
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα διήμερο με online σεμινάρια για τα Ανοιχτά Δεδομένα από την Περιφέρεια Κρήτης και 
τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
ODEON (Open Data for European Open iNnovation)

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, 

διοργανώνει το “Open data: what, why, when & how”, ένα διήμερο με online σεμινάρια σχετικά 

με τα ανοιχτά δεδομένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1 και Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 

2020, στις 18:00 με 20:00, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ODEON (Open Data for 

European Open iNnovation).

Το ευρωπαϊκό έργο ODEON (Open Data for European Open iNnovation) στοχεύει στη βελτίωση
της ποιότητας και της πρόσβασης σε ανοιχτά και μεγάλα δεδομένα που δημοσιεύονται από 
δημόσιους οργανισμούς στο πλαίσιο ανοικτών κυβερνητικών πολιτικών και στη στήριξη της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας εταιρειών μέσω της ανοιχτής χρήσης δεδομένων.

Ο κύριος στόχος των online σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση πολιτών, 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εν δυνάμει επιχειρηματιών, σε σχέση με τα ανοιχτά 
δεδομένα και τη χρήση τους με σκοπό την παραγωγή κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών ωφελειών. Ειδικότερα, θα αναλυθούν θεματικοί άξονες, όπως: 

 Τι είναι τα “Open Data”, τι χαρακτηριστικά προσδίδουν στην κοινωνία
 πού και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
 πού τα βρίσκουμε, 
 αλλά και πώς προφυλασσόμαστε από αυτά.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη: 
https://bit.ly/OpenData-ODEON

Δείτε τη ατζέντα των σεμιναρίων εδώ

________________________________________________________________

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  31

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
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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: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr
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