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Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ

• Σο ΠΚΚ αποτελείται από εκπροςϊπουσ τθσ ερευνθτικισ/ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ, των επιχειριςεων, των αναπτυξιακϊν φορζων, των ΟΣΑ τθσ Κριτθσ

• Ο ρόλοσ του ΠΚΚ αφορά ςτο ςχεδιαςμό και ςυντονιςμό δράςεων για τθν
προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτα

• Πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι θ προϊκθςθ και δθμιουργία οριηόντιων υποδομϊν
υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ ςε επίπεδο περιφζρειασ Κριτθσ

• το πλαίςιο του ΠΚΚ ςυςτινονται επιτροπζσ ςε διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ,
όπωσ Τγεία, Παιδεία, ΣΠΕ



Επιτροπι ΣΠΕ

χετικζσ προτάςεισ:

• Περιφερειακζσ υπολογιςτικζσ υποδομζσ

– Εικονικοποίθςθ υπολογιςτικϊν υποδομϊν

– Τπολογιςτικό νζφοσ

• Εταιρεία διαχείριςθσ περιφερειακϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ΣΠΕ

– φμφωνα με το ςχζδιο «Καλλικράτθσ» και τθ ςυμμετοχι ερευνθτικϊν και
εκπαιδευτικϊν φορζων

– Διαχείριςθ υποδομϊν και υπθρεςιϊν ΣΠΕ

– Περιφερειακό κζντρο υποςτιριξθσ ςε κζματα ΣΠΕ

• Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο

– Ανοικτά δεδομζνα

– Ψθφιακό αποκετιριο

– Χϊροσ ψθφιακισ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ

– Ζξυπνθ μθχανι αναηιτθςθσ



Ανοικτά δεδομζνα

«Οποιαδήποτε μορφή περιεχομζνου (κείμενο-εικόνα-ήχοσ-αριθμοί) ή λογιςμικοφ το οποίο
διατίθεται ςτο κοινό χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ προσ την αντιγραφή, περαιτζρω χρήςη και
διάθεςη ή τροποποίηςη αυτοφ ή των τροποποιημζνων αντιγράφων του. Ο βαθμόσ
ανοιχτότητασ των δεδομζνων εξαρτάται από την φπαρξη ή όχι περιοριςμών ςτισ παραπάνω
δυνατότητεσ.»

• Οι πθγζσ, θ οργάνωςθ και οι τρόποι διάκεςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων αποτελοφν κζματα
που βρίςκονται ακόμθ υπό διερεφνθςθ.



Ανοικτά δεδομζνα

• Σα ανοικτά δεδομζνα διακρίνονται ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ, κακεμία από τισ οποίεσ
διζπεται από ςυγκεκριμζνεσ ιδιαιτερότθτεσ.

– Δημόσια δεδομζνα, εννοοφμε όλθ τθν πλθροφορία θ οποία δθμιουργείται,
παραλαμβάνεται ι διαχειρίηεται από δθμόςιουσ φορείσ. Η ςυγκζντρωςθ και διάκεςθ
των δεδομζνων δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ που
κα αξιοποιοφν τθ δθμόςια πλθροφορία (για παράδειγμα με τθν χριςθ γεωγραφικϊν
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων).

– Δεδομζνα από άλλες πηγζς, εννοοφμε τθν πλθροφορία θ οποία δθμιουργείται ι
διαχειρίηεται από κάκε είδουσ κοινωνικό φορζα, παραγωγικό μθχανιςμό, κεςμό ι
πολίτθ.



Αξιοποίθςθ ανοικτϊν δεδομζνων

• Η αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων εμπεριζχει υψθλι προςτικζμενθ κοινωνικι και
οικονομικι αξία. Προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ δράςεων αξιοποίθςθσ ςυνιςτά ο
ςχεδιαςμόσ ενόσ ενιαίου, εκνικά ι/και περιφερειακά, πλθν όμωσ διαφοροποιθμζνου
ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ, πλαιςίου οργάνωςθσ και αξιοποίθςθσ των ανοικτϊν
δεδομζνων που κα περιλαμβάνει υποδομζσ, οργάνωςθ, κανόνεσ, διαδικαςίεσ και
υπθρεςίεσ.

• Η αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων είναι επίςθσ απαραίτθτο να εμπλουτιςκεί από
εξειδικευμζνεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ που κα δίδουν δυνατότθτεσ εντοπιςμοφ, εξαγωγισ και
επεξεργαςίασ ςτοιχείων, ενϊ κα προςφζρουν δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ειδικϊν εφαρμογϊν
με προοπτικζσ επιχειρθματικισ αξιοποίθςθσ.

Θετικζσ επιπτϊςεισ:

• Ενθμζρωςθ και διάχυςθ πλθροφορίασ

• Καλφτερεσ υπθρεςίεσ προσ τον πολίτθ

• Επιχειρθματικότθτα και νζεσ ζξυπνεσ εφαρμογζσ



Ανοικτά δεδομζνα – γενικζσ ςυνκικεσ

• Για τθν ελεφκερθ διάκεςθ των ανοικτϊν δεδομζνων, απαιτοφνται προπαραςκευαςτικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ

– ο οριςμόσ και θ τιρθςθ προτφπων διαλειτουργικότθτασ

– θ μελζτθ του νομοκετικοφ πλαιςίου

– θ καταγραφι των δεδομζνων που κα διατίκενται ανοικτά

• Οι κεςμικζσ παράμετροι περιλαμβάνουν:

1. Καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ αναφορικά με το εκνικό και
περιφερειακό πλαίςιο ςχετικά με τα ανοικτά δεδομζνα

2. Διερεφνθςθ και ενίςχυςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθ διαχείριςθ ανοικτϊν
δεδομζνων

3. Προετοιμαςία πιλοτικϊν κεματικϊν περιοχϊν αξιοποίθςθσ δεδομζνων, π.χ.
μεταφορζσ, τουριςμόσ, αγροτικι παραγωγι, πολιτιςμόσ.



Ανοικτά δεδομζνα ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ

• Η αξιοποίθςθ των ανοικτϊν δεδομζνων μπορεί να ςυνδυαςκεί με τθν ανάπτυξθ ενόσ
Ψθφιακοφ Αποκετθρίου και τθ δθμιουργία περιφερειακισ πφλθσ ανοικτϊν δεδομζνων. Η
ανάπτυξθ του Αποκετθρίου μπορεί να περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ
για τθν οργάνωςθ, αποκικευςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου. Σο περιεχόμενο του
αποκετθρίου κα είναι ανοικτά διακζςιμο και κα κατθγοριοποιείται ςτισ ακόλουκεσ
κεματικζσ ενότθτεσ:

– Πρωτογενισ τομζασ

– Περιβάλλον

– Ενζργεια

– Σουριςμόσ

– Πολιτιςμόσ

– Παιδεία

– Τγεία



Ανοικτά δεδομζνα – πλαίςιο και προχποκζςεισ

• Η διαχείριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων προχποκζτει τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ
από εφαρμογζσ, οι οποίεσ αφοροφν κεςμικζσ και τεχνικζσ παραμζτρουσ.

Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ:

1. Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υποδομϊν και λογιςμικοφ, ςτο πρότυπο υποδομϊν και
υπθρεςιϊν Data Center και Εικονικοποίθςθσ, για τθν φιλοξενία των ανοικτϊν
δεδομζνων.

2. Σεχνολογικόσ μεταςχθματιςμόσ και επεξεργαςία διαςτάςεων που αφοροφν τθν
προτυποποίθςθ λειτουργιϊν, τα μετα-δεδομζνα και το πολφγλωςςο
περιεχόμενο.

3. Διαμόρφωςθ οργανωτικοφ ςχιματοσ με ςυμμετοχι φορζων από ςχετικοφσ
τομείσ.

4.Διοίκθςθ και προςδιοριςμόσ διαδικαςιϊν ςυγκζντρωςθσ, ειςαγωγισ,
επεξεργαςίασ, τροφοδοςίασ, διάκεςθσ & αξιοποίθςθσ των δεδομζνων

5. Σεχνογνωςία

6. Εμπιςτοςφνθ



Ανοικτά δεδομζνα- παραδείγματα 

• Παραδείγματα αξιοποίθςθσ

1. Διαχείριςθ οδικϊν δικτφων, με αναφορά ςτθν καταγραφι και παρακολοφκθςθ
καταςκευαςτικϊν ζργων και δυναμικι ενθμζρωςθ χρθςτϊν οδικοφ δικτφου.

2. Ανάπτυξθ ζξυπνων μεταφορϊν, με αναφορά ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογισ για
τθν αναηιτθςθ και διαςφνδεςθ πλθροφορίασ ςε κζματα μετακινιςεων (π.χ.
οδικϊν, ακτοπλοϊκϊν, αεροπορικϊν) ςε δια-περιφερειακό και ενδο-περιφερειακό
επίπεδο.

3. Δράςεισ τουριςμοφ και πολιτιςμοφ, με ζμφαςθ ςτθ ςυγκεντρωτικι
παρουςίαςθ μουςείων και ςχετικισ πλθροφορίασ.

4. Ενίςχυςθ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ, με αναφορά ςτθν ανάπτυξθ
ςυςτιματοσ που κα επιτρζπει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και αξιοποίθςθ τουσ για
νζεσ ζξυπνεσ εφαρμογζσ.



Θζματα προσ διερεφνθςθ

• «Ιδιωτικά» ανοικτά δεδομζνα

• Ρόλοσ τθσ Περιφζρειασ

• Επιχειρθματικι αξιοποίθςθ ανοικτϊν δεδομζνων

• Ζξυπνεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ και τρόποι διαχείριςθσ των αποτελεςμάτων

• Δυνθτικά εμπλεκόμενοι φορείσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα

• φνδεςθ με παρόμοιεσ δράςεισ εκνικισ εμβζλειασ

• Διαλειτουργικότθτα με  κοινωνικά δίκτυα



Ευχαριςτϊ 


