
Το OpenBudgets.eu είναι ένα χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με σκοπό την υποστήριξη δημοσιογράφων, 
δημόσιων κοινωνικών οργανισμών, ΜΚΟ, πολιτών και δημόσιων διοικήσεων, παρέχοντας μια επισκόπηση δημόσιων 
δεδομένων προϋπολογισμού και δαπανών, καθώς και σχετικών εργαλειών και “ιστοριών”, για την υποστήριξη υπηρεσιών και 
την αμερόληπτη δημοσιονομική διαφάνεια.

Εργαλείο: Open Spending

Η ανοιχτότητα και η διαφάνεια μπορούν να λειτουργήσουν ως 
αντικίνητρο στην διαφθορά. Η τωρινή έλλειψη των ανοιχτών 
προϋπολογισμών και των ανοιχτών δεδομένων συναλλαγών καθιστά 
δύσκολη την παροχή μιας συνολικής εικόνας των δημόσιων δαπανών 
για τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους. Ακόμα πιο δύσκολη 
αποδεικνύεται η σύγκριση των προϋπολογισμών μεταξύ των 
διοικητικών περιοχών και των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.

Η πλατφόρμα του OpenBudgets.eu σχεδιάστηκε για τις δημόσιες 
διοικήσεις, τους πολίτες, τις ΜΚΟ, τους οργανισμούς των ΜΜΕ, 
τις δημόσιες υπηρεσίες, και ενδιαφερόμενους που εργάζονται με 
δημοσιονομικά δεδομένα. Η πρόκληση του έργου είναι να παρέχει 
μία πλατφόρμα ανάπτυξης/διεύρυνσης που είναι εύκολη στην χρήση, 
προσαρμοστική, και ελκυστική για όλους αυτούς τους διαφορετικούς 
χρήστες.

Το OpenSpending είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει μια πληθώρα 
εργαλείων για την εργασία με δημοσιονομικά δεδομένα.
 
Καθώς το OpenBudgets.eu ως σύνολο αποτελεί μια σειρά από επεκτάσεις 
πάνω και γύρω από τον πυρήνα της πλατφόρμας του OpenSpending, 
κυρίως για τη μετατροπή και το χειρισμό των δεδομένων σε μορφή RDF 
και την εξειδικευμένη ανάλυση δεδομένων, ο πυρήνας του OpenSpending 
έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί ως μέρος του έργου.

Τα βασικά συστατικά περιλαμβάνουν: 

• Τον OS Packager, ένα διαδραστικό πακέτο μοντελοποίησης 
δεδομένων που επιτρέπει την επισήμανση πρωτογενών δημο-
σιονομικών δεδομένων στο σημασιολογικό μοντέλο του Open-
Spending, το Fiscal Data Package.  
http://next.openspending.org/packager/ 

• Τον OS Viewer, μια ισχυρή εφαρμογή για την 
οπτικοποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων 
σε μια ποικιλία από διαφορετικές μορφές                                                                                                               
http://next.openspending.org/viewer/ 

• Τo OS API, ένα πλούσιο API για τη διεξαγωγή ερωτημάτων πάνω 
σε δημοσιονομικά δεδομένα, το οποίο χρησιμοποιείται άμεσα από 
το OBEU microsite και το οποίο αξιοποίηθηκε για την ανάπτυξη 
- συμβατών με το API - εργαλείων πάνω στα RDF μέρη της 
πλατφόρμας του OpenBudgets.eu, Rudolf και Indigο. 

• Τον OS Explorer, μια εφαρμογή για την αναζήτηση και την ανα-
κάλυψη συνόλων δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί στην 
πλατφόρμα OpenSpending 
http://next.openspending.org/explorer/

Το OpenSpending  είναι ένα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από το Διεθνές Ίδρυμα Ανοιχτής 
Γνώσης. Πολλές από τις δυνατότητες που αναπτύχθηκαν εκ μέρους του χρηματοδοτούμενου 
από το πρόγραμμα Horizon 2020 ερευνητικό έργο OpenBudgets.eu θα ενσωματωθούν στο 
OpenSpending και το αντίστροφο. 
Επικοινωνία: Diana Krebs - diana.krebs@okfn.org
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Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, HORIZON 2020, με αριθμό σύμβασης No 645833.
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