
 

Το έργο Openbudgets.eu παρουσιάζει την εργαλειοθήκη για τη διαφάνεια στα 
δημοσιονομικά δεδομένα (έκδοση beta) 
 
Βερολίνο, Νοέμβριος XX, 2016 - Σήμερα, η επίσημη κυκλοφορία της έκδοσης beta του 
OpenBudgets είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Το χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 ευρωπαϊκό έργο Openbudgets.eu επιδιώκει να προωθήσει τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία στα δημόσια οικονομικά στοιχεία, με την παροχή στους 
δημοσιογράφους, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις ΜΚΟ, στους πολίτες και 
στις δημόσιες διοικήσεις, τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακά διαδικτυακά εργαλεία που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική επεξεργασία και την ανάλυση οικονομικών στοιχείων. 
 
Για την έκδοση beta, έχουμε αναπτύξει εργαλεία γύρω από τους τρεις πυλώνες του έργου: 
ανάλυση δεδομένων, τη συμμετοχή των πολιτών και τη δημοσιογραφία. Στον τομέα της 
ανάλυση των δεδομένων, παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο πρόβλεψης χρονοσειρών που 
ενσωματώνεται στο OpenSpending και προβλέπει και οπτικοποιεί την ανάπτυξη των 
προϋπολογισμών στο μέλλον. Σχετικά με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η 
συμμετοχική διασύνδεση του προϋπολογισμού επιτρέπει στους χρήστες να 
προ-επισκοπήσουν την αλληλεπίδραση με τη διαδικασία κατανομής του προϋπολογισμού. 
Τέλος, ο ιστοχώρος που έχει λάβει ιδιαίτερα θετικά σχόλια σχετικά με τις «συνταγές 
μαγειρέματος των προϋπολογισμού», τονίζει τη δημοσιογραφική αξία των στοιχείων των 
προϋπολογισμών με την απαρίθμηση περιπτώσεων στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
διερεύνηση της διαφθοράς. 
 
Εργαλεία, δεδομένα και ιστορίες θα προστίθενται συνεχώς και θα βελτιώνονται κατά τους 
επόμενους μήνες καθώς τρεις μεγάλης κλίμακας πιλοτικά σενάρια στους τομείς του 
συμμετοχικού προϋπολογισμού, της δημοσιογραφίας δεδομένων και της πρόληψης της 
διαφθοράς θα ξεκινήσουν, ώστε να αποκτηθεί γνώση και καλύτερη κατανόηση των σχετικών 
διαδικασιών. Η γνώση αυτή θα ανατροφοδοτηθεί στη συνολική πλατφόρμα για τα 
δημοσιονομικά δεδομένα. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου OpenBudgets.eu, αναπτύσσονται εργαλεία για την 
ανάλυση των δημοσιονομικών στοιχείων. Στην πλατφόρμα των δημοσιονομικών στοιχείων, 
οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν, να απεικονίσουν, να αναλύσουν και να συγκρίνουν 
τα οικονομικά δεδομένα τους. Ειδικά εργαλεία θα προσφερθούν στο κοινό στο οποίο 
απευθυνόμαστε: τους Δήμους, τις οργανώσεις που είτε εφαρμόζουν ή ενθαρρύνουν τους 
συμμετοχικούς προϋπολογισμούς και τους δημοσιογράφους. Οι Δήμοι μπορούν να 

 



 

χρησιμοποιούν ενσωματωμένους μικρούς ιστοχώρους (micro-sites) για να δημοσιεύουν 
στοιχεία του προϋπολογισμού τους και των δαπανών τους στις τοποθεσίες Ιστού τους. Οι 
οργανώσεις που εφαρμόζουν ή ενθαρρύνουν τους συμμετοχικούς προϋπολογισμούς 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και την παρακολούθηση 
της διαδικασίας των συμμετοχικών προϋπολογισμών. Τέλος, για τους δημοσιογράφους, 
παρέχονται ειδικά εξατομικευμένα εργαλεία και σχετικοί οδηγοί. 
 
Ως μέρος της beta έκδοσης, το έργο OpenBudgets.eu προσκαλεί το κοινό να 
χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο openbudgets.eu και καλεί τους χρήστες 
να υποβάλουν σχόλια / παρατηρήσεις / ιδέες στη διεύθυνση info@openbudgets.eu.  
 
Το έργο OpenBudgets.eu χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020 και 
υλοποιείται από μια διεθνή κοινοπραξία εννέα εταίρων: το Διεθνές Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης 
(Open Knowledge International), τη Δημοσιογραφία ++ (Journalism ++), το Ίδρυμα Ανοιχτής 
Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Greece), το Πανεπιστήμιο της Βόννης, το Fraunhofer 
IAIS, το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Γερμανίας (Open Knowledge Deutschland), το Fundación 
CIVIO, τη Διεθνή Διαφάνεια-ΕΕ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Πράγας. 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://openbudgets.eu 
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