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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, στη διήμερη συνάντηση  των Εταίρων
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ODEON (Open Data for European Open iNnovation)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, συμμετείχε στη διήμερη συνάντηση  των

Εταίρων  του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  ODEON  (Open  Data  for  European  Open

iNnovation) με τίτλο: “Communication Strategy Plan”.Communication Strategy Plan”.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού

προγράμματος  ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοιΟN  (Open  Data  for  EΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοιuropean  Open  iNnovation)  και  οι  μέθοδοι

προσέγγισης  και  προώθησης  του,  τόσο  στο  ευρύ  κοινό,  όσο  και  στους  εν  δυνάμει

εμπλεκόμενους - ενδιαφερόμενους φορείς, μέσω των σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας,

όπως είναι οι ιστότοποι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κά.

Στόχος  του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοιΟN  είναι  η  ανάπτυξη  περιφερειακών

δράσεων  για  τα  Ανοικτά  Δεδομένα  –  Open  Data  και  η  προώθηση  μιας  νέας  και

συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της περαιτέρω

χρήσης των δημόσιων πληροφοριών και δεδομένων στις επιχειρήσεις.

Το  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοιΟN  (Open  Data  for  EΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοιuropean  Open  iNnovation)  θα

διαρκέσει  30  μήνες,  χρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Πλαίσιο  Interreg-Med,

συντονίζεται  από  την  Περιφέρεια  Veneto  της  Ιταλίας  και  ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών -ΕΕΛΛΑΚ  συμμετέχει ως εταίρος.

Το έργο ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοιON απευθύνεται στην αξιοποίηση των Ανοιχτών Δεδομένων   και στοχεύει

στην  ενίσχυση  της  σχέσης  μεταξύ  της  ψηφιακής  ατζέντας,  της  στρατηγικής  για  την

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, των πλατφορμών ανοιχτών δεδομένων και της διαθεσιμότητας

των ανοιχτών δεδομένων για τη στήριξη της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου.

                                        



Ο κύριος στόχος του έργου ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) και οι μέθοδοιON είναι η δημιουργία και η δοκιμή ενός μοντέλου για τη

δημιουργία ενός καινοτόμου cluster δεδομένων, το οποίο θα αποτελείται από μικρομεσαίες

επιχειρήσεις,  νεοσύστατες  επιχειρήσεις  και  ερευνητικά  ιδρύματα.  Ο  στόχος  αυτού  του

cluster  είναι  η  ανάπτυξη  της  επιχειρηματικής,  εμπορικής  και  κοινωνικής  αξίας  των

Ανοιχτών Δεδομένων,

Τα clusters που θα δημιουργηθούν,  θα υποστηρίξουν τους τοπικούς παρόχους βιώσιμων

υπηρεσιών (Data HUBs), οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους δημόσιους

οργανισμούς, να δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα καλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα

βοηθηθούν  οι  ΜΜΕ  και  οι  νεοσύστατες  επιχειρήσεις  να  προσφέρουν  καινοτόμες

επιχειρήσεις και προϊόντα.

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  36

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

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 στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία

και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και 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

                                        


