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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY                

                

Μαραθώνιος Προγραμματισμού: ανοιχτά δεδομένα στις

μεταφορές

            

Η  Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,

www.eellak.gr) και το ODI Athens (https://odi.ellak.gr/), στο πλαίσιο των

δραστηριοτήτων τους σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες,

υποστηρίζει  και  συμμετέχει  στο διήμερο  Crowdhackathon που  πρόκειται  να

πραγματοποιηθεί  στις  4   και  5   Ιουλίου   2015 στην  Τεχνόπολις  του  Δήμου

Αθηναίων  (Πειραιώς  100,  Αθήνα,  κτίριο  INNOVATHENS).  Διοργανώνεται

από  τις Συγκοινωνίες  Αθηνών  (Όμιλος  ΟΑΣΑ),  την  εταιρία  καινοτομίας

Crowdpolicy και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της “Τεχνόπολις”

του Δήμου Αθηναίων, INNOVATHENS.

Τα ανοιχτά  δεδομένα  και  η  αξιοποίηση  τους  από  εφαρμογές  μπορούν  να  δώσουν

σημαντικά οφέλη τόσο στους πολίτες και στους δημιουργούς τους όσο και στην τοπική

επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα και με το νέο νόμο για τα Ανοιχτά δεδομένα (Ν.4305/2014 -

http://is.gd/7pXso2 ) που προασπίζει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και

περαιτέρω χρήσης των εγγράφων,  πληροφοριών και  δεδομένων του δημόσιου

τομέα (open by default)  η αξιοποίηση των ανοιχτών πηγών και δεδομένων γίνεται πιο

επίκαιρη από ποτέ.

Το  διήμερο Crowdhackathon έχει  θέμα  την  υλοποίηση  εφαρμογών  που

αξιοποιούν  ανοικτά  δεδομένα  (Open  Data).   Η  δράση  αποτελεί  την  έναρξη  της

πρωτοβουλίας  “CROWDHACKATHON  |  INNOVATING  WITH  OPENDATA”  που  θα

εφαρμοστεί σταδιακά σε τομείς της Οικονομίας και της Κοινωνίας.
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Στο  Hackathon  #Transport  καλούνται  να  συμμετέχουν  νέοι  επιχειρηματίες,

προγραμματιστές,  αναλυτές,  designers,  συγκοινωνιολόγοι,  αρχιτέκτονες,  στελέχη

επικοινωνίας  &  εξυπηρέτησης  πελατών,  business  consultants,  επαγγελματίες,

φοιτητές και γενικά οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη

εφαρμογών που προωθούν την επιχειρηματικότητα και  βελτιώνουν τις  υπηρεσίες

προς  τον  πολίτη,  είτε  ως  developers  για  την  υλοποίηση  εφαρμογών,  είτε  ως

μέντορες  για  υποστήριξη  στην  υλοποίηση,  ως  επιχειρήσεις  για  συμβουλευτική

συμμετοχή ή ως στελέχη του δημοσίου τομέα.

Στο Hackathon #Transport  επίσης  έχουν  κληθεί  να συμμετέχουν και  φορείς  του

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα διαθέτοντας ανοικτά δεδομένα σε τομείς όπως ο

πολιτισμός, ο τουρισμός το περιβάλλον και η δημόσια διοίκηση.

Οι  τρεις  πρώτες  ομάδες  που  θα  διακριθούν  για  την  εφαρμογή  τους  θα

βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα. Επίσης, στους συμμετέχοντες και στους

νικητές θα προσφερθούν υπηρεσίες σε είδος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

• Χώρος και Ημερομηνία: INNOVATHENS 4 & 5 Ιουλίου 2015,  Πειραιώς 100

Γκάζι, 11854 Αθήνα.     

• Δικτυακός  τόπος  ενημέρωσης  &  εγγραφών:

http://crowdhackathon.com/transport

• Όνομα και hashtag: #transport, #crowdhackathon

• Facebook event: https://www.facebook.com/events/1575066889426260/

Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  της  ομάδας  εργασίας  για  τα  ανοιχτά

δεδομένα (https://opendata.ellak.gr/)  έχει  καταγράψει  όλα τα σύνολα δεδομένων

που  είναι  ανοιχτά  έως  σήμερα,  ο  πίνακας  είναι  διαθέσιμος  στο

http://go.eellak.gr/datasets.  Όσοι  έχουν  νέα  σύνολα  δεδομένων  να  προτείνουν

μπορούν να στείλουν email στο datasets@eellak.gr. 
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          --

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H  μη-κερδοσκοπική  Εταιρεία  ΕΛ/ΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,   σήμερα

αποτελείται  από  29  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  κοινωφελείς

φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και

ειδικότερα  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των Ανοιχτών  Προτύπων,  του

Ελεύθερου  Λογισμικού,  του Ανοιχτού  Περιεχομένου,  των Ανοιχτών

Δεδομένων 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.  Ανάμεσα  στους  φορείς  που

συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και

Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ

βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της

ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου  Λογισμικού,

Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.   Η

ΕΕΛ/ΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons

(wiki.creativecommons.org/Greece)  και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του

COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για

το   Open  Data  Institute  (opendatainstitute.org),  είναι  μέλος  του  Open

Budget  Initiative  (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-

initiatives/open-budget-initiative).   

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr
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