
Δημόσιες Ψηφιακές 
Υποδομές

           
https://ellak.gr

https://opendata.ellak.gr/
https://odi.ellak.gr/ 

                           1ο HealthDatathon
Θεόδωρος Καρούνος, @karounos
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

   Τα ανοιχτά δεδομένα ως παράγοντας 
βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας

https://ellak.gr/
https://opendata.ellak.gr/
https://odi.ellak.gr/


1
       H ΕΕΛΛΑΚ



✓ Ιδρύθηκε το 2008

✓ Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός 

✓ Μέτοχοι: 35 Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά 
Ιδρύματα



Σκοποί 

Η Ανάπτυξη και Προώθηση:
✓ Ανοιχτών Προτύπων 
✓ Ανοιχτού Λογισμικού
✓ Ανοιχτού Περιεχομένου
✓ Ανοιχτών Δεδομένων 
✓ Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών
✓ Αδειών Creative Commons
✓ Τεχνολογιών  Ανοιχτού Υλικού & Σχεδίων
    (open hardware & design)
✓ Ανοιχτής Διακυβέρνησης
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ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ



Προϋποθέσεις για τα ανοιχτά δεδομένα

- Θεσμικό Πλαίσιο: Ευρώπη & Ελλάδα
- http://data.europa.eu/
- http://data.gov.gr/ 

- Ανοιχτά Πρότυπα & Ανοιχτό Λογισμικό 
- DCAT W3 & https://datastandards.directory/
- https://ckan.org/, https://getdkan.org/ & wordpress
- Governance - https://swagger.io/ 

- Επιχειρηματικά Μοντέλα 
- Open Data Institute Guides - theodi.org
- Open Source API’s - open.fda.gov 
- Open Source Business - https://osb-alliance.de/

http://data.europa.eu/
http://data.gov.gr/
https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
https://datastandards.directory/
https://ckan.org/
https://getdkan.org/
https://github.com/opendata-swiss/wp-ogdch-theme
https://swagger.io/
https://theodi.org/knowledge-opinion/guides/
https://open.fda.gov/


3
    Αναζητώντας Λύση



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

- Υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων που έχουν 
υλοποιηθεί με ανοιχτό λογισμικό  

- Ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποιώντας ανοιχτά 
δεδομένα του δημόσιου τομέα με τοπική αξία

- Ήδη διαμορφωμένα παραδείγματα από 
πλατφόρμες συνεργασίας (π.χ. 
http://opensourcemalaria.org)

http://opensourcemalaria.org/


ΕΛ/ΛΑΚ: νέο παράδειγμα οργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας



Open Source Drug Discovery (Ινδική 
κυβέρνηση)

http://www.osdd.net/
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        Τα Χαρακτηριστικά της Λύσης



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

- Συνεργατικός σχεδιασμός και υλοποίηση 
υπηρεσιών και εφαρμογών

- Συνεργατική παραγωγή ανοιχτού 
εκπαιδευτικού υλικού για ασύγχρονη και 
σύγχρονη τηλεκπαίδευση

- Συνεργασία, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  
ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητα και 
ενεργών πολιτών



OpenLabs σε 20 Δήμους
- Τα εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών (OpenLabs) οργανώνουν, συνδέουν και 

αναπτύσσουν δίκτυα χώρων και στελεχών του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ακτιβιστών 
των ανοιχτών τεχνολογιών

- Υποδομές: Ενσύρματα & Ασύρματα Ευρωζωνικά Δίκτυα, Εργαλεία Ανοιχτού Σχεδιασμού, 
Ανοιχτό  & Υλικό(Open Hardware)

Στελέχη: Τοπικοί Εταίροι (Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Δήμοι, Εκπαιδευτικοί, Τοπικές 
κοινότητες ακτιβιστών ανοιχτών τεχνολογιών)

`



 Τεχνικές wiki  

•  Ανοιχτά πρότυπα και πλατφόρμες, πχ MediaWiki

•  Προσαρμογή ανοιχτών πλατφορμών

•  Βιωματική εκπαίδευση 

•  Πληθοπορισμός, Πληθοπορισμός, Πληθοπορισμός ... 
    https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing 

https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing


Μοιράζεται τις ίδιες αρχές με το επιτυχημένο μοντέλο του Ανοιχτού Λογισμικού 

● Κοινή χρήση- επανάχρηση πόρων και ερευνών

● Ελεύθερη - χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στη γνώση

● Καινοτομία μέσω της συνεργασίας και όχι μέσω κλειστών προτύπων και πατεντών

● Ανοιχτή πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα

Φαρμακευτικό μοντέλο ανοιχτού κώδικα



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•  Συνεργατικός σχεδιασμός και ανάπτυξη

•  Χρήση ώριμων ανοιχτών τεχνολογιών

•  Υλοποίηση και εκπαίδευση

•  Ανοιχτές τεχνολογίες και δίκτυα στελεχών

•  Η ανάπτυξη φαρμάκων ανοικτού κώδικα είναι τεχνικά 
εφικτή 



H μεγάλη εικόνα

big data

MyData

Public & Private

IoT
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