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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.



Open Knowledge Foundation Network



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



Data Census in Greek Cities
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http://gr-city.census.okfn.org/

http://gr-city.census.okfn.org/


Ανοικτοί Προϋπολογισμοί 

Financial Transparency Platform for the Public 
Sector

Οικοσύστημα Εφαρμογών υποστήριξης των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την 
υλοποίηση και σύνταξη ανοικτών και 
συμμετοχικών προϋπολογισμών, με ενιαία 
δομή και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένη για 
όλους τους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και τους 
ίδιους τους οργανισμούς.



Συσχέτιση δαπανών - πληθυσμού



Θέλω να ξέρω...

http://want2know.okfn.gr/



Ανοικτά χωρικά δεδομένα =  
διαφάνεια και ανάπτυξη



Γεωχωρικά δεδομένα
Από τεχνική σκοπιά

• Δεδομένα σχετικά με τη θέση και το σχήμα γεωγραφικών οντοτήτων, 
καθώς και των συσχετίσεων μεταξύ τους... 

• Συνήθως αποθηκεύονται ως συντεταγμένες και τοπολογίες... 
• Ο,τιδήποτε μπορεί να αποδοθεί σε χάρτη

Προτυποποίηση 
• Τύποι δεδομένων, παράσταση
• Εννοιολογία: Απόδοση σημασίας, ταξινόμηση, ιδιότητες

Πρότυπα / πλαίσια: INSPIRE, OGC, ISO



Γεωχωρικά δεδομένα
Κρίσιμα, υπάρχοντα, αλλά όχι διαθέσιμα datasets

• Διοικητικά όρια

• Χάρτες βάσης

• Κτηματολόγιο

• Δασικοί χάρτες
• Χρήσεις γης

• Πολεοδομικά

• Ορθοφωτοχάρτες

• Οδικό δίκτυο

• Ταχυδρομικοί κώδικες

• Μετεωρολογία / κλίμα

• Στατιστικά δεδομένα
• Τοπική αυτοδιοίκηση

• Δείκτες - analytics



Γεωχωρικά (μη) δεδομένα...



Yποδομή γεωχωρικών δεδομένων...
(SDI – Spatial Data Infrastructure)
Περιέχει κατ’ ελάχιστον

• Σύστημα Αναφοράς Χωρικών Συντεταγμένων (CRS)
• Ορθοφωτοχάρτες αναφοράς

Προσφέρει «στέγη» 
• Σε οποιοδήποτε σύνολο χωρικών δεδομένων
• Σε οποιαδήποτε υπηρεσία χωρικών δεδομένων
• Σε οποιοδήποτε Business Model / Added-Value service



Η ελληνική περίπτωση
Μεγάλο πλήθος παραγωγών χωρικών δεδομένων, καθένας με 
ισχυρή αίσθηση ιδιοκτησίας των δεδομένων του και 
"αιτιολογημένες επιφυλάξεις" σχετικά με τη διάθεσή τους.
Ευρεία κατανομή ευθυνών, αρμοδιοτήτων και ρόλων σε θεσμικό 
επίπεδο, πλουραλισμός αντιλήψεων και σε εννοιολογικό επίπεδο.
Έλλειψη διασφάλισης ποιότητας χωρικών δεδομένων.
Περιορισμένη συμμόρφωση με πρότυπα, πλήθος αυθαίρετων 
μορφότυπων.



Η ελληνική περίπτωση
Έλλειψη νομικής κάλυψης και περιορισμού ευθύνης επί χωρικών 
δεδομένων για περιπτώσεις που αυτά χρησιμοποιούνται σε 
νομικές διαμάχες.

Ιδιαίτερα εκτενής, περίπλοκη και αντιφατική νομοθεσία η οποία 
μέχρι σήμερα δεν ενθαρρύνει στην πράξη την οργάνωση και 
διάθεση γεωχωρικών δεδομένων σε εθνική εμβέλεια.



SDI elements in Cadastral Development

Local notary offices

Aerial photo 
campaigns

VLSO data (images)
Basemaps

Field 
studies

Forest areas
Coastlines
Civil borders

Vectors
Descriptive data

Cadastral 
development Legal ownership references

Spatial ownership references Vectors
Ownership data



SDI elements
Local
authorities

Borderlines,
PoIs, areas of interest,
geo-tagged events

Vectors,
Event data

Other public
entities

Borderlines, networks (power, 
transportation, etc), protected 
areas, agriculture data, meteo
data, …

Vectors, networks,
meteo, etc. data

Similar/parallel
projects

Archeological cadastre,
military property registry,
Ε9 property taxation database

Other property 
databases

Non-integrated, no-common georeference, no interoperability
= practically non-existing



SDI elements

Aerial photo 
campaigns

VLSO data (images)

Basemaps

Field 
studies

Forest areas

Coastlines

Civil borders
Vectors
Descriptive data

Cadastral 
development Legal ownership references

Spatial ownership references

Vectors
Ownership data

Ε9 property taxation database

Other property 
databasesX

Vectors, networks,
meteo, etc. data

Other property 
databases

X
X

Ν.3882/2010, Ν.1464/2013, Ν.4269/2014, Ν.4281/2014, 
Ν.4305/2014, Π.Δ.28/2015, ...



Γιατί ανοικτά χωρικά δεδομένα;
Εθνικός χωρικός σχεδιασμός με χρήση πολύ-κριτηριακής ανάλυσης σε 
χωρο-χρονικά δεδομένα.
Υποστήριξη σχεδιασμού δράσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Βελτιστοποίηση διαχείρισης φυσικών πόρων και ενέργειας.
Ανάλυση οικονομικών δεδομένων με χωρική διάσταση.
Υποστήριξη αποφάσεων και σχεδίαση αναπτυξιακών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος επί των πολιτικών αποφάσεων με 
χωρική διάσταση.



Τι κάνουμε;
Αποδοχή της ανάγκης για πραγματικά ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα
Διάλογος μεταξύ Πολιτείας και ευαισθητοποιημένων φορέων
Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου (πολιτισμού;) 

Πρόταση Open Knowledge Greece: 
δημιουργία μόνιμου forum διαλόγου και ωρίμανσης της αντίληψης της 
ανάγκης για ανοικτά γεωχωρικά (και όχι μόνο) δεδομένα για όλους, 
προώθησης καλών πρακτικών και ανάληψης πρωτοβουλιών 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


