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❑ Αρχές επιστήμης των δεδομένων

❑ Ανακαλύπτοντας την αξία των δεδομένων

❑ Eπιστήμη & τεχνολογίες δεδομένων @datalab.csd.auth.gr

❑ Δεδομένα και τομείς επιχειρηματικότητας 

❑Υγεία – Ενέργεια – Ευζωία – Κυκλική Οικονομία – Έξυπνες Πόλεις

❑ Τάσεις και προκλήσεις
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Περιεχόμενο Παρουσίασης



Αρχές επιστήμης των δεδομένων
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Τα Δεδομένα είναι για την Κοινωνία της Γνώσης ό,τι το
πετρέλαιο για τη βιομηχανική κοινωνία: απαραίτητη πρώτη 

ύλη για τη λειτουργία των βασικών παραγωγικών δομών

https://in.springboard.com/blog/is-data-really-the-new-oil/
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-

worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data

“Data is the new oil”

Ανακαλύπτοντας την αξία των δεδομένων

https://in.springboard.com/blog/is-data-really-the-new-oil/
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data


Ανάλυση δεδομένων & εξόρυξη 
γνώσης από γράφους

Αποκεντρωμένες εφαρμογές Blockchain

Τεχνολογίες Αισθητήρων & IoT -
Αναγνώριση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας 

Εντοπισμός συναισθημάτων/απόψεων 
και συμπεριφορών σε διάφορους 
τομείς/περιβάλλοντα

Ανάλυση κοινωνικών δικτύων Διερεύνηση δεδομένων από αισθητήρες

Ανάλυση συναισθήματος
Τεχνολογίες Κατανεμημένων Δεδομένων

Eπιστήμη & τεχνολογίες δεδομένων @datalab.csd.auth.gr





Υγεία & Ευζωία

Περιβάλλον, Ενέργεια, 
Κυκλική Οικονομία, 

Έξυπνες Πόλεις

Υπηρεσίες IoT & 
Υπολογιστικού Νέφους

Αξιοποίηση δεδομένων 
πραγματικού χρόνου 
από αισθητήρες (πχ 

αθλητισμός)

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περιοχές εφαρμογής



Crowdsourcing & Social Network Analytics Tool

Worldclouds

Locations

Top Posts

Top URLs

Influencers

Flickr

Thingiverse

https://crowdsourcing.plastictwist.com

Τομέας Κυκλικής Οικονομίας



CovidDEXP: COVID-19 Data Exploration https://covid19.csd.auth.gr

Evolution of 
new cases

Cases 
trajectory

Cancel public 
events vs 
100th confirm. 
case

Close 
workplaces vs 
100th confirm. 
case

Impact of health 
expeenditure

Impact of life 
expectancy

Detect correlations between pandemic & socioeconomic data

Τομέας Υγείας



Bot-Detective

Bot-S
core 

Evaluatio
n

Explainable
Results

Users’Feedback Form

Open Data

Αn explainable Twitter bot-detection service 
with crowdsourcing functionalities

Τομέας Κοινωνικής Δικτύωσης



Κοινωνικά δίκτυα

Κυβερνητικά δεδομένα
• Ανοιχτά δημόσια δεδομένα https://data.gov.gr
• Ελληνικά γεωγραφικά δεδομένα https://geodata.gov.gr
• ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr

• EU OpenData portal https://data.europa.eu/euodp/en/data
• Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/
• Αποτελέσματα Έρευνας στην Ε.Ε. https://cordis.europa.eu/results-packs
• Ευρωβαρόμετρο https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion

Ευρωπαικά δεδομένα

• Twitter https://twitter.com
• Instagram https://www.instagram.com
• YouTube https://www.youtube.com
• Reddit https://www.reddit.com

Αποθετήρια Ανοικτών Δεδομένων
• https://zenodo.org
• https://www.re3data.org
• https://data.mendeley.com

Ακατέργαστα δεδομένα από 
δραστηριότητες της ίδιας της 
επιχείρησης

• Χρηματοοικονομικά δεδομένα
• Επιχειρηματικά δεδομένα 
• Δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες/χρήστες
• Δεδομένα από αισθητήρες, έξυπνες 

συσκευές και συσκευές IoT 
• Δεδομένα ροής

Πηγές Δεδομένων

https://data.gov.gr/
https://geodata.gov.gr/
https://www.statistics.gr/
https://data.europa.eu/euodp/en/data
https://ec.europa.eu/eurostat/
https://cordis.europa.eu/results-packs
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://www.reddit.com/
https://zenodo.org/
https://www.re3data.org/
https://data.mendeley.com/


• Τα συστήματα λήψης αποφάσεων οδήγουμενα από ποιοτικά δεδομένα θεωρούνται ένας ιδιαίτερα
αποτελεσματικός τρόπος για την πρόσδοση αξίας στην επιχειρηματικότητα, στην διακυβέρνηση και
σε κάθε είδους κοινωνικοοικονομικό διαχειριστικό μηχανισμό

• Η Ευρωπαική Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σημασία των αγορών δεδομένων και της ενίσχυσης της
ανταλλαγής δεδομένων και προτείνει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο (Data Government Act). Στόχος η
διευκόλυνση του διαμοιρισμού δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη δημιουργία αξίας στην
κοινωνία και την οικονομία, καθώς και η αύξηση του διαφάνειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ
πολιτών και οργανισμών σχετικά με τα δεδομένα τους.

• Τα δεδομένα παγιώνονται ως ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά 
στοιχεία για κάθε οργανισμό ή επιχείρηση

• Τα δεδομένα και η ανάλυσή τους έχουν σημαίνουσα συνεισφορά για το 
επόμενο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα της 
οικονομικής και κοινωνικής  δραστηριότητας

Τάσεις & Εξελίξεις



• Χαμηλό επίπεδο ωριμότητας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών

• Έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας γύρω από την αξιοποίηση δεδομένων. Ενσωμάτωση 
περισσότερων δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υιοθέτηση προηγμένων 
λύσεων επιχειρηματικής εφυίας και μεθόδων Data Science για την εξόρυξη γνώσης από 
δεδομένα. 

• Περιορισμένη γνώση στη χρήση αναλυτικών εργαλείων της Επστήμης των Δεδομένων. Ανάγκη 
για εκπαίδευση και επιμόρφωση.

• Ανάγκη για επενδύσεις από τη μεριά των οργανισμών σε πόρους τεχνολογιών πληροφορικής 

• Θέματα ηθικής, διαφάνειας και αφάλειας στη διαχείριση δεδομένων

• Ζητήματα που αφορούν την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Ειδικοί περιορισμοί από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (GDPR)

Δυσκολίες & Προκλήσεις



Καθ. Αθηνά Βακάλη
Διευθύντρια Εργαστηρίου DataLab

Μεταδιδάκτορες4 6
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Ισχυρό δίκτυο Εθνικών, Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών συνεργασιών
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Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων & Ιστού
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Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 

https://datalab.csd.auth.gr/
mailto:avakali@csd.auth.gr

