Μιχάλης Βαφόπουλος
https://www.linkedin.com/in/vafopoulos/

Συνοπτική βιογραφία
Ο ∆ρ. Μιχάλης Βαφόπουλος είναι αναγνωρισµένος ερευνητής και συγγραφέας στην
επιστήµη των δεδοµένων και του ∆ιαδικτύου. Η έρευνα και οι οµιλίες του αφορούν στην
οικονοµία του ∆ιαδικτύου, στα ανοιχτά οικονοµικά δεδοµένα και στην επιχειρηµατική
αξιοποίησή τους.
Για το έργο του έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
Έχει συνεργαστεί, µεταξύ άλλων, µε τον εφευρέτη του Web Σερ Τιµ Μπέρνερς-Λι και τον
Καθηγητή Γιώργο Μητακίδη για την προαγωγή των ανοιχτών δεδοµένων και της µελέτης
του ∆ιαδικτύου.
Έχει συντονίσει και συνεισφέρει σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα όπως ενδεικτικά στο
YourDataStories, στο BigDataEurope και στο Open Journalism (µε χρηµατοδότηση από
το Google’s DNI). Επίσης, έχει εργαστεί ως επικεφαλής ερευνητής για τα έργα “Analysis
of methodologies for using the Internet for the collection of information society and other
statistics” (European Commission – Eurostat/G6 Contract No. 50721.2013.003-2013.169), Web
Index, Open Data Barometer και International Budget Partnership.
Το 2010 ξεκίνησε την πρωτοβουλία PublicSpending η οποία διασυνδέει και αναλύει τις
δηµόσιες δαπάνες στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Το 2011 δηµοσίευσε την
µονογραφία «The Web Economy: Goods, Users, Models, and Policies», η οποία
διδάσκεται σε διεθνή µεταπτυχιακά προγράµµατα. Στο συνέδριο WWW2012
παρουσίασε την εργασία “Being, Space, and Time on the Web” και το 2014 έκανε την
κεντρική οµιλία στο Web Economy Festival.
Το βιβλίο του «Πώς θα ζήσω µε το ∆ιαδίκτυο;” (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ) εισάγει ένα
εκλαϊκευµένο πλαίσιο συµβίωσης για γονείς, δασκάλους και κάθε χρήστη του
∆ιαδικτύου.
Την περίοδο 2011-13 διετέλεσε αναπληρωµατικό µέλος στο Εφορευτικό Συµβούλιο της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και το 2015 εκλέχθηκε µέλος στο ∆.Σ. του
Οργανισµού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Σήµερα είναι υπεύθυνος του Open Data Institute
και του MyData Hub του Οργανισµού Ανοιχτών Τεχνολογιών για την Ελλάδα.
Από το 2013 ο ∆ρ. Μιχάλης Βαφόπουλος είναι συνεργαζόµενος ερευνητής στο
Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισµικού του Ερευνητικού Κέντρου
«∆ηµόκριτος» και το 2018 ίδρυσε την βραβευµένη εταιρεία Linked Business, η οποία
ασχολείται µε την έξυπνη επιχειρηµατική πληροφόρηση και εδρεύει στο Τεχνολογικό
Πάρκο του «∆ηµόκριτου».

