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Ανοιχτά δεδομένα; 

Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, να 

επανα-χρησιμοποιηθούν και να 

αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – 

υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους 

δημιουργούς και να διατίθενται, με τη 

σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους. 



Ανοικτή Γνώση 

εκτός από τον νου του κάθε ανθρώπου, 
υπάρχει και ο Νους του κόσμου, ο οποίος 
γνωρίζει τα επιμέρους στοιχεία και τα έθεσε 
στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου 

Open Knowledge  

is what Open Data becomes when it is 

made useful - accessible, 

understandable, meaningful,  

and able to help someone  

solve a real problem 



all kinds of knowledge 

 

 

 

• any kind of knowledge can be open 

• any format: spreadsheets, databases, pictures, words… 

• any thematic field:  

transport, science, products, education, sustainability, maps, 

legislation, libraries, economics, culture, development, business, 

design, finance … 



Ανοιχτή γνώση και διασυνδεδεμένα δεδομένα 

• Να προσφέρει έναν διαφανή και 
εποπτεύσιμο τρόπο για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και 
την παρακολούθηση των δαπανών 
στην Ελλάδα 

• Να τονώσει την απασχόληση και 
την οικονομική ανάπτυξη, 
ξεκινώντας από τη δημιουργία 
καινοτόμων εργαλείων και 
υπηρεσιών με επίκεντρο τα ανοικτά 
διασυνδεδεμένα δεδομένα 

 

• Να ενθαρρύνει την κοινότητα 
ώστε να απορροφήσει τα 
ερευνητικά αποτελέσματα και να 
τα αξιοποιήσει σε εκπαιδευτικές 
και εμπορικές δραστηριότητες 

• Να επιτρέψει την ευκολότερη 
πρόσβαση σε ελληνικό 
πολιτιστικό περιεχόμενο 

 

Η ανοιχτή γνώση μπορεί: 



Open Knowledge Foundation http://okfn.org 

The Open Knowledge 

Foundation (OKF) is a nonprofit 

organization that promotes open 

knowledge, including open 

content and open data. 

It was founded on 24 May 

2004,  in Cambridge,  UK. 



 We build tools to make working with information easier 

 We help people learn the data skills they need  

 We connect and support individuals, organisations and projects  

to create collaborations and make things happen 

Open Knowledge Foundation http://okfn.org 



Open Knowledge Foundation Network 



Open Knowledge Foundation Greece 

A main goal of OKF community work in 2011 has been facilitating the 

creation of regionally-focused Local Chapters and Groups around the 

world 

Greece is among the first countries to take part in this initiative 

 

http://okfn.org/chapters


Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων  



Neelie Kroes 
Feb 21, 2013 

...Τα ανοικτα δεδομενα είναι καυσιμο για 

καινοτομια, είναι εργαλειο διαφανειας, για 

καλυτερη διακυβερνηση και πολιτικη. Σε μια 

εποχη που οι Ελληνες αναζητουν νεες πηγες 

εμπνευσης και ελπιδας, ειμαι στην ευχαριστη 

θεση να δηλωσω ότι το Ίδρυμα Ανοικτής 

Γνώσης είναι μια απ’ αυτές τις πηγες. 

Ενθαρρυνω όλους τους Δημοσιους φορεις να 

στηριξουν αυτή την προσπαθεια. Τα ανοικτα 

δεδομενα βοηθουν να βρει κανεις εργασια η να 

ξοδευονται συνετα τα χρηματα των 

φορολογουμενων 



Open Data @Greece:  

Where we stand today... 

On a tall pile of mostly useless "deliverables"... 

Without a single, even verbal, excuse... 



OKFN Data Census 2013 

http://2013.census.okfn.org/country/ 

The Census was launched in April 2012 to coincide with the OGP meeting 

in Brasilia.  

The 10 datasets in the country Census are: 

1.Election Results (national) 

2.Company Register 

3.National Map (Low resolution: 1:250,000 or better) 

4.Government Budget (high level – spending by sector) 

5.Government Budget (detailed – transactional level data) 

6.Legislation (laws and statutes) 

7.National Statistical Office Data (economic and demographic information) 

8.National Postcode/ZIP database 

9.Public Transport Timetables 

10.Environmental Data on major sources of pollutants (e.g. location, 

emissions) 

 

http://2013.census.okfn.org/country/
http://blog.okfn.org/2012/04/17/launching-the-open-data-census-2012/
http://blog.okfn.org/2012/04/17/launching-the-open-data-census-2012/




OKF GR: Actions! 

No words, no excuses... 

Contributions 



Ελληνικά ανοικτά δεδομένα:  

 ΣΤΟΧΟΣ 5-star - Linked Data  

http://www.greek-lod.gr/5star/ 

http://www.greek-lod.gr/5star/
http://www.greek-lod.gr/5star/
http://www.greek-lod.gr/5star/


OKF Greece και  

Ελληνικά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα 



OKF GR: Wikipedia Applications  

Wikipedia Educational Game 

Hangman 

Matching 

Multiple  Choice  



OKF GR: Wikipedia Applications  

DBpedia Spotlight Semantic Annotation 

DBpedia Spotlight is an application 

that automatically spots and 

disambiguates words or phrases of 

text documents that might be 

sources of Wikipedia and 

annotates them with DBpedia 

URIs. 

More Info: OKFN's Open Linguistic working 

group  

http://wiki.okfn.org/Wg/linguistics
http://wiki.okfn.org/Wg/linguistics
http://wiki.okfn.org/Wg/linguistics


OKF GR: Wikipedia Application "DayLikeToday" 

•DayLikeToday Wikipedia 

Info: 

•Title of the fact 

•Date of the fact 

•A small description 

•A small thumbnail 

•A large picture 

•Link to the related article in 

Wikipedia 

http://gr.okfn.org/2013/01/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/ipadtoday/


Semantic Search:  

DBpedia/Wikipedia and Veroia Library 



OKF GR: Πραγματικές εφαρμογές 

με ανοικτά δεδομένα 



OKF GR: Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 



Συσχέτιση δαπανών - πληθυσμού 



Θέλω να ξέρω... 

http://want2know.okfn.gr/ 



Χάρτης τροχαίων ατυχημάτων 



Χάρτης Δημοτικών Σχολείων 



European Public Sector Information Platform 

http://epsiplatform.eu/  

@epsiplatform 

#epsi 

http://epsiplatform.eu/


In a nutshell: OKF Greece 

Less than 1 year of presence in Greece 

• Important contributions: DBPedia, Wikipedia apps, Semantic annotation, etc 

• Recognition by OKF UK as one of the first five certified chapters worldwide, 

praised by EU officials 

• Applications with Open Data: Open data gateway, want2know, 

spendingVSpopulation, schools, road accidents, etc 

• Representing Greece at the  

European Public Spending Information Platform (EPSI) 

OKFN GR. Actions, No words, No excuses 

• More to come, stay tuned! 

http://gr.okfn.org/ 


