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δεδομένα για άνοιγμα

1. ποια δεδομένα προτείνεται να ανοίξουν; 

2. ποιοι δημιουργούν αυτά τα δεδομένα;

3. που υπάρχουν τώρα αυτά τα δεδομένα;

4. τι λείπει τώρα σε αυτά τα δεδομένα από άποψη ανοιχτότητας;

προσδοκία αξίας

5. αν αυτά τα δεδομένα ανοίξουν, θα βοηθήσουν την ανάπτυξη διευκολύνοντας την 

επιχειρηματικότητα; με ποιον τρόπο;

6. θα βοηθήσουν την κοινωνία, διευκολύνοντας την καθημερινή ζωή; με ποιον τρόπο;

7. θα βοηθήσουν την ενημέρωση, διευκολύνοντας την δημοσιογραφική έρευνα; με 

ποιον τρόπο;

8. θα βοηθήσουν την εκπαίδευση, διευκολύνοντας την επιστημονική έρευνα; με ποιον 

τρόπο;

9. θα βοηθήσουν την παραγωγή δημόσιας πολιτικής σε κάποιον τομέα; με ποιον 

τρόπο;

10.θα βοηθήσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη δημόσια συμμετοχή; με ποιον τρόπο;

ιχνηλάτηση οικοσυστήματος

11.σε τι αναφέρονται αυτά τα δεδομένα; ποιος τo παράγει; ποιος τo χρειάζεται;
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12.αν ανοίξουν αυτά τα δεδομένα, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να χάνουν; ποιοι είναι 

και με ποιον τρόπο μπορεί να χάνουν;

13.αυτοί τους οποίους αφορούν αυτά τα δεδομένα συνεργάζονται; αισθάνονται 

αντίπαλοι; με ποιον τρόπο;

14.θα μπορούσαν όσοι κερδίζουν και όσοι χάνουν να συνεργαστούν ώστε κανείς να μην

χάνει; με ποιον τρόπο; 

15.θα μπορούσαν όσοι κερδίζουν και όσοι χάνουν να συνεργαστούν ώστε να 

δημιουργήσουν νέα οφέλη; με ποιον τρόπο;

υποδοχή επιρροής

16.από όσους αφορά το άνοιγμα των δεδομένων, ποιοι έχουν ασκήσει επιρροή στην 

πρόταση;

17.σε ποιο στάδιο εκφράστηκε η επιρροή τους; με ποιον τρόπο ενσωματώθηκε;

υλοποίηση

18.όταν ανοίξουν αυτά τα δεδομένα, πως θα είναι;

19.σε ποια πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμα;

20.τι λειτουργίες θα προσφέρονται για να τα χειριστούμε;

έννοια επιτυχίας

21.το άνοιγμα των δεδομένων τι θα πρέπει τελικά να καταφέρει ώστε να θεωρηθεί 

επιτυχές;

22.ποιος θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι τελικά πέτυχε τον στόχο του;

23.μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε υφιστάμενα κριτήρια για επιβεβαίωση 

της επιτυχίας; ποια;

24.χρειάζεται να επινοήσουμε οποιαδήποτε νέα κριτήρια για επιβεβαίωση της 

επιτυχίας; ποια;
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