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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επακόλουθα της συνάντησης με τον Μπάμπη Μπράτσα
●

Συνεργασία με OKF Greece με συγκεκριμένα terms and conditions (η ευθύνη των
δεδομένων δεν βαραίνει το openthessaloniki)
● Repository στο OKF Greece μετά τη λήξη του διαγωνισμού για προφανείς λόγους
● Όχι συνδιοργάνωση για το appsforthessaloniki, πρόταση ανεπίσημης βοήθειας απο
πλευράς openthessaloniki

●
●
●

Συμμετοχή του openthessaloniki στο διαγωνισμό appsforthessaloniki
Διαγωνισμός ΙΔΕΑΣ στα πλαίσια του appsforthessaloniki
School of data  συζήτηση εκ νέου όταν επανέλθει το ζήτημα

Επαφές με ομάδες της Θεσσαλονίκης για datasets. Πιθανές συνεργασίες με:
●

●

●

●

ΑΜΚΕ Creativity platform
○ Δεδομένα χάρτης ανταλλακτικής οικονομίας της Θεσσαλονίκης
(dataset που δημιουργήθηκε απο την ομάδα Creativity Platform στο πλαίσιο της
δράσης ‘Thessaloniki Sharing Map Jam’ που αφορά χαρτογράφηση της
‘Ανταλλακτικής Οικονομίας’ (Sharing Economy) της πόλης)
Ομάδα Why Νot?
○ Συνεργασία για εφαρμογή που θα συνδέει τις δράσεις τους με συγκέντρωση
ανοικτων δεδομένων (;)
Φίλοι νέας παραλίας
○ Καταγραφή του τι υπάρχει στη νέα παραλία μετά την ανάπλαση (δέντρα,
παγκάκια, κλπ)
Δημοτική Βιλιοθήκη Βέροιας  Future Library

Main point  application
AppsForThessaloniki
●

●

Points of interest (ψηφιακή καταγραφή της πόλης) (scalable)
○ open street maps + adding points of interest
○ gamification
Εφαρμογή για ποδηλάτες (scalable)
○ σημεία ενδιαφέροντος
○ δημιουργία διαδρομών

Ο καθένας να κάνει μία πρόταση σύμφωνα με το template στο drive μέχρι την Τεταρτη,
έτσι ώστε την επόμενη Πέμπτη να μπορέσουμε να πάρουμε μία απόφαση!
Επόμενες Ενέργειες (ToDo):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ομαδικό email στο google group του openthessaloniki (Απόστολος Κρητικός)
Τα λογότυπα που λαμβάνουμε στο google drive (Άλκηστη Σκιαδοπούλου)
Ποστάρισμα της εκδήλωσης του ogp (social media team)
Links από datasets στην ομάδα των social media (Γεωργία Τσιαμαντά)
Twitter για feedback (Απόστολος Κρητικός)
Back up the google drive folder once a month (Απόστολος Κρητικός)
Πρόταση για app σύμφωνα με το template (everybody!)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SOCIAL MEDIA
Στόχος του openthessaloniki
●

“Να γίνει η πόλη καλύτερη”
a. Διαφάνεια
b. Συμμετοχή
■ για να βρω δεδομένα (open data)
■ για να λύσω προβλήματα (open government)

Πρόβλημα:
Δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι συμβαίνει στην πόλη
Λύση:
Να το βρούμε ή να το δημιουργήσουμε εμείς άρα, επίπεδο διαφάνειας στον πολίτη, άρα
θα θέλει να συνεισφέρει, άρα συμμετοχή (#win)
“opengov: δε θα κάτσω να περιμένω, θα κάνω εγώ πράγματα”
“να προβάλουμε τα ανοιχτά δεδομένα για την πόλη της Θεσσαλονίκης”
Στόχος των social media:
Να καθοδηγήσουμε τον πολίτη προς το στόχο του openthessaloniki
Ενημέρωση κοινού για το τι είναι τα ανοιχτά δεδομένα
Αξιοποίηση εφαρμογής απο τους πολίτες
Η ομάδα θα φέρει τον κόσμο (φέρε τον φίλο σου)
Feedback απο κόσμο που δεν είναι στην ομάδα
Προβολή προς τα έξω του τι κάνουμε στην ομάδα κάθε Πέμπτη.
Προσέγγιση ανθρώπων που είναι μέσα στο κομμάτι των opendata στη Θεσσαλονίκη από το
twitter (πηγή # του Απόστολου)
Προσέγγιση φίλων
Ελληνικά  Αγγλικά
● ελληνικό κείμενο πρώτιστα, και στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό, τότε η “θεματική
πρόταση” στα ελληνικά, και το υπόλοιπο
Αντί για μήνυμα (inbox) ο καθένας απο μας θα ποστάρει αυτό που θέλει στη σελίδα του
openthessaloniki και ο administrator θα τα κάνει pin

PROJECTS  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
●
●

Διερεύνηση του τι υπάρχει για κλωνοποίηση
Ποια έτοιμα open source πακέτα μπορούμε να εξελληνίσουμε και να
παραμετροποιήσουμε εύκολα και γρήγορα; (π.χ. http://commons.codeforamerica.org/ ή
http://openoakland.org/projects/)
● “Δημόσιες υπηρεσίες update” (χρειάζεται μετάφραση)
● Local wiki
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  LICENCING
●

●

Κώδικας στο Github Organization
○ ανά project θα δηλώνουμε ποια θα είναι η open source άδεια που θα το διέπει.
Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε permisive άδεια ώστε ο κώδικας να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό (ακόμη και εμπορικό). Π.χ. Apache
License (http://www.apache.org/licenses/LICENSE2.0.html), Mozilla Public
License (http://www.mozilla.org/MPL/)
● Forking (κάθε open source project μπορεί να κλωνοποιηθεί)
○ github openthess (project development)
○ github OKF Greece (forking of project)
Τι γράφουμε στο site;
○ creative commons license attribution noncommercial share alike 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/byncsa/3.0/)

