
Κοινοί ανοιχτοί πόροι στην 
Παιδεία

Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές
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Γενικά Αρχεία του Κράτους
Εφαρμόζοντας τις πολιτικές των ανοιχτών 

δεδομένων 
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Ι. Ανοιχτά δεδομένα

•Ν. 3448/2006 

•Ν. 4305/2014

•Ν. 1946/1991
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• Κεντρική υπηρεσία 

• Περιφερειακές υπηρεσίες (16)

Αναρτήθηκαν συνολικά: 674 datasets 

Formats: xls, xlsx

Ανάρτηση δεδομένων (2016-2017)
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Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση 
ανοιχτών δεδομένων (Αθήνα, Απρίλιος 2017_για το 

έτος 2016)

4.1 Ποσοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων της εφαρμογής του 

Ν.4305/2014 (σ.26, σ. 41):

Παράδειγμα ενεργοποίησης 
είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους…

πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση ενός μεγάλου αριθμού 
datasets (409), η οποία οδήγησε και σε ραγδαία αύξηση των 
αναρτηθέντων συνόλων δεδομένων…από λοιπούς φορείς η 
μεγαλύτερη συμμετοχή εντοπίζεται από τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους τα οποία λόγων της φύσης και της αποστολής 
τους ανάρτησαν σημαντικό αριθμό δεδομένων…
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• Ειδική μνεία αξίζει στα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους τόσο για την ποιότητα όσο και για 
την ποσότητα των συνόλων δεδομένων που 
ήδη παρέχουν για περεταίρω χρήση και τα 
οποία με την παρουσία και τη συνέπειά τους 
αποτελούν καλή πρακτική και για άλλους 
φορείς της δημόσιας διοίκησης.
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αδειοδότηση-τέλη

για περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση με τους ακόλουθους 

όρους : 

CC BY-NC

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική 

Χρήση 

Δεν εισπράττονται τέλη (απαιτείται 

η προηγούμενη αλλαγή της 

υφιστάμενης νομοθεσίας)

7



Data.gov.gr

http://data.gov.gr/dataset?organization=gak&_tags_limit=0
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http://data.gov.gr/dataset?organization=gak&_tags_limit=0


EU Open Data Portal

europeandataportal.eu : [https://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/arxeio-e8nikoy-

orfanotrofeioy-arrenwn-kalamatas]
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https://www.europeandataportal.eu/
https://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/arxeio-e8nikoy-orfanotrofeioy-arrenwn-kalamatas


@rxeiomnimon

arxeiomnimon.gak.grarxeiomnimon.gak.gr

10

http://arxeiomnimon.gak.gr/
http://arxeiomnimon.gak.gr/


APEX/APENET

http://www.archivesportaleurope.net
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http://www.archivesportaleurope.net/


ΙΙ. εκπαιδευτική διαδικασία-
διδακτική της ιστορίας

• Σύνδεση των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. με 
σχολικές μονάδες

• Παροχή κατάλληλου υλικού για τη 
διδασκαλία της Ιστορίας (και της τοπικής)
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• Η τεράστια ποικιλία του αρχειακού υλικού 
που διαχειρίζονται τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους, ως εθνική αρχειακή Υπηρεσία, 
επιτρέπει τη διδακτική αξιοποίησή τους.  
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ΙΙ.2. Εκπαιδευτικά προγράμματα

• Κεντρικός σχεδιασμός

• Ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

• Ένταξη των αρχείων, μέσω του Υπ. Παιδείας, 
στην εκπαιδευτική διαδικασία
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