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ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με τη στήριξη του Α.Π.Θ. 

 
        Θεσσαλονίκη, 21/2/2013 
 
«Τα δημόσια ανοικτά δεδομένα είναι πλέον υψηλή προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις 
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (OKFN Greece) 
με τη στήριξη του ΑΠΘ, ανέπτυξε και φιλοξενεί την Ελληνική Πύλη Ανοικτών 
Δεδομένων. Η Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων υλοποιήθηκε με την εθελοντική 
εργασία μελών του Ιδρύματος OKFN Greece http://open-data.okfn.gr/about, 
φοιτητών και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιστήμη του 
Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ και της Μονάδας Σημασιολογικού 
Ιστού του ΑΠΘ. Η πύλη ενσωματώνει την εφαρμογή ανοικτού κώδικα του OKFN, 
CKAN, που αποτελεί τη βάση των αντίστοιχων πυλών του Ηνωμένου Βασιλείου, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.  
 
Η Δημοσιοποίηση της Ελληνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων από το Διεθνές Ίδρυμα 
Ανοικτής Γνώσης έγινε για πρώτη φορά 14/2/2013 
(http://blog.okfn.org/2013/02/14/new-open-data-hub-from-okfn-greece/) μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είχε μεγάλη ανταπόκριση από χώρες τις Ευρώπης 
και την Αμερική. 
 
Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Neelie Kroes υπεύθυνη για την 
Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη (Digital Agenda for Europe) έκανε την ακόλουθη 
δήλωση για την Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων: «Τα ανοικτά δεδομένα είναι 
ισχυρότατος μοχλός για μια καλύτερη οικονομία και μια καλύτερη κοινωνία. Τα 
ανοικτά δεδομένα είναι καύσιμο για καινοτομία, είναι εργαλείο διαφάνειας, για 
καλύτερη διακυβέρνηση και πολιτική. Σε μια εποχή που οι Έλληνες αναζητούν 
νέες πηγές έμπνευσης και ελπίδας, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι 
το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης είναι μια απ’ αυτές τις πηγές. Ενθαρρύνω όλους 
τους δημόσιους φορείς να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Τα ανοικτά 
δεδομένα βοηθούν να βρει κανείς εργασία η να ξοδεύονται συνετά τα χρήματα 
των φορολογούμενων (Open data is a very powerful lever for both a better 
economy and society. Open data is fuel for innovation, it is a tool for 
transparency, for better government and policy.  At a time when many Greeks 
are looking for new sources of inspiration and hope, I am pleased to say that 
the Open Knowledge Foundation is one of those sources. I encourage all 

mailto:louizou@ad.auth.gr
http://open-data.okfn.gr/
http://open-data.okfn.gr/
http://open-data.okfn.gr/
http://open-data.okfn.gr/about
http://ckan.org/
http://ckan.org/
http://ckan.org/
http://data.gov.uk/
http://open-data.europa.eu/open-data/
http://open-data.europa.eu/open-data/
http://open-data.europa.eu/open-data/
http://blog.okfn.org/2013/02/01/us-data-gov-ckan/
http://blog.okfn.org/2013/02/01/us-data-gov-ckan/
http://open-data.okfn.gr/
http://open-data.okfn.gr/
http://blog.okfn.org/2013/02/14/new-open-data-hub-from-okfn-greece/


public bodies to support this effort. Whether the task is finding a job or 
spending tax money wisely, open data can help).» 
 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων (23-2-2013) η Μονάδα 
Σημασιολογικού Ιστού του Α.Π.Θ. καλεί τους όλους τους δημόσιους φορείς και 
αλλά τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην Ελληνική Πύλη Ανοικτών 
Δεδομένων». 
 
Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού του Α.Π.Θ. 
 
Επισυνάπτεται αρχείο με περισσότερο υλικό για την Ελληνική Πύλη Ανοικτών 
Δεδομένων. 
 
 

 
 
Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: 
Δρ. Μπράτσας Χαραλαμπος,  
Συντονιστής Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας  
Επιστημονικός Σύμβουλος της Μονάδας Σημασιολογικού Ιστού του ΑΠΘ 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου,  
Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.,  
τηλ: 2310997897 και 6974317051, cbratsas@math.auth.gr, 
charalampos.bratsas@okfn.org 
 
Καθηγητής Ιωάννης Αντωνίου 
Αναπληρωτής Συντονιστής Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας  
Αναπληρωτής Διευθυντής της Μονάδας Σημασιολογικού Ιστού του ΑΠΘ 
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου,  
Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.  
τηλ: 2310997971 και 6937222337, iantonio@math.auth.gr  
 
_____________________________________________ 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί 

 
Η ελληνική πύλη ανοικτών δεδομένων ακολουθεί την Οδηγία της ΕΕ για τα Ανοικτά 
Δεδομένα και τις προδιαγραφές που πληρούνται από την Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών 
Δεδομένων. “Αφορά τη διαφάνεια, την ανοικτή διακυβέρνηση και την καινοτομία. Τα 
δημοσιευμένα δεδομένα μπορούν να ληφθούν από οιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα 
αξιοποιήσει, να τα επαναχρησιμοποιήσει, να τα συνδέσει και να δημιουργήσει 
καινοτόμες υπηρεσίες. Επιπλέον, αυτή η Πύλη Δεδομένων προωθεί και ευνοεί τον 
‘τεχνολογικό αλφαβητισμό’ γύρω από τα Ελληνικά Ανοικτά Δεδομένα. Οι πάροχοι 
δεδομένων, οι προγραμματιστές εφαρμογών και το ευρύ κοινό μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, επιπλέον, νέες λειτουργίες που καθίστανται δυνατές από τις 
σημασιολογικές τεχνολογίες.” http://open-data.europa.eu/open-data/ 
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Τα σύνολα ανοικτών δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
υπηρεσιών έξυπνων πόλεων, την παρακολούθηση των οικονομικών του κράτους, σε 
συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης και ένα πλήθος άλλων εφαρμογών. Μέχρι 
σήμερα, το πρόβλημα ήταν ότι κανείς δε γνώριζε ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα και 
πού θα τα βρει. Από τη στιγμή που διαφορετικά σύνολα δεδομένων φτάνουν σε μια 
κρίσιμη μάζα, γίνεται εμφανές ότι μπορούν να δημιουργηθούν ευφυεις σύνδεσμοι 
μεταξύ τους, πολλαπλασιάζοντας την αξία των δεδομένων και αυξάνοντας δυναμικά 
τη σημαντικότητά τους (Linked Data http://open-data.okfn.gr/linked-data ). Η DBpedia 
(Σημασιολογική αναπαράσταση της Wikipedia) είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα 
συνόλου δεδομένων με μεγάλο εύρος συνδέσεων http://open-data.okfn.gr/node/18. 
Σε συνδυασμό με την ζωντανή προεπισκόπηση δεδομένων, το εύχρηστο σύστημα 
αναζήτησης και το ισχυρό API του CKAN τα ανοικτά δεδομένα αποκτούν ακόμη 
περισσότερη χρησιμότητα. 
Η Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων φιλοξενεί εφαρμογές και οπτικές 
αναπαραστάσεις, όπως η Ανοικτή Οικονομική Δραστηριότητα (OpenSpending), η 
οπτικοποίηση δεδομένων χρηματοδότησης της Αστυνομίας σε σχέση με την 
εγκληματικότητα ανά περιφέρεια, η εφαρμογή Σαν Σημερα (Day Like Today) και 
πολλά άλλα. Θα βρείτε επίσης το δικτύο των ελληνικών ανοικτών συνδεδεμένων 
δεδομένων – για την ανάπτυξη των οποίων το Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας 
εργάζεται σκληρά! 
Τώρα, είναι η σειρά σας: 

 Είστε ιδιοκτήτης κάποιου συνόλου δεδομένων το οποίο δεν έχετε σκεφτεί 

ποτέ να δημοσιεύσετε; 

 Πάρτε το Εγχειρίδιο Ανοικτών δεδομένων του OKFN και ξεκινήστε 

να δίνετε στα δεδομένα σας την αξία που κρύβουν. 

 Εργάζεστε για στη δημόσια διοίκηση ή σε κάποιον οργανισμό που ήδη 

παρέχει δημόσια ανοικτά δεδομένα; 

 Καταγράψτε τα δεδομένα στην Ελληνική Πύλη Ανοικτών 

Δεδομένων και ξεκινήστε να αναζητάτε συνδέσμους με άλλα 

σύνολα δεδομένων. 

 Θέλετε να αναπτύξετε μια εφαρμογή που εμπλέκει πολλά διαφορετικά 

δεδομένα; 

 Μπορεί να τα βρείτε στην Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 

μαζί με άλλα σχετικά σύνολα δεδομένων 

 Θα θέλατε να ρίξετε μια ματιά στον προϋπολογισμό της τοπικής 

αυτοδιοίκησης;  

 Ψάξτε τα στην Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων ή απαιτήστε 

να συμπεριληφθούν. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://open-data.okfn.gr/ και http://gr.okfn.org  
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