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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
 Οινθιεξώζεθε κε επηηπρία ην πξώην “Open Public Data Hackathon” 

πνπ δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, θαιώληαο επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο, επηρεηξεκαηίεο, 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο, θνηηεηέο, καζεηέο, λα ζπκκεηάζρνπλ γηα πξώηε 
θνξά ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο δεκόζησλ δεδνκέλσλ. 
 

Η παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ε αλάδεημε ησλ 
ληθεηώλ κε ηηο θαιύηεξεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα 

ζε εηδηθή Σειεηή Βξάβεπζεο ζην Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, ζην πιαίζην 
Δθδήισζεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο Αλνηθηήο 
Γηαθπβέξλεζεο. 

 
ηελ Σειεηή Βξάβεπζεο ραηξεηηζκό απεύζπλαλ νη:  

 
 Ισάλλεο Υξπζνπιάθεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο θαη Πξόεδξνο Αλώηαηεο 

ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΙΣΔ) 

 Γεκνζζέλεο Αλαγλσζηόπνπινο, Πξύηαλεο Υαξνθόπεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 

 Θεόδσξνο Καξνύλνο, Πξόεδξνο Δηαηξίαο Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ – 
Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΔΔΛ/ΛΑΚ) 

 
Transforming Information into Business  
 

Απηό ήηαλ ην πξόηαγκα πνπ ππεξέηεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, 
εζηηάδνληαο ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα, κε βάζε ηα αλνηθηά 

δεκόζηα δεδνκέλα. 
 
Σηο θαηλνηόκεο θαη πνιύ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο ηνπο παξνπζίαζαλ νη 

ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
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 1ν Βξαβείν: Γεώξγηνο Παλαγόπνπινο, Ισάλλεο Καηάθεο, Αλδξέαο 
Γξίβαο θαη Νεθηαξία Ρέθθα κε ηελ εθαξκνγή: “A.G.IN.A.R.A.” – 

ύκβνπινο θαηαλαισηή γηα εμππλόηεξεο αγνξέο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο αηζρξνθέξδεηαο. 

 2ν Βξαβείν: αΐδεο Κώζηαο, Αγάπηνο Αβξακίδεο θαη ηαπξνύια 
Υαξηιόγε κε ηελ εθαξκνγή “Public Open Data Cloud” – Cloud 
ππεξεζία / prototype πνπ επηηξέπεη ηελ πξνγξακκαηηζηηθή πξόζβαζε 

ζηα αλνηθηά δεκόζηα δεδνκέλα. 
 3ν Βξαβείν: Δπάγγεινο Μπάλνο κε ηελ εθαξκνγή “GR Gov Mobile 

Search” – Mobile web εθαξκνγή γηα Android θαη iOS πνπ επηηξέπεη ηελ 
αλαδήηεζε πιήξνπο θεηκέλνπ ζην πεξηερόκελν ζπγθεθξηκέλσλ 
ζπλόισλ/ζπιινγώλ δεκόζησλ (Πξόγξακκα Γηαύγεηα, όιεο νη 

πξνθεξύμεηο θαη νη πξνκήζεηεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζην Κεληξηθό 
Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – ΚΗΜΓΗ, ΦΔΚ πνπ 

αλαξηώληαη από ην Δζληθό Σππνγξαθείν).  
 
Οη εθαξκνγέο πνπ βξαβεύηεθαλ ηθαλνπνίεζαλ όια ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαη δηαθξίζεθαλ γηα ηελ επεθηαζηκόηεηα ηνπο, ην βαζκό 
αμηνπνίεζεο ησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ηελ 

σξηκόηεηα ηεο ηερλνινγηθήο ιύζεο. Σν έπαζιν ήηαλ νηθνλνκηθό θαη αλήιζε 
γηα ην 1ν βξαβείν: 3.000 επξώ – 2ν: 2.000 επξώ – 3ν: 1.000 επξώ. 

 
Ωζηόζν, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό επαηλέζεθαλ γηα ηελ 
αμηνζεκείσηε πξνζπάζεηά ηνπο λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηνλ πιένλ 

πξσηόηππν ηξόπν, ηα αλνηθηά δεκόζηα δεδνκέλα πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα 
θαη δηαηίζεληαη δηαδηθηπαθά ζην data.gov.gr, θαη λα αλαπηύμνπλ εθαξκνγέο 

θαη ππεξεζίεο κε πξνζηηζέκελε αμία, ζπκβάιινληαο ζηελ παξαγσγή θαη ηε 
κεηαθνξά λέαο γλώζεο. 
 

Η εθδήισζε έθιεηζε κε ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ θαη ησλ επαίλσλ, 
αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή όισλ όζσλ αληαπνθξίζεθαλ ζην 

θάιεζκα ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηεξίδνληαο ζηελ πξάμε δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο 
πνπ ζηελ νπζία εληζρύνπλ ηελ εμσζηξέθεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αλάδεημε 
λέσλ ηδεώλ θαη επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηώλ, θαζώο θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. 
 

Έπαηλνο απνλεκήζεθε, επίζεο, θαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθόηεηαο, ηνπ νπνίνπ ηα ζύλνια δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
πεξηζζόηεξν από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκό. 

 
Ήηαλ κηα μερσξηζηή εθδήισζε πνπ πξνζέιθπζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ, επηζθξαγίδνληαο ηε κεγάιε, ζπληνληζκέλε θαη 
ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα ην πέξαζκα ζε κηα Αλνηθηή, Γηαθαλή θαη 
πκκεηνρηθή Γεκόζηα Γηνίθεζε. Μηα Γεκόζηα Γηνίθεζε πνπ εκπηζηεύεηαη ηνλ 

πνιίηε θαη ην απνδεηθλύεη ζηελ πξάμε δηαζέηνληαο αλνηθηά θαη κε αζθάιεηα 
ηα δεκόζηα δεδνκέλα ηεο. 

 
Μέζα ζε θιίκα αηζηνδνμίαο θαη ειπίδαο, ζηάιζεθε έλα μεθάζαξν κήλπκα όηη 
«Με αλνηθηά Γεδνκέλα – Αλαηξέπνπκε ηα Γεδνκέλα», πξνο όθεινο ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο δεκνθξαηίαο. 


