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Ανοικτά Δεδομένα και Κύπρος

εναρμόνιση ΚΔ “περί της 
Περαιτέρω Χρήσης των ΠΔΤ 
Ν. 132(I)/2006”

PSI Directive 
(2003/98/EC)

Launch the 1st edition of 
National OD Portal 

Εισαγωγή νέου νόμου στη βάση της 
αναθεωρημένης Οδηγίας PSI

Ψήφιση Ν.205(Ι)/2015Εθνικό Σχέδιο
Δράσης 2012-2016

1ο Open Data Forum

Ιούνιος 2016

2006 2014 2016 2020

2012 2015 2017

Εργαστήρια για τους Δ.Φ.
Ιούλιος 2016

1ο Open Data Hackathon
Σεπτέμβριος 2016

2ο Open Data Hackathon

Σεπτέμβριος 2018

Εθνικό Σχέδιο
Δράσης 2017-2022
o Νομοθεσία
o Υποδομή (portal)
o Παροχή εκπαίδευσης
o Προώθηση

Νοέμβριος 2018
Το data.gov.cy
αξιολογείται ως η 
κορυφαία Πύλη 
Ανοικτών Δεδομένων 
στην ΕΕ

2018

Ψήφιση 
Ν.143(Ι)/2021
o Δεδομένα Υψηλής Αξίας
o Συμβούλιο Διακυβέρνησης
o Ερευνητικά Δεδομένα
o Θεσμοθέτηση Λειτ. Α.Δ.

2021

Μελέτη Ανάλυσης 
Αντικτύπου
Τα αποτελέσματα είναι 
διαθέσιμα στο data.gov.cy

Καθορισμός Δεδομένων Υψηλής 
Αξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
16μηνη προθεσμία εφαρμογής

Ψήφιση Κανονισμού 
για HVDs

2022



Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2022
Κύριοι Άξονες Δράσης





Εθνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy



Ανοικτά Δεδομένα και Έξυπνες Πόλεις

Πηγή: Aligning open data to smart city context (Ojo, Curry, & Zeleti, 2015)



Αντίκτυπος Ανοικτών Δεδομένων στη Βιώσιμη Κινητικότητα 

Βέλτιστη Διαχείριση Στάθμευση

• Βελτίωση της διαχείρισης των χώρων στάθμευσης (διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, τιμολόγηση, ΑΜΕΑ, κλπ)

• Πλήθος εφαρμογών σε διεθνές επίπεδο (Dublin Parking, Wazypark, Nycway, Park.It, Nicosia Municipality κλπ) 

‘Έξυπνη Διαχείριση Κυκλοφορίας

• Η ύπαρξη real-time APIs όπως HSL, Park Shark, Chicago Traffic Tracker και το TRANSIT έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της κυκλοφορίας, επιφέροντας: (α) 
περισσότερη ασφάλεια, μέσω παροχής συμβουλών, προειδοποιήσεων για πιθανές περιοχές ατυχημάτων, (β) μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω παροχής 
ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της κυκλοφορίας και προτάσεων για εναλλακτικές διαδρομές.

Καλύτερος Σχεδιασμός Μετακινήσεων

• Εφαρμογές όπως το City Mapper, Transporter, Moovit, TFL API, Motion, κλπ, έχουν καταστήσει τις μετακινήσεις ευκολότερες και γρηγορότερες. Οι πολίτες πλέον 
μπορούν να σχεδιάσουν τις διαδρομές τους με βάση το ποια είναι γρηγορότερη ή φθηνότερη συνδυάζοντας δημόσιες συγκοινωνίες (λεωφορεία, τρένα, φέρρυς, κλπ), 
περπάτημα ή ακόμα και ποδήλατο.

Ενεργή Κινητικότητα

• Προώθηση της ενεργής κινητικότητας, του συνδυασμού δηλαδή των μετακινήσεων με τη φυσική άσκηση (ποδήλατο, περπάτημα, πατίνι, κλπ). Εφαρμογές όπως το 
Helsinki Bikes, Adopt a Sidewalk και της Next Bike προωθούν τη χρήση εναλλακτικών μέσω μετακίνησης και συμβάλλουν στη μείωση των ρύπων.

Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης

• Η ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών για την παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης της αέρα και του νερού ακόμα και παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου σε 
αστικό περιβάλλον (noise pollution) έχει συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση στα θέματα περιβάλλοντος και στην υιοθέτηση «καθαρότερων» λύσεων για τις 
μετακινήσεις (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδήλατα, κλπ). (πχ Air Quality Cyprus)

Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας

• Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις έξυπνες υποδομές, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις χρήσεις της γης, κλπ εάν διατεθούν σαν ανοικτά δεδομένα ανοίγουν 
τεράστιες προοπτικές για την έρευνα και την καινοτομία. (πχ παρουσιάσεις ΚΟΙΟΣ που προηγήθηκαν) και ανατροφοδοτούν με τη σειρά τους τα προγράμματα έξυπνων 
πόλεων.

Κινητικότητα ως Υπηρεσία (MaaS)

• Προώθηση της κινητικότητας ως υπηρεσία. Η τεχνολογική πρόοδος και τα ανοικτά δεδομένα έχουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη υπηρεσιών MaaS (κοινή χρήση 
αυτοκινήτων, ταξί, ποδηλάτων, κλπ) Παραδείγματα: whim, moovit, smile. Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ανοικτών APIs από τους διάφορους πάροχους τα οποία 
θα μπορούν να ενσωματωθούν σε μια κεντρική πλατφόρμα.



Διαθεσιμότητα Ανοικτών Δεδομένων Κινητικότητας στην Κύπρο



Τελευταίες Εξελίξεις - Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Ν.143(Ι)/2021 – περί των Ανοικτών Δεδομένων και της Περαιτέρω Χρήσης των ΠΔΤ, Νόμος

▪ Επέκταση πεδίου εφαρμογής 
▪ Εισαγωγής Θεσμού Δεδομένων Υψηλής Αξίας (6 θεματικές κατηγορίες περιλαμβανομένης της Κινητικότητας)
▪ Πρόνοια για σύσταση Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ανοικτών Δεδομένων
▪ Ερευνητικά Δεδομένα από δημόσια ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενες έρευνες →Ανοικτά 
▪ Θεσμοθέτηση Λειτουργού Ανοικτών Δεδομένων

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για Δεδομένα Υψηλής Αξίας (Δεκέμβριος 2022)

▪ 6 Θεματικές Κατηγορίες - καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 1024/2019

(α) Γεωχωρικές πληροφορίες 
(β) Γεωσκόπηση και περιβάλλον 
(γ) Μετεωρολογικές πληροφορίες

▪ για κάθε σύνολο δεδομένων που εντάσσεται στα δεδομένα υψηλής αξίας (HVDs), καθορίζονται τα πεδία που 
να περιλαμβάνει, τους μορφότυπους, τους τρόπους διάθεσης, τις άδειες χρήσης, κ.α.

▪ Ο Κανονισμός ψηφίστηκε στις 14/11/2022 και αναμένεται η δημοσίευσή του εντός των επόμενων εβδομάδων.

(δ) Στατιστικές 
(ε) Εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών 
(στ) Κινητικότητα



Κύριες Επιδιώξεις 2023

▪ Υποστήριξη ΔΦ για εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κανονισμού για Δεδομένα Υψηλής Αξίας (HVDs) (υπό εξέλιξη)

▪ Καταρτισμός Σχεδίου Δράσης 2023-2027 (Μάρτιος 2023)

▪ Σύσταση και Λειτουργία Συμβουλίου Διακυβέρνησης (2ο τρίμηνο 2023)

▪ Ανάπτυξη της 3ης έκδοσης της Πύλης data.gov.cy (Οκτώβριος 2023)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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