
Κοινωνία των πολιτών και νέες τεχνολογίες 
 

Αχιλλέας Καμέας, Αν. Καθηγητής ΕΑΠ 
Βασίλης Στεφανής, PhD 

Λαμπρινή Σερεμέτη, PhD 



Τεχνολογίες που είναι 
διαθέσιμες 

• Επικοινωνίας και δικτύωσης 
– Mail, chat, forums 
– Facebook, twitter etc 

• Συνεργασίας και συμμετοχής 
– Social / peer platforms 
– Crowdsourcing, crowdfunding 

• Πληροφόρησης 
– Web sites 
– Blogs 
– Facebook, twitter etc 

• Διαχείρισης γνώσης 
– Web 2.0 
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Τεχνολογίες που 
υιοθετήθηκαν στο έργο 

• Web site 
– Ιστοσελίδα ενημέρωσης για την πορεία και 

τα αποτελέσματα του έργου 

• Online platform 
– Διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης, η οποία επιτρέπει προβολή των 
μελών, ανάρτηση περιεχομένου και 
ανακοινώσεων, συζήτηση και συνεργασία, 
και ανταλλαγή απόψεων 

• Ontology 
– Μηχανισμός αναπαράστασης της γνώσης και 

εμπειρίας των ΜΚΟ αναφορικά με την 
αντιμετώπιση της κρίσης 
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Web site 
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Πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης 

• Εργαλείο ενδυνάμωσης της κοινωνίας των 
πολιτών 

• Ενσωμάτωση τεχνολογιών κοινωνικού ιστού: 
– Ιστολόγια 
– Φόρουμ 
– Διαδραστικοί Χάρτες 
– Ενημέρωση - νέα  
– Online σελιδοδείκτες 
– Κοινωνική δικτύωση 
– Πρόσβαση από κινητές συσκευές 

• Πού βρίσκεται: 
– www.fragmex.eu/platform 
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• Παροχές 
– Προβολή των φορέων (προφίλ, δράσεις 

προβολής κλπ) 
– Ανταλλαγή εμπειριών 
– Βέλτιστων πρακτικών 
– Διευκόλυνση συνεργασιών 
– Δικτύωση 
– Υποστήριξη δημόσιων συζητήσεων 
– Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

• Υποστήριξη από το ΕΑΠ και μετά το 
πέρας του έργου 

30/11/2015 http://daissy.eap.gr 8 



30/11/2015 http://daissy.eap.gr 9 



30/11/2015 http://daissy.eap.gr 10 



30/11/2015 http://daissy.eap.gr 11 



Αναπαράσταση γνώσης 

• Μια οντολογία είναι μια ιεραρχικά δομημένη 
συλλογή όρων ενός γνωστικού πεδίου, η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδομή για τη 
δημιουργία μιας βάσης γνώσης 

 
• Οι οντολογίες αποτελούνται από: 

– Κλάσεις που ορίζουν κατηγορίες ομοειδών 
αντικειμένων 

– Σχέσεις μεταξύ των κλάσεων και 
χαρακτηριστικά/ιδιότητες που ορίζουν περιορισμούς 
στις κλάσεις 

– Αξιώματα που αποτελούν το σύνολο των ισχυρισμών 
που είναι πάντοτε αληθείς 

– Στιγμιότυπα) που αποτελούν 
εκφάνσεις/πραγματώσεις των δεδομένων 

30/11/2015 http://daissy.eap.gr 12 



Οντολογίες για κρίση 

• SOKNOS (καταστροφές) 

• SIADEX (νομικές πληροφορίες και εργασίες 
για συγκεκριμένα σενάρια κρίσης) 

• WB-OS (στοιχεία για τη διαχείριση 
καταστροφών σε ιστοσελίδες) 

• ISyCri (παράγοντες που επηρεάζουν τον 
τύπο και τη βαρύτητα μιας κρίσης) 

• HXL (πληθυσμοί που πλήττονται από μια 
επείγουσα κατάσταση) 

• MOAC (ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες) 
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Οντολογία FragmEx 
• Αποσκοπεί στην κωδικοποίηση της 

γνώσης που σχετίζεται με τον όρο 
«κρίση» ως κοινωνικό-οικονομικό 
φαινόμενο, κατηγοριοποιώντας τις 
αλλαγές που υφίστανται οι 
ανθρωπιστικοί οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους τομείς (υγεία, 
πολιτισμός, περιβάλλον) και τις 
στρατηγικές που θεωρούνται 
επιτυχημένες για την 
αντιμετώπιση της κρίσης 

• Αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
• Των ΜΚΟ που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις 

• Των ερευνητών που 
αποκωδικοποίησαν τις 
συνεντεύξεις 

• Περιγράφει κυρίως τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης της 
κρίσης που εφάρμοσαν οι ΜΚΟ 
(άτυπες και τυπικές) 
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Σενάρια χρήσης 

• Βάση γνώσης – απάντηση σε 
ερωτήσεις 

• Επισημείωση (tagging) κειμένων με 
όρους της οντολογίας 

• Έξυπνη (σημασιολογικά πλούσια) 
αναζήτηση πηγών 
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Βάση γνώσης – Απάντηση σε ερωτήσεις 

http://www.fragmex.eu/ontology  
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Βάση γνώσης – Απάντηση σε ερωτήσεις 
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Βάση γνώσης – Απάντηση σε ερωτήσεις 
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Σημαντικά παραδοτέα 

• Theoretical “Regulation-Proximity” 
model;  

• Ontology of terms related to 
Fragmentation and Exclusion;  

• Mapping case studies into the model 
of “Regulation- Proximity”;  

• Website;  

• Social networking online platform;  

• Training content. 

30/11/2015 http://daissy.eap.gr 19 



Ομάδα έργου / επικοινωνία 

• Project website: 
– www.fragmex.eu  

• Group website:  
– http://daissy.eap.gr  

• E-mail: info@daissy.eap.gr  
 

• A. Kameas, Associate Professor HOU, Group leader 
• M. Zafeiropoulou, Expert in Health and Care issues 
• A. Theodosiou, Social Anthropologist 
• L. Seremeti, Expert in Data Semantics and Representation 
• G. Koulouris, Field Researcher 
• R. Peeva, Field Researcher 
• A. Christodoulopoulou, Field Researcher 
• V. Stefanis, Software Engineer 
• I. Marini, Economy and Administration Manager 
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DAISSy group: mission and vision 

• The Dynamic Ambient Intelligent Social Systems 
(DAISSy) research group was founded in 2001 by 
highly skilled and motivated researchers coming from 
various backgrounds 
 

• The DAISSy group mission is to constantly pursue 
innovation by realizing responsible research and 
promoting the wide societal adoption of the broader 
Ambient Intelligence vision 
 

• The vision of the researchers of DAISSy group is to 
contribute to the realization of an advanced humane 
society by inventing technology that adapts and 
supports human needs and not the other way round! 
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DAISSy group: experience 

• The DAISSy group has accumulated R&I expertise in 
– Pervasive and Mobile Systems, Middleware, Service Oriented 

Architectures,  
– Knowledge Extraction and Representation, Ontologies, Taxonomies, 

Semantically Rich Applications, 
– Intelligent and Multi Agent Systems, Smart Environments, Ambient 

Assisted Living Systems, Intelligent Energy 
– Social Computing Systems, Peer Learning Platforms,  
– ICT in Education, Serious Games, Personalized Learning 
– Digital Content Development, Quality Assurance 
– User Profiling, End User Tools 
– Skills Definition and Profiling for ICT related Jobs, Flexible Learning 

Pathways 

 
• Since its establishment, the DAISSy group has coordinated and  

participated in more than 30 national and European projects, in 
various frameworks (i.e. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, 
Erasmus+, etc.), amassing a total funding of more than 7,5 
MEuro.  
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