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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
DATA JOURNALISM HACKATHON – Διαγωνισμός Ερευνητικής Δημοσιογραφίας

Το Σάββατο 28 & την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις

21.00  το  βράδυ,  θα  πραγματοποιηθεί  στο  φιλόξενο  χώρο  του  Innovathens

(χάρτης)  στην  Τεχνόπολη,  το  Data  Journalism  Hackathon  (http://ijp.gr/).

Διοργανωτές  της  εκδήλωσης  είναι  το  Cafebabel  Greece,  η  oikomedia,  το  ΕΚΕΦΕ

Δημόκριτος, η SciFY, το INNOVATHENS και η ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Σκοπός είναι να δημιουργηθούν εφαρμογές χρήσιμες για δημοσιογράφους, πολίτες και

επιχειρήσεις.

Θέλετε να μας προτείνετε θέματα ή να λάβετε μέρος στο Hackathon; 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες γράψτε μας στη διεύθυνση elina.makri@oiko-

media.com  ή  δηλώστε  συμμετοχή  στο  eventora ή  στη  σελίδα  μας  στο  Facebook ή

επισκεφθείτε μας τις ημέρες του Hackathon στην Τεχνόπολη για καφέ και συζήτηση!

Έπαθλο: Η  καλύτερη  εφαρμογή  που  θα  αναπτυχθεί  στα  πλαίσια  του  Hackathon

(σύμφωνα  με  την  κριτική  επιτροπή  της  διοργάνωσης)  θα  συνεχίσει  την  περαιτέρω

ανάπτυξή της με τη βοήθεια του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και της SciFY.

Είσοδος ελεύθερη - Δήλωση συμμετοχής: http://go.scify.gr/HackathonTickets

Περισσότερες  πληροφορίες  για  την  εκδήλωση:

http://go.scify.gr/HackathonEvent

http://go.scify.gr/HackathonEvent
http://go.scify.gr/HackathonTickets
https://www.facebook.com/events/1580239275560322/
https://www.eventora.com/en/events/data-journalism-hackathon-diagwnismos-ereynhtikhs-
http://eellak.gr/
http://www.innovathens.gr/
http://www.scify.gr/site/el/
http://www.demokritos.gr/default.aspx?lang=gr
http://www.demokritos.gr/default.aspx?lang=gr
https://www.oikomedia.com/
http://www.cafebabel.co.uk/athens/
http://ijp.gr/
http://www.openstreetmap.org/export#map=19/37.97802/23.71456


Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι ως εξής:

Σάββατο 28/03/15 Κυριακή 29/03/15

10:00 -

10:30
Καφές & Γνωριμία

10:00 -

10:30
Καφές

10:30 -

11:00
Χαιρετισμοί από διοργανωτές

10:30 -

19:00
Coding

11:00 -

11:30

Παρουσίαση 1 (δημοσιογραφικού

περιεχομένου)

19:00 -

20:00
Παρουσιάσεις εργασιών

11:30 -

12:00

Παρουσίαση 2 (εξοικείωση με

τεχνολογίες ανάλυσης

δεδομένων)

20:00 -

20:30

Απόφαση νικήτριας

ομάδας

12:00 -

12:30
Παρουσίαση θεμάτων εργασίας

20:30 -

21:00

Ανάδειξη νικήτριας ομάδας

και απονομή βραβείων

12:30 -

13:30

Καθορισμός ομάδων και brain-

storming

14:00 -

21:00
Coding

--

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

τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Openness


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(http://wiki.creativecommons.org/Greece)

και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του  COMMUNIA(http://www.communia-

association.org/),  είναι  ο  ελληνικό  κόμβος  για  το   Open  Data  Insti-

tute(http://opendatainstitute.org/),  είναι  μέλος  του  Open  Budget  Initia-

tive(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-

budget-initiative/).   

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, 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://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
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