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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Open Data Hackathon – Ανοικτή Πρόσκληση για συμμετοχή
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμιού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (www.ellak.gr) σε συνεργασία
με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και σε σύμπραξη με την Ελληνική κοινότητα εθελοντών,
στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτών
δεδομένων, διοργανώνουν στις 3 Δεκεμβρίου στις αίθουσες πολυμέσων της
Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) το
Open Data Hackathon.
Το Open Data Hackathon το οποίο διοργανώνεται ένα χρόνο μετά το GeoDataCamp 2010,
είναι μια ανοικτή συνάντηση εθελοντών, χρηστών και πολιτών, που θέλουν να ενισχύσουν τα
ανοικτά δεδομένα και την αξιοποίησή τους. Οργανώνεται παράλληλα και στο πλαίσιο της
παγκόσμιας ημέρας για τα ανοικτά δεδομένα (www.opendataday.org).
Δεδομένου ότι πλέον τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανοίγουν, στόχος του Open Data
Hackathon είναι να αναπτυχθούν μέσα σε μία ημέρα υπηρεσίες και εφαρμογές που
χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα από τη δημόσια διοίκηση. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες
μπορούν να καλύπτουν οποιοδήποτε στόχο ή ανάγκη της δημόσιας διοίκησης, των πολιτών ή
των επιχειρήσεων. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η ωφέλεια και η οικονομία κλίμακας που
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων που η δημόσια διοίκηση
ήδη διαθέτει.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε όλους: προγραμματιστές, ερευνητές, εθελοντές και γενικότερα,
σε όλα τα μέλη της Ελληνικής κοινότητας των ανοικτών δεδομένων που θέλουν να
συνεισφέρουν με πρακτικές γνώσεις ή/και να ενημερωθούν για τις τεχνικές λεπτομέρειες της
ανοικτής διάθεσης δημόσιας πληροφορίας.
Την ημέρα του Open Data Hackathon, προγραμματίζουμε τις παρακάτω δραστηριότητες,
όμως είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις. Αν θέλετε να οργανώσετε μια συγκεκριμένη
παρουσίαση, μια επίδειξη εφαρμογής, να ανοίξετε δεδομένα, ή να οργανώσετε με άλλους τη
συλλογική ανάπτυξη μιας υπηρεσίας, επικοινωνήστε μαζί μας.
• Ανοίγουμε δεδομένα με scrappers
• Mashups και εφαρμογές με ανοικτά δεδομένα
• Ανάλυση και οπτικοποίηση ανοικτών δεδομένων
Ελάτε να μάθουμε μαζί πως ανοίγουμε δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε
εφαρμογές και πώς να αναδείξουμε τις χρήσεις τους προς όφελος όλων μας!
Για λόγους διαχείρισης του χώρου, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στο
http://conf.ellak.gr/. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν οδηγίες πρόσβασης και το αναλυτικό
πρόγραμμα το οποίο θα αναρτηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
Τέλος όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε σχετικά με δράσεις ανοιχτών δεδομένων μπορείτε να
εγγραφείτε στην αντίστοιχη λίστα.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
http://eellak.gr/) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου
Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο
της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί
να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr,

