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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Ανοιχτά Δεδομένα στο προσκήνιο:  Τελική εκδήλωση του έργου  ODEON

Οι  εταίροι  του  ODEON (Open Data for European Open iNnovation)  διοργανώνουν

διαδικτυακά την  Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020  και  ώρα 10.30 την τελική εκδήλωση του

έργου.  Η  εκδήλωση  θα  αποτελέσει  μια  ευκαιρία  ανταλλαγής  γνώσης  στον  τομέα  των

ανοικτών δεδομένων με φορείς και μέλη από τις 7 χώρες - εταίρους (Κροατία, Ισπανία,

Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία). 

Κατά τη διάρκεια της, θα παρουσιαστούν:

- Η ευρωπαϊκή στρατηγική και το roadmap των ανοικτών δεδομένων

- Μια επιτυχημένη περίπτωση ανάπτυξης επιχείρησης με βάση τα ανοικτά δεδομένα

- Τα Ανοικτά δεδομένα στην εποχή του Covid-19

- Το οριζόντιο έργο TALIA και η κοινωνική και δημιουργική κοινότητα στη Μεσόγειο

Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία να μάθατε για το έργο ODEON και τα αποτελέσματά του,
μέσω ενός round table με όλους τους εταίρους του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας εδώ

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ

________________________________________________________________

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

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

                                        

https://odeon.interreg-med.eu/
https://opendata.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/12/2020/12/ODEON-FINAL-EVENT-17-12.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeboSa7ivvNNEuqP1mknoj259hKeOTjrNXRGBr4PsNxgywz6Q/viewform


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

                                        

http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
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