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1. Συνοπτική αναφορά 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Διορισμός επικεφαλής αρμόδιου 
για τα ανοικτά δεδομένα, την 
πολιτική και τις διαδικασίες. 

Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών. 
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των προσπαθειών για τα ανοικτά 
δεδομένα. Καθιέρωση ενός πλαισίου 

για τα ανοικτά δεδομένα.

Εδραίωση και διαχείριση της 
συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων. Ενθάρρυνση 
της καινοτομίας. Διεύρυνση της 
υποστήριξης στην πρωτοβουλία 

ανοικτών δεδομένων.

Βελτίωση των χαρακτηριστικών του 
Dashboard με ιδέες από τους ειδικούς 

στην τεχνολογία, την ακαδημαϊκή 
κοινότητα και τις επιχειρήσεις. 

Προώθηση αλλαγών στη νοοτροπία 
απαραίτητων για τη συνεργασία των 
διαφορετικών ομάδων μεταξύ τους.

Αύξηση της εμπιστοσύνης στα 
δεδομένα του Δήμου. Βελτίωση 

της ικανότητας του Δήμου να 
διαχειρίζεται και να δημοσιεύει τα 
δεδομένα. Αύξηση της διαφάνειας 
των δραστηριοτήτων του Δήμου.

Βελτίωση της παραγωγικότητας, της 
διαφάνειας και της ικανοποίησης 
των εργαζομένων. Ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στο Δήμο 
και στο Dashboard.

-
Σύνοψη των προτάσεων

Η πρόκληση: Χάραξη στρατηγικής και υιοθέτηση τακτικών που θα βοηθήσουν το Δήμο να 
αξιοποιήσει τα ανοικτά δεδομένα προκειμένου να ενθαρρύνει περαιτέρω τη διαφάνεια, τη 
συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), την εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) 
καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, επιχειρήσεων, 
πανεπιστημίων, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και πολιτών.

Γενικότερο πλαίσιο
• Η Θεσσαλονίκη θέλει να αναδειχθεί πρωτοπόρος στη χρήση των ανοικτών δεδομένων. 
• H υποστήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς των προσπαθειών του Δήμου να 

χρησιμοποιήσει τα ανοικτά δεδομένα και να εφαρμόσει σύγχρονες πρακτικές 
διακυβέρνησης με βάση τα δεδομένα είναι θερμή.

• Πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι υιοθετούν ήδη μετριοπαθείς πρακτικές συλλογής και 
διανομής ανοικτών δεδομένων. 

• Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζουν ότι μια προσέγγιση ανοικτών δεδομένων 
και ένα κέντρο ελέγχου (Dashboard) θα βοηθούσαν τους χρήστες να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

• Τόσο οι δημοτικοί υπάλληλοι όσο και οι εξωτερικοί εμπλεκόμενοι φορείς έχουν πολύ 
ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα για την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην πόλη.

Πορίσματα
• Συχνά δεν συλλέγονται δεδομένα ή τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ελλιπή.
• Τα δεδομένα είναι κατακερματισμένα και διασκορπισμένα στα διάφορα συστήματα 

και τις διευθύνσεις.
• Τα δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές 

μορφές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διανεμηθούν ούτε να καταναλωθούν 
άμεσα.

• Δεν εξασφαλίζεται η ορθότητα των δεδομένων εξαιτίας της μη αυτοματοποιημένης 
και μη καθορισμένης φύσης της συλλογής και της αποθήκευσής τους.

• Δεν είναι ξεκάθαρη η κυριότητα των δεδομένων.
• Η έλλειψη οργανωμένων και προσβάσιμων διαδικασιών διακυβέρνησης των 

δεδομένων μπορεί να έχει ως συνέπεια χαμηλή παραγωγικότητα και προκλήσεις 
στην άντληση πληροφοριών από άλλες πηγές.

Όραμα
Με το σωστό βαθμό δέσμευσης σε κάθε τομέα, η υλοποίηση αυτών των προτάσεων θα βοηθήσει το Δήμο να επιτύχει τη στρατηγική και αποτελεσματική 
υιοθέτηση των ανοικτών δεδομένων — η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής καινοτομίας, την αναβάθμιση της πύλης ενημέρωσης του Δήμου, την 
αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων, την αύξηση της διαφάνειας, και θα βελτιώσει τόσο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας όσο και τις υπηρεσίες για 
κατοίκους και επισκέπτες — και θα αναδείξει τη Θεσσαλονίκη σε πρωτοπόρο στη χρήση των ανοικτών δεδομένων.

Αναδιοργάνωση των 
διευθύνσεων που έχουν να 

κάνουν με την πληροφοριακή 
υποδομή προκειμένου να 

εφαρμοστούν πολιτικές και 
πρακτικές ανοικτών δεδομένων

Χάραξη μιας στρατηγικής 
ανοικτών δεδομένων και 

εδραίωση της συστηματικής 
συνεννόησης μεταξύ των 

διευθύνσεων του Δήμου και 
των εμπλεκόμενων φορέων

Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος 
που υποστηρίζει τη 

συνεργασία

Καθιέρωση μιας διαδικασίας 
δημοσίευσης και ενός 

μοντέλου ωριμότητας για 
την υλοποίηση των ανοικτών 

δεδομένων

Αντιμετώπιση των 
περιορισμένων πόρων με 
επενδύσεις, στρατηγικές 

συνεργασίες και διαχείριση 
αλλαγών
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Φανταστείτε ότι είμαστε στο 2020. Μετά από τρία χρόνια επίπονης 
προσπάθειας, και έχοντας ξεπεράσει πολλά εμπόδια που συναντήσαμε στην 
πορεία, η πόλη της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται ευρέως σε όλη την Ελλάδα 
ως πρωτοπόρος στη χρήση των ανοικτών δεδομένων. Η πρωινή εφημερίδα 
και οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί κάνουν ρεπορτάζ για αυτή την 
πρωτοβουλία και τον τεράστιο αντίκτυπό της.

Η εφημερίδα παρουσιάζει την ιστορία του Δημήτρη, ενός εργάτη στον 
κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος, για τέσσερα χρόνια στηριζόταν στις 
κοινωνικές υπηρεσίες για την επιβίωσή του. Η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει 
ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις για την οργάνωση και δημοσίευση 
δεδομένων που βοηθούν τους κοινωνικούς φορείς να προγραμματίζουν 
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όσους τις έχουν ανάγκη. 
Χρησιμοποιώντας ένα online εργαλείο το οποίο εντοπίζει τους κατοίκους 
που δικαιούνται  κοινωνικές παροχές, ο Δημήτρης βρήκε στέγη και έλαβε 
εκπαίδευση που τον βοήθησε να βρει την τρέχουσα εργασία του. Οι 
κοινωνικοί φορείς τώρα ανταλλάσσουν πληροφορίες αυτόματα και με 
ασφάλεια, γεγονός που έχει οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας και της 
αμεσότητας στην παροχή των υπηρεσιών σε πολίτες όπως ο Δημήτρης.

Το κανάλι TV100 καλύπτει την ομιλία του Δημάρχου για την επέτειο των 
τριών χρόνων από τότε που ξεκίνησε η πρωτοβουλία για τη χρήση των 
ανοικτών δεδομένων. Ο Δήμαρχος εξαίρει τις προσπάθειες πολλών 
συντελεστών αλλά επισημαίνει ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας οφείλεται 
στη σημαντική συμβολή των δημοτικών στελεχών. Όταν παρουσιάστηκε η 
πύλη ανοιχτών δεδομένων   (Dashboard) το φθινόπωρο του 2017, υπήρχαν 
μόνο τρεις οπτικοποιήσεις (visualizations) δεδομένων. Τώρα υπάρχουν 
περισσότερες από 30. Η πύλη ανοικτών δεδομένων του Δήμου της 
Θεσσαλονίκης, στην οποία το 2017 δεν υπήρχαν σύνολα ανοικτών 
δεδομένων, τώρα έχει 78. Ο Δήμαρχος αφιερώνει μεγάλο μέρος της ομιλίας 
του στην παρουσίαση του Dashboard και των σαφών στόχων της 
πρωτοβουλίας, που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, την οικονομική 
ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών. Η δυνατότητα ενημέρωσης με 
δεδομένα πραγματικού χρόνου σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές, τη 
χρήση των δημοτικών χώρων στάθμευσης, τις θέσεις απασχόλησης και την 
καινοτομία, σημαίνει ότι οι αποφάσεις για τα δημόσια θέματα λαμβάνονται 
τώρα πιο τεκμηριωμένα ενώ διαπιστώνεται σαφής πρόοδος σε κάθε μέτρο.  

A. Το Πρόγραμμα Smarter Cities Challenge
Μέχρι το 2050, στις πόλεις θα κατοικούν πάνω από τα δύο τρίτα του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Έχουν ήδη αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική 
δύναμη και έχουν πρόσβαση σε πιο εξελιγμένες τεχνολογίες από ποτέ. 
Παράλληλα, οι πόλεις αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων και 
απειλών κατά της βιωσιμότητας στα ζωτικά συστήματα υποστήριξης και 
διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μεταφορών, 
ύδρευσης, ενέργειας, επικοινωνιών, περίθαλψης και  κοινωνικών 
υπηρεσιών. 

Στο μεταξύ, τρισεκατομμύρια ψηφιακές συσκευές συνδεδεμένες μέσω του 
Internet παράγουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες — από τη ροή των αγορών μέχρι τον παλμό των κοινωνιών 
— μπορούν να μετατραπούν σε γνώση επειδή τώρα έχουμε την 
υπολογιστική ισχύ και εξελιγμένες τεχνολογίες ανάλυσης για να τις 
αξιοποιήσουμε. Με αυτή τη γνώση, οι πόλεις θα μπορούσαν να μειώσουν 
τα κόστη και τις σπατάλες και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την 
παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Μπροστά στις 
γιγαντιαίες προκλήσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση και στην 
αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες 
ευκαιρίες για ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων.

Το Νοέμβριο του 2008, η IBM ξεκίνησε μια συζήτηση για το πώς μπορεί ο 
πλανήτης να γίνει “εξυπνότερος”. Η έννοια αυτή συνδέεται με την εμφύσηση 
ευφυΐας στα συστήματα και τις διαδικασίες που κάνουν τον κόσμο να λειτουργεί 
— σε αντικείμενα που κανένας δεν θα αναγνώριζε ως υπολογιστές: αυτοκίνητα, 
συσκευές, οδικούς άξονες, δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενδύματα, ακόμη και 
φυσικά συστήματα, όπως η γεωργία και οι υδάτινες οδοί. Δημιουργώντας πιο 
εξοπλισμένα, πιο διασυνδεδεμένα και πιο έξυπνα συστήματα, πολίτες και 
πολιτικοί ιθύνοντες μπορούν να ανιχνεύουν τις τάσεις και να κάνουν προβλέψεις 
με βάση τα δεδομένα ώστε να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις. 

Μια Εξυπνότερη πόλη χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να αναβαθμίσει τα 
ζωτικά για τη λειτουργία της συστήματα και να βελτιστοποιήσει τους 
πεπερασμένους πόρους. Επειδή οι πόλεις αγωνίζονται σε καθημερινή 
βάση με τη διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, μεταφορών, ενέργειας, 
δημόσιας ασφάλειας και άλλων, η IBM υπηρετεί με προσήλωση το όραμά 

2. Εισαγωγή
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της για Εξυπνότερες πόλεις (Smarter Cities®) ως θεμελιώδες στοιχείο για την 
οικοδόμηση ενός εξυπνότερου πλανήτη. Στο υψηλότερο επίπεδο 
ωριμότητας, μια Εξυπνότερη πόλη αποτελεί ένα σύστημα βασισμένο στη 
γνώση που παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο στους αρμόδιους 
φορείς και επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να 
διαχειρίζονται τα υποσυστήματα της πόλης με προορατικό τρόπο. Στην 
καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται η αποτελεσματική διαχείριση της 
πληροφορίας ενώ η ολοκλήρωση και η ανάλυση είναι οι κινητήριοι μοχλοί.

Εμφύσηση ευφυΐας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος.

Μέσω του προγράμματος IBM Smarter Cities Challenge®, η ΙΒΜ συνεισφέρει με τις 
δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των κορυφαίων ταλέντων της στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που απασχολούν  τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Ομάδες 
εμπειρογνωμόνων της εταιρείας επισκέπτονται την πόλη και για τρεις εβδομάδες 
συνεργάζονται στενά με τους ιθύνοντες προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις για το 
πώς μπορεί να γίνει η πόλη εξυπνότερη και πιο αποτελεσματική. Από το 2010, 
περισσότερες από 132 πόλεις επιλέχθηκαν για να λάβουν επιχορηγήσεις. Το 
πρόγραμμα Smarter Cities Challenge είναι η μεγαλύτερη φιλανθρωπική πρωτοβουλία 
της IBM, με επιχορηγήσεις που ξεπερνούν μέχρι σήμερα τα 66 εκατομμύρια δολάρια.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό ανάμεσα σε 16 
συνολικά πόλεις για επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Smarter 
Cities Challenge τη χρονιά 2015 - 2016. Για μια περίοδο τριών εβδομάδων 
τον Νοέμβριο του 2016, μια ομάδα έξι εμπειρογνωμόνων της IBM 
επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη για να καταθέσει προτάσεις σχετικά με το 
θέμα της χρήσης των ανοικτών δεδομένων στο Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη.

Εικόνα 1: Εξοπλισμένα, Διασυνδεδεμένα, Έξυπνα

Έξυπνα
Μπορούμε να αναλύουμε και να αντλούμε 
γνώση από μεγάλες και διαφορετικές πηγές 
πληροφοριών ώστε να προβλέπουμε και να 

αντιδρούμε καλύτερα στην αλλαγή

Εξοπλισμένα
Μπορούμε να μετράμε, να 

αντιλαμβανόμαστε και να διαπιστώνουμε 
τις πραγματικές διαστάσεις σχεδόν για 

οτιδήποτε.

Διασυνδεδεμένα
Άνθρωποι, συστήματα και 
αντικείμενα μπορούν να 

επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους με εντελώς νέους 

τρόπους.
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B. Η πρόκληση
Υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, η Θεσσαλονίκη 
μετασχηματίζεται σε μια έξυπνη και βιώσιμη πόλη. Για παράδειγμα, ο 
Δήμαρχος έχει ζητήσει οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι 
ανοιχτές και να μεταδίδονται τηλεοπτικά. Πιστεύοντας στις συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του 
τουρισμού στην πόλη ως τρόπου δημιουργίας εσόδων χωρίς την ανάγκη για 
ακριβές επενδύσεις. Ο καθοδηγητικός ρόλος του Δημάρχου έχει αποτελέσει 
έμπνευση για το Δήμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για να προωθήσουν έξυπνες και βιώσιμες πρωτοβουλίες. 

Τώρα προτεραιότητα για το Δήμο είναι να εδραιωθεί η Θεσσαλονίκη ως 
πρωτοπόρος στη χρήση των ανοικτών δεδομένων. O οργανισμός Open 
Knowledge International ορίζει τα ανοικτά δεδομένα ως περιεχόμενο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, να τροποποιηθεί και να διανεμηθεί από 
οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό1. Το McKinsey Global Institute 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν τεράστια οφέλη όταν μια πόλη ανοίγει τα δεδομένα 
της, από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέχρι την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες, ακόμη και μειωμένοι χρόνοι 
μετακινήσεων. Τα ανοικτά δεδομένα ενισχύουν την καινοτομία από τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές ομάδες με την επαναχρησιμοποίηση 
και την επαναξιοποίηση των δεδομένων της πόλης. Ο ενθουσιασμός ωστόσο 
γύρω από τα ανοικτά δεδομένα δεν σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα μπορούν να 
είναι ανοικτά. Η δημιουργία εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τα ανοικτά 
δεδομένα απαιτεί ξεκάθαρες πολιτικές και συνεπή εφαρμογή αναφορικά με το 
ποια δεδομένα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. 

Βλέποντας την ευκαιρία που υπάρχει από τη χρήση των ανοικτών 
δεδομένων, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης ζήτησε τη βοήθεια της ΙΒΜ 
προκειμένου να αντιμετωπίσει την παρακάτω πρόκληση:

Τη χάραξη στρατηγικής και την 
υιοθέτηση τακτικών που θα βοηθήσουν 
το Δήμο να αξιοποιήσει τα ανοικτά 
δεδομένα προκειμένου να ενθαρρύνει 
περαιτέρω τη διαφάνεια, τη συγκριτική 
αξιολόγηση (benchmarking), την 
εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης 
(KPI) καθώς και την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ δημόσιων 
υπηρεσιών, επιχειρήσεων, 
πανεπιστημίων, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων (ΜΚΟ) και πολιτών.

Το όραμα του Δήμου είναι ένα μοντέλο ανοικτών δεδομένων που να 
ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για την ενοποίηση, την παροχή και την 
αξιοποίηση των διαφόρων πηγών από όπου αντλεί τα δεδομένα του. 
Συμπεριλαμβάνοντας εξωτερικούς φορείς παραγωγής δεδομένων, όπως 
επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς, που συλλέγουν και έχουν στην κατοχή τους 
πολύτιμα σύνολα δεδομένων, αναδεικνύεται μια πιο αντιπροσωπευτική 
εικόνα της πόλης ενώ αυξάνονται οι ευκαιρίες για καινοτομία. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, τα επιτεύγματα και τις 
ευκαιρίες, ο Δήμος διατύπωσε τους παρακάτω στόχους:
• Να αναλυθούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του Δήμου 

αναφορικά με την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων σε τεχνικό, 
λειτουργικό, οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο στελέχωσης. 

• Να προσδιοριστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς (εσωτερικοί και εξωτερικοί) 
που απαιτούνται για να επιτευχθεί ένα πλήρως λειτουργικό περιβάλλον 
ανοικτών δεδομένων.

• Να προσδιοριστούν τα πιθανά εμπόδια, οι φραγμοί και οι περιορισμοί 
σχετικά με την υλοποίηση και να προταθούν λύσεις.

• Να καταρτιστεί ένας χάρτης πορείας για τη δημιουργία και τη λειτουργία 
μιας πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων που θα περιλαμβάνει ένα 
κέντρο ελέγχου (Dashboard) για χρήση από κρατικές υπηρεσίες, 
επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς φορείς και πολίτες.

• Να περιγραφούν λεπτομερώς τα αποτελεσματικά μέσα που θα 
εξασφαλίσουν την αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού φορέα για τη συνεισφορά τους στην πρωτοβουλία των 
ανοικτών δεδομένων.

• Να προταθούν τα μέτρα διαχείρισης των αλλαγών και η προσέγγιση για 
τη διασφάλιση των πόρων — ανθρώπινο κεφάλαιο, κουλτούρα, 
διαδικασίες και τεχνολογία — που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση 
του περιβάλλοντος των ανοικτών δεδομένων.

• Να εδραιωθεί ένα πλαίσιο χρήσιμης γνώσης και βέλτιστων πρακτικών 
που μπορεί να επεκταθεί, να βελτιστοποιηθεί και να 
επαναχρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά έργα με στόχο να αντιμετωπιστούν 
ζητήματα σχετικά με τα στεγανά στην κυκλοφορία των πληροφοριών 
και να καλλιεργηθεί μια συνεργατική κουλτούρα.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα για την πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης είναι να υποστηριχτεί η τεκμηριωμένη λήψη 
αποφάσεων βάσει δεδομένων, να προαχθεί η δημόσια χρήση των 
δεδομένων, να αυξηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η 
τοπική ανάπτυξη, να ενθαρρυνθούν οι ακαδημαϊκές χρήσεις των 
δεδομένων και να ενισχυθεί η συνολική συμμετοχή των πολιτών. 



A. Πορίσματα και γενικότερο πλαίσιο
Στη διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων του Νοεμβρίου του 2016, η 
ομάδα του Smarter Cities Challenge της IBM διεξήγαγε πάνω από 40 
συνεντεύξεις με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς σε όλο το εύρος του 
οικοσυστήματος της πόλης. Στους φορείς συμπεριλαμβάνονταν δημόσιοι 
λειτουργοί, δημοτικοί υπάλληλοι, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
τοπικοί επιχειρηματίες και επικεφαλής ΜΚΟ. 

Η υποστήριξη ήταν θερμή και ο ενθουσιασμός συχνά μεγάλος για τις 
δεσμεύσεις και την προσπάθεια του Δήμου να χρησιμοποιήσει τα ανοικτά 
δεδομένα και να εφαρμόσει σύγχρονες πρακτικές διακυβέρνησης με βάση 
τα δεδομένα. Πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι προσπαθούν να υιοθετήσουν, 
μολονότι με μετριοπαθείς τρόπους, πρακτικές συλλογής και διανομής 
ανοικτών και ψηφιακών δεδομένων, όπως για παράδειγμα, η online 
δημοσίευση περιβαλλοντικών δεδομένων σε τακτική βάση. Πράγματι, 
τόσο οι δημοτικοί υπάλληλοι όσο και οι εξωτερικοί εμπλεκόμενοι φορείς 
είχαν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν τα δεδομένα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών στην πόλη. 

Αρκετοί εμπλεκόμενοι φορείς  επισήμαναν ότι τα δεδομένα για την 
κυκλοφορία, τον τουρισμό και τις εκδηλώσεις στην πόλη θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις για τον προγραμματισμό προωθητικών 
ενεργειών και για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη. Μια νεοφυής 
επιχείρηση ανέφερε ότι θα μπορούσαν να συνδυαστούν οι πληροφορίες 
για την κυκλοφορία και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για την παροχή 
υπηρεσιών στο κοινό που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το φεστιβάλ 
που διοργανώνει.

Ένας άλλος εμπλεκόμενος φορεάς, οπαδός της καινοτομίας, είπε ότι θα 
χρησιμοποιούσε τα ανοικτά δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσει τις 
ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων της περιοχής για την καλύτερη 
στόχευση των υπηρεσιών τους, για παράδειγμα την αντιστοίχιση νεοφυών 
επιχειρήσεων με ταλέντα, επενδυτές ή ειδικούς, όπως μέντορες και 
δικηγόρους.

Άλλα παραδείγματα οφελών που αναφέρθηκαν από τους εμπλεκόμενους 
φορείς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Τα δεδομένα για την οδική κυκλοφορία και τις αστικές μετακινήσεις θα 

βοηθήσουν στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
• Τα ανοικτά δεδομένα θα βοηθήσουν στις ερευνητικές μελέτες και τα 

δεδομένα για την απασχόληση θα βοηθήσουν τους σπουδαστές στην 
εύρεση εργασίας.

• Τα δεδομένα για τη χρήση ενέργειας και η ανάλυσή τους θα οδηγήσουν 
στη βελτιστοποίηση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

• Τα δεδομένα για τη διαθεσιμότητα διαμερισμάτων και τη χωροθέτηση 
άλλων υπηρεσιών θα βοηθήσουν στην παροχή υπηρεσιών στον άστεγο 
πληθυσμό της πόλης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν την επιθυμία για μια προσέγγιση 
ανοικτών δεδομένων και ένα κέντρο ελέγχου (Dashboard), 
αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τους χρήστες να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εξήγησαν ωστόσο 
ότι ο Δήμος συνεχίζει να προσπαθεί να λύσει βασικά προβλήματα που 
αφορούν τη συλλογή, την αποθήκευση, την ακεραιότητα των δεδομένων, 
την εμπιστοσύνη και την προσβασιμότητα σε αυτά. 

Όλες οι διευθύνσεις του Δήμου αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις στο 
πλαίσιο δημιουργίας ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης των 
δεδομένων, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι οι εξής:
• Συχνά δεν συλλέγονται δεδομένα ή τα δεδομένα που συλλέγονται είναι 

ελλιπή.
• Τα δεδομένα είναι κατακερματισμένα και διασκορπισμένα στα διάφορα 

συστήματα ή/και τις διευθύνσεις.
• Τα δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται σε 

διαφορετικές μορφές, επομένως δεν μπορούν να διανεμηθούν ούτε να 
καταναλωθούν άμεσα.

• Δεν εξασφαλίζεται η ορθότητα των δεδομένων εξαιτίας της μη 
αυτοματοποιημένης και μη καθορισμένης φύσης της συλλογής και της 
αποθήκευσής τους.

• Δεν είναι ξεκάθαρη η κυριότητα των δεδομένων.

Η έλλειψη οργανωμένων και προσβάσιμων διαδικασιών διακυβέρνησης 
των δεδομένων μπορεί να έχει ως συνέπεια χαμηλή παραγωγικότητα και 
προκλήσεις στην άντληση πληροφοριών από άλλες πηγές. Κάθε διεύθυνση 
συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις λειτουργίες της αλλά συνήθως συναντά 
δυσκολία στην ανάλυσή τους μαζί με δεδομένα από άλλες πηγές επειδή η 
μορφή και η δομή τους διαφέρουν. Ορισμένοι χρήστες ανατρέχουν στο 
Internet και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντλήσουν 
πληροφορίες, μέθοδος που μπορεί να αποβεί χρονοβόρα ή ανεπαρκής. Η 
συλλογή πρωτογενών δεδομένων είναι μια συνηθισμένη πρακτική, η οποία 
επίσης είναι χρονοβόρα και αντιπαραγωγική, επειδή κάποιος άλλος φορέας 
μπορεί να έχει ήδη στην κατοχή του και να διαχειρίζεται παρόμοια 
δεδομένα.

Αυτές οι ασυμμετρίες πληροφόρησης που συνδέονται με τη διαχείριση των 
δεδομένων καταλήγουν σε εκτεταμένες και, μερικές φορές, σημαντικές 
αδυναμίες στο σύστημα. 

3. Πορίσματα, γενικότερο 
πλαίσιο και χάρτης πορείας
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Στη συνέχεια, παραθέτονται μερικά αντιπροσωπευτικά σχόλια από τους 
εμπλεκόμενους φορείς της πόλης σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την 
καταναλωσιμότητα των δεδομένων:

“ Εργάζομαι στον τομέα του τουρισμού 
εδώ και 20 χρόνια και έχω να πω ότι η 
συλλογή δεδομένων δεν ήταν ποτέ 
εύκολη υπόθεση.”

“ Η άντληση δεδομένων δεν είναι εύκολη. 
Τα δεδομένα είναι κατακερματισμένα 
και η ακρίβειά τους αμφισβητούμενη.”

“ Τα δεδομένα είναι ελλιπή ή μη 
τυποποιημένα. Η αιτία είναι συνήθως η 
έλλειψη γνώσης και όχι η έλλειψη 
προθυμίας. Δεν υπάρχει ένα μόνο μέρος 
άντλησης δεδομένων.”

“ Η μακρά συνήθεια να εργαζόμαστε σε 
στεγανά και η έλλειψη οριζόντιων 
συνεργασιών έχουν συμβάλει στη 
δημιουργία μιας μη συνεργατικής 
κουλτούρας. Χάνεται έτσι απαραίτητος 
χρόνος και  εστίαση στα δεδομένα”

Όπως επισημαίνει το τελευταίο σχόλιο, τα ισχυρά στεγανά ήταν μία από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις για τους στόχους του Δήμου, επειδή τα ανοικτά 
δεδομένα απαιτούν συνεργασία και κοινές διαδικασίες μεταξύ των 
διευθύνσεων. Το προσωπικό στις διάφορες διευθύνσεις μέχρι τώρα 
διεκπεραιώνει με επιτυχία τα καθήκοντά του χωρίς πολλές ευκαιρίες για 
διυπηρεσιακή συνεργασία, αναπτύσσοντας εργασιακές διαδικασίες που 
δεν είναι συμβατές με άλλες διευθύνσεις ή οργανισμούς. Επομένως, το 
πρωταρχικό και πιο επιτακτικό βήμα για την πορεία προς μια προσέγγιση 
ανοικτών δεδομένων στη διακυβέρνηση και τη δημιουργία ενός κέντρου 
ελέγχου είναι η επίλυση αυτών των θεμάτων διαχείρισης των δεδομένων.

Η ομάδα του προγράμματος Smarter Cities Challenge παρουσίασε για το 
σκοπό αυτό στρατηγικές προτάσεις εστιάζοντας στις παρακάτω πέντε 
δράσεις για την υιοθέτηση των ανοικτών δεδομένων:
1. Αναδιοργάνωση των διευθύνσεων που έχουν να κάνουν με την 

πληροφοριακή υποδομή προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικές και 
πρακτικές ανοικτών δεδομένων 

2. Χάραξη μιας στρατηγικής ανοικτών δεδομένων και εδραίωση της 
συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των διευθύνσεων του Δήμου και 
των εμπλεκόμενων φορέων

3. Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη συνεργασία
4. Καθιέρωση μιας διαδικασίας δημοσίευσης και ενός μοντέλου 

ωριμότητας για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων
5. Αντιμετώπιση των περιορισμένων πόρων με επενδύσεις, στρατηγικές 

συνεργασίες και διαχείριση αλλαγών

B. Χάρτης πορείας
Η πορεία για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων και τη δημιουργία 
ενός κέντρου ελέγχου (Dashboard) απαιτεί ένα σύνολο αναλυτικών και 
καλοεκτελεσμένων δραστηριοτήτων, από την οργανωσιακή ανάπτυξη και 
τις εκτελεστικές εντολές μέχρι την οργάνωση των δεδομένων και τον 
εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμος 
να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτήν την πορεία και να γίνει ο πρώτος δήμος 
στην Ελλάδα που θα θέσει τα ανοικτά δεδομένα στην υπηρεσία των 
κατοίκων του.

Ως πρώτο βήμα, ο Δήμαρχος πρέπει να προβεί στη δημιουργία γραφείου 
Chief Data Officer (OCDO) με επικεφαλής έναν νεοδιορισμένο Chief Data 
Officer, διευθυντική θέση με την εκτελεστική αρμοδιότητα να κινητοποιεί 
όλες τις διευθύνσεις του Δήμου προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας 
ανοικτών δεδομένων. Το κύριο καθήκον του OCDO θα είναι να καθιερώσει 
ένα σύστημα για τη διαχείριση των δεδομένων και να θεσπίσει τις πολιτικές 
και τις πρακτικές που θα διασφαλίσουν τη συλλογή, αποθήκευση, συλλογή 
και ανταλλαγή δεδομένων στο σύνολο του Δήμου. Όσο νωρίτερα γίνει 
αυτό, τόσο γρηγορότερα μπορούν να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες για 
την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων και να αρχίσει να σημειώνεται 
πρόοδος ως προς τους στόχους για τα ανοικτά δεδομένα. Ο Chief Data 
Officer δεν χρειάζεται να είναι καινούργιος υπάλληλος. Στη θέση αυτή 
μπορεί να διοριστεί ένας άξιος υποψήφιος, ήδη υπάλληλος του Δήμου, με 
εσωτερική προαγωγή.
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Με στόχο τον εξορθολογισμό και την στόχευση των τεχνολογικών 
επενδύσεων του Δήμου, η Διεύθυνση Συστημάτων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Διαύγεια, η Διεύθυνση 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση θα αναφέρονται στον Chief Data Officer.

Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η σύσταση μιας Συντονιστικής Επιτροπής, 
η οποία θα επιβλέπει τις πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων του Δήμου. Η 
Συντονιστική Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο του Δήμου ως προς 
την επίτευξη των στόχων για τα ανοικτά δεδομένα, θα δημιουργεί 
δυναμική για τα ανοικτά δεδομένα σε όλο το εύρος του Δήμου και θα 
εξασφαλίζει τη συμμετοχή σημαινόντων εξωτερικών εμπλεκόμενων 
φορέων, ειδικά όσων έχουν στην κατοχή τους δεδομένα που μπορούν να 
εμπλουτίσουν την πύλη και το κέντρο ελέγχου (Dashboard). Ο Δήμος 
πρέπει να αναζητήσει και να ανακοινώσει τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής μέχρι τα μέσα του 2017.

Ένα καθοριστικής σημασίας καθήκον του Chief Data Officer, με την 
υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι η κατάρτιση μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα ανοικτά δεδομένα. 

Ταυτόχρονα, ο Chief Data Officer πρέπει να συστήσει μια Συμβουλευτική 
Ομάδα Δεδομένων (Data Advisory Team) από υπαλλήλους του Δήμου, η 
οποία θα αναλάβει την οργάνωση των δεδομένων. Η ομάδα πρέπει να 
θεσπίσει μια κοινή διαδικασία η οποία θα ακολουθείται από όλους τους 
δημοτικούς υπαλλήλους για την καταγραφή, την αξιολόγηση, την 
ιεράρχηση και τη δημοσίευση συνόλων δεδομένων στην πύλη ανοικτών 
δεδομένων του Δήμου.

Η υιοθέτηση των ανοικτών δεδομένων στο Δήμο της Θεσσαλονίκης στην 
αρχή πρέπει να υλοποιηθεί σε μικρή κλίμακα. Ο Δήμος πρέπει να 
προσδιορίσει δύο ή τρία σύνολα δεδομένων που θα δημοσιεύονται και θα 
οπτικοποιούνται στο κέντρο ελέγχου (Dashboard). Το όφελος από την 
υλοποίηση του έργου με μια μικρότερη ομάδα συνόλων δεδομένων είναι 
ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να μάθουν και να 
εξοικειωθούν με αυτή τη νέα προσέγγιση. Επίσης, η σταδιακή πρόοδος 
δημιουργεί αίσθημα επιβράβευσης, το οποίο μπορεί να τονώσει το 
οικοσύστημα και να αυξήσει την υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα που πρέπει να εκτελείται παράλληλα 
για μερικούς μήνες είναι η δρομολόγηση της συνεργασίας με τα τοπικά 
πανεπιστήμια. Τόσο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όσο και το 

Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας έχουν εκφράσει την ανεπιφύλακτη 
υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία για τα ανοικτά δεδομένα και τη 
δέσμευσή τους να διαθέσουν τα ταλέντα τους για να βοηθήσουν σε 
διάφορους τομείς. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των περιορισμένων πόρων 
του Δήμου, απαιτείται η διενέργεια αναθεώρησης των διαδικασιών 
προκειμένου να αναδειχθούν άσκοπες και αλληλεπικαλυπτόμενες 
εργασίες. Ο εξορθολογισμός των εργασιών θα απελευθερώσει χρόνο ώστε 
το προσωπικό να μπορέσει να συνεισφέρει στην πρωτοβουλία των 
ανοικτών δεδομένων. 

Ο Chief Data Officer και οι τεχνικοί ιθύνοντες του Δήμου πρέπει να 
διενεργήσουν μια τεχνολογική αναθεώρηση προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις για τη διασύνδεση των 
διαφορετικών συστημάτων και να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική συντήρηση 
της συμπληρωματικής υποδομής που απαιτείται για την υποστήριξη του 
οράματος των ανοικτών δεδομένων. Εναλλακτικά, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο έχει εκφράσει την προθυμία του να προσφέρει υπηρεσίες 
υποστήριξης της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την πύλη και το 
Dashboard.

Τέλος, ένα καθοριστικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής πρωτοβουλίας 
ανοικτών δεδομένων είναι να συνειδητοποιήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
μεταξύ άλλων οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι επιχειρηματίες και οι 
κοινωνικοί φορείς, ότι οι προσπάθειές τους  δημιουργούν προστιθέμενη 
αξία. Ο Δήμος πρέπει να διοργανώσει εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
προώθησης με στόχο την ανάπτυξη πρόσθετων δυνατοτήτων και την 
αύξηση του αριθμού των ιδιωτών και των οργανισμών που χρησιμοποιούν 
τα δεδομένα. Το OCDO πρέπει να διεξαγάγει ένα έως τρία εργαστήρια 
Design Thinking σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
η αστική ανθεκτικότητα και η καινοτομία, προκειμένου να προσδιοριστούν 
τα σύνολα δεδομένων που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τους 
εμπλεκόμενους και είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην πύλη και 
στο Dashboard.

Συνοπτικά, ένας αριθμός προτάσεων και δράσεων συσσωρεύονται και 
πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 2017. Πολλές από αυτές τις 
δραστηριότητες μπορούν και πρέπει να διεξαχθούν παράλληλα αν 
θέλουμε να τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων και να 
λειτουργήσει το Dashboard σε αρχικό έστω στάδιο μέχρι το τέλος του 
2017.
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Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017

Ολοκλήρωση της έκθεσης της IBM

Μελέτη της έκθεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς

Οργάνωση και Συντονιστική Επιτροπή

Σχεδιασμός της οργανωσιακής δομής για την πρωτοβουλία 
ανοικτών δεδομένων

Εξασφάλιση δέσμευσης και σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής

Αναζήτηση και διορισμός Chief Data Officer

Ορισμός της διαφάνειας

Ο CDO και η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζουν ολοκληρωμένη 
στρατηγική ανοικτών δεδομένων

Δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος και έναρξη καμπάνιας για το 
Dashboard

Σχεδιασμός και διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης

Οργάνωση δεδομένων

Δημιουργία βάσης ιεραρχημένων συνόλων και παρόχων δεδομένων

Προσδιορισμός και δημοσίευση 1-3 συμπληρωματικών συνόλων 
δεδομένων

Σχεδιασμός συλλογής δεδομένων (πάροχοι, τομείς και χρονικές 
περίοδοι)

Ταλέντα

Δρομολόγηση συνεργασίας με πρυτάνεις των Πανεπιστημίων για τις 
διπλωματικές εργασίες των φοιτητών

Διενέργεια ανασχεδιασμού των διαδικασιών για απελευθέρωση 
πόρων

Τεχνολογία

Αξιολόγηση και αναβάθμιση της υποδομής ανοικτών δεδομένων

Συνεργασία με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για 
την τεχνική υποστήριξη

Βελτίωση του Dashboard

Διακυβέρνηση

Σύσταση Συμβουλευτικής Ομάδας Δεδομένων και δημιουργία 
Χάρτη

Υιοθέτηση διαδικασιών εποπτείας δεδομένων

Υιοθέτηση και αξιοποίηση μοντέλου ωριμότητας για το Dashboard 
ανοικτών δεδομένων

Υψηλη 
προτεραιοτητα

Μεσαια 
προτεραιοτητα

Εικόνα 2: Χάρτης πορείας των προτάσεων



Πρόταση 1: Αναδιοργάνωση των 
διευθύνσεων που έχουν να κάνουν με την 
πληροφοριακή υποδομή προκειμένου να 
εφαρμοστούν πολιτικές και πρακτικές 
ανοικτών δεδομένων
Κατάσταση
Η ομάδα του προγράμματος Smarter Cities Challenge έγινε συχνά 
αποδέκτης του παραπόνου ότι δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα εθνικά 
πλαίσια ή πρότυπα για το πώς οι ελληνικές πόλεις πρέπει να αξιοποιήσουν 
τα ανοικτά δεδομένα. Αυτό έχει προκαλέσει σύγχυση σχετικά με τις 
αρμοδιότητες που πρέπει να αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης είναι επίσης αντιμέτωπος με τα στεγανά στην 
οργανωσιακή δομή που περιορίζουν τον όγκο και την αποτελεσματικότητα 
της κοινής χρήσης των δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών του. Για 
παράδειγμα, οι ψηφιακές και πληροφοριακές λειτουργίες του Δήμου είναι 
διασκορπισμένες σε διάφορους φορείς, όπως η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, η Διαύγεια, η Διεύθυνση Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (ΓΣΠ) και η Διεύθυνση Συστημάτων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Κάθε φορέας έχει την ευθύνη δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη 
δημιουργία συνεπών πολιτικών διαχείρισης δεδομένων και την υλοποίηση 
των ανοικτών δεδομένων. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περιλαμβάνει την 
πύλη ανοικτής διακυβέρνησης και τα ανοικτά δεδομένα. Η Διαύγεια είναι 
επιφορτισμένη με την υλοποίηση της εθνικής πρωτοβουλίας για τη 
διαφάνεια, η οποία θα δημιουργήσει ανοικτά δεδομένα για τις δημόσιες 
δαπάνες, και απαιτεί συστηματική εφαρμογή. Η Διεύθυνση Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) συλλέγει, αποθηκεύει και κάνει διαθέσιμα 
δεδομένα GIS που χρειάζονται πολλές υπηρεσίες του Δήμου και βασικοί 
εμπλεκόμενοι φορείς. Η Διεύθυνση Συστημάτων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση 
και τη συντήρηση των τεχνολογιών που υποστηρίζουν το δίκτυο 
υπολογιστών του Δήμου. 

Επειδή οι ομάδες δουλεύουν ανεξάρτητα, οι προσπάθειές τους δεν είναι 
συντονισμένες ούτε οργανωμένες. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα είναι 
διασκορπισμένα, κατακερματισμένα και αποσυνδεδεμένα. Επιπλέον, οι 
εξωτερικοί εμπλεκόμενοι φορείς δεν έχουν ένα βασικό σημείο επαφής 
γύρω από το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί η συνεργασία τους με το 
Δήμο για την αξιοποίηση των δεδομένων του. Η Εταιρεία Ύδρευσης της 
Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, δημιούργησε τις δικές της βάσεις 
δεδομένων GIS αντί να περιμένει από το Δήμο να αναλάβει ηγετικό ρόλο.

Αυτό το κενό πολιτικής και η σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος 
οδηγεί εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι διαφορετικά θα ήταν σημαντικοί 
εμπλεκόμενοι, να αναπτύξουν τις δικές τους ανεξάρτητες, αξιόπιστες πηγές 
δεδομένων. 

Γενικότερο πλαίσιο 
Είναι απαραίτητη μια επίσημη οδηγία από το Δήμο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της στρατηγικής ανοικτών δεδομένων. 
Χωρίς αυτήν, η καθοδήγηση και τα κίνητρα δεν είναι ούτε σαφή ούτε 
αρκετά ισχυρά για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή. Η καθιέρωση ενός 
σημείου επαφής με καθορισμένο επικεφαλής και γραφείο με αρμοδιότητα 
για τα ανοικτά δεδομένα θα βοηθήσει στην κωδικοποίηση της 
πρωτοβουλίας ώστε να παραμείνει σε ισχύ και με τις μελλοντικές διοικήσεις 
του Δήμου. 

4. Προτάσεις
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1: Αναδιοργάνωση των διευθύνσεων που έχουν να κάνουν με την πληροφοριακή υποδομή προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικές 
και πρακτικές ανοικτών δεδομένων

Διορισμός Chief Data Officer και σύσταση γραφείου Chief Data Officer (OCDO) για τη διαχείριση της στρατηγικής και την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων .

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ο Δήμαρχος πρέπει να δημιουργήσει ένα OCDO με επικεφαλής έναν Chief Data Officer, διευθυντική θέση που θα αναφέρεται στο Γενικό Γραμματέα.
• Εξαιτίας των περιορισμένων πόρων, ο Chief Data Officer θα μπορούσε να είναι ένας υφιστάμενος υπάλληλος που διαθέτει τις γνώσεις και έχει επιδείξει τα 

ηγετικά προσόντα που απαιτούνται για την ανάληψη αυτού του ρόλου.
• Ενοποίηση διευθύνσεων υπό το OCDO για την καλύτερη εστίαση όλων των προσπαθειών αναφορικά με δεδομένα, όπως, μεταξύ άλλων, της Διαύγειας, 

της Διεύθυνσης ΓΣΠ, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διεύθυνσης ΤΠΕ.
• Η καθιέρωση του OCDO ως σημείου επαφής για όλες τις δραστηριότητες ανοικτών δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή.
• Ο Chief Data Officer πρέπει να διοριστεί από το Δήμαρχο και θα ηγηθεί της κατάρτισης της στρατηγικής ανοικτών δεδομένων, ορίζοντας και υλοποιώντας 

μια διαδικασία διακυβέρνησης δεδομένων, εξασφαλίζοντας την κανονιστική συμμόρφωση, διεξάγοντας εκπαιδεύσεις και επιτυγχάνοντας την 
απαραίτητη ευαισθητοποίηση.

• Ο Chief Data Officer θα προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής Ανοικτών Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Πρόταση 3α.
• Ο Chief Data Officer θα μελετά και θα προτείνει πολιτικές και νόμους για την επέκταση της χρήσης των δεδομένων σε όλο το εύρος της πόλης και για την 

αύξηση της αξίας των ανοικτών δεδομένων για τη Θεσσαλονίκη, προτείνοντας για παράδειγμα τα δεδομένα να παραμένουν ανοικτά ακόμα και μετά μια 
πιθανή  ιδιωτικοποίηση κάποιων βασικών υπηρεσιών του Δήμου.

• Το OCDO πρέπει να έχει τουλάχιστον μία θέση πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη του Chief Data Officer. Τη θέση αυτή μπορεί να καλύψει ένας 
υφιστάμενος υπάλληλος ο οποίος θα αναλάβει το έργο της υποστήριξης της συγχώνευσης των υφιστάμενων διευθύνσεων/γραφείων και της κατάρτισης 
της στρατηγικής ανοικτών δεδομένων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Ύπαρξη ενός σαφώς διορισμένου επικεφαλής αρμόδιου για τα ανοικτά δεδομένα καθώς και για τη θέσπιση της πολιτικής και της διαδικασίας.
• Απόκτηση τεχνογνωσίας από το προσωπικό του Δήμου σχετικά με τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων ανοικτών δεδομένων.
• Ενοποίηση των ψηφιακών και πληροφοριακών λειτουργιών του Δήμου κάτω από ένα και μόνο OCDO, με αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των 

υπηρεσιών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την επίτευξη σταθερότητας στην προσπάθεια για τα ανοικτά δεδομένα.
• Το καθιερωμένο πλαίσιο θα επιτρέψει στην πρωτοβουλία των ανοικτών δεδομένων να αναπτυχθεί με το πέρασμα του χρόνου, ανεξαρτήτως αλλαγών 

στη διοίκηση.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος

Φορείς επιρροής:
• Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι
• Γενικός Γραμματέας

Η ηγεσία του Δήμου πρέπει να κάνει την πρόσληψη του Chief Data Officer και να 
δημιουργήσει τη νέα οργανωσιακή δομή.

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – η θέση μπορεί να καλυφθεί με εσωτερική 
μετακίνηση ενώ μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι από τη συγχώνευση 
συναφών διευθύνσεων.

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

• Διορισμός Chief Data Officer από το Δήμαρχο.
• Πρόσληψη του πρώτου υπαλλήλου από τον Chief Data Officer.
• Διεξαγωγή συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής υπό τον Chief Data 

Officer.

Προτεραιότητα

Υψηλή
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Πρόταση 2: Χάραξη μιας στρατηγικής 
ανοικτών δεδομένων και εδραίωση της 
συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των 
διευθύνσεων του Δήμου και των 
εμπλεκόμενων φορέων 
Κατάσταση
Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αξιοζήλευτη θέση γιατί διαθέτει πληθώρα 
παραγωγών και καταναλωτών δεδομένων σε όλες τις διευθύνσεις του 
Δήμου, τις επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και το γενικό πληθυσμό. 

Ωστόσο, έγινε φανερό κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με τους 
εμπλεκόμενους φορείς ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος προβολής των 
ανοικτών δεδομένων ενώ απουσιάζουν και πρωτοβουλίες του Δήμου προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Σε ένα εκτεταμένο αντιπροσωπευτικό δείγμα των εμπλεκόμενων φορέων, 
διαπιστώνονται μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με το ποια δεδομένα 
συνιστούν ανοικτά δεδομένα, τους τύπους των δεδομένων που πρέπει να 
είναι κοινόχρηστα αλλά και τους τρόπους χρήσης τους. Διαπιστώνεται 
επίσης έλλειψη κατανόησης για το ποιος πρέπει να αναλάβει την 
προσπάθεια να καταστήσει τα δεδομένα ανοικτά καθώς και την 
αποθήκευση και διανομή των δεδομένων για λογαριασμό του Δήμου, 
όπως και για τις τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή. 
Υπάρχει έλλειψη ανταλλαγής γνώσης αναφορικά με το ποια δεδομένα είναι 
κοινόχρηστα ενώ δεν υφίσταται κανένας μηχανισμός που να προωθεί τις 
βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση τους.

Γενικότερο πλαίσιο
Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, ο Δήμος πρέπει να χαράξει μια 
ξεκάθαρη στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς ώστε να βελτιώσει την απόδοσή 
του στο άνοιγμα των δικών του δεδομένων, και παράλληλα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα σύστημα που να ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους φορείς 
να κάνουν το ίδιο. Ο Δήμος πρέπει να καθιερώσει τη σύντομη και 
συστηματική συνεννόηση μεταξύ όλων των διευθύνσεων και των 
εμπλεκόμενων φορέων για το ποια δεδομένα είναι ανοικτά δεδομένα, ποια 
δεν είναι και γιατί ο Δήμος ακολουθεί αυτή την προσέγγιση.

Ένα βασικό βήμα θα είναι να δώσει την περιγραφή της αποστολής, στην 
οποία θα διατυπώνεται ο αντίκτυπος που επιθυμεί να δημιουργήσει ο 
Δήμος της Θεσσαλονίκης με τα ανοικτά δεδομένα. Το παρακάτω κείμενο 
είναι ενδεικτικό για την περιγραφή της αποστολής:

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της 
Θεσσαλονίκης να γίνει μια έξυπνη και 
βιώσιμη πόλη προωθώντας τη διαφάνεια, 
τον εκσυγχρονισμό και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ο 
Δήμος ανέλαβε μια πρωτοβουλία 
ανοικτών δεδομένων. Μέσα από την 
ανταλλαγή δεδομένων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα μεταξύ κυβερνητικών 
φορέων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και πολιτών, 
η πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων 
στοχεύει να ενισχύσει την τεκμηριωμένη 
λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, να 
προωθήσει τη δημόσια χρήση των 
δεδομένων, να αυξήσει τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και την 
τοπική ανάπτυξη, να μεγιστοποιήσει τις 
ευκαιρίες ακαδημαϊκής έρευνας και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2a: Χάραξη μιας στρατηγικής ανοικτών δεδομένων και εδραίωση της συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των διευθύνσεων του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων

Κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανοικτών δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ο Δήμαρχος πρέπει να αναθέσει στον Chief Data Officer την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για το πώς ο Δήμος θα υλοποιήσει και θα διαχειρίζεται τα ανοικτά δεδομένα. 

Οι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την ευθύνη να εντοπίσουν και να εξασφαλίσουν τους εμπλεκόμενους φορείς που αποτελούν τους σημαντικότερους παραγωγούς και καταναλωτές 
δεδομένων στους αντίστοιχους τομείς τους. Αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού.

• Ο Chief Data Officer πρέπει να εκπονήσει το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου για τα ανοικτά δεδομένα σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
• Το στρατηγικό σχέδιο θα εστιάζει σε δύο ή τρεις τομείς δράσης προτεραιότητας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομική, κοινωνική ή πολιτική αξία. Το στρατηγικό 

σχέδιο πρέπει να ορίζει με σαφήνεια τα ανοικτά δεδομένα, να περιγράφει τη διαδικασία για την καταγραφή, την ιεράρχηση και την ταξινόμηση των συνόλων δεδομένων, καθώς 
και να προσδιορίζει τους απαιτούμενους τύπους αρχείων και τη συχνότητα δημοσίευσης των συνόλων δεδομένων. Η στρατηγική πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια ποιος 
είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση των δεδομένων καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις, τις νομικές πτυχές και τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Τέλος, πρέπει να διατυπώνει τους 
τρόπους μέτρησης της επιτυχίας και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε διάφορες χρονικές στιγμές.

 – Το σημαντικότερο στοιχείο της στρατηγικής είναι ότι κάθε διεύθυνση πρέπει να διενεργήσει καταγραφή των υφιστάμενων συνόλων δεδομένων και να δημιουργήσει για το καθένα από 
αυτά ένα πλάνο δημοσίευσης.

 – Το πλάνο δημοσίευσης της Θεσσαλονίκης θα βασιστεί στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα ανοικτών δεδομένων του Σαν Φρανσίσκο και περιγράφεται 
αναλυτικότερα στην Πρόταση 42. Το μοντέλο αυτό ταξινομεί όλα τα σύνολα δεδομένων ως δημόσια, προστατευμένα ή ευαίσθητα. 

 – Οι αποθήκες δεδομένων και τα πλάνα δημοσίευσης πρέπει να αναθεωρούνται κάθε έξι μήνες και τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται στη Συντονιστική Επιτροπή.
• Έναρξη λειτουργίας του κέντρου ελέγχου (Dashboard) με ένα μικρό αλλά πλήρες σύνολο δεδομένων αντί να ακολουθηθεί μια απότομη προσέγγιση μεγάλης κλίμακας. Για 

παράδειγμα, στην πόλη της Ουάσινγκτον, το DCStat ξεκίνησε το 2007 απεικονίζοντας μόνο τον αριθμό των τηλεφωνημάτων που δεχόταν το γραφείο του Δημάρχου. Από τότε, 
γνώρισε τεράστια επέκταση και κατέληξε να περιλαμβάνει εκατοντάδες σύνολα δεδομένων.

• Κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη συλλογή και τη δημοσίευση δεδομένων, προσδιορίζοντας τον κάτοχο των δεδομένων και τις 
εγκρίσεις. Για παράδειγμα, η ομάδα του Dashboard του Δουβλίνου κατάρτισε μια λίστα με τα σύνολα δεδομένων, τους τύπους αρχείων και τους παρόχους δεδομένων, στα αρχικά 
στάδια της ανάπτυξής του. 

• Καθώς θα ωριμάζει η πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων της Θεσσαλονίκης, νέοι δείκτες  θα πρέπει να προστίθενται, οι  οποίοι θα περιλαμβάνουν τον αριθμό των 
ενσωματωμένων οπτικοποιήσεων (visualizations), τον αριθμό των API hits (και token holders), τον αριθμό των παραγόμενων προϊόντων και το ποσοστό των συνόλων δεδομένων 
που απαιτούν μεταδεδομένα. Αυτά θα βοηθήσουν να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη αξία για τους υπαλλήλους του Δήμου και τους εμπλεκόμενους φορείς.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Γνωστοποιούνται τα σαφώς καθορισμένα βήματα για κάθε εμπλεκόμενο.
• Καθιερώνεται μια μέθοδος για την εξασφάλιση και τη διαχείριση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
• Προσδιορίζονται τα σύνολα δεδομένων και οι οπτικοποιήσεις με τη μεγαλύτερη αξία.
• Δημιουργούνται βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) για τη διαχείριση και τη λογοδοσία των εμπλεκόμενων φορέων.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Γενικός Γραμματέας, Δήμος Θεσσαλονίκης

Φορείς επιρροής
• Chief Data Officer
• Πρυτάνεις  Πανεπιστημίων
• Αντιδήμαρχοι

Η ηγεσία του Δήμου θα θέσει τις προτεραιότητες και θα συνεισφέρει στην κατάρτιση 
της στρατηγικής.

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – υπό την καθοδήγηση του Chief Data Officer με την 
υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου.

Εξαρτήσεις: Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Πρόσληψη Chief Data Officer, σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής • Προσδιορισμός των κατά προτεραιότητα εμπλεκόμενων οργανισμών και εξασφάλιση 
της δέσμευσής τους να συμμετέχουν στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού.

• Προσδιορισμός των συνόλων δεδομένων, των δραστηριοτήτων και του 
χρονοδιαγράμματος για τη δημοσίευση συνόλων δεδομένων σύμφωνα με το 
πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων.

• Οριστικοποίηση των τρόπων μέτρησης της επιτυχίας σε τρεις κατηγορίες για κάθε 
τομέα προτεραιότητας.

• Δημιουργία και κοινοποίηση μιας έκδοσης του στρατηγικού σχεδίου στο κοινό.

Προτεραιότητα

Υψηλή



14 Thessalonki, Greece

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  2b: Χάραξη μιας στρατηγικής ανοικτών δεδομένων και εδραίωση της συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των διευθύνσεων του 
Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων

Δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ονόματος και σήματος (brand) για την πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Καθιέρωση ενός αναγνωρίσιμου ονόματος και σήματος για το Dashboard των ανοικτών δεδομένων που θα αντικατοπτρίζει το όφελος για το Δήμο και 

τους κατοίκους. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο “Πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη”.
• Έναρξη λειτουργίας της πύλης και του Dashboard με αυτό το νέο όνομα και σήμα.
• Δημιουργία και υλοποίηση μιας εκστρατείας επικοινωνίας για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης του Dashboard.
• Δημιουργία ενός πληροφοριακού γραφήματος (infographic) μίας σελίδας το οποίο θα δίνει τον ορισμό των ανοικτών δεδομένων και θα περιγράφει το 

σκοπό και τις πρακτικές της πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη.
• Διοργάνωση μιας εναρκτήριας εκδήλωσης όταν το Dashboard είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία. Μετά την έναρξη της λειτουργίας του, είναι απαραίτητη 

η προσέλκυση δημοσιότητας σε τακτική βάση με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να ενημερωθεί το κοινό για τον 
τρόπο χρήσης και τα νέα χαρακτηριστικά της πύλης και του Dashboard. Οι δραστηριότητες θα μπορούσαν ενδεικτικά να είναι:

 – Μηνιαία βίντεο που περιγράφουν τις οπτικοποιήσεις
 – Δελτία τύπου που ανακοινώνουν τις αναβαθμίσεις, τα νέα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες
 – Συνεργασία με τηλεοπτικό σταθμό για ανάδειξη της δημοσιογραφίας δεδομένων (data journalism)
 – Διοργάνωση σειράς συναντήσεων με οργανισμούς τρίτων, όπως το SKG Tech και πανεπιστήμια, για επίδειξη και συζήτηση των χαρακτηριστικών της 

πλατφόρμας, άντληση ιδεών για βελτιώσεις και  ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
• Ο Δήμος πρέπει να κοινοποιεί την πρόοδο που σημειώνει στη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων μέσω ενός τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου που θα 

αποστέλλεται με email σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το έγγραφο αυτό πρέπει να διαβάζεται εύκολα και να παρουσιάζει εν συντομία τα νέα 
σύνολα δεδομένων, τις μετρήσεις προόδου που δείχνουν ποια δεδομένα είναι ανοικτά (όπως ορίζεται από το μοντέλο διακυβέρνησης δεδομένων) και 
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς να αξιοποιήσουν τα δεδομένα και να συμμετέχουν ενεργά. Το δελτίο 
αυτό δεν είναι τεχνικό και σκοπό έχει να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Ενθαρρύνεται η υποστήριξη των πολιτών ώστε να ενισχυθεί η πολιτική βούληση για δράση.
• Διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη σε ευρεία βάση για πιο αποτελεσματική δράση.
• Προάγονται οι καινοτόμες ιδέες με την κοινοποίηση ιστοριών επιτυχίας.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Γενικός Γραμματέας, Chief Data Officer

Φορείς επιρροής:
• Συντονιστική Επιτροπή Ανοικτών Δεδομένων Θεσσαλονίκης
• TV100

Οικονομικοί πόροι για τη δημιουργία σήματος και λογότυπου για την πύλη και 
το Dashboard.

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο – κατασκευή ενός ιστότοπου καθώς και υλικών για 
την προώθηση της πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων. 

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Πρόσληψη Chief Data Officer και ολοκληρωμένη στρατηγική 
ανοικτών δεδομένων 

• Κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής με το όνομα του Dashboard, την 
περιγραφή των δραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμα.

• Διοργάνωση εκδήλωσης.
• Σύνταξη και διανομή ενός ενημερωτικού δελτίου για τα ανοικτά δεδομένα σε 

τακτική βάση.

Προτεραιότητα

Μεσαία

Γενικότερο πλαίσιο
Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση ώστε να διευκρινιστεί τι είναι τα ανοικτά 
δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, επικρατεί σύγχυση γύρω από τους ορισμούς των 
ανοικτών δεδομένων και της εποπτείας δεδομένων, ενώ δεν είναι σαφές ποια 

μορφή πρέπει να έχουν τα δεδομένα ώστε να είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, η 
διαλειτουργικότητα. Εκτός από το να βοηθηθούν οι συνεισφέροντες και οι 
χρήστες ώστε να ενστερνιστούν την ιδέα των ανοικτών δεδομένων, 
απαιτούνται και συγκεκριμένες δραστηριότητες προβολής για την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση των εμπλεκόμενων ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή. 
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Γενικότερο πλαίσιο
Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση ώστε να διευκρινιστεί τι είναι τα ανοικτά 
δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, επικρατεί σύγχυση γύρω από τους ορισμούς 
των ανοικτών δεδομένων και της εποπτείας δεδομένων, ενώ δεν είναι 
σαφές ποια μορφή πρέπει να έχουν τα δεδομένα ώστε να είναι δυνατή, 

μεταξύ άλλων, η διαλειτουργικότητα. Εκτός από το να βοηθηθούν οι 
συνεισφέροντες και οι χρήστες ώστε να ενστερνιστούν την ιδέα των 
ανοικτών δεδομένων, απαιτούνται και συγκεκριμένες δραστηριότητες 
προβολής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εμπλεκόμενων ώστε 
να ενισχυθεί η συμμετοχή. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2c: Χάραξη μιας στρατηγικής ανοικτών δεδομένων και εδραίωση της συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των διευθύνσεων του 
Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων

Διεξαγωγή προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης για το προσωπικό του Δήμου και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ανάπτυξη μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων για βασικές έννοιες των ανοικτών δεδομένων. Τα προγράμματα προοδευτικά πρέπει να είναι πιο 

προχωρημένα, σύμφωνα με το μοντέλο ωριμότητας δεδομένων, και να καλύπτουν τα παρακάτω:
 – Ανασκόπηση του ορισμού των ανοικτών δεδομένων και διερεύνηση των οφελών, των στόχων και του πεδίου εφαρμογής της πρωτοβουλίας ανοικτών 

δεδομένων της Θεσσαλονίκης
 – Αδειοδότηση, εμπιστευτικότητα, νομοθεσία, διαλειτουργικότητα και διευκρίνιση για το ποια δεδομένα είναι και ποια δεν είναι ανοικτά
 – Δημιουργία μιας σειράς με συχνές ερωτήσεις (ή ενός πακέτου τύπου “τα πρώτα βήματα”) για την αντιμετώπιση των εμποδίων στη δημοσίευση 

δεδομένων, για παράδειγμα, όταν τα δεδομένα περιέχουν άχρηστες πληροφορίες, δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον, έχουν υψηλό κόστος ή κινδύνους
 – Απονομή πιστοποιητικού σε όσους ολοκληρώνουν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων

• Τα μαθήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα online αλλά και σε κατ’ιδίαν συναντήσεις περιλαμβάνοντας  σύντομες συνεδρίες μίας ώρας για συγκεκριμένα 
θέματα μέχρι εργαστήρια μισής ή ολόκληρης μέρας που βοηθούν τους εμπλεκόμενους φορείς και τις μεμονωμένες διευθύνσεις να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες διαχείρισης ανοικτών δεδομένων.

• Τα μαθήματα  θα παραδίδονται από τον Chief Data Officer και την ομάδα του, και η προετοιμασία της ύλης θα γίνεται σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, όπως αυτά που εκπονούνται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

• Η επιτυχία αποτυπώνεται με τη μείωση των σφαλμάτων ή προβλημάτων και την αύξηση των συνόλων δεδομένων που δημοσιεύονται.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Δημιουργία κοινής αντίληψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων για δημοσίευση περισσότερων συνόλων δεδομένων.
• Αύξηση της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης στην πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων από τους παραγωγούς δεδομένων .
• Δημοσίευση περισσότερων συνόλων δεδομένων.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος : Chief Data Officer

Φορείς επιρροής:
Ακαδημαϊκή κοινότητα

Υλικά, όπως αφίσες, μονοσέλιδες παρουσιάσεις (one-pager), σλάιντς ή και 
βίντεο, που περιγράφουν ποια δεδομένα είναι ανοικτά και ποια όχι και γιατί η 
Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – μπορεί να γίνει εσωτερικά.

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Πρόσληψη Chief Data Officer Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες 
του Δήμου και των εμπλεκόμενων.

Προτεραιότητα

Μεσαία
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Πρόταση 3: Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος 
που υποστηρίζει τη συνεργασία
Κατάσταση
Η κοινή αντίληψη του τι πρέπει να επιτευχθεί είναι ζωτικής σημασίας για 
την άρτια συνεργασία σε οποιαδήποτε πολυσυμμετοχική πρωτοβουλία. Η 
μόνιμη επωδός των συνεντευξιαζόμενων από την ομάδα της IBM ήταν ότι 
υπάρχει ανάγκη για περισσότερη οριζόντια συνεργασία των ομάδων του 
Δήμου αλλά και μεταξύ του Δήμου, του ιδιωτικού τομέα και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας.

Υπάρχουν μικροί θύλακες συνεργασίας γύρω από κοινές πρωτοβουλίες, για 
παράδειγμα τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ ή τη διεξαγωγή ενός 
hackathon. Ωστόσο, όπως επισήμανε ένας από τους εμπλεκόμενους 
φορείς, η ιδιωτική χρήση των δεδομένων είναι παραδοσιακά ο τρόπος με 
τον οποίο ασκούν εξουσία οι εργαζόμενοι στο ελληνικό γραφειοκρατικό 
δημόσιο. Σε μερικές περιπτώσεις, ανταλλάσσονται πληροφορίες σε ad hoc 
βάση και ως αποτέλεσμα της σχέσης με έναν εργαζόμενο που είναι 
πρόθυμος να μοιραστεί τις πληροφορίες. Πέρα όμως από αυτές τις 
περιπτώσεις, υπάρχει έντονη επιθυμία για ένα φόρουμ όπου θα 
συναντιούνται τακτικά οι εμπλεκόμενοι φορείς για να διερευνήσουν νέες 
ιδέες, να θέσουν κοινούς στόχους και να δεσμευτούν για συντονισμένες 
δραστηριότητες γύρω από τα ανοικτά δεδομένα.

Σε ένα εργαστήριο Design Thinking που διοργάνωσε η ΙΒΜ το Νοέμβριο του 
2016, διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς από τον κλάδο του τουρισμού 
συγκεντρώθηκαν και συνεισέφεραν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν, να ανταλλάξουν δεδομένα και να αναβαθμίσουν την 
τουριστική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%, τα 
σχόλια των συμμετεχόντων αναφέρονταν στην αξία που δημιουργείται από τη 
συνεργασία με συναδέλφους στον ίδιο τομέα. Ανατρέξτε στο Παράρτημα Ζ για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο.

Γενικότερο πλαίσιο
Η προσπάθεια της Θεσσαλονίκης για τα ανοικτά δεδομένα θα επωφεληθεί 
σημαντικά από μηχανισμούς επίσημης συνεργασίας που περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα και ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι ως προς την παραγωγή 
και την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων. Ο ρόλος των εξωτερικών 
εμπλεκόμενων φορέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός επειδή τα σύνολα 
δεδομένων τα οποία ζητούνται από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς 
εμπλεκόμενους φορές βρίσκονται στην κατοχή εξωτερικών οργανισμών. 
Όπως αποτυπώνεται στο χάρτη του οικοσυστήματος (Εικόνα 3), είναι 
πολλοί οι ενδιαφερόμενοι φορείς που απαιτούν ένα κεντρικό σημείο 
επαφής και διάδρασης (touchpoint). Αυτό θα προσέφερε την απαιτούμενη 
καθοδήγηση προκειμένου να διαμορφωθούν το σχέδιο και οι 
δραστηριότητες, να δημιουργηθούν τα κίνητρα και να διατηρηθούν οι 
δεσμεύσεις μακροπρόθεσμα από μια διαφοροποιημένη ομάδα 
εμπλεκόμενων φορέων.

Η Εικόνα 3 απεικονίζει πώς συνδέονται μεταξύ τους τα διάφορα στοιχεία 
του οικοσυστήματος του Δήμου και πώς μπορούν να επωφεληθούν από τα 
δεδομένα που είναι διαθέσιμα κεντρικά μέσω του Dashboard των 
ανοικτών δεδομένων. Ήταν προφανές από τις συζητήσεις με τους 
εμπλεκόμενους φορείς ότι διάφορες ομάδες, από τους πολίτες μέχρι την 
επιχειρηματική κοινότητα και τις ΜΚΟ, μπορούν να χρησιμοποιούν 
μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών τους.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 3a: Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη συνεργασία

Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ανοικτών Δεδομένων η οποία θα κατευθύνει την κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Η Συντονιστική Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από περίπου 10 μέλη που προέρχονται από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιβλέπουν την πρωτοβουλία ανοικτών 

δεδομένων και καθιστούν τον Δήμο υπόλογο για την υλοποίησή της.
• Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής πρέπει να διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να θεωρείται ότι εκπροσωπούν ολόκληρη την πόλη.
• Τα μέλη πρέπει να εκπροσωπούν οργανισμούς με μείζον ενδιαφέρον για τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών δεδομένων που θα μπορούσαν να 

συνεισφέρουν πρόσθετα σύνολα δεδομένων στην πλατφόρμα. Αρχικά, η Συντονιστική Επιτροπή πρέπει να συνεδριάζει κάθε μήνα για την αναθεώρηση των 
αναφορών προόδου που υποβάλλονται από τον Chief Data Officer σχετικά με τους τρόπους που ο Δήμος προωθεί τη στρατηγική του. Οι αναφορές αυτές πρέπει να 
κοινοποιούνται δημοσίως στον ιστότοπο ανοικτής διακυβέρνησης του Δήμου. 

• Οι αρχικοί ρόλοι που πρέπει να περιλαμβάνει είναι οι εξής:
 – Δήμαρχος, ο οποίος συμπροεδρεύει της Επιτροπής
 – Chief Data Officer και Γενικός Γραμματέας
 – Αντιδήμαρχος (x2): Εκ περιτροπής κάθε δύο χρόνια, η θέση πληρώνεται με βάση θέματα προτεραιότητας για τον προγραμματισμό της δημοσίευσης βασικών συνόλων 

δεδομένων και οπτικοποιήσεων
 – Πανεπιστημιακοί (x2): Οι Πρυτάνεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας με στόχο να ενεργοποιηθούν οι σαφείς συνέργειες 

μεταξύ των πανεπιστημίων και της πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων του Δήμου
 – Τεχνολογικός ειδικός: Ένας επιφανής ειδικός επιστήμονας που θα εξετάζει και θα επιλύει θέματα που άπτονται της τεχνολογικής υποδομής της πλατφόρμας 
 – Επιχειρηματίας: Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ώστε να εκφραστεί η οπτική των καταναλωτών δεδομένων
 – Υπέρμαχος των ανοικτών δεδομένων: Οργανισμός που θα αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των πολιτών, της κίνησης των ανοικτών δεδομένων και των προσπαθειών 

του Δήμου
 – Επικοινωνία: Ένας ικανός και καταξιωμένος επαγγελματίας του μάρκετινγκ ή των δημοσίων σχέσεων που θα βοηθήσει στο να γίνει ευρέως γνωστή και να αποκτήσει 

δημοσιότητα η πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων
 – Ανοικτή: Θέση που θα καλυφθεί από έναν σημαντικό παραγωγό δεδομένων 

• Η Συντονιστική Επιτροπή θα μπορούσε να προσφέρει ένα σημείο επαφής για πολίτες και οργανισμούς ώστε να συνεισφέρουν στην πρωτοβουλία των ανοικτών 
δεδομένων παράλληλα με την άμεση συνεργασία με το OCDO. Θα εντοπίζει τους τομείς στους οποίους τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν το Δήμο και θα 
μεταφέρει αυτές τις ιδέες στους ιθύνοντες του Δήμου και στους εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς με τα δικά τους σύνολα δεδομένων.

• Η Συντονιστική Επιτροπή δεν έχει άμεση αρμοδιότητα για την υλοποίηση εκ μέρους του Δήμου επειδή οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν αναφέρονται σε αυτήν και η ίδια δεν 
έχει προϋπολογισμό. Προσφέρει ωστόσο στους πολίτες και στα μέλη ένα φόρουμ για να εκφράσουν τις απόψεις τους απευθείας στο Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους.

• Η Συντονιστική Επιτροπή θα παρέχει γνώση και καθοδήγηση στο OCDO για την υποστήριξη της ανάπτυξης του Dashboard, τον προσδιορισμό και την άντληση 
δεδομένων, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία για τα οφέλη και τη διαρκή εξέλιξη των ανοικτών δεδομένων.

• Ο Δήμαρχος συμπροεδρεύει μαζί με ένα άλλο ανώτερο μέλος της Επιτροπής που δεν έχει σχέση με το Δήμο. Αυτός ο συμπροεδρεύων θα διορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η δομή με τους δύο προέδρους εξασφαλίζει τη συνέχεια παρά τις αλλαγές της διοίκησης και την ουδετερότητα ως προς την ατζέντα του Δήμου. Ο 
συμπροεδρεύων μαζί με τον Δήμαρχο θα αλλάζει κάθε δύο χρόνια. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα έχουν την ευθύνη για την παροχή και την άντληση δεδομένων.
• Η εξωτερική συμμετοχή θα έχει ως αποτέλεσμα μια διευρυμένη προοπτική ως προς τις απαιτήσεις δεδομένων και τα οφέλη για τους πολίτες.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος

Φορείς επιρροής:
• Chief Data Officer
• Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Χωρίς επιπρόσθετους πόρους 

Εκτίμηση κόστους: Κανένα – Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Chief Data Officer, OCDO • Ο Δήμαρχος και ο Chief Data Officer επιλέγουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
• Μηνιαίες συνεδριάσεις για προώθηση της ατζέντας του Δήμου.

Προτεραιότητα

Μεσαία
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Γενικότερο πλαίσιο
Δεν υπάρχει ικανοποιητική ενημέρωση για τις προσπάθειες του Δήμου να 
παράγει, να διανέμει και να προσελκύει περισσότερα ανοικτά δεδομένα. 
Τυχόν προσπάθειες για την μεγαλύτερη προβολή της πρωτοβουλίας — για 
παράδειγμα, μέσω hackathons και άλλων εκδηλώσεων με επίκεντρο τους 
developers — έχουν γίνει αποσπασματικά, χωρίς να συνδυαστούν με μια 

ευρύτερη δράση. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή και συνεργασία, 
απαιτείται μια συστηματική και διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης που θα 
υπογραμμίζει τις βέλτιστες πρακτικές, θα κάνει έκκληση για νέα δεδομένα 
και θα ενθαρρύνει νέους συμμετέχοντες προκειμένου να μεγαλώσει η 
δεξαμενή των δεδομένων και να εντυπωθεί η προσπάθεια για τα ανοικτά 
δεδομένα στη συνείδηση των πολιτών. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 3b: Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη συνεργασία 

Διοργάνωση εκδηλώσεων για αύξηση της συμμετοχής στους κόλπους των παραγωγών και των καταναλωτών δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Καθιέρωση της παρουσίας της πύλης “Πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προβολή της προόδου που σημειώνεται στην 

πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων, ενημερώνοντας το κοινό για το ποια σύνολα δεδομένων δημοσιεύονται και πόσο συχνά. Κοινοποίηση εικόνων ή 
συνδέσμων για το Dashboard που δείχνουν τις οπτικοποιήσεις κάθε συνόλου δεδομένων και τις πληροφορίες που δίνει η οπτικοποίηση των δεδομένων.

• Διοργάνωση εκδηλώσεων ώστε να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων και χρήση ανταμοιβών ώστε να δοθούν κίνητρα για συμμετοχή. Σε συνεργασία 
με τοπικές ομάδες IT, επιχειρήσεις και οργανώσεις επενδυτών, πρέπει να συνεχιστεί η διοργάνωση τουλάχιστον ενός διαγωνισμού τύπου hacathon 
το χρόνο. Οι εκδηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να συνδυάζονται με τον εορτασμό και την προβολή του ανοίγματος νέων συνόλων δεδομένων από το 
Δήμο. Έχουν διοργανωθεί και στο παρελθόν αλλά όχι σε συνδυασμό με δεδομένα που έγιναν διαθέσιμα από το Δήμο. Εάν οι μελλοντικές εκδηλώσεις 
διοργανώνονται χωρίς συμπληρωματικά σύνολα δεδομένων ή χωρίς τη δέσμευση να παραμείνουν ανοικτά αυτά τα σύνολα δεδομένων, η υποστήριξη 
της συνολικής προσπάθειας από τους εμπλεκόμενους θα ελαττωθεί.

• Διοργάνωση μιας ετήσιας διάσκεψης κορυφής για τον εορτασμό της προόδου με τη συμμετοχή ανεξάρτητων ομιλητών που θα περιγράψουν μελέτες 
περιπτώσεων από άλλες πόλεις και περιοχές.

• Ανταμοιβή κατόχων και χρηστών των δεδομένων προβάλλοντας με ευδιάκριτο τρόπο στον ιστότοπο του Δήμου εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα του Δήμου, προβάλλοντας τις επιτυχίες και αναδεικνύοντας τις προκλήσεις σε μια συνάντηση με το Δήμαρχο και παρουσιάζοντας 
παραδείγματα επιτυχίας στην Συντονιστική Επιτροπή ανοικτών δεδομένων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Διαφορετικές ομάδες έρχονται σε επαφή και εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
• Ιδέες από την τεχνολογική, την ακαδημαϊκή, την επιχειρηματική και την επενδυτική κοινότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών και των πηγών του Dashboard.
• Τα κίνητρα προωθούν αλλαγές στη νοοτροπία οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνεργασία των διαφορετικών ομάδων μεταξύ τους.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Chief Data Officer

Φορείς επιρροής:
• Τεχνολογική κοινότητα
• νεοφυείς επιχειρήσεις
• πανεπιστήμια

Οικονομικά, προσωπικό

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο – ανάπτυξη υλικού μάρκετινγκ τόσο online όσο 
και offline, ιστότοπος για τη δημοσίευση ημερολογίου εκδηλώσεων, υπάλληλος 
μερικής απασχόλησης που θα αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων.

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Chief Data Officer και στρατηγική • Πρώτη διάσκεψη κορυφής για το Dashboard “Πληροφορίες για τη 
Θεσσαλονίκη”.

• Χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων σε συνεργασία με τρίτους.

Προτεραιότητα

Μεσαία
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Πρόταση 4: Καθιέρωση μιας διαδικασίας 
δημοσίευσης και ενός μοντέλου ωριμότητας 
για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων
Κατάσταση
Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην πλειοψηφία τους είχαν κοινούς 
προβληματισμούς για την ποιότητα των δεδομένων του Δήμου και την 
ανοικτή πρόσβαση σε αυτά, αναφορικά με θέματα όπως η συχνότητα 
δημοσίευσης των δεδομένων ή η δομή και η μορφή των δεδομένων. Με 
απλά λόγια, τα πορίσματα υποδεικνύουν ότι ο Δήμος πρέπει να αυξήσει 
την αξία που δίνουν στα δεδομένα του οι εμπλεκόμενοι φορείς. Το 
πρόβλημα οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενός μοντέλου ωριμότητας 

ανοικτών δεδομένων, ενός τρόπου αξιολόγησης της προσπάθειας του 
Δήμου στη δημοσίευση και την κατανάλωση ανοικτών δεδομένων και μιας 
αποκλειστικής ομάδας για τη διαχείριση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας 
και της ακεραιότητας των δεδομένων.

Γενικότερο πλαίσιο
Η πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων αντιπροσωπεύει μια ζωντανή εικόνα 
των λειτουργιών του Δήμου. Για να αυξηθεί και να επεκταθεί η αξία της 
προσπάθειας, είναι σημαντικό ο Δήμος να τεκμηριώσει τις διαδικασίες που 
περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο κάθε διεύθυνση μπορεί να 
συνεισφέρει στην πρωτοβουλία των ανοικτών δεδομένων.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4a: Καθιέρωση μιας διαδικασίας δημοσίευσης και ενός μοντέλου ωριμότητας για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων

Ο Chief Data Officer πρέπει να καθιερώσει μια διαδικασία για τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ο Chief Data Officer πρέπει να καταρτίσει ένα πλάνο αποδέσμευσης δεδομένων το οποίο αρχικά θα εφαρμοστεί μόνο στις διευθύνσεις και στα σύνολα 

δεδομένων που προσδιορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου. Σύμφωνα με το Open Data Institute, τα βασικά θέματα των οποίων πρέπει να 
επιληφθεί ο Chief Data Officer, με δεδομένη την ωριμότητα της Θεσσαλονίκης, είναι τα εξής:

 – Η τεχνολογική υποδομή που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της αποδέσμευσης, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή πύλη 
δεδομένων όπου θα φορτώνονται τα σύνολα δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή

 – Η δημιουργία και η συντήρηση των μεταδεδομένων που αφορούν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων 
 – Οι εσωτερικές διαδικασίες και ροές εργασιών που υποστηρίζουν την ανασκόπηση και τη συσκευασία των δεδομένων προς αποδέσμευση 
 – Η σύνδεση (syndication) των συνόλων δεδομένων ή/και των μεταδεδομένων με καταλόγους και πλατφόρμες δεδομένων τρίτων

• Ο Chief Data Officer, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Γενικό Γραμματέα, πρέπει να διορίσει επόπτες δεδομένων 
σε κάθε διεύθυνση που συνεισφέρει δεδομένα στην πρωτοβουλία. Οι επόπτες δεδομένων θα έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα να μεταφέρουν τα 
δεδομένα μιας διεύθυνσης σε κάθε φάση της διαδικασίας δημοσίευσης δεδομένων. 

• Η διαδικασία δημοσίευσης δεδομένων που περιγράφεται παρακάτω, η οποία βασίζεται στο μοντέλο που εφαρμόστηκε στο Δήμο του Σαν Φρανσίσκο2, 
συνιστά ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη Θεσσαλονίκη:

 – Καταγραφή: Συλλογή και καταγραφή όλων των δεδομένων σχετικά με μια υπηρεσία ή έναν τομέα, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες ή το περιβάλλον, και 
χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευσή τους ως συνόλου δεδομένων. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, κάθε διεύθυνση θα παρέχει μια καταγραφή 
των τριών κορυφαίων συνόλων δεδομένων της.

 – Ταξινόμηση: Τα σύνολα δεδομένων πρέπει να ταξινομούνται με βάση τη φύση των δεδομένων. Όπως περιγράφεται στο μοντέλο του Δήμου του Σαν 
Φρανσίσκο, τα δεδομένα πρέπει να ταξινομούνται σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

 – Δημόσια: μπορούν να διανεμηθούν δημοσίως χωρίς καμία ανησυχία
 –  Προστατευμένα: προστατεύονται βάσει νομοθεσίας ή κανονισμών και μπορούν να κοινοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν εσωτερικά και 

σύμφωνα με τις οργανωσιακές διαδικασίες, ή περιλαμβάνουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα
 –  Ευαίσθητα: στην πρωτογενή τους μορφή, θέτουν κινδύνους για την ασφάλεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για τη στόχευση 

φυσικών προσώπων ή παρουσιάζουν άλλα προβλήματα
 – Ιεράρχηση: Μια διαβάθμιση προτεραιότητας πρέπει να αποδίδεται σε κάθε σύνολο δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία που δίνεται στους επόπτες 

δεδομένων στο στρατηγικό σχέδιο. Τα σύνολα δεδομένων υψηλότερης προτεραιότητας έχουν μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική αξία 
για το Δήμο και πρέπει να δημοσιεύονται πρώτα.

 – Δημοσίευση: Ένα δημοσιευμένο σύνολο δεδομένων είναι διαθέσιμο δημοσίως σε οποιονδήποτε μέσω της πύλης ανοικτών δεδομένων του Δήμου. 
Κάθε δημοσιευμένο σύνολο δεδομένων αντιστοιχεί σε ένα μόνο καταγραμμένο σύνολο δεδομένων.

• Με την πάροδο του χρόνου, η διαδικασία πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες διευθύνσεις, με τους επόπτες δεδομένων να δημιουργούν τις δικές τους 
πρακτικές και αρμοδιότητες. Προτείνεται η αναγνώριση των υποδειγματικών εποπτών δεδομένων με την επιβράβευσή τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Καθιέρωση τυποποιημένων, επαναλαμβανόμενων, διαφανών διαδικασιών.
• Σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευση διαφόρων δεδομένων, το οποίο δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στους εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς 

ώστε να προχωρήσουν στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών με τα δεδομένα του Δήμου.
• Συνεπής προσέγγιση μεταξύ όλων των διευθύνσεων του Δήμου.
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Γενικότερο πλαίσιο
Ένα μοντέλο ωριμότητας ανοικτών δεδομένων είναι ένας τρόπος αξιολόγησης 
του πόσο καλά ένας οργανισμός δημοσιεύει και καταναλώνει ανοικτά 
δεδομένα και ένας τρόπος προσδιορισμού των δράσεων για βελτίωση. Όταν οι 
πόλεις με δυνατότητες παρόμοιες με αυτές της Θεσσαλονίκης ξεκινούν μια 
προσπάθεια ανοικτών δεδομένων, οι αρχικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
είναι ενδεχομένως τεχνικές, και επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη 
δημοσίευση των δεδομένων σε εύχρηστες μορφές, με ξεκάθαρη 
αδειοδότηση. Οι μεταγενέστερες προκλήσεις αφορούν την οργανωσιακή 
αλλαγή και τις διαδικασίες διαχείρισης που υποστηρίζουν την ενοποίηση 
βάσεων δεδομένων τρίτων (“επαναχρησιμοποίηση”) και τη μετάβαση σε μια 
πιο σύνθετη προσπάθεια ανοικτών δεδομένων με πολλούς χρήστες να 
βασίζονται στα δημοσιευμένα δεδομένα. 

Το μοντέλο ωριμότητας που παρέχεται από την πύλη ανοικτών δεδομένων του 
Σαν Φρανσίσκο2 αξιολογεί την πρόοδο ή την ωριμότητα μιας πρωτοβουλίας 
ανοικτών δεδομένων βάσει τριών κριτηρίων: δραστηριότητα, ποιότητα και 
αντίκτυπος. Το Σαν Φρανσίσκο έχει θεσπίσει χρήσιμα μέτρα για κάθε κριτήριο 
τα οποία η Θεσσαλονίκη πρέπει να λάβει υπόψη. Αυτά είναι τα εξής:

Δραστηριότητα: Πόσα σύνολα δεδομένων δημοσιεύονται;
• Ποσοστό/αριθμός διευθύνσεων που έχουν ολοκληρώσει την 

καταγραφή του συνόλου δεδομένων
• Ποσοστό/αριθμός διευθύνσεων που έχουν ολοκληρώσει πλάνα δημοσίευσης
• Ποσοστό καταγραμμένων συνόλων δεδομένων που δημοσιεύονται
• Ποσοστό καταγραμμένων συνόλων δεδομένων που δημοσιεύονται 

κατά επίπεδο προτεραιότητας
• Ποσοστό καταγραμμένων συνόλων δεδομένων που δημοσιεύονται 

κατά ταξινόμηση των συνόλων δεδομένων

Ποιότητα: Ήταν πλήρη και έγκαιρα;
• Ποσοστό συνόλων δεδομένων που ενημερώθηκαν εγκαίρως
• Ποσοστό επιλέξιμων συνόλων δεδομένων χωρίς καθυστέρηση στη 

δημοσίευση
• Ποσοστό/αριθμός συνόλων δεδομένων που δημοσιεύονται στο πλαίσιο 

του εξαμηνιαίου στόχου

Αντίκτυπος: Έχουν ωφελήσει κάποιους;
• Αριθμός ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι τα ανοικτά δεδομένα έκαναν 

την ανάλυσή τους:
 – Ευκολότερη
 – Γρηγορότερη
 – Ακριβέστερη

• Αύξηση με την πάροδο του χρόνου των ερωτηθέντων που δηλώνουν 
ότι χρησιμοποιούν το Dashboard “Πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη” για 
πρόσβαση στα δεδομένα εσωτερικά και από άλλες διευθύνσεις

• Μείωση με την πάροδο του χρόνου των ερωτηθέντων που δηλώνουν 
ότι τα παρακάτω είναι μέτρια ή σοβαρά εμπόδια:

 – Γνώση/ενημέρωση για τα σύνολα δεδομένων (τόσο οριζόντια όσο 
και κάθετα στο Δήμο)

 – Εξαγωγή δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα (τόσο 
οριζόντια όσο και κάθετα στο Δήμο)

 – Άγνοια των αρμόδιων επικοινωνίας
 – Έλλειψη τυποποιημένης διαδικασίας
 – Μη διαθεσιμότητα των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή

• Αύξηση με την πάροδο του χρόνου του αριθμού των λήψεων του 
συνόλου δεδομένων

• Αύξηση με την πάροδο του χρόνου του αριθμού των προϊόντων που 
δημιουργούνται με τα ανοικτά δεδομένα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4a: Καθιέρωση μιας διαδικασίας δημοσίευσης και ενός μοντέλου ωριμότητας για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Chief Data Officer και επόπτες δεδομένων

Φορείς επιρροής:
• Δήμαρχος
• Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – πρέπει να γίνει εσωτερικά κατόπιν της 
πρόσληψης του Chief Data Officer.

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Διορισμός εποπτών δεδομένων και Chief Data Officer • Δημιουργία μιας τεκμηριωμένης διαδικασίας για τη δημοσίευση δεδομένων 
στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, επισήμως αποδεκτής από την Συντονιστική 
Επιτροπή Ανοικτών Δεδομένων.

• Διορισμός και εκπαίδευση των εποπτών δεδομένων σε κάθε βήμα της 
διαδικασίας δημοσίευσης δεδομένων.

• Δημοσίευση ανοικτών δεδομένων στην πύλη ανοικτών δεδομένων της 
Θεσσαλονίκης.

• Κατανάλωση δημοσιευμένων δεδομένων.

Προτεραιότητα

Υψηλή
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4b: Καθιέρωση μιας διαδικασίας δημοσίευσης και ενός μοντέλου ωριμότητας για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων 

Διαρκής συγκριτική αξιολόγηση και ωρίμανση της πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων της Θεσσαλονίκης

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ανασκόπηση, προσαρμογή και υιοθέτηση ενός μοντέλου ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων με βάση το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το Δήμο του 

Σαν Φρανσίσκο. 
 – Άλλα μοντέλα ωριμότητας που μπορούν να εξεταστούν είναι μεταξύ άλλων η Πρωτοβουλία Ανοικτών Δεδομένων και η Πύλη Ευρωπαϊκών 

Δεδομένων, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν για χρήση σε πόλεις. 
• Τους πρώτους 18 μήνες, ο Δήμος πρέπει να ελέγχει και να υποβάλλει έκθεση για το επίπεδο της ωριμότητάς του στην Συντονιστική Επιτροπή κάθε 

τρίμηνο.
• Μεταξύ των μέτρων, το μοντέλο ωριμότητας πρέπει να περιλαμβάνει μια συζήτηση για τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό απαιτεί τη 

συλλογή στοιχείων σχετικά με την παραγόμενη αξία για τους εμπλεκόμενους φορείς.
• Για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων φορέων, ο Δήμος θα μπορούσε να κοινοποιεί το τρέχον επίπεδο ωριμότητάς του και ένα 

χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση της απόδοσης, ώστε να προωθείται η ενημέρωση και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εποπτών δεδομένων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Θέσπιση μιας συνειδητής, αντικειμενικής, τεκμηριωμένης μεθόδου αξιολόγησης για την ωριμότητα της πρωτοβουλίας
• Καλλιέργεια γνώσης για τις υφιστάμενες δυνατότητες και αύξηση της ικανότητας του Δήμου να διαχειρίζεται και να δημοσιεύει τα δεδομένα

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Chief Data Officer

Φορείς επιρροής:
• Επόπτες δεδομένων
• Συντονιστική Επιτροπή

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – μπορεί και πρέπει να γίνει εσωτερικά κατόπιν της 
πρόσληψης του Chief Data Officer.

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Chief Data Officer και επόπτες δεδομένων • Υιοθέτηση και, εάν χρειάζεται, προσαρμογή ενός μοντέλου ωριμότητας του 
Dashboard ανοικτών δεδομένων.

• Τριμηνιαίες εκθέσεις στην Συντονιστική Επιτροπή ανοικτών δεδομένων.

Προτεραιότητα

Υψηλή

Γενικότερο πλαίσιο
Ένα Dashboard με γραφήματα και άλλες οπτικοποιήσεις που βασίζονται 
στα σύνολα δεδομένων τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της πύλης ανοικτών 
δεδομένων του Δήμου είναι ένας άκρως αποτελεσματικός τρόπος 
ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα που ενδιαφέρουν τους κατοίκους. Το 
Dashboard θα επιτρέψει στους κατοίκους να βλέπουν πόσο 
αποτελεσματικός είναι ο Δήμος ως προς τους βασικούς δείκτες, όπως η 
εγκληματικότητα, η ανεργία, οι χρόνοι αστικής μετακίνησης και ο 
πληθυσμός, στην πάροδο του χρόνου. 

Ένα Dashboard μπορεί να αυξήσει επίσης το επίπεδο της διαφάνειας που 
εφαρμόζει ένας δήμος με την κοινοποίηση των στρατηγικών στόχων της, 
όπως η επιφάνεια στάθμευσης ανά κάτοικο ή οι ιδανικοί χρόνοι αστικής 
μετακίνησης. Οι οπτικοποιήσεις μπορούν να απεικονίσουν αποτελεσματικά 
την πρόοδο έναντι αυτών των στρατηγικών στόχων. Ο δήμος του 

Έντμοντον, στην Αλμπέρτα3, είναι ένα παράδειγμα αυτού του τριεπίπεδου 
μοντέλου με στόχους, μετρήσεις προόδου και πρωτογενή σύνολα 
δεδομένων παρουσιασμένα με φιλικό για το χρήστη τρόπο.

Όπως σημειώνεται στο Παράρτημα Γ, αναφορές από δήμους με μακρά 
ιστορία στη δημοσίευση και τη χρήση ανοικτών δεδομένων 
υπογραμμίζουν την πρόκληση στον εντοπισμό των συνόλων δεδομένων 
και των οπτικοποιήσεων που έχουν αξία για τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Αυτές οι πόλεις ξεκίνησαν με έναν μικρό αριθμό οπτικοποιήσεων οι οποίες 
μπορούσαν να ενημερώνονται συχνά. Ο Δήμος της Ουάσινγκτον ξεκίνησε 
μόνο με ένα σύνολο δεδομένων: τον αριθμό των επιστολών που λάμβανε ο 
Δήμαρχος. Έχοντας ως βάση ένα εφικτό σημείο εκκίνησης, ο Δήμος έχτισε 
την εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να διαχειρίζεται μια πύλη και ένα 
dashboard ανοικτών δεδομένων.



23Έκθεση Smarter Cities Challenge

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4c: Καθιέρωση μιας διαδικασίας δημοσίευσης και ενός μοντέλου ωριμότητας για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων 

Ανάπτυξη ενός Dashboard ανοικτών δεδομένων για τη δημόσια προβολή της προόδου ως προς τους βασικούς δείκτες

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ο Δήμος πρέπει να προσδιορίσει δύο έως τρία σύνολα δεδομένων από την πύλη ανοικτών δεδομένων που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες του 

στρατηγικού σχεδίου. Οι ενδεχόμενες οπτικοποιήσεις πρέπει να αποφασιστούν από τον  Chief Data Officer και να εξεταστούν με τον επόπτη δεδομένων 
από την αρμόδια διεύθυνση. Πρέπει να καταρτιστεί ένα ημερολόγιο 12 μηνών για τη δημοσίευση των οπτικοποιήσεων, το οποίο θα εγκριθεί από το 
Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα και θα υποστηριχτεί από την Συντονιστική Επιτροπή.

• Ο Chief Data Officer πρέπει να διοργανώσει εργαστήρια Design Thinking προκειμένου να προσδιοριστούν τα σύνολα δεδομένων και οι οπτικοποιήσεις 
που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τους εμπλεκόμενους φορείς και πρέπει να συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα στο Dashboard. Μια μεθοδολογία για 
τη διευκόλυνση αυτού του εργαστηρίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ.

• Για να προσδιοριστούν οι αρχικές οπτικοποιήσεις για το Dashboard, τα κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
 – Σημασία για την κοινωνία: Πρέπει να είναι ένα θέμα που έχει απήχηση σε ευρύ κοινό. 
 – Δυνατότητα μέτρησης: Οι μετρήσεις και οι οπτικοποιήσεις πρέπει να γίνονται με χρήση άμεσα διαθέσιμων δεδομένων. 
 – Συχνότητα ενημέρωσης: Οι μετρήσεις και οι οπτικοποιήσεις πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται συχνά έτσι ώστε οι χρήστες που αξιολογούν την 

πρόοδο ως προς αυτόν το δείκτη να βλέπουν την αλλαγή και την πρόοδο βραχυπρόθεσμα.
 – Γραφική αναπαράσταση: Οι μετρήσεις πρέπει να μπορούν να αποδίδονται με σαφήνεια μέσω μιας γραφικής αναπαράστασης.

• Κάθε οπτικοποίηση πρέπει να δηλώνει πότε ενημερώνονται τα δεδομένα και να περιέχει έναν σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
μεθοδολογία και τα μεταδεδομένα. 

• Οι οπτικοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν συνδέσμους για λήψη των αρχείων των δεδομένων σε πρωτογενή μορφή από την πύλη ανοικτών 
δεδομένων του Δήμου.

• Μακροπρόθεσμα, ο Δήμος πρέπει να αναπτύξει ένα “τριεπίπεδο”  μοντέλο στο οποίο οι μετρήσιμοι στόχοι απεικονίζονται στο Dashboard μαζί με τους 
δείκτες προόδου και τους συνδέσμους για το πρωτογενές σύνολο δεδομένων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν γρήγορα την πρόοδο που σημειώνει ο Δήμος στα ζητήματα προτεραιότητας.
• Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιούν το Dashboard για πιο έγκυρες ειδήσεις και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Δήμου για τα ρεπορτάζ 

τους.
• Αύξηση της διαφάνειας για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ο Δήμος ως προς την επίτευξη των στόχων που διατυπώνονται στο 

Dashboard.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Chief Data Officer

Φορείς επιρροής: 
• Επόπτες δεδομένων και
• Συντονιστική Επιτροπή

Προσωπικό και πιθανώς ένα περιορισμένο κόστος για το λογισμικό 
οπτικοποίησης

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – μικρό κόστος λογισμικού ανάλυσης και 
οπτικοποίησης.

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Επόπτες δεδομένων και στρατηγικό σχέδιο που προσδιορίζει τους 
τομείς και τα σύνολα δεδομένων προτεραιότητας

• Το Dashboard τίθεται σε λειτουργία με μία έως τρεις οπτικοποιήσεις και 
αναλυτικά διαρθρωμένο ημερολόγιο για τις ενημερώσεις δεδομένων.

• Εσωτερικό ημερολόγιο που δείχνει τον προγραμματισμό της προσθήκης 
επιπλέον οπτικοποιήσεων.

• Αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων οπτικοποιήσεων στο Dashboard κάθε 
τρίμηνο.

Προτεραιότητα

Μεσαία



24 Thessalonki, Greece

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  5: Αντιμετώπιση των περιορισμένων 
πόρων με επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες 
και διαχείριση αλλαγών

Κατάσταση 
Από το ξεκίνημα της ελληνικής οικονομικής κρίσης το 2008, πολλές διευθύνσεις 
του Δήμου αντιμετώπισαν προβλήματα στη χρηματοδότηση και στους 
διαθέσιμους πόρους, τα οποία επηρέασαν την ικανότητά τους να συλλέγουν, να 
συντηρούν και να διανέμουν δεδομένα.

Πολλές έχουν στη διάθεσή τους φθίνοντες πόρους και στελεχώνονται με 
συνταξιοδοτούμενο προσωπικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με νέες 
προσλήψεις εξαιτίας των πιέσεων στον προϋπολογισμό. Επιπλέον, η τεχνολογική 
υποδομή του Δήμου είναι παρωχημένη και δεν έχει εμπλουτιστεί με σύγχρονο 
υλικό εξοπλισμό, λογισμικό και δυνατότητες σύνδεσης.  

Γενικότερο πλαίσιο  
Επειδή το πιθανότερο είναι να συνεχιστούν οι πιέσεις στους πόρους και στη 
χρηματοδότηση, ο Δήμος και οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να προχωρήσουν 
σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, επιδιώκοντας την αντιστοιχία πρακτικής 
εργασίας και ειδικών με ταλέντο. 

Ο φοιτητικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης ξεπερνά τις 100.000 και το 
μεγαλύτερο μέρος του συγκεντρώνεται σε τρία  ακαδημαϊκά ιδρύματα (το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τα πανεπιστήμια 
προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα στη μηχανολογία, τις θετικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά, και επομένως αποτελούν μια πηγή ανθρώπων με 
γνώσεις και ταλέντο, τους οποίους ο Δήμος θα μπορούσε να αξιοποιήσει στο 
έργο του dashboard των ανοικτών δεδομένων.

Στη διάρκεια συζητήσεων, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των τοπικών 
πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένου του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, αναγνώρισαν τη σημασία των ανοικτών δεδομένων και 
πρόσφεραν τη ρητή υποστήριξή τους.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 5a: Αντιμετώπιση των περιορισμένων πόρων με επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες και διαχείριση αλλαγών

Καθιέρωση ενός προγράμματος κύρους για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από φοιτητές με υψηλά προσόντα σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ο Δήμος και τα πανεπιστήμια πρέπει να αναπτύξουν επίσημη συνεργασία ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συμμετέχουν σε έργα ανοικτών δεδομένων 

υψηλής προτεραιότητας.
• Ο Δήμος πρέπει να εργαστεί με την ηγεσία των πανεπιστημίων και να ανοίξει κατάλληλα σύνολα δεδομένων για το φοιτητικό πληθυσμό και τα διαθέσιμα 

ακαδημαϊκά προγράμματα.
• Ξεκινώντας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αυτό το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει για το 2017 την απασχόληση 

τριών έως πέντε προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και στην ανάπτυξη του Dashboard.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Οι φοιτητές θα αποκτήσουν αληθινή εμπειρία εργαζόμενοι σε ένα έργο IT.
• Ο Δήμος θα αποκτήσει πρόσβαση σε χαρισματικά μυαλά πρόθυμα να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του έργου.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος, Chief Data Officer, Πρυτάνεις πανεπιστημίων • Προσωπικό εποπτείας και διαχείρισης
• Καμία επιπρόσθετη πρόσληψη
• Μέχρι 10 έργα για πανεπιστημιακούς φοιτητές το πρώτο ημερολογιακό έτος

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών σε 
συνεργασία με το πανεπιστήμιο

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

OCDO • Ο Δήμαρχος και οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων θα συμφωνήσουν για τις 
λεπτομέρειες μιας επίσημης συνεργασίας.

• Ο Chief Digital Officer θα ορίσει τα συγκεκριμένα έργα για τη δημιουργία του 
Dashboard ανοικτών δεδομένων και θα προχωρήσει στην υλοποίησή τους 
μαζί με τα πανεπιστήμια.

Προτεραιότητα

Μεσαία
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Γενικότερο πλαίσιο 
Ο ρόλος της Διεύθυνσης ΤΠΕ είναι σήμερα να παρέχει τεχνολογικές 
υπηρεσίες στο προσωπικό του Δήμου. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που 
πήρε η ομάδα του Smarter Cities Challenge, δεν έχει διαχειριστεί καμία 
μείζονα επένδυση ή μεγάλης κλίμακας έργο τεχνολογίας για περισσότερα 
από πέντε χρόνια. 

Με μικρή επένδυση από το Δήμο, τα βασικά συστήματα θα μπορούσαν να 
αναβαθμιστούν προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις αποθήκευσης, 
ασφάλειας και ανταλλαγής του Dashboard ανοικτών δεδομένων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 5b: Αντιμετώπιση των περιορισμένων πόρων με επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες και διαχείριση αλλαγών

Εκσυγχρονισμός και επέκταση της τεχνολογικής υποδομής που απαιτείται για την αποθήκευση, τη συντήρηση, την προστασία και την κοινή χρήση 
δεδομένων μέσω της πύλης και του Dashboard

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Η ομάδα IT, η Διαύγεια, η Διεύθυνση ΓΣΠ και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (υπό το OCDO) πρέπει να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις υποδομής και τις επενδύσεις 

ΙΤ που απαιτούνται για την αναβάθμιση της υποδομής.
• Για να μετριαστεί η πίεση στην υποδομή ΙΤ του Δήμου, το Dashboard θα μπορούσε να φιλοξενηθεί ή αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει δηλώσει τη στήριξή του σε αυτή την ιδέα. Αυτή η προσέγγιση θα ήταν παρόμοια με το μοντέλο που 
χρησιμοποιήθηκε στο Δήμο του Δουβλίνου, όπου η ανάπτυξη του dashboard έγινε υπό την εποπτεία του Maynooth University της Ιρλανδίας.

• Συγχώνευση των Διευθύνσεων ΤΠΕ , το Ψηφιακό Γραφείο, τη Διαύγεια και τη Διεύθυνση ΓΣΠ σε μία προκειμένου να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ 
αυτών των λειτουργιών. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Με χρήση της τεχνολογίας και με τη μείωση των μη αυτοματοποιημένων διεργασιών στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πιέσεων στον προϋπολογισμό, ο 

Δήμος θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και τη διαφάνεια.
• Η σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα μεταξύ του Δήμου και του πανεπιστημίου θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
• Θα ενισχυθεί επίσης η εμπιστοσύνη στο Dashboard επειδή θα φιλοξενείται μέσω σύμπραξης δημόσιου/ιδιωτικού τομέα. 

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Chief Data Officer, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Φορείς επιρροής: Αντιδήμαρχοι

Προσωπικό για τον έλεγχο της τεχνολογικής υποδομής

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο – επενδύσεις βάσει των απαιτούμενων 
αναβαθμίσεων

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο • Ενημέρωση της υποδομής για ικανοποιητική στήριξη της πρωτοβουλίας 
ανοικτών δεδομένων.

• Συμφωνία συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη 
και τη φιλοξενία της πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων.

Προτεραιότητα

Υψηλή
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Γενικότερο πλαίσιο
Τα τρέχοντα γραφειοκρατικά κίνητρα και η παρωχημένη τεχνολογία 
αποσπούν πόρους από πρωταρχικής σημασίας πρωτοβουλίες, όπως η 
οργάνωση πληροφοριών και δεδομένων. Ένα παράδειγμα που δίνεται είναι 
μια συναλλαγή αγοραπωλησίας ακινήτων η οποία πρέπει να καταγραφεί 
από τέσσερις διαφορετικές διευθύνσεις του Δήμου, γεγονός που σημαίνει 
ότι δημιουργείται άσκοπη αλληλεπικάλυψη της ίδιας εργασίας. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 5c: Αντιμετώπιση των περιορισμένων πόρων με επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες και διαχείριση αλλαγών

Ανασχεδιασμός των διαδικασιών για τη μείωση των αλληλεπικαλυπτόμενων εργασιών και τη βέλτιστη κατανομή των πόρων στην πρωτοβουλία ανοικτών 
δεδομένων

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
• Ανασκόπηση των διαδικασιών από την αρχή μέχρι το τέλος σε όλες τις διευθύνσεις του Δήμου προκειμένου να εξαλειφθούν οι επαναλήψεις και να 

ανακατευθυνθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο στην πρωτοβουλία ανοικτών δεδομένων.
• Εναλλακτικά, διενέργεια άσκησης “value jam”: καθιέρωση μιας δίωρης άσκησης μια συγκεκριμένη μέρα στη διάρκεια της οποίας το προσωπικό του 

Δήμου μπορεί να υποβάλει προτάσεις για τις βελτιώσεις των διαδικασιών και την εξάλειψη οτιδήποτε περιττού.
• Προσδιορισμός των τομέων και των διαδικασιών που ενέχουν περιττή και μη παραγωγική εργασία, όπως πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων, περιττή 

γραφειοκρατία και επαναλαμβανόμενη εργασία μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
• Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακατανομή του φόρτου εργασίας.
• Θα απελευθερωθούν πόροι για άλλους στόχους του Δήμου.
• Θα βελτιωθεί η ικανοποίηση του προσωπικού με εργασία προστιθέμενης αξίας.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος, Γενικός Γραμματέας

Φορείς επιρροής: Αντιδήμαρχοι

Προσωπικό, οικονομικό 

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό – μπορεί να γίνει εσωτερικά ή με έναν εξωτερικό 
συνεργάτη μερικής απασχόλησης

Εξαρτήσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα 

• Ο Δήμαρχος και οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων θα συμφωνήσουν για τις 
λεπτομέρειες μιας επίσημης συνεργασίας.

• Ο Chief Digital Officer θα ορίσει τα συγκεκριμένα έργα για τη δημιουργία του 
Dashboard ανοικτών δεδομένων και θα προχωρήσει στην υλοποίησή τους 
μαζί με τα πανεπιστήμια.

Προτεραιότητα

Χαμηλή



27Έκθεση Smarter Cities Challenge

Εν μέσω δραματικών προκλήσεων, τόσο οικονομικών όσο και κοινωνικών, 
η Θεσσαλονίκη έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πόλη με τεράστια 
ανθεκτικότητα. Αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώνεται ήδη προς την 
κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της ανοικτής πρόσβασης στα 
δεδομένα με στόχο τη βελτίωση της πόλης για πολίτες και επιχειρήσεις.  

Η ομάδα του προγράμματος Smarter Cities Challenge της IBM πιστεύει ότι 
η προσπάθεια της Θεσσαλονίκης για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης 
ανοικτών δεδομένων είναι εφικτή.  Μία από τις πιο ελπιδοφόρες 
παρατηρήσεις ήταν ο μεγάλος πλούτος σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως 
επιχειρηματίες, σπουδαστές, ΜΚΟ, ειδικούς τεχνολογίας και δημιουργούς, 
στο στενό και στον ευρύτερο ιστό της πόλης. Αυτός ο συλλογικός πλούτος 
σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη έχει υψηλή συγκέντρωση σε παραγωγούς 
δεδομένων και πιθανούς χρήστες.

Η ομάδα της ΙΒΜ προέβη στις παρακάτω πέντε στρατηγικές προτάσεις για 
την επιτυχή υιοθέτηση των ανοικτών δεδομένων:
1. Αναδιοργάνωση των διευθύνσεων που έχουν να κάνουν με την 

πληροφοριακή υποδομή προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικές και 
πρακτικές ανοικτών δεδομένων 

2. Χάραξη μιας στρατηγικής ανοικτών δεδομένων και εδραίωση της 
συστηματικής συνεννόησης μεταξύ των διευθύνσεων του Δήμου και 
των εμπλεκόμενων φορέων

3. Ενίσχυση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη συνεργασία
4. Καθιέρωση μιας διαδικασίας δημοσίευσης και ενός μοντέλου 

ωριμότητας για την υλοποίηση των ανοικτών δεδομένων
5. Αντιμετώπιση των περιορισμένων πόρων με επενδύσεις, στρατηγικές 

συνεργασίες και διαχείριση αλλαγών

Με το σωστό βαθμό δέσμευσης σε κάθε τομέα, η υλοποίηση αυτών των 
προτάσεων θα βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη να επιτύχει τους στόχους της για 
τη δημιουργία ενός εκτεταμένου περιβάλλοντος ανταλλαγής δεδομένων 
που θα βελτιώσει και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 

Μία σημαντική διαπίστωση της ομάδας της ΙΒΜ ήταν  ότι ο Δήμος της 
Θεσσαλονίκης εργάζεται από κοινού με επαγγελματίες, δημόσιους 
λειτουργούς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς με θετική επιρροή στην 
πόλη. Η στρατηγική και αποτελεσματική υιοθέτηση των ανοικτών 
δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την 
ενίσχυση της τοπικής καινοτομίας, την αναβάθμιση της πύλης ενημέρωσης 
του Δήμου, την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και τη διαφάνεια, 
καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών για κατοίκους και επισκέπτες.

5. Συμπέρασμα
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Ανδρέας Καραδάκης, Κοινωνική Πολιτική Δήμος Θεσσαλονίκης

Καλυψώ Γούλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικης Δήμος Θεσσαλονίκης

Σίμος Μισιρλόγλου, GIS, Προϊστάμενος Τμήματος Δήμος Θεσσαλονίκης

Βούλα Τζουμάκα, Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων Δήμος Θεσσαλονίκης

Ελένη Σωτηρίου, Σύμβουλοι Δημάρχου Δήμος Θεσσαλονίκης

Άννα Κωνσταντίνου, Σύμβουλοι Δημάρχου Δήμος Θεσσαλονίκης

Σίμος Μπενσανσσών, Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, Καινοτομία, Ανθρώπινο Δυναμικό, 
Ευρωπαϊκή Δικτύωση

Δήμος Θεσσαλονίκης

Σπύρος Πέγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων Δήμος Θεσσαλονίκης

Τάσος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Ομάδας  Διαύγειας Δήμος Θεσσαλονίκης

Όλγα Σκανδάλη, Τμήμα Διαύγειας Δήμος Θεσσαλονίκης

Πασχάλης Πασχάλης, Ανοιχτά Δεδομένα Δήμος Θεσσαλονίκης

Νίκος Αλμπάνης, Taskforce for open data Δήμος Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Κρανιδιώτης, Υπεύθυνος για Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση ΕΛΛΑΚ

Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ

Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ

Κωνσταντίνος Καλογήρου, Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Εφαρμογών και Πρωτοτύπων ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ

Δρ. Josep Maria Salanova Grau, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ

Δρ. Στέλιος Κρυνίδης, Ερευνητής ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ

Δρ. Διονύσης Κεχαγιάς, Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ

Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Τμήμα Μηχανογράφησης Δήμος Θεσσαλονίκης

Μπάμπης Μπράτσας, OKF Greece Chapter Director Open Knowledge Greece

Σωτήρης Καραμπατάκης, OKF Greece Chapter/Open G.L.A,.M Coordinator/Developer/ Data Analyst Open Knowledge Greece

Δρ. Νίκος Κομνηνός, Director Urenio Research Urenio Research-ΑΠΘ

Ισίδωρος A. Πάσσας., MBA Urenio Research-ΑΠΘ

Δρ. Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής OSWINDS Research Group, IT του ΑΠΘ

Ελίζα Σαλπιστή, Head of Regional Office of INSETE ΣΕΤΕ Θεσσαλονίκης

Ευαγγελία Λάμπρου, Data Analyst – Statistician INSETE ΣΕΤΕ Θεσσαλονίκης

Δημητριάδης Δημήτρης, Business Development Director brainbox-thessbike

Γιώργος Δημαρέλος, Δημοτικός Σύμβουλος για την κυκλοφορία Δήμος Θεσσαλονίκης

Παντελής Αγγελίδης, Πρόεδρος Vidado & Αλεξάνδρεια Ζώνη

Κωνσταντίνος Τραμαντζάς, Στέλεχος Ανάπτυξης Αλεξάνδρεια Ζώνη

Περικλής A. Μήτκας, Πρύτανης ΑΠΘ

Πέτρος Παπαφίλης, Δημοτική Αστυνομία Δήμος Θεσσαλονίκης

Τσικώτη Ιωάννα, Τμήμα Ενεργειακού & Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Δήμος Θεσσαλονίκης

Πάνος Ρεμούνδος, Team Coordinator Creativity Platform

Βιβιαν Δούμπα, Συντονιστρια - Πολεοδόμος Μηχανικός Creativity Platform

6. Παράρτημα



29Έκθεση Smarter Cities Challenge

Όνομα και Τίτλος Οργανισμός

Κοσμίδης Εύαγγελος, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος DRAXIS, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Μαρία Ζουρνά, Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Δήμος Θεσσαλονίκης

Απόστολος Πλεξίδας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γιάννης Κάβουρας, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΥΑΘ

Φίλιος Στάγκος, Γενικός διευθυντής ΔΕΠΘΕ- ΤV100-Δ.Θ.

Κωνσταντίνος Αβδελίδης,  Ειδικός Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΕΠΘΕ- ΤV100-Δ.Θ.

Σαλματζίδης Ιωάννης, IT Director  Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ

Κώστας Καραογλάνογλου, Open Data technical coordinator  Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ

Κατερίνα Νάστα Συνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, ΑΠΘ

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Συνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, ΑΠΘ

Ζήσσης Σημαιοφορίδης Συνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, ΑΠΘ

Κλωντίνη Ζέρβου Συνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαικών Βιβλιοθηκών, ΑΠΘ

Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Γεωργία Ρανέλλα, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Οικονομικές Υπηρεσίες Δήμος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Λογιστηρίου, Οικονομικές Υπηρεσίες Δήμος Θεσσαλονίκης

Ευλαμπία Μπουρουτζή, Προϊσταμένη Προυπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης, 
Οικονομικές Υπηρεσίες

Δήμος Θεσσαλονίκης

Λίνα Λακερίδου, Διευθύντρια Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομικές Υπηρεσίες Δήμος Θεσσαλονίκης

Μάρω Βλαχοπούλου, Dean & Professor of Digital Marketing & e-Business Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής

Ευθύμιος Γ. Ταμπούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής

Αθανάσιος Μπελλίδης, Καθηγητής Αλεξανδρειο Τεχνολογικο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα 
Θεσσαλονικης

Δρ Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής Αλεξανδρειο Τεχνολογικο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα 
Θεσσαλονικης

Θανάσης Πολυχρονάκης SkgTech

Γιάννης Τσιώνας, Διαχειριστής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, Δήμου Καλαμαριάς Δήμος Καλαμαριάς

Κωστής Καγγελίδης, Chief Operating Officer ΣΕΠΒΕ

Κοσμάς Βάμβαλης, Γενικός Γραμματέας ΣΕΠΒΕ και Διευθύνων Σύμβουλος Atlantis Engineering AE ΣΕΠΒΕ

Κουταλιανού Ζώγια, Ειδική σύμβουλος Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας Δήμος Θεσσαλονίκης

Άρης Θωμόπουλος, Πρόεδρος Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

Ανδρέας Μανδρινός, Γενικός Γραμματέας Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

Μπάμπης Τσιτλακίδης, Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμος Θεσσαλονίκης

Λίνα Λιάκου, Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δήμος Θεσσαλονίκης

Θωμάς Ψαρράς, Γενικός Γραμματέας Δήμος Θεσσαλονίκης

Έφη Κουδελή, Γενικός Γραμματέας Thessaloniki Convention Bureau

Κλέλια Γραμματικοπούλου Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μάρκετιγκ 
του Νομού Θεσσαλονίκης
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B. Βιογραφικά ομάδας

Anil Arora
Αντιπρόεδρος Οικονομικών
IBM Global Business Services

 
Ο Anil Arora είναι υπεύθυνος για τον παγκόσμιο οικονομικό σχεδιασμό, την 
πρόβλεψη και την ανάλυση στον τομέα των  IBM Global Business Services®. 
Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τόσο τη βραχυπρόθεσμη λειτουργία 
σε τριμηνιαία βάση όσο και το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό (σε 
ορίζοντα τριών έως πέντε ετών) για τα αποτελέσματα χρήσης, τον 
ισολογισμό και τις επενδύσεις της επιχειρηματικής μονάδας.

Ο Anil Arora έχει εργαστεί 15 χρόνια για την ΙΒΜ στη Νέα Υόρκη και την 
Ατλάντα. Αρχικά, στους τομείς οικονομικού σχεδιασμού και τιμολόγησης, 
αλλά και σε αρκετές διευθυντικές θέσεις. Πριν από την τρέχουσα θέση του, 
εργάστηκε στην επιχειρηματική μονάδα IBM Global Financing και στο 
Κέντρο Διαχείρισης Χρηματικών Ροών της εταιρείας.

Κατέχει MBA στα οικονομικά και τη διοίκηση από το Emory University της 
Ατλάντα. Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία σε Ινδία, Κίνα, Αφρική 
και Βραζιλία. 

Rahul Chenny 
Executive IT Architect και Open Group 
Certified Distinguished Architect

Ο Rahul Chenny είναι ο Τεχνικός Προϊστάμενος του IBM Global Technology 
Services® (GTS) Garage, όπου αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες 
της IBM σε τομείς που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές και 
συστήματα ΙΤ για επιχειρήσεις.

Ο Rahul Chenny έχει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
και προσλήφθηκε στην ΙΒΜ το 2004. Έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας 
αρκετά στρατηγικά έργα μετασχηματισμού των λειτουργιών ΙΤ 
επιχειρήσεων γύρω από τις τεχνολογίες του cloud, της επιχειρησιακής 
ανάλυσης, των κινητών συσκευών, των κοινωνικών δικτύων και της 
ασφάλειας συστημάτων. Εκτός από την τεχνολογία, ειδικεύεται επίσης στην 
επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για τον  κλάδο του λιανικού εμπορίου, των 
ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας. Έχει ηγηθεί μεγάλης κλίμακας έργων για 
ανάπτυξη σύνθετων προϊόντων και έχει αναπτύξει καινοτόμες έννοιες 
διασταυρώνοντας γνώση από διαφορετικούς κλάδους. Εκτός από αρκετές 
δημοσιεύσεις, έχει καταθέσει αιτήσεις κατοχύρωσης για πατέντες κινητής 
και γνωσιακής υπολογιστικής τεχνολογίας. Εκτός από την Ινδία, ο Rahul 
Chenny έχει εκτεταμένη τεχνολογική εμπειρία σε ΗΠΑ, ΗΒ, Ιταλία και 
Σουηδία.

Έχει πτυχίο Μηχανολογίας από το BMS College of Engineering της Ινδίας 
και Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Edith Cowan University της 
Αυστραλίας. Είναι βασικό μέλος της υψηλού κύρους ακαδημία της  IBM, 
Academy of Technology. 

Ζει με την οικογένειά του στην πόλη Μπανγκαλόρ, στην Ινδία.
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Tim Coates 
Διευθυντής Προγραμμάτων
IBM Corporate Citizenship

Ο Tim Coates είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης 
του τομέα IBM Corporate Citizenship. Στη θέση αυτή, έχει την ευθύνη της 
χρήσης των τελευταίων τεχνολογιών, του λογισμικού και της τεχνογνωσίας 
της ΙΒΜ για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να 
ωφελήσουν επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και οικονομικούς 
παράγοντες σε όλο τον κόσμο. 

Πριν από την ΙΒΜ, εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της CTNEXT, μιας 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με κεφάλαιο 25 εκατομμύρια 
δολάρια για την υποστήριξη των ταχείας ανάπτυξης νεοφυών εταιρειών 
στην πολιτεία του Κονέκτικατ. Υπήρξε επίσης συνιδρυτής και επικεφαλής 
της 21inc, μιας ομάδας δράσης (action tank) για την επιτάχυνση του 
αντίκτυπου των πλέον υποσχόμενων ηγετών επιχειρήσεων κάτω των 35 
ετών στον Ατλαντικό Καναδά.  

Έχει Master στη Δημόσια Πολιτική από το John F. Kennedy School of 
Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και πτυχίο στα Οικονομικά 
από το St. Thomas University, στο Φρέντρικτον του Καναδά. Κείμενά του 
έχουν δημοσιευτεί στο Harvard Business Review και στην The Boston 
Globe.

Lia Davis 
Διευθύντρια των Global Media 
Relations του τομέα IBM Watson 

Η Lia Davis είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία στα earned media (τα λεγόμενα 
κερδισμένα μέσα που δεν κοστίζουν) και τις εκστρατείες ενημέρωσης 
influencers για λογαριασμό της επιχειρηματικής μονάδας Watson® της IBM.

Η Lia Davis έχει συνεργαστεί με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις, 
επαγγελματικές οργανώσεις και δημοσιογράφους επιδιώκοντας να μην 
μείνει η συζήτηση για την τεχνητή ευφυΐα (AI) σε φουτουριστικό επίπεδο 
και να αναδειχθεί το IBM Watson σε ρηξικέλευθο παράγοντα αλλαγής 
αντίληψης στην τεχνολογία και την κοινωνία. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει 
εκατοντάδες επιτυχημένα προγράμματα επικοινωνίας και προβολής. 
Πρόσφατα, ανέλαβε την ευθύνη για το προφίλ της ΙΒΜ που προβλήθηκε 
στο δίκτυο CBS στο πλαίσιο του βραβευμένου ειδησεογραφικού 
προγράμματος 60 Minutes, μια ενδελεχή ματιά στην πρωτοπορία της ΙΒΜ 
στον τομέα της τεχνητής ευφυΐας (AI).

Έχει λάβει μέρος σε σημαντικές καμπάνιες επικοινωνίας της ΙΒΜ ευρέος 
φάσματος, συμπεριλαμβανομένων έργων στον τομέα των μεταφορών για 
εξυπνότερες πόλεις, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Government industry 
and Public Policy της εταιρείας. Έχει επίσης καλύψει διάφορους κλάδους και 
θέματα, όπως εξωτερική ανάθεση (outsourcing0, επικοινωνία σε περιόδους 
κρίσης, εταιρική φιλανθρωπία, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης & ψυχαγωγία και ιατρική περίθαλψη.

Απόφοιτος του George Mason University, η Lia Davis ζει στα περίχωρα της 
πόλης της Ουάσινγκτον.
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Georgios Pakos
Διευθυντής Πωλήσεων στον τομέα της 
Κοινωνικής Ασφάλισης
IBM Γερμανίας

Ο Γιώργος Πάκος ηγείται μιας ομάδας ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων 
για την κοινωνική ασφάλιση, έναν σημαντικό τομέα της δημόσιας 
διοίκησης στη Γερμανία. 

Ο Γιώργος Πάκος εντάχθηκε στην ΙΒΜ το 2001. Ξεκινώντας ως developer 
και υπεύθυνος έργου στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
κατέλαβε στη συνέχεια διάφορες θέσεις διεύθυνσης πωλήσεων στον τομέα 
της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Γιώργος Πάκος έχει πτυχίο στην Επιστήμη της Πληροφορικής (Computer 
Science) από το Πανεπιστήμιο του Ντόρτμουντ της Γερμανίας. 

Priscilla Parodi 
Μηχανικός Λογισμικού και Ειδικός Bluemix
IBM Λατινικής Αμερικής

Η Priscilla Parodi επισκέπτεται και εκπαιδεύει τους πελάτες της ΙΒΜ στις 
λύσεις IBM Watson και IBM Bluemix®. Έχει αναλάβει επίσης τη διεύρυνση 
του οικοσυστήματος Bluemix στη Λατινική Αμερική.

Η Priscilla Parodi ασχολείται με τον προγραμματισμό από τα 12 χρόνια της. 
Στην ΙΒΜ εργάζεται ως Java™ developer και Βοηθός υπεύθυνου έργου και 
έχει κερδίσει δύο βραβεία: Manager’s Choice Award και Service Excellence 
Award USA. 

Η Priscilla Parodi είναι ενεργό μέλος της κοινότητας των developer της 
περιοχής, συμμετέχοντας και καθοδηγώντας ομάδες σε διαγωνισμούς 
προγραμματισμού (hackathons) και άλλες εκδηλώσεις. Στο διαγωνισμό 
hackathon 2016 Hacking Health, οδήγησε την ομάδα της στην κατάκτηση 
του πρώτου βραβείου. 
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Γ. Βέλτιστες πρακτικές
Η αξία ενός dashboard ανοικτών δεδομένων
Με βάση τις συνεντεύξεις που πήρε από τους εμπλεκόμενους φορείς της 
πόλης, η ομάδα της ΙΒΜ εκτιμά ότι το ευρύτερο οικοσύστημα θα μπορούσε 
να αξιοποιήσει τα παρακάτω οφέλη των ανοικτών δεδομένων:
• Βελτίωση της απόδοσης στηv παροχή υπηρεσιώv από το Δήμο ως 

αποτέλεσμα της καλύτερης συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) 
και λήψης αποφάσεων

• Νέες επιχειρήσεις και ευκαιρίες με βάση τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
και τις αναλύσεις στον τομέα των υπηρεσιών για το περιβάλλον, τον 
τουρισμό και τις μεταφορές

• Αυξημένη εφαρμοσιμότητα της έρευνας και της ανάλυσης από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα

• Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων για πολιτικές βασισμένων σε στοιχεία, με 
αποτέλεσμα:

 – Καλύτερη κατανομή των πόρων 
 – Ιεράρχηση των εργασιών
 – Αποτελεσματικές μεθόδους εφαρμογής

Έρευνα και ανεξάρτητη συγκριτική αξιολόγηση
Τα ανοικτά δεδομένα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται από πολλές 
πόλεις σε όλο τον κόσμο για πάνω από 10 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, 
αντλήθηκαν πολλά διδάγματα τα οποία μπορεί να λάβει υπόψη της η 
Θεσσαλονίκη ώστε να επιτύχει στην τρέχουσα προσπάθειά της. Οι 
παρακάτω βέλτιστες πρακτικές είναι το αποτέλεσμα αναφορών από πρώτο 
χέρι και συνεντεύξεων με τους ιθύνοντες κάθε πόλης.

1. Φιλόδοξο όραμα, μετριοπαθές ξεκίνημα (Think big, start 
small)
Τον Ιούνιο του 2016, ο Chief Technology Officer του Δήμου της 
Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, ξεκίνησε μια πύλη ανοικτών δεδομένων με την 
ονομασία DCStat, χρησιμοποιώντας μόνο τα σύνολα δεδομένων των 
τηλεφωνημάτων που δεχόταν το γραφείο του Δημάρχου. Η πύλη στη 
συνέχεια επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει μεγαλύτερη ποικιλία συνόλων 
δεδομένων. Ο Δήμος διοργάνωσε επίσης έναν διαγωνισμό με σκοπό να 
ενθαρρύνει τις ιδιωτικές εταιρείες να δημιουργήσουν εφαρμογές με τα 
ανοικτά δεδομένα. Ως αποτέλεσμα, 47 εφαρμογές κατασκευάστηκαν σε 
έναν μήνα, με την αξία τους να εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια δολάρια 
έναντι επένδυσης ύψους μόλις 50.000 δολαρίων από το Δήμο, απόδοση 
που αγγίζει το 4.000%. 

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Δήμος συνεχίζει να προσθέτει νέα σύνολα 
δεδομένων, να ενημερώνει τα τρέχοντα δεδομένα και να βελτιώνει την 
εμπειρία του χρήστη από τον ιστότοπο. Παραδείγματα των συνόλων 
δεδομένων που περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή η πύλη του Δήμου της 
Ουάσινγκτον είναι δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα για την εκπαίδευση, 
το περιβάλλον, τα οικονομικά, τη δημόσια ασφάλεια και τις μεταφορές.

2. Η υποστήριξη σε ανώτατο εκτελεστικό επίπεδο είναι 
απαραίτητη για να ευοδωθεί η κίνηση των ανοικτών δεδομένων
Η υποστήριξη σε εκτελεστικό επίπεδο είναι κρίσιμη προκειμένου να 
καμφθεί η αντίσταση του κρατικού μηχανισμού και των εμπλεκόμενων 
φορέων στην αλλαγή. Οι δημόσιοι λειτουργοί αισθάνονται ότι 
υποαμείβονται και ότι έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένους πόρους. Για 
να καταπολεμηθεί η αδράνεια τους, απαιτείται να αναλάβει δράση η 
ηγεσία. Παρακάτω δίνονται παραδείγματα των θετικών βημάτων προς το 
σκοπό αυτό:
• Ο Πρόεδρος Ομπάμα υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανοικτή 

διακυβέρνηση και τη διαφάνεια το 2009.
• Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστήριξε την κίνηση: “Όλα τα δεδομένα 

που μπορούν να ανοίξουν θα είναι ανοικτά” το 2012.
• Ο Δήμαρχος του Σικάγο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τα ανοικτά 

δεδομένα το 2012.
• Μερικές πόλεις θέσπισαν τη θέση του Chief Data Officer με την 

αρμοδιότητα της προώθησης των ανοικτών δεδομένων στη 
διακυβέρνηση και της εκτέλεσης των διαταγμάτων ή των νόμων.

3. Απαιτείται κατάλληλη χρηματοδότηση και συντήρηση, αλλά 
με έμπνευση και δημιουργικότητα
Τα παρακάτω είναι παραδείγματα του τρόπου χρηματοδότησης και 
συντήρησης διαφόρων υποδειγματικών dashboard:
• To Dashboard του Δουβλίνου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2014, 

αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Maynooth University με 
την ονομασία Programmable City, σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δουβλίνου. Η χρηματοδότησή του έγινε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (2,3 εκατομμύρια ευρώ) και το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστημών (0,2 εκατομμύρια ευρώ) για τρία χρόνια 
από τον Ιούνιο του 2013 και με τη συμμετοχή 11 ερευνητών. Το 
Dashboard συντηρείται σήμερα από μια μικρή ομάδα που χρησιμοποιεί 
τα δεδομένα από μια ποικιλία πηγών και προετοιμάζει τις 
οπτικοποιήσεις.

• Το Dashboard του Δήμου του Λονδίνου δημιουργήθηκε από το Centre 
for Advanced Spatial Analysis του University College London και 
χρηματοδοτήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση μέσω του 
προγράμματος National e-Infrastructure for Social Simulation. Το 
Dashboard περιλαμβάνει ζωντανή πληροφόρηση για τον καιρό, την 
ποιότητα του αέρα, την κατάσταση των τρένων και την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση στους δρόμους, αλλά και τοπικά νέα.

• Το Dashboard του Δήμου του Ώστιν, που φιλοξενείται στον ιστότοπο του 
Δήμου, χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου 
Βιωσιμότητας του Ώστιν. Το Dashboard παρέχει διαφάνεια και 
παρακολουθεί σε όλη την πόλη την πρόοδο σχετικά με τις βιώσιμες 
πρωτοβουλίες, οι οποίες εντάσσονται σε 10 κατηγορίες: το κλίμα, το 
δομημένο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, η διατροφή και η υγεία, τα 
μηδενικά απόβλητα, η οικονομία και η δημιουργικότητα, το νερό, η 
κινητικότητα, η ισότητα και η ευκολία διαβίωσης και η ενέργεια. Κάθε 
κατηγορία περιγράφει το όραμα και το στόχο του Δήμου καθώς και τις 
τρέχουσες επιδόσεις του με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε 
βάθος τετραετίας.
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4. Δημιουργία υπηρεσιών για τους πολίτες που αναδεικνύουν 
την αξία της πρωτοβουλίας
Τα παρακάτω είναι παραδείγματα εφαρμογών και πρωτοβουλιών που 
έχουν ωφελήσει τους πολίτες:
• Ο Δήμος του Σιάτλ δημιούργησε μια εφαρμογή που εμφανίζει τις 

κλήσεις έκτακτης ανάγκης στην αστυνομία, τις εγκληματικές πράξεις, τις 
οικοδομικές άδειες, τη δημόσια τέχνη και άλλες πληροφορίες για τις 
γειτονιές. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στους πολίτες να βλέπουν τι 
συμβαίνει στις γειτονιές τους και να παίρνουν προληπτικά μέτρα. 

• Το πρότυπο Generalized Transit Feed Specification (GTFS) 
χρησιμοποιείται από αρκετούς οργανισμούς δημόσιων μέσων 
μεταφοράς σε όλο τον κόσμο. Εφαρμογές, όπως η One Bus Away, 
διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών και παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα δρομολογίων και τον αναμενόμενο 
χρόνο άφιξης. 

• Το Dashboard του Δήμου του Τζέρσεϊ παρέχει διευκόλυνση στους 
πολίτες που αναζητούν οικονομικά προσιτή στέγη με ειδική λειτουργία 
πλοήγησης σε όλη την πόλη.

• Το 1994, ο αστυνομικός διευθυντής της Νέας Υόρκης προσάρμοσε τα 
δεδομένα από τους χάρτες εγκληματικότητας για να δημιουργήσει ένα 
στατιστικό μοντέλο συγκέντρωσης και χαρτογράφησης των στοιχείων 
για την εγκληματικότητα. Το ποσοστό εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη 
μειώθηκε πάνω από 56% τη δεκαετία του 1990.

5. Ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία
Τα ανοικτά δεδομένα και οι συσχετισμένες εφαρμογές παρέχουν στους 
πολίτες έναν τρόπο να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα διακυβέρνησης, 
όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού ή η επισήμανση συγκεκριμένων 
προβλημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρακάτω είναι μερικά 
επιτυχημένα παραδείγματα:
• Το Living Voters’ Guide στο Σιάτλ είναι μια εφαρμογή με την οποία οι 

εκλογείς μπορούν να συζητούν και να βαθμολογούν τα επιχειρήματα 
υπέρ και κατά πρωτοβουλιών και δημοψηφισμάτων.

• H εφαρμογή Citizen’s Connect της Βοστόνης επιτρέπει στους κατοίκους 
να αναφέρουν λακκούβες στους δρόμους, κατεστραμμένες πινακίδες 
σήμανσης και γκράφιτι.

6. Παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης στη 
διακυβέρνηση
Τα παρακάτω είναι παραδείγματα επιτυχημένων πρωτοβουλιών 
παρακολούθησης:
• Ο Δήμαρχος της Βαλτιμόρης έθεσε σε λειτουργία το CitiStat 

προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λογοδοσίας στη διοίκηση 
του Δήμου παρακολουθώντας την απόδοση των διαφορετικών 
διευθύνσεων. Η Βαλτιμόρη παρακολουθούσε δεδομένα όπως οι μέρες 
απουσίας των υπαλλήλων από την εργασία τους ή η ταχύτητα 
επιδιόρθωσης του οδοστρώματος. 

• Η Πολιτεία του Μίσιγκαν χρησιμοποιεί παρόμοια μέθοδο 
παρακολούθησης για την βαθμολόγηση διαφόρων δεικτών απόδοσης.

7. Χρήση ανοικτών δεδομένων για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικής και της οικονομικής ανάπτυξης
Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη χρήση των 
ανοικτών δεδομένων, όπως η Yelp, για επιθεωρήσεις τροφίμων και κριτικές 
εστιατορίων, και η Zillow, στον τομέα της αγοράς ακινήτων και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. Περισσότερα παραδείγματα παραθέτονται 
παρακάτω:
• Η Ideascale, η οποία ιδρύθηκε κατόπιν της πρωτοβουλίας ανοικτής 

διακυβέρνησης του Προέδρου Ομπάμα, έχει αναπτύξει μια ολόκληρη 
επιχειρηματική δραστηριότητα γύρω από τα δεδομένα πληθοπορισμού 
(crowdsourcing) και σήμερα έχει πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες.

• Ο ιστότοπος ανοικτών δεδομένων του Σαν Φρανσίσκο διαθέτει μια 
εκτεταμένη βιβλιοθήκη εφαρμογών που αναπτύχθηκαν με τα σύνολα 
ανοικτών δεδομένων του Σαν Φρανσίσκο.

• Τα δεδομένα για την κατανάλωση ηλεκτρισμού και νερού στην πόλη της 
Νέας Υόρκης για μη οικιστικά κτίρια έγιναν διαθέσιμα το 2011. Οι 
διαχειριστές χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να αξιολογήσουν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων τους και να εντοπίσουν 
ευκαιρίες για βελτιώσεις.

(Πηγές: Έρευνα στο Internet, Opendata.dc.gov, Dashboard διαφόρων πόλεων, 
McKinsey Global Institute, Bill Schrier, Govt Open Data: Benefits, Strategies and 
Use)
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Δ. Αρχιτεκτονική και τεχνολογίες του Dashboard του Δουβλίνου

Διακομιστής αρχείων

Διακομιστής web

Ελεγκτής

ΒΔ

MySQL

Μοντέλο

CakePHP

Πάροχοι δεδομένων πραγματικού 
χρόνου

XML CSV

JSON

Προβολή

 HTML 
5

 Java 
Script

 CSS 
3

Πρόγραμμα περιήγησης 
στο web

Πάροχοι δεδομένων

CSVPDFXLS

1

7 3

4

26 5

Εικόνα 4: To Dashboard του Δουβλίνου: Μελέτη και ανάπτυξη ενός αστικού Dashboard πραγματικού χρόνου με δυνατότητες ανάλυσης.
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Σύνολο δεδομένων Τύπος αρχείου Πάροχος δεδομένων

Ποιότητα αέρα JSON Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας

Επίπεδα θορύβου περιβάλλοντος API/JSON Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου

Υδρομετρικές στάθμες Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας

Στάθμες ποταμού API/JSON Γραφείο Δημοσίων Έργων

Καιρός API/JSON Weather Underground

Χρόνος διαδρομής M50 API/JSON Υπηρεσία Εθνικών Οδών

Χρόνοι διαδρομής TRIPS CSV Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων XML Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου

Κάμερες κυκλοφορίας URL Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου/Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου 
Δουβλίνου

Ποδήλατα στο Δουβλίνο API/JSON JC Decaux

Απασχόληση StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Έρευνα για τα εισοδήματα και τη διαβίωση StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Αριθμός ανά τομέα απασχόλησης StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Υπάλληλοι ανά μέγεθος εταιρείας StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Αλλοδαποί επισκέπτες στο Δουβλίνο PDF Οργανισμός Τουρισμού Ιρλανδίας

Κατά κεφαλή παραγωγή απορριμμάτων PDF Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας

Οικιακή ανακύκλωση PDF Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου

Ετήσια κατανάλωση νερού CSV Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου

Ποιότητα υδάτων ποταμού PDF Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας

Πράσινες σημαίες για σχολεία PDF Δημοτικό Συμβούλιο Δουβλίνου

Αποπερατώσεις κατοικιών Excel Υπουργείο Περιβάλλοντος

Οικοδομικές άδειες Excel Υπουργείο Περιβάλλοντος

Προσφορά εκτάσεων προς οικοδόμηση Excel Υπουργείο Περιβάλλοντος

Συνεισφορά από κατασκευαστές Excel Υπουργείο Περιβάλλοντος

Τιμές κατοικιών Excel Υπουργείο Περιβάλλοντος

Τιμές ενοικιάσεων StatBank Συμβούλιο Ιδιωτικών Μισθώσεων

Δημογραφικά στοιχεία πληθυσμού StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Αριθμός νοικοκυριών StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Σύνθεση νοικοκυριών StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Ασθενείς που περιμένουν σε αμαξίδια CSV Υπουργείο Υγείας

Κατάσταση υγείας του πληθυσμού StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Μορφωτικό επίπεδο StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Αριθμός μαθητών στα σχολεία StatBank Υπουργείο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικών Προσόντων

Εγκληματικότητα στην περιοχή του 
Δουβλίνου

StatBank Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία

Δράσεις Πυροσβεστικής Excel Υπουργείο Περιβάλλοντος

Θάνατοι και τραυματισμοί από τροχαία PDF Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας
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Το σημαντικότερο όφελος από την υιοθέτηση και την εφαρμογή σαφών 
προτύπων ανοικτών δεδομένων είναι η αναγνώριση της επιχειρηματικής 
αξίας των δεδομένων, ο εντοπισμός προβλημάτων στην ποιότητα των 
δεδομένων και η προετοιμασία των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει την 
εκκαθάριση, τη μορφοποίηση και τη μετατροπή τους πριν τη δημοσίευση.

Πρακτική Περιγραφή

Ανακάλυψη και δυνατότητα εντοπισμού 
δεδομένων

Για να μπορούν παλιοί και νέοι χρήστες να αξιοποιήσουν τα δεδομένα του Δήμου, πρέπει να είναι σε θέση να 
αναζητούν και να εντοπίζουν τα σύνολα δεδομένων με τη μεγαλύτερη αξία για τους ίδιους. Όπως αναφέρεται 
στη στρατηγική ανοικτών δεδομένων, κάθε διεύθυνση πρέπει να δημιουργήσει αποθήκες δεδομένων και να 
συγκεντρώνει σε ένα μέρος όλα τα σύνολα δεδομένων, καταγραμμένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή, για τον 
εύκολο εντοπισμό τους.

Πρόσβαση στα δεδομένα Η πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να είναι εφικτή με διάφορες μεθόδους, όπως API, πολλαπλές επιλογές 
οπτικοποίησης και λήψεις των δεδομένων. Είναι απαραίτητη η μετακίνηση από συστήματα PDF σε πλήρως 
ψηφιακή μορφή με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου. 

Ποιότητα δεδομένων Η ποιότητα των δεδομένων μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Για τη Θεσσαλονίκη όμως, πρέπει να 
αναφέρεται στην πληρότητα και την ακρίβειά τους. Όποτε είναι δυνατό, τα δεδομένα που δημοσιεύονται 
πρέπει να είναι όσο πιο λεπτομερέστερα γίνεται.

Συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στα δεδομένα του, συλλέγοντάς τα με 
μεγαλύτερη συχνότητα και σε ψηφιακή μορφή. Πρέπει επίσης να συνεργαστεί με τους εμπλεκόμενους φορείς 
ώστε να αξιοποιήσει περισσότερες πηγές αναλυτικών δεδομένων. Αυτό θα γίνει με τη δέσμευση του Δήμου 
να κάνει το πρώτο βήμα, οικοδομώντας την εμπιστοσύνη στη διαδικασία και τα δεδομένα του. Από τη στιγμή 
που υπάρχει μια διαδικασία και ένα πλαίσιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα αρχίσουν να ανταλλάσσουν δεδομένα.

Διαλειτουργικότητα δεδομένων Η διαλειτουργικότητα των δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν καλύτερα και ευκολότερα 
διαφορετικά σύνολα δεδομένων με μεταβλητές (μεταξύ φορέων, κρατικών υπηρεσιών ή με ιδιωτικά 
δεδομένα). Οι χρήστες επομένως μπορούν να αναλύουν και να οπτικοποιούν τις πληροφορίες αλλά και να 
αναπτύσσουν άμεσα αξιοποιήσιμες πληροφορίες με νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους. Ο Δήμος της 
Θεσσαλονίκης πρέπει να θεσπίσει μια συγκριτική αξιολόγηση και να θέσει ως στόχο τη διαλειτουργικότητα 
ενός διαρκώς μεγαλύτερου αριθμού των δεδομένων της.

E. Βασικές πρακτικές για την ωρίμανση της 
πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων της 
Θεσσαλονίκης
Η επιτυχής υιοθέτηση και η ωρίμανση της πρωτοβουλίας ανοικτών 
δεδομένων της Θεσσαλονίκης απαιτεί τη συμμόρφωση με ένα σύνολο 
πρακτικών για τη συλλογή, την καταγραφή, την ιεράρχηση και τη 
δημοσίευση των δεδομένων. Κάθε διεύθυνση θα αξιολογείται ως προς την 
πρόοδο που σημειώνει στην υιοθέτηση ανοικτών προτύπων. Οι παρακάτω 
προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν από την GovLab σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
το μοντέλο ωριμότητας του Δήμου.
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ΣΤ. Επισκόπηση της οργάνωσης 
διακυβέρνησης
Η προτεινόμενη οργάνωση διακυβέρνησης που περιγράφεται στην 
Πρόταση 4 απαρτίζεται από πολλαπλούς φορείς, οι οποίοι συγκεντρώνουν 
ποικίλη εξωτερική πληροφόρηση για να επηρεάσουν και να 
μετασχηματίσουν το Dashboard “Πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη” και τα 
ανοικτά δεδομένα του. Παρακάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή της 
συμμετοχής που έχει κάθε εμπλεκόμενος φορέας στις δραστηριότητες 
διακυβέρνησης.

Ρόλος Σύντομη περιγραφή

Chief Data Officer • Προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με πολιτικές και νόμους που προωθούν την πρωτοβουλία 
ανοικτών δεδομένων

• Διασφαλίζει τη συνέχεια και τα αποτελέσματα μεταξύ της Επιτροπής και της στρατηγικής ανοικτών 
δεδομένων

• Διαχειρίζεται αποφάσεις και θέματα υψηλού κινδύνου

Συντονιστική Επιτροπή Ανοικτών 
Δεδομένων

• Επιβλέπει και εξασφαλίζει τη λογοδοσία και την πρόοδο της πρωτοβουλίας ανοικτών δεδομένων
• Αντιμετωπίζει κλιμακώσεις που θα επηρέαζαν την πρωτοβουλία
• Αντλεί πληροφορίες από εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ άλλων, την αγορά, τις ΜΚΟ και τους πολίτες, για να 

εντοπίσει αλλαγές και να θέσει προτεραιότητες

Επόπτες δεδομένων • Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των ανοικτών δεδομένων στους 
αντίστοιχους χώρους, όπως η ακαδημαϊκή κοινότητα και η βιομηχανία

• Συνεργάζονται στενά με τον Chief Data Officer για να κατανοήσουν τις διαδικασίες, να λάβουν καθοδήγηση 
για την ωριμότητα, να εντοπίσουν τις ανάγκες συμμόρφωσης, να προσδιορίσουν τα σχετικά σύνολα 
δεδομένων και να συμμετάσχουν στις διαδικασίες διακυβέρνησης για συγκεκριμένες πρακτικές δεδομένων

• Έχουν την ευθύνη να ενισχύουν σε διαρκή βάση την εμπιστοσύνη στην ποιότητα και την ορθότητα των 
δεδομένων, αλλά και να συντηρούν τα δεδομένα

• Εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα προστασίας των 
δεδομένων

Γραφείο Δημάρχου • Παρέχει στην Συντονιστική Επιτροπή τη συνολική στρατηγική κατεύθυνση 
• Δίνει ευκαιρίες για συζήτηση σχετικά με ζητήματα και κλιμακώσεις εκτός ορίων στον Chief Data Officer και 

την Συντονιστική Επιτροπή

Ανεξάρτητοι ειδικοί στον τομέα • Εκπροσωπούν διάφορα φόρουμ, όπως Open Source Organization, Open Knowledge Foundation, και άλλες 
πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων από άλλες πόλεις και χώρες

• Παρέχουν ευκαιρίες για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, νέων τεχνολογικών εξελίξεων και ανταλλαγή 
εμπειριών
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Ζ. Design Thinking
Για να κερδίσει η προσπάθεια ανοικτών δεδομένων του Δήμου της 
Θεσσαλονίκης τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική υποστήριξη, 
πρέπει να έχει αξία για την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων φορέων. Η “αξία” 
όμως μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς 
ανθρώπους και οργανισμούς. 

Για τους υπαλλήλους του Δήμου, αξία από τα ανοικτά δεδομένα και το 
Dashboard σημαίνει πρόσβαση στις πληροφορίες του Δήμου οι οποίες θα 
χρησιμεύσουν για τη διαχείριση προγραμμάτων, την θέσπιση πολιτικών και την 
έκδοση δελτίων τύπου. Αρκετές επιχειρήσεις όρισαν την αξία ως δεδομένα τα 
οποία γίνονται διαθέσιμα σε καθημερινή βάση, αν όχι συχνότερα. Είπαν ότι τα 
δεδομένα πρέπει να είναι λεπτομερέστατα και σε μηχαναγνώσιμη μορφή. Για 
τους τουριστικούς φορείς, μια στρατηγική ανοικτών δεδομένων με αξία θα 
περιλάμβανε δεδομένα τάσεων, που θα βοηθήσουν τον κλάδο να σταματήσει να 
παίρνει “ενστικτώδεις αποφάσεις”, όπως χαρακτηριστικά  ανέφερε ένας φορέας.

Με σκοπό να βοηθήσει το Δήμο και τους εμπλεκόμενους φορείς στον 
προσδιορισμό των συνόλων δεδομένων και των οπτικοποιήσεων που παρέχουν 
τη μεγαλύτερη αξία στους διαφορετικούς εμπλεκόμενους, η ομάδα της ΙΒΜ 
προσάρμοσε τη μεθοδολογία Design Thinking της IBM στο συγκεκριμένο έργο5. 
Η ομάδα της IBM επέλεξε  ως τομέα ενδιαφέροντος τον τουρισμό, ετοίμασε και 
διεξήγαγε ένα εργαστήριο Design Thinking και εντόπισε τα σύνολα δεδομένων 
που θα δημιουργήσουν ενδεχομένως τη μεγαλύτερη αξία για το Δήμο. Ο στόχος 
ήταν να μοντελοποιηθεί μια προσέγγιση η οποία να χρησιμοποιηθεί στους τομείς 
στρατηγικής προτεραιότητας. Ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα, τα οποία 
μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς προτεραιότητας του Δήμου.

Επιλογή τομέα ενδιαφέροντος
Ο τουρισμός έχει αρκετά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν κατάλληλο για 
να αξιοποιήσει τα ανοικτά δεδομένα, όπως αναφέρεται παρακάτω. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για την επιλογή 
και άλλων τομέων ενδιαφέροντος.

1. Οικονομικός αντίκτυπος
Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο τουρισμός έχει γίνει ένας από τους κυριότερους 
παράγοντες οικονομικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη. Οι καλύτερες 
επιδόσεις από την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων μπορούν να 
επιδράσουν θετικά στην απασχόληση και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

2. Ανάγκη μεγαλύτερης ευθυγράμμισης
Στον τουριστικό κλάδο δραστηριοποιούνται διάφοροι συντελεστές που έχουν 
παρόμοιους στόχους και είναι αλληλεξαρτώμενοι, αλλά λειτουργούν 
ανεξάρτητα και τις περισσότερες φορές ασυντόνιστα. Η κοινή αντίληψη και η 
κοινή χρήση δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν στην ευθυγράμμιση των 
προσπαθειών των διαφόρων συντελεστών, για παράδειγμα, των ιδιοκτητών 
ξενοδοχείων, των τουριστικών πρακτόρων και των πολιτικών ιθυνόντων. 

3. Ανάγκη βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης
Βασικές πληροφορίες, όπως η ταυτότητα των τουριστών και ο λόγος της 
επίσκεψής τους, βρίσκονται σήμερα στην κατοχή διαφορετικών οργανισμών. 

Κανένας οργανισμός ή φορέας δεν έχει επαρκή δεδομένα που θα τον 
διευκόλυναν στη διαχείριση των λειτουργιών του. Η συγκέντρωση αυτών των 
δεδομένων μέσω μιας προσέγγισης ανοικτών δεδομένων μπορεί να βοηθήσει 
στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους. 

Προετοιμασία εργαστηρίου 
Το Design Thinking είναι σε θέση να παράσχει νέα στοιχεία επειδή βοηθά 
τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την εμπειρία και τα αποτελέσματα 
που έχουν σημασία για τους χρήστες. Ο κυριότερος τρόπος επίτευξης του 
σκοπού του είναι μέσω της ανάδειξης “χαρακτήρων”, σύντομων 
περιγραφών οι οποίες εκφράζουν την ευκαιρία και τις προκλήσεις που 
βιώνουν οι καταναλωτές των ανοικτών δεδομένων και του σχετικού 
dashboard. Για την ανάδειξη αυτών των χαρακτήρων ήταν απαραίτητες οι 
συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους φορείς που ήταν είτε παραγωγοί είτε 
πιθανοί χρήστες ανοικτών δεδομένων. Η ομάδα της ΙΒΜ διεξήγαγε έξι 
συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους φορείς, καθένας από τους οποίους 
συμμετείχε στο εργαστήριο. Οι συνεντεύξεις ανέδειξαν τέσσερις 
χαρακτήρες: έναν επιχειρηματία με μια τουριστική εφαρμογή, έναν 
ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, έναν ιδιοκτήτη ταξιδιωτικού γραφείου και έναν 
δημοτικό υπάλληλο αρμόδιο για την τουριστική πολιτική.

Εργαστήριο
Το εργαστήριο βοήθησε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις 
τρέχουσες δραστηριότητες και τις προκλήσεις ενός μελλοντικού χρήστη 
του dashboard. Καθοδήγησε προοδευτικά μέσα από ασκήσεις τους
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Προσδιορισμένα σύνολα δεδομένων

Μεγάλες εκδηλώσεις Πληροφορίες από φόρουμ ταξιδιωτικών ιστότοπων

Αναφορές και σχόλια στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

Δεδομένα για ενδιαφέροντα βάσει ηλικίας και εθνικότητας

Δημογραφικά στοιχεία επισκεπτών 
(ηλικία, φύλο και άλλα)

Ψηφιακά καταρτισμένοι επισκέπτες

Εθνικότητα προέλευσης των 
επισκεπτών

Κατάλογοι με τα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις εστίασης

Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των 
επισκεπτών

Ποιοτικά δεδομένα σχετικά με την απόφαση επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη

Διεθνή ταξιδιωτικά δεδομένα Μορφωτικό επίπεδο επισκεπτών 

Δεδομένα ερευνών Εισόδημα επισκεπτών

H. Παραπομπές
1. “Open Data Handbook.” Open Knowledge International. 
http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data

2. DataSF: Evaluation and Performance Plan for Open Data.  
https://docs.google.com/document/d/1wvrSviKN8mYtx 
VVYCw7WohoujJjSFvSkY_Tj3ku8UMU/edit

3. Citizen Dashboard. City of Edmonton.  
https://dashboard.edmonton.ca

συμμετέχοντες στον ορισμό μιας μελλοντικής κατάστασης στην οποία οι 
προκλήσεις είχαν ξεπεραστεί με επιτυχία χάρη στα ανοικτά δεδομένα και 
ένα dashboard. Η άσκηση, η οποία είχε προσαρμοστεί για τις ανάγκες 
αυτού του εργαστηρίου, περιλάμβανε τα εξής:
1. Χάρτη κατανόησης: χρησίμευσε για να αντιληφθούν πλήρως  οι 

συμμετέχοντες τα συναισθήματα, τα κίνητρα και τις συμπεριφορές 
των χρηστών

2. Σενάριο τρέχουσας κατάστασης: χρησίμευσε για να κατανοήσουν οι 
συμμετέχοντες πώς χρησιμοποιούν τα δεδομένα οι χαρακτήρες για 
λήψη αποφάσεων και πού αντιμετωπίζουν προκλήσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να ξεπεραστούν με τα ανοικτά δεδομένα

3. Δηλώσεις αναγκών: σύντομες προτάσεις με βάση τα προβληματικά 
σημεία που εντοπίστηκαν στο σενάριο τρέχουσας κατάστασης, οι 
οποίες περιγράφουν ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες κάθε 
χαρακτήρα

4. Ιδεοσχηματισμό: κάθε συμμετέχων διατυπώνει και προτείνει σύνολα 
δεδομένων και τρόπους χρήσης των ανοικτών δεδομένων για την 
κάλυψη των εντοπισμένων αναγκών

5. Ιεράρχηση: οι συμμετέχοντες ιεραρχούν τα σύνολα δεδομένων που 
προσδιορίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίας με βάση τον αντίκτυπο 
και τη σκοπιμότητά τους (ως προς το χρόνο και το κόστος)

Αποτελέσματα
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τριών ωρών με τη 
συμμετοχή τουλάχιστον 40 φορέων από τον κλάδο του τουρισμού. 
Προσδιορίστηκαν τα υποψήφια σύνολα δεδομένων στα οποία ο Δήμος 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα κατά την ανάπτυξη της προσέγγισης 
ανοικτών δεδομένων για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου. 
Παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.  

Εξίσου σημαντική ήταν και η μοντελοποίηση της συνεργασίας που έλαβε 
χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου. Η ανάγκη για αυξημένη 
συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 
είναι το βασικό πόρισμα αυτής της έκθεσης. Το όφελος από τη χρήση μιας 
σχεδιαστικής προσέγγισης είναι ο ορισμός και η δημιουργία αξίας με 
αποτελεσματικό τρόπο, αλλά και η βελτίωση της συνεργασίας, η οποία 
είναι απαραίτητη για την επιτυχία πέρα από το άμεσο μέλλον.

4. Manyika, J., Chui, M., Farrell, D., Van Kuiken, S., Groves, P., and Doshi, E.A. 
“Open data: Unlocking innovation and performance with liquid 
information.” McKinsey Global Institute. Οκτώβριος 2013. 
www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/
open-data-unlocking-innovation-and-performance-with-liquid-
information 

5. H πρωτοβουλία IBM Design Thinking δημιουργήθηκε με σκοπό να μην 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην ανάπτυξη λογισμικού αλλά να 
υποστηρίξει νέες υπηρεσίες και διαχειριστικές πρακτικές.  
http://www.ibm.com/design/thinking/
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