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Καινοτομώντας με ανοιχτά 
δεδομένα και APIs



Ανοιχτά δεδομένα

H ανοιχτή - ελεύθερη διάθεση των δεδομένων με τρόπο ώστε να τον καταλαβαίνουν 
τα λογισμικά, οι εφαρμογές και τα συστήματα (μηχαναγνώσιμη μορφή)
Δεδομένα που εμφανίζονται σε χάρτες και οπτικοποιούνται, περιεχόμενα μιας βάσης 
δεδομένων που εχει στοιχεία. Συνήθως διαθέσιμα μέσω μιας γλώσσας προγραμματισμού 
όπως ΧΜL, json.

API (Application Program Interface)
Η κόλλα για να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν διαφορετικά συστήματα μεταξύ 
τους
Η διαδύνδεση του εμπορικού μητρώου με το σύστημα των εφοριών (taxisnet), ενός eshop 
με την πύλη πληρωμής και χρέωσης κάρτας.

Crowdsourcing ; 
Mεθοδολογίες και διαδικασίες που το πλήθος συμμετέχει ενεργά σε ια διαδικασία
Crowdfunding, διαβουλεύσεις, δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το foursquare ή το tripadvisor 
στηρίζονται στην συμμετοχή του πλήθους

Ορισμοί



Γιατί ανοιχτά δεδομένα

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται προσπάθεια στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα για πιο ανοιχτή διακυβέρνηση και διοίκηση. Δίνεται έμφαση 
στην διαφάνεια και λογοδοσία, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, 
φορείς και επιχειρήσεις μέσω της διάθεσης και αξιοποίησης ανοιχτών 
δεδομένων.

Τι πετυχαίνουμε με την αξιοποίησή τους
• Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
• Βελτίωση της διοίκησης και των πράξεων διακυβέρνησης
• Δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς πληροφορικής
• Δημιουργία νέων σύγχρονων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
• Ανάπτυξη της οικονομίας, δημιουργία επιχειρήσεων, νέων θέσεων 

εργασίας
• Ενίσχυση της καινοτόμου και νεανικής επιχειρηματικότητας



OpenGov 
Διαύγεια 
Aγορά  
Nόμος για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 
Ανοικτά Δεδομένα Geodata.gov.gr
Labs.OpenGov
StartupGreece
digitalgreece2020
illegal signs κοκ

Τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα

http://crowdpolicy.com/opengov-projects/ 

Υπήρξε μια συστηματική ανάπτυξη συστημάτων που βασίζεται 
στα ανοιχτά δεδομένα και την αξιοποίησή τους.

http://crowdpolicy.com/opengov-projects/
http://crowdpolicy.com/opengov-projects/


• Τεχνολογικά και Θεσμικά Εργαλεία
• Ανοικτά Δεδομένα και Aνοικτό Λογισμικό
• Οριζόντες ομάδες και διοίκησης έργου (ΟΔΕ). Έμβαση στα 

ανθρώπινα στελεχών του δημοσίου που θέλουν να μάθουν και να 
προσφέρουν

• Αξιοποίηση και κινητοποίηση υφιστάμενων πόρων και δημιουργία 
συνεργειών 

• Agile Development και Agile Project management και όχι έργα 
καταράκτες. 

• Πιλότοι και proof of concept. Μετά έρχονται και μεγάλες 
παρεμβάσεις και έργα.

• Νόμος 20 - 80  
• Έμφαση στα αποτελέσματα
• Σταθερά χρόνου 3 μήνες

Πώς το κάναμε σε τόσο λίγο χρόνο



Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε αριθμούς
 (version 1 + version 2)

4260

17.6M

15.500

142 *

6K *

63K

Φορείς

Αποφάσεις (10/2010 - )

Αποφάσεις / Ημέρα

Ενοποιημένα Συστήματα

Ερωτήματα σε Help Desk

Χρήστες (*)

* Έως το 2013



Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε αριθμούς
 (v.1 + v.2)

https://et.diavgeia.gov.gr/stats

https://et.diavgeia.gov.gr/stats
https://et.diavgeia.gov.gr/stats


• Open by default: Αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και 
περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας 

• Επέκταση πεδίου εφαρμογής, πλην των εγγράφων, σε 
πληροφορίες και δεδομένα 

• Πρόβλεψη ανοικτής διάθεσης συνόλων δεδομένων (datasets)
• Σύσταση Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου
• Ετήσιος διαγωνισμός αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων (labs 

/ crowdhackathons)
• Βραβεία αριστείας για δημόσιους φορείς
• Ετήσια έκθεση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. προς τη Βουλή

Στοιχεία Νομοθεσίας 4305/2014 
ΦΕΚ Α΄ 237



• Η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων κινητοποιεί στελέχη 
του δημοσίου, φορείς και επιχειρήσεις για την αξιοποίησή 
τους

• Δημιουργία εφαρμογών, συστημάτων, μελετών, 
μεθοδολογιών

• Νέες εφαρμογές και νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται
• Αναπτύσσεται γύρω από τα δεδομένα και τα API 

οικοσύστημα
• Δημιουργείται γνώση και καλές πρακτικές

Η καινοτομία έρχεται από το 
οικοσύστημα



To οικοσύστημα καινοτομίας των 
ανοικτών δεδομένων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

http://goo.gl/7VLWK

http://goo.gl/7VLWK
http://goo.gl/7VLWK


Ο ρόλος των διαγωνισμών
crowdhackathons

● Να προκληθεί ενδιαφέρον σε δυναμικούς ανθρώπους ώστε ομαδικά 
και συμμετοχικά να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες για τομείς 
της οικονομίας και της κοινωνίας

● Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις νεανικής επιχειρηματικότητας, 
αφού μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να προκύψει μια νέα 
ομάδα ή εταιρία που θα συμβάλει μελλοντικά στην οικονομία της χώρας 
μας.

● Να δημιουργηθούν χρήσιμα εργαλεία, καινοτόμες εφαρμογές και 
μεθοδολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας ώστε να εξελιχθούν και να 
χρησιμοποιούνται  από κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς τα αποτελέσματα θα 
είναι ελεύθερα και διαθέσιμα με ανοικτό τρόπο για όλη την κοινωνία.

● Η προώθηση τομέων οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζονται 
με τον τουρισμό μέσα από τη διάθεση καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών 
που θα υλοποιηθούν.





API economy

Api business models : http://www.slideshare.net/jmusser/j-musser-apibizmodels2013?related=1
IBM API Management : http://www.slideshare.net/ibmapimgmt/the-api-driven-business-model?
related=1

H νέα μορφή ψηφιακής οικονομίας με 
συμμετέχοντες:

• Οργανισμούς που παρέχουν 
δεδομένα σε όλους τους κλάδους 
(δημόσιο, τουρισμός ενέργεια, retail 
κλπ)

• Μobile apps και δημοφιλή social 
platforms όπως facebook, twitter κ.ά

• Εταιρίες πληροφορικής που τα 
αξιοποιούν

• Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες 
ελεγχόμενης πρόσβασης σε 
δεδομένα, όπως μέτρηση, ανάλυση, 
συνδρομές κοκ

http://www.slideshare.net/jmusser/j-musser-apibizmodels2013?related=1


http://www.ibm.com/middleware/us-
en/knowledge/connectivity-and-integration/api-economy.
html 

http://www.ibm.com/middleware/us-en/knowledge/connectivity-and-integration/api-economy.html
http://www.ibm.com/middleware/us-en/knowledge/connectivity-and-integration/api-economy.html
http://www.ibm.com/middleware/us-en/knowledge/connectivity-and-integration/api-economy.html
http://www.ibm.com/middleware/us-en/knowledge/connectivity-and-integration/api-economy.html


Oι εφαρμογές είναι διαθέσιμες για βελτίωση και χρήση ως open source στο github https://github.com/crowdhackathon-transport/ 

Ανοικτά αποτελέσματα - Προσφορά στο 
Eπιχειρηματικό και Kοινωνικό οικοσύστημα

https://github.com/crowdhackathon-transport/


Πόσο χρήσιμα θα ήταν τα δεδομένα  
κτιρίων του δημοσίου ;

H Crowdpolicy διαθέτει 
σύγχρονες τεχνολογίες 
παρουσίασης 
δεδομένων των 
πόλεων και των 
οργανισμών 



http://hello.crowdapps.net/opendashboard-sterea-ellada/ 

http://hello.crowdapps.net/opendashboard-sterea-ellada/
http://hello.crowdapps.net/opendashboard-sterea-ellada/












Open API



(Open) Εφαρμογές Οpendata για την 
φορολογική συνείδηση

• QR code scanning και αξιολόγηση 
επιχείρησεων 

• CRM και κίνητρα
• E- loyalty cards 
• Μοντέλα tripdadvisor
• Εφαρμογές αναζήτησης πλησιέστερων 

καταστημάτων σε σχέση με δημόσια σημεία 
ενδιαφέροντος 

https://github.com/crowdhackathon-apodeiksi



(Open) Εφαρμογές Opendata 
για τις μεταφορές

• Αισθητήρες
• Wifi hotspots σε μέσα μεταφοράς
• Δρομολόγια και πληροφορίες 
• Οπτικοποιήσεις
• Open hardware 
• Εφαρμογές για την κοινωνική αλληλεγγύη

github.com/crowdhackathon-transport/



Crowdpolicy Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.

Πρωτογένους 5, 10554 Αθήνα

Τ: +30 212 213 4475

F: +30 212 213 4476

E: hello@crowdpolicy.com

W: www.crowdpolicy.com


