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Σκοπός της ηµερίδας είναι η ενηµέρωση 
σχετικά µε τις διαστάσεις του κινήµατος 

των ανοικτών δεδοµένων, την αξιοποίησή 
τους στην έρευνα και τα οφέλη  για τους 

ερευνητές. Παράλληλα, θα 
παρουσιαστούν τόσο οι προϋποθέσεις όσο 

και καλές πρακτικές ώστε η ανοικτή 
πρόσβαση να είναι νοµικά και τεχνικά 

εφικτή.
Η ηµερίδα απευθύνεται στην ακαδηµαϊκή 

και την ερευνητική κοινότητα, ωστόσο 
είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόµενο. 

Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει 
συζήτηση.

Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο, Αίθουσα Συγκλήτου

ΗΜΕΡΙΔΑ

Χαιρετισµοί
Ιωάννης Καρακάσης, Αν.Πρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων
Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αν. Πρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής 
Μέριµνας   
Μαρία Κούση, Διευθύντρια ΚΕΜΕ

Α’ Συνεδρία 
Προεδρείο: Δηµήτρης Σταύρου, Αν. Καθηγητής ΠΤΔΕ, Αν. Μέλος του Δ.Σ. 
του ΚΕΜΕ και Διευθυντής Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστηµών 
Τα ανοικτά δεδοµένα και οι διαστάσεις τους για την επιστηµονική 
έρευνα
Κατερίνα Λενάκη, Κοινωνιολόγος, Mεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην 
Δηµόσια Διοίκηση (Πανεπιστήµιο Λευκωσίας)
Νοµικά ζητήµατα διάθεσης και αξιοποίησης ανοικτών δεδοµένων
Ευγενία Σµυρνάκη, Νοµικός, υπ. διδάκτωρ Νοµικής Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε θέµα τις συµβάσεις υπολογιστικού νέφους 

Διάλειµµα 

Β’ Συνεδρία
Προεδρείο: Ασπασία Χατζηδάκη, Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, Τακτικό Μέλος του 
Δ.Σ. του ΚΕΜΕ και Διευθύντρια του ΕΔΙΑΜΜΕ 
Τεχνικές προδιαγραφές για ανοικτά δεδοµένα
Δηµήτρης Κουκουλάκης, Μηχανικός Λογισµικού, MRes (University of 
Surrey), Kοιν.Συν.Επ. CommonsLab 
Οι περιπέτειες ενός κοινωνικού επιστήµονα στον χώρο των 
δεδοµένων
Γιώργος Δαφέρµος, Kοινωνικός επιστήµονας, Δρ. Τεχνολογίας, Πολιτικής 
και Διαχείρισης (Delft University of Technology), επιστηµονικός συνεργάτης του 
P2P Foundation

Συζήτηση 

10:00-10:15

10:15-10:45

10:45-11:15

11:15-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

 ( live-streaming στο www.keme.uoc.gr* )

*Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, οι χρήστες θα 
µπορούν να υποβάλλουν ερωτήµατα προς τους 

οµιλητές στην ηλ. δ/νση secretary@keme.uoc.gr



Η Κατερίνα Λενάκη είναι απόφοιτος του 
Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και πρόσφατα ολοκλήρωσε τις 
µεταπτυχιακές της σπουδές στην Δηµόσια 
Διοίκηση (MPA εξ αποστάσεως) στο 
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. Έχει συµµετάσχει 
σε ευρωπαϊκά προγράµµατα του Τµήµατος 
Κοινωνιολογίας ως βοηθός έρευνας, και της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης ως 
προσωπικό του Τµήµατος Πληροφόρησης στο 
Ηράκλειο. Είναι ODI Registered Trainer και 
ασχολείται µε τη διάδοση της ανοικτής 
φιλοσοφίας στο δηµόσιο τοµέα, ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευση, στην έρευνα και στον πολιτισµό. 
Στη µεταπτυχιακή της διατριβή µελετά την 
αναδιοργάνωση των ακαδηµαϊκών 
ιδρυµάτων στην Ελλάδα µε στρατηγική 
ανοικτών δεδοµένων.
 
Η Ευγενία Σµυρνάκη είναι δικηγόρος, µέλος 
του Δ.Σ.Η. Είναι απόφοιτος Νοµικής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατέχει ΜΔΕ στη 
«ΒΙΟΗΘΙΚΗ» (Πανεπιστήµιο Κρήτης) και στο 
Δίκαιο της Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
(LLM – Queen Mary University of London). 
Είναι υπ. διδάκτωρ Νοµικής ΑΠΘ µε 
αντικείµενο έρευνας τις συµβάσεις 
υπολογιστικού νέφους. Ειδικεύεται στο δίκαιο 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών χρήσης 
λογισµικού, τεχνοβλαστών (spin-offs) κ.λπ. 
Έχει συµµετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
έργα σχετικά µε ανοικτά δεδοµένα, ανοικτά 
ακαδηµαϊκά  µαθήµατα, ΕΛ/ΛΑΚ. Είναι 
συνεργάτης σε ερευνητικά προγράµµατα και 
ασχολείται µε την τήρηση αρχών και 
διαδικασιών δεοντολογίας της έρευνας.

Σχετικά µε τους οµιλητές
 
Ο Γιώργος Δαφέρµος είναι κοινωνικός 
επιστήµων, διδάκτωρ Τεχνολογίας, Πολιτικής 
και Διαχείρισης του Πανεπιστηµίου Delft 
(2012) µε θέµα διδακτορικής διατριβής 
«Διακυβέρνηση κοινοτήτων ανάπτυξης 
ελεύθερου λογισµικού και ανοικτού κώδικα».  
Είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής της 
επιθεώρησης Journal of Peer Production και 
της οργανωτικής οµάδας του Φεστιβάλ των 
Κοινών (CommonsFest). Επίσης, είναι 
επιστηµονικός συνεργάτης του P2P Founda-
tion και του Commons Transition. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται στη συνεργατική οικονοµία 
και τα κοινά αγαθά. 
 
Ο Δηµήτρης Κουκουλάκης είναι απόφοιτος 
ερευνητικού µεταπτυχιακού MRes από το 
Πανεπιστήµιο του Surrey στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. Έχει εργαστεί σε τµήµατα Έρευνας 
και Ανάπτυξης εταιριών ως Μηχανικός 
λογισµικού για 10 χρόνια. Επίσης, είναι 
ιδρυτικό και οργανωτικό µέλος του Φεστιβάλ 
των Κοινών (CommonsFest) στο Ηράκλειο και 
µέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης CommonsLab, στην οποία 
αναπτύσσει ανοικτές τεχνολογίες (software & 
hardware). 
 


