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Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013 

 

 

Απολογισμός 

Ημέρας Ανοικτών Δεδομένων 2013 
 

 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου 

«Αθηνά», και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 

(ΕΕΛ/ΛΑΚ), διοργάνωσαν για μία ακόμα χρονιά την Ελληνική Ημέρα Ανοικτών 

Δεδομένων. Με αυτή την εκδήλωση, η κοινότητα ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα 

γιόρτασε, μαζί με εθελοντές από 109 άλλες χώρες στον κόσμο, την Παγκόσμια  

Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων. 

Η Ελληνική Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων συνέχισε την παράδοση αντίστοιχων 

διοργανώσεων που έχουν γίνει από το ΙΠΣΥ σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ από το 

2010. Αυτή τη χρονιά, περισσότερα από 160 μέλη της κοινότητας ανοικτών 

δεδομένων έδωσαν το παρόν, επιτυγχάνοντας ένα ορόσημο για τα ανοικτά 

δεδομένα στην Ελλάδα. Η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η προσπάθεια από όλους 

τους εθελοντές ήταν μια πραγματική επιτυχία!  

Ο Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Ε.Κ. «Αθηνά», καλωσόρισε όλους τους 

συμμετέχοντες και επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά την αφοσίωση του Ε.Κ. «Αθηνά» 

στην υποστήριξη των ανοικτών δεδομένων, τόσο μέσω της συμμετοχής σε 

Ευρωπαϊκές ερευνητικές δραστηριότητες όσο και μέσω εθελοντικής εργασίας 

ερευνητών του «Αθηνά». Μεταξύ άλλων, τόνισε τα σημαντικά οφέλη από το 

geodata.gov.gr, την πύλη ανοικτών δεδομένων που έχει αναπτύξει το ΙΠΣΥ και 

παρουσίασε την τρέχουσα δουλειά του Ε.Κ. «Αθηνά» σε υποδομές για ανοικτά 

δεδομένα, στα πλαίσια των OpenAIRE, CLARIN, GeoKnow, και πολλών άλλων 

ερευνητικών έργων. 

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης, ήταν 

επίσης παρών στη διάρκεια της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των 

ανοικτών δεδομένων για τη διαφάνεια και την παρακολούθηση της φορολογικής 

διαχείρισης. Επιπλέον, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες να αναμένουν ακόμα 

περισσότερα ανοικτά οικονομικά δεδομένα από τον Ελληνικό δημόσιο τομέα στο 

προσεχές μέλλον, και κάλεσε όλους τους εθελοντές να συνδράμουν τη δημόσια 

διοίκηση μεταφέροντας γνώση και αναπτύσσοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Ακολούθησε μία σειρά σύντομων παρουσιάσεων, όπου ερευνητές και 

επαγγελματίες από τον χώρο των ανοικτών δεδομένων παρουσίασαν σχετικές 

τεχνολογίες, εργαλεία, και πρωτοβουλίες. Στις σημαντικές στιγμές της εκδήλωσης 

συγκαταλέγεται η ανακοίνωση για τη δοκιμαστική λειτουργία του datahub.gr, μίας 

πύλης ανοικτών δεδομένων που έχει αναπτυχθεί από το ΙΠΣΥ με το σκοπό να 

υποστηρίξει τη δημόσια διοίκηση στη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων (Σπύρος 
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Αθανασίου). Επίσης, τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα GeoKnow (Γιώργος 

Γιαννόπουλος) και DIACHRON (Γιώργος Παπαστεφανάτος) παρουσίασαν τη δουλειά 

που σχεδιάζεται να γίνει στην κατεύθυνση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων 

και τη διαχείριση της προέλευσης στον Ιστό των Δεδομένων, καθώς και τη 

συνεισφορά τους στην οικονομία δεδομένων της ΕΕ. Τέλος, παρουσιάστηκε το 

publicspending.gr (Μιχάλης Βαφόπουλος), ένας ιστότοπος που αναλύει και 

οπτικοποιεί ανοικτά δεδομένα για δημόσιες δαπάνες, υπογραμμίζοντας τα οφέλη 

των ανοικτών δεδομένων για τη διαφάνεια. 

Παράλληλα, διοργανώθηκαν πέντε εργαστήρια στα οποία περισσότερα από 60 

μέλη της κοινότητας των ανοικτών δεδομένων εκπαιδεύτηκαν από ερευνητές του 

ΙΠΣΥ σε τεχνολογίες ανοικτών δεδομένων. Και σε αυτόν τον τομέα, η συμμετοχή 

υπήρξε αξιοσημείωτη και το ΙΠΣΥ έδωσε την υπόσχεση ότι ακόμα περισσότερα 

παρόμοια εργαστήρια θα λάβουν χώρα στο προσεχές μέλλον. Συγκεκριμένα, τα 

εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν ήταν: α) δημοσίευση ανοικτών δεδομένων, 

όπου έγινε μία επίδειξη σε στελέχη του δημοσίου τομέα για το πώς μπορούν να 

δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα μέσω του datahub.gr (Μιχάλης Αλεξάκης), β) 

κατασκευή διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων, όπου οι συμμετέχοντες 

εκπαιδεύτηκαν στο πώς να κατασκευάζουν διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα από 

διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα (Γιώργος Γιαννόπουλος), γ) στατιστικά ανοικτά 

δεδομένα, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο πώς να χρησιμοποιούν το 

λεξιλόγιο του Data Cube και να δημοσιεύουν διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα 

από ανοικτά δεδομένα που προσφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Γιώργος 

Παπαστεφανάτος), δ) ανωνυμοποίηση δεδομένων, όπου έγινε ενημέρωση για τους 

υπάρχοντες κινδύνους που αφορούν την ιδιωτικότητα κατά τη δημοσίευση 

ανοικτών δεδομένων καθώς και για τεχνικές αντιμετώπισής τους (Μανώλης 

Τερροβίτης), και ε) δημοσίευση εταιρικών μητρώων ως διασυνδεδεμένα ανοικτά 

δεδομένα, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στο πώς να δημοσιεύουν 

δεδομένα  εταιρικών καταλόγων υπό τη μορφή διασυνδεδεμένων ανοικτών 

δεδομένων (Θοδωρής Δαλαμάγκας). 

Η Ελληνική Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων ολοκληρώθηκε με μία συζήτηση (debate), 

με θέμα: “Ανοικτά ή Κλειστά Δεδομένα;” Ο σκοπός ήταν να αναδείξει την 

πολυπλοκότητα που συμπεριλαμβάνει το άνοιγμα των δεδομένων και να ενισχύσει 

τους συμμετέχοντες με ένα οπλοστάσιο επιχειρημάτων για την προώθηση των 

ανοικτών δεδομένων. Ο Μιχάλης Βαφόπουλος (publicspending.gr) 

επιχειρηματολόγησε υπέρ των ανοικτών δεδομένων, ενώ ο Σπύρος Αθανασίου 

(ΙΠΣΥ, geodata.gov.gr, datahub.gr) παρουσίασε επιχειρήματα υπέρ των κλειστών 

δεδομένων, τα οποία έχει κληθεί να αντιμετωπίσει καθόλη την προσπάθειά του για 

την προώθηση των ανοικτών δεδομένων από το 2010. Πολλά σημαντικά θέματα 

ετέθησαν στη συζήτηση, σχετικά με τα πραγματικά οικονομικά οφέλη που 

απορρέουν από τα ανοικτά δεδομένα, πιθανούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα, 

εφαρμογές στην έρευνα, τη διαφάνεια στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Αξίζει να 

καταγραφεί ότι η πλειοψηφία του κοινού τάχθηκε υπέρ των ανοικτών δεδομένων, 
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αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι πολλή δουλειά απαιτείται ακόμα για την κατάλληλη 

εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

Για το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων 

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007, με κύριο στόχο να διεξάγει έρευνα στην κατεύθυνση 

της διαχείρισης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Μέσα 

από μια σειρά επιτυχημένων συνεργασιών και ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων 

σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το ΙΠΣΥ έχει πλέον ηγετική θέση σε θέματα διαχείρισης 

γνώσης, διασυνδεδεμένων δεδομένων, σημασιολογικού ιστού και γεωχωρικών δεδομένων.  

Το ΙΠΣΥ υποστηρίζει τa ανοικτά δεδομένα ως εφαλτήριο για την εδραίωση της οικονομίας 

των δεδομένων (data economy) και εργάζεται για την ανεύρεση νέων μεθόδων, εργαλείων 

και τεχνικών για την υλοποίηση της οικονομίας των δεδομένων, εξασφαλίζοντας 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και βιώσιμα αναπτυξιακά οφέλη για τη χώρα. 

Το ΙΠΣΥ συνεισφέρει στην εδραίωση των ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα μέσα από το 

geodata.gov.gr (την πρώτη Ελληνική πύλη ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων), τη 

συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων, την 

αρωγή του δημόσιου τομέα, καθώς και τη συνεργασία με Ελληνικές επιχειρήσεις για την 

επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δεδομένων. 

 

Επικοινωνία: contact at imis.athena-innovation.gr 


