
GRGOV 
Mobile 
Search 

Βαγγέλης Μπάνος, 

http://vbanos.gr/ 

Open Public Data 
Hackathon 2014 



Λίγα λόγια για μένα 

 



GRGOV Mobile Search 

• Το πρόβλημα 

• Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής 

• Πηγές δεδομένων 

• Τεχνική υλοποίηση 

• Μελλοντικά σχέδια για επιχειρηματική αξιοποίηση 



Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα στην Ελλάδα 

• Έχουν γίνει πρόοδοι σε πολλές κατευθύνσεις 
αλλά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα: 

– Η απλή ανάρτηση αρχείων PDF και Excel σε 
δημόσιες ιστοσελίδες δεν είναι open data! 

– Τα κλειστά πρότυπα είναι ο κανόνας. 

– Οι προβληματικές δημόσιες ιστοσελίδες είναι 
πολύ περισσότερες από τις άρτιες. 



Το πρόβλημα της πρόσβασης από 
κινητό τηλέφωνο 



Το πρόβλημα της πρόσβασης από 
κινητό τηλέφωνο 



Δεδομένα και ανάγκες 

• Τεράστια διείσδυση της χρήσης έξυπνων κινητών 
συσκευών στην Ελλάδα. 

• Διαδίκτυο παντού (mobile & wifi). 
• Όμως, δεν υπάρχει εύκολος και γρήγορος τρόπος 

να δει κανείς τα δημόσια δεδομένα από το 
κινητό του ενώ είναι κάτι απόλυτα εφικτό! 

• Σκεφτείτε πόσο χρήσιμο θα ήταν αν μπορούσε 
κανείς από το κινητό του: 
– Να βρει κάποιο νόμο. 
– Να ψάξει τις αποφάσεις στο πρόγραμμα Διαύγεια. 
– Να εντοπίσει μια δημόσια προκήρυξη. 

 



GRGOV Mobile Search 

• URL: http://hackathon.vbanos.gr/ 

• Επιτρέπει σε όλους τους κατόχους κινητών 
τηλεφώνων και tablets (Apple iOS  και Google 
Android) να κάνουν αναζητήσεις και να έχουν 
πλήρη πρόσβαση: 
I. στο πρόγραμμα Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr/), 

II. στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ), (http://www.et.gr/) 

III. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
(http://www.eprocurement.gov.gr/) 

 











Πηγές δεδομένων 

• Η ΥπερΔιαύγεια λειτουργεί ως ενδιάμεσος για την 
άντληση των δεδομένων από: 

– Το πρόγραμμα Διαύγεια (11+ εκατ. Έγγραφα) 

 API: http://opendata.diavgeia.gov.gr/ 

– Την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (500.000 ΦΕΚ) 

 Web scraping από τους Μ. Μοάτσο και Σ. Καλατζή. 

– Την ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλ. Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (122.000 προκηρύξεις και συμβάσεις) 

 Web scraping από τον Κ. Ντονά με το εργαλείο deixto. 

 

 

http://opendata.diavgeia.gov.gr/


 



ΥπερΔιαύγεια 

• Αξιοποιούνται διάφορες τεχνολογίες της 
ΥπερΔιαύγειας όπως: 

– Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR). 

– Ευρετήρια πλήρους κειμένου (Full text indexing). 

– Open APIs (RSS, OpenSearch, OAI-PMH). 

• Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για 
οποιονδήποτε θέλει να κάνει μια αντίστοιχη 
εφαρμογή. 

 



Τεχνική υλοποίηση της εφαρμογής 
GRGOV Mobile Search 

• Back-end: 
– Debian linux 
– Python  (Flask, Gunicorn, Requests, feedparser, virtualenv) 

– Nginx Web Server 

• Front-end: 
– HTML5 
– Ratchet 2, 
– jQuery 

• Testing: 
– Google Chrome Dev Tools 
– Apple ipad 
– Android Moto G 

• Ανοικτός Κώδικας: 
– https://github.com/vbanos/grgov-mobile-search 
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Μελλοντικά σχέδια για 
επιχειρηματική αξιοποίηση 

• Ανάπτυξη εμπορικών υπηρεσιών άμεσης 
ενημέρωσης / πληροφόρησης σε κινητές 
συσκευές: 
– Παρακολούθηση αποφάσεων οργανισμών και 

ενημέρωση για συγκεκριμένες αποφάσεις 
• Π.χ. Άδειες καταστημάτων από δήμους 

– Παρακολούθηση προκηρύξεων και ενημέρωση 
εταιρειών. 
• Π.χ. Προκηρύξεις νοσοκομείων για αναλώσιμα 

– Παρακολούθηση νομοθεσίας. 
• Π.χ. Νόμοι που αφορούν συγκεκριμένα θέματα 



Ευχαριστώ Θερμά! 

• Σχόλια / Ερωτήσεις; 

 

 

Web: http://vbanos.gr/ 

Email: vbanos@gmail.com 

Twitter: @vbanos 
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