και η ανάλυση αυτών… 

Καθώς και η επίλυση τους με βάση την 

συλλογή που κάναμε… 

Φανταστείτε πως αν οι G20 άλλαζαν όλα τα 

πληρωμένα λειτουργικά που 

χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούσαν open 

source τότε θα εξοικονομούσαν 13 

τρισεκατομμύρια ετησίως. 



Τα ανοικτά δεδομένα σε μία 

ανοικτή πόλη   

Μπορούν να βελτιώσουν την 

προσπάθεια της πόλης να 

αποδείξει την διαφάνεια της. 



Την περίοδο που η οικονομία 

παραπαίει. 

• Εμείς πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον που 
είναι ακόμη ανεκμετάλλευτο και αυτό θα γίνει 
μόνο αν παρακολουθούμε από κοντά τις 
παγκόσμιες εξελίξεις με σκοπό να τις 
εφαρμόσουμε στη πόλη μας.   



opengov.thessaloniki.gr/ 

Πάνω σε αυτή τη προσπάθεια του δήμου 

μπορούμε εμείς οι πολίτες της Θεσσαλονίκης 

- Να συμμετέχουμε 

- Να προτείνουμε 

- Να κοινοποιούμε τα αποτελέσματα 

Μόνο εμπλουτίζοντας και ενημερώνοντας τα 

δεδομένα του δήμου θα γίνουμε ενεργοί 

πολίτες σε μία ενεργά αναπτυσσόμενη πόλη. 



Βελτιώνω την πόλη μου  

  Προτάσεις των Πειρατών που ακούστηκαν 
και υλοποιούνται. 
 

 • Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων  
 
• Παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού. 
 

 • Διαδικτυακή πλατφόρμα εθελοντισμού . 
 
• Εφαρμογές ευφυούς κινητικότητας. 
 
• Ψηφιακό εμπορικό κέντρο. 
 
• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού, στην οποία ο πολίτης 
δηλώνει από πού θέλει να το παραλάβει. 
 
 • Χάρτης των WiFi spots 
 



Ευχαριστούμε πολύ  

«Πειρατές στη Θεσσαλονίκη» 


