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“Τα δεδομένα είναι το καύσιμο της 
ψηφιακής οικονομίας και η πρώτη ύλη για 

την κοινωνία της γνώσης.”
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“Τα δεδομένα οδηγούν στην πληροφορία με 
την οποία χτίζεται η γνώση. 

Η γνώση είναι δύναμη. ”
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“Το λογισμικό τρώει τον κόσμο.”



Η πρόκληση...

Δεξιότητες 
στην 

Επιστήμη 
Δεδομένων

+
Δεξιότητες 

στην 
Ανάπτυξη 

Λογισμικού

Καινοτόμες 
Εφαρμογές 

και 
Υπηρεσίες

=>



Ποιοι είμαστε

✘νέα εταιρεία αλλά με έμπειρη ομάδα 
● διαχείριση ανοιχτού πολιτιστικού περιεχομένου
● ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων και αποθετηρίων
● τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με εφαρμογές σε 

διάφορα πεδία (π.χ. πωλήσεις, “Metadata Analytics & 
Quality over OAI-PMH”)

● ανάπτυξη λογισμικού

✘προϊόντα και υπηρεσίες για την παγκόσμια αγορά 



Repository Analytics (repolytics.com)



Ανοιχτά Δεδομένα και Έξυπνες Πόλεις



Γιατί ανοιχτά δεδομένα;

✘ανοιχτά δεδομένα + οι νέες τεχνολογίες != έξυπνη πόλη 
Η τεχνολογική μόνο προσέγγιση δεν είναι αρκετή. 

✘πρωτοβουλία των έξυπνων πόλεων και ένα “city asset”

✘αναγκαία διάσταση για μια σύγχρονη, πολιτοκεντρική και 
εξωστρεφή τοπική αυτοδιοίκηση 

● αυξημένη διαφάνεια και δέσμευση
● ενίσχυση της οικονομίας (επαναχρησιμοποίηση 

περιεχομένου, ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και 
υπηρεσιών) 



Κοινό ανοιχτών δεδομένων

✘πολίτες (κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες)
✘ερευνητές, δημοσιογράφοι που θέλουν να συγκεντρώσουν 

και να αναλύσουν τα δεδομένα για να πουν ιστορίες
✘προγραμματιστές για ανάπτυξη εφαρμογών
✘άλλοι φορείς και οργανισμοί 



““Δεν μπορούμε να έχουμε 
αναλογικές κυβερνήσεις που να 

εξυπηρετούν μια ψηφιακή 
οικονομία και μια ψηφιακή 

κοινωνία.” 
(Barbara Ubaldi - ΟΟΣΑ) 



““Παρατηρούμε ότι συχνά οι άθρωποι 
θεωρούν ότι τα ανοιχτά δεδομένα είναι ένα 

συγκεκριμένο “είδος” δεδομένων – κάτι 
διαφορετικό και μοναδικό από τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούν καθημερινά στον 
οργανισμό ή την ομάδας τους – αντί για μια 

επιλογή σχετικά με τον τρόπο που οι 
άνθρωποι δημοσιεύουν δεδομένα.”

(Open Data Institute) 



Διεθνής πρακτική

c



1157 
σύνολα 

δεδομένων



540 
σύνολα 

δεδομένων



769.567
σύνολα 

δεδομένων



Ελληνική πραγματικότητα



74
σύνολα 

δεδομένων



5.532
σύνολα 

δεδομένων



Εξέλιξη ένταξης φορέων

Πηγή: www.data.gov.gr (5.2.2016 – 20.1.2017)

http://www.data.gov.gr/


Εξέλιξη συνόλων δεδομένων

Πηγή: www.data.gov.gr (5.2.2016 – 20.1.2017)

http://www.data.gov.gr/


31% 
σύνολα 

δεδομένων

15% 
δήμων 
χώρας

Πηγή: www.data.gov.gr (5.2.2016 – 20.1.2017)

http://www.data.gov.gr/


~33% 
σύνολα 

δεδομένων
(1823/5532)

~24% 
δήμων 
χώρας 

(78/325)

Σήμερα...



Top 5
Δήμος # σύνολα 

δεδομένων

Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου 148

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη 95

Δήμος Ιλίου 86

Δήμος Θεσσαλονίκης 74

Δήμος Ηρακλείου 61



Ποσοτική πρόοδος



✘ Το κίνημα των ανοιχτών δεδομένων κινδυνεύει. Τα 
ανοιχτά δεδομένα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας 
(Open Data Barometer)

✘ Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
● Εγκύκλιος για επίσπευση ενεργειών για τη διάθεση και 

χρήση των ανοικτών δεδομένων (01/2017)
● Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των 

ακοικτών δεδομένων (03/2017)  

✘ Απογραφή ανοικτών δεδομένων ελληνικών πόλεων 
2016(OKF Greece)



Το πρόβλημα

✘ποσοτική και όχι ποιοτική πρόοδος
✘τα σύνολα δεδομένων που είναι ανοιχτά τείνουν να είναι 

ξεπερασμένα, κακής ποιότητας και δύσκολο να βρεθούν
✘σπανίως είναι αδειοδοτημένα ως ανοιχτά
✘φτωχά μεταδεδομένα
✘προβλήματα στη μορφή και στη διάθεση
✘χαμηλός βαθμός διάχυσης και χρήσης
✘έλλειψη παραδειγμάτων και καλών πρακτικών
✘δεν αρκεί η ανάρτηση σε μια ιστοσελίδα



Προβλήματα στη μορφή

Πηγή: https://goo.gl/5Pks3M



Μη ενημερωμένα / περιορισμοί διάθεσης



Έλεγχος Μεταδεδομένων



Ποιοτικά Ανοιχτά Δεδομένα



“Η αξία των δεδομένων έγκειται στη 
χρήση των δεδομένων και εξαρτάται 

από την ποιότητα τους για ένα 
συγκεκριμένο σκοπό.”



Απαιτήσεις σε πολλαπλά επίπεδα...

✘ πρακτικό (π.χ. συχνές ενημερώσεις για αλλαγές)
✘ νομικό (κατάλληλη άδεια χρήσης)
✘ τεχνικό (π.χ. μορφότυπος, δομή, κανάλια διάθεσης)
✘ κοινωνικό (π.χ. ανάπτυξη κοινοτήτων, υποστήριξη)



Δείκτες ποιότητας

✘ υπάρχουν αλλά δεν είναι πλήρεις 
✘ αξιολογούν την ποιότητα πολύ διαφορετικά 
✘ η ποικιλομορφία των υφιστάμενων δεικτών αποτρέπει μια 

στοχοθετημένη και στρατηγική προσέγγιση  



Βελτίωση της ποιότητας

✘βελτιώνοντας τον τρόπο παραγωγής

✘χρήση προτύπων (community-driven)
● 5* Open Data (Tim Berners-Lee) 
● Open Data Certificates (ODI)

✘ εργαλεία για καθαρισμό / επικύρωση δεδομένων
● OpenRefine
● DataCleaner
● csvlint.io 



Άλλες πρωτοβουλίες

✘τα ανοιχτά δεδομένα πρέπει να είναι μια μακροπρόθεσμη 
δέσμευση

✘ανάδειξη επιτυχημένων παραδειγμάτων χρήσης 
✘επαναχρησιμοποίηση από φορείς και υπηρεσίες της πόλης
✘άνοιγμα δεδομένων με βάση τη ζήτηση
✘ένίσχυση της κουλτούρας της ανοιχτότητας
✘προώθηση “data literacy” και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
✘εμπλοκή των πολιτών 



““κάποια χρόνια πριν το κίνημα 
των ανοιχτών δεδομένων ήταν 
σε αχαρτογράφητα νερά, τώρα 
έχει μια παγκόσμια δυναμική. 
Αυτό που χρειάζεται είναι ένα 
“focus shift” από την ποσότητα 

στην ποιότητα.”  



“
“Έξυπνες θα είναι οι πόλεις που θα 
βελτιώσουν τη λειτουργία τους, θα 

χρησιμοποιούν δεδομένα για τη λήψη 
αποφάσεων και θα χρησιμοποιούν την 

ψηφιακή τεχνολογία για να συμμετέχουν 
ενεργά οι πολίτες. ”  



Ευχαριστώ!

Email:
nomikos@intelibility.com



Πηγές

✘Open Data Barometer - https://goo.gl/6qwV8p 
✘Open Data Portal - https://goo.gl/u2BncW 
✘Εθνική Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων - http://data.gov.gr/ 
✘Εγχειρίδιο Ανοιχτών Δεδομένων - https://goo.gl/J9pu0 
✘Ποιότητα ανοιχτών δεδομένων: η επόμενη αλλαγή στα 

ανοιχτά δεδομένα - https://goo.gl/CeIv3G 
✘Δημόσιοι φορείς και ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα - 

https://goo.gl/5Pks3M 
✘Απογραφή Ανοιχτών Δεδομένων Ελληνικών Πόλεων 2016 

(OKF Greece) - https://goo.gl/z7EXqn  

https://goo.gl/6qwV8p
https://goo.gl/u2BncW
http://data.gov.gr/
https://goo.gl/J9pu0
https://goo.gl/CeIv3G
https://goo.gl/5Pks3M
https://goo.gl/z7EXqn
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