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Το πρόβλημα

● Η χαρτογράφηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των φορέων 
της Δημόσιας Διοίκησης

● ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ~ 3500 φορείς
● Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης:

○ 5 Ανεξάρτητες Δημόσιες Υπηρεσίες 
○ 30 Ανεξάρτητες Αρχές
○ 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
○ 348 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (325 Δήμοι και 13 

Περιφέρειες)
○ 18 Υπουργεία στους οποίους υπάγονται άλλοι 1054 φορείς

● Ένα σύνθετο τοπίο υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που δεν 
αποτυπώνεται με έναν ενιαίο τρόπο στα σχετικά Φ.Ε.Κ.

● Δεν υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα τα σχετικά Φ.Ε.Κ.



Φορείς ανά υπουργείο



Η ευκαιρία

● Google Summer of Code (2018)

● Ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα για την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας 
○ Εντοπισμού των σχετικών Φ.Ε.Κ.
○ Εξαγωγής της δομής των φορέων (υπηρεσίες)
○ Εξαγωγής των αρμοδιοτήτων τους

● https://github.com/eellak/gsoc2018-GG-extraction 
Προγραμματιστής: Chris Karageorgiou Kaneen
Μέντορες: Η. Βαρλάμης, Σ. Καπιδάκης, Θ. Καρούνος

https://github.com/eellak/gsoc2018-GG-extraction


Η διαδικασία



Οι δυσκολίες

● Μεγάλη καθυστέρηση στην ανάκτηση ΦΕΚ από το Ε.Τ.

● Προβλήματα στην ανάκτηση του TXT από ορισμένα PDF
○ αλλοιωμένο κείμενο (κυρίως όπου υπήρχαν πίνακες)
○ θόρυβος (επικεφαλίδες, υποσέλιδα, αριθμοί σελίδων)

● Προβλήματα στην επεξεργασία των πολυεπίπεδων λιστών

● Ετερογένεια
○ Υπάρχει μια αδρή δομή στα ΦΕΚ των περισσοτέρων 

οργανισμών, 
○ Υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά για τον 

προσδιορισμό της ανάθεσης αρμοδιοτήτων
○ Δεν υπάρχει καθορισμένο πρότυπο για την περιγραφή ενός 

οργανισμού



Όλα τα Φ.Ε.Κ. στο Internet Archive

https://archive.org/details/greekgovernmentgazette 
Όλα τα ΦΕΚ ανεβαίνουν αυτόματα και έχουν URI

https://archive.org/details/greekgovernmentgazette


Η δομή του Φ.Ε.Κ.
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ΔΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ



Τα χαρακτηριστικά

● Χρήση αρίθμησης της παραγράφου
○ άλλοτε αριθμοί, άλλοτε Ελληνικά γράμματα, άλλοτε 

παρένθεση, άλλοτε τελεία και συχνά εναλλαγές αυτών
○ σπανιότερα, αλλαγή της αρίθμησης εντός της παραγράφου

● Χρήση συγκεκριμένων λέξεων (ή ζευγών) κυρίως στην αρχή 
της παραγράφου
○ π.χ. αναθέτει, μεριμνά, επιβλέπει, Τμήμα, Υπηρεσία, 

Διεύθυνση, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Οικονομικού, θέσεις 
ΠΕ, θέση ΤΕ

● Συγκέντρωση παραγράφων ανάθεσης αρμοδιοτήτων εντός 
του ίδιου άρθρου και σε συνεχόμενες θέσεις



Η επέκταση

● ΕΕΛΛΑΚ 2019

● Επέκταση του λογισμικού ανοικτού κώδικα για τον αυτόματο 
χαρακτηρισμό ΦΕΚ οργανισμών σε επίπεδο παραγράφου με 
χρήση μηχανικής μάθησης και η ανάπτυξη μηχανισμών για 
τη διαρκή εκπαίδευση των μοντέλων

● https://github.com/kontopoulos/gsoc2018-GG-extraction  
Προγραμματιστής: Γιάννης Κοντόπουλος
Μέντορες: Η. Βαρλάμης, Θ. Καρούνος

https://github.com/kontopoulos/gsoc2018-GG-extraction


Βελτιώσεις

● Βελτίωση της προεπεξεργασίας του κειμένου
○ αφαίρεση stopwords
○ αποκοπή καταλήξεων (stemming)

● Αυτόματη δημιουργία λεξικών (trie indices) με λέξεις ή ζεύγη 
λέξεων που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στην 
αρχή παραγράφων ενδιαφέροντος απ’ ότι συνολικά, σε 
δεδομένα εκπαίδευσης.

● Αυτόματη εξαγωγή γνωρισμάτων μορφοποίησης, χρήσης 
λεξιλογίου, και εκπαίδευση ταξινομητών

● Εξαγωγή χαρακτηρισμών σε CSV αρχεία, δυνατότητα 
χειροκίνητης διόρθωσης και επανεκπαίδευσης 



Κύκλος εκπαίδευσης και χαρακτηρισμού

● Χαρακτηρισμός σε τρία επίπεδα
○ Επίπεδο ΦΕΚ: ΦΕΚ οργανισμού ή άσχετο
○ Επίπεδο άρθρου: Άρθρο περιγραφής της δομής του 

φορέα, ανάθεσης αρμοδιότητας ή περιγραφής της 
στελέχωσης

○ Επίπεδο παραγράφου: Παράγραφος που ονομάζει μια 
υπηρεσία του φορέα (Org), παράγραφος που αναθέτει 
αρμοδιότητες σε υπηρεσία (RespA), παράγραφος που 
περιγράφει μια ή περισσότερες θέσεις (Position)



Το αποτέλεσμα

● Αναλύθηκαν 492 Φ.Ε.Κ. από το 2008 μέχρι το 2018
● Τα 217 Φ.Ε.Κ που χαρακτηρίστηκαν ως Φ.Ε.Κ. οργανισμών, 

περιλαμβάνουν
○ ΦΕΚ ίδρυσης οργανισμών
○ ΦΕΚ υπουργείων
○ Τροποποιητικά ΦΕΚ
○ Εφαρμοστικά ΦΕΚ Ευρωπαϊκών οδηγιών
○ ΦΕΚ συγχώνευσης οργανισμών

● Στο σύνολό τους περιλαμβάνουν ανάθεση αρμοδιοτήτων ή 
αναδιανομή αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες δημοσίων 
οργανισμών



Επίβλεψη και διόρθωση
https://thodoris.github.io/fekextractor/ 

https://thodoris.github.io/fekextractor/


Επόμενα βήματα

● Ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου γραφικού περιβάλλοντος 
(GUI) επισημείωσης και διόρθωσης στα επεξεργασμένα ΦΕΚ

● Αυτόματος εντοπισμός και εξαγωγή επώνυμων οντοτήτων στα 
ΦΕΚ (Named Entity Recognition), σε επίπεδο διεύθυνσης, 
τμήματος, ρόλου

● Σύνδεση με το API της Απογραφής 
(https://hr.apografi.gov.gr/api.html)

● Αποτύπωση της εξαγόμενης πληροφορίας σε ένα πιο ευέλικτο 
σημασιολογικό πλαίσιο (π.χ. RDF)

● Δημιουργία ενός κοινού template για την περιγραφή φορέων 
και των αρμοδιοτήτων τους

https://hr.apografi.gov.gr/api.html


https://opengov.ellak.gr/, 
https://opendata.ellak.gr/, 

https://odi.ellak.gr/, 
https://ellak.gr/

Ηρακλής Βαρλάμης,  varlamis@hua.gr 

Ευχαριστώ!
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