19 Μαρτίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Hackathon για τα Ανοιχτά Δεδομένα, Εφαρμογές και Βραβεία
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Science Festival
(www.athens-science-festival.gr) και στο κτίριο του InnovAthens (www.innovathens.gr),
Hackathon για τα Ανοιχτά Δεδομένα, την οποία συν-διοργάνωσαν η ΕΛΛ/ΛΑΚ
(www.eellak.gr) και το ΕΚ “Αθηνά” (www.athena-innovation.gr).
Το Hackathon ξεκίνησε μια εβδομάδα πριν, με ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής προς όλους
τους ενδιαφερόμενους (Δείτε εδώ την πρόσκληση) μαζί με τα διαθέσιμα δεδομένα (Δείτε
τα διαθέσιμα δεδομένα εδώ).
Από τις επτά ομάδες που είχαν δηλώσει συμμετοχή, διακρίθηκαν τρεις.
Η 1η ομάδα από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα παρουσίασε το FuelGR, μια web
εφαρμογή. To fuelGR είναι μια εφαρμογή προβολής σε χάρτη, τιμών καυσίμων
και πρατηρίων της Ελληνικής αγοράς. Τροφοδοτείται με δεδομένα από σχετικό
API που έχει αναπτυχθεί, το οποίο με τη σειρά του αντλεί δεδομένα από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μηχανισμό
εμπλουτισμού των δεδομένων και πιο εποπτική πληροφόρηση από το site του
Παρατηρητηρίου.

Η ομάδα ανάπτυξης (αλφαβητικά): Θεοδoσίου Αναστάσιος,

Ντέμος Δημήτριος, Πηγαδάς Αθανάσιος. Ιδέα εφαρμογής, API, QA Κόκκορας
Φώτης.

Η

εφαρμογή

βρίσκεται

στο

αποθετήριο:

https://github.com/pigadasthanos/fuelgr
Η 2η ομάδα από τον Γιάννη Σοφιανό παρουσίασε το KepFinder. To kepFinder
είναι μια web εφαρμογή αναζήτησης των πλησιέστερων KΕΠ με βάση την
τοποθεσία που βρίσκεται ο χρήστης, χρησιμοποιώντας τις τοποθεσίες των

πλησιέστερων ΚΕΠ από το ανάλογο dataset.

Η εφαρμογή βρίσκεται στο αποθετήριο:

https://github.com/Sifogiannos

H 3η ομάδα από τον Δημήτρη Παπασπύρου και τον Μιχάλη Πετυχάκη
παρουσίασε το FulareTo. Το FulareTo είναι μια Android εφαρμογή που
προτείνει το πλησιέστερο βενζινάδικο με βάση την τοποθεσία του
οδηγού και τις τιμές των πρατηρίων στην αμόλυβδη 95. Η εφαρμογή
βρίσκεται στο αποθετήριο: https://github.com/dipapaspyros
Ύστερα από τις παρουσιάσεις η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν
από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο (ΕΕΛ/ΛΑΚ), τον κ. Αναστάσιο Πατρικάκο
(ΕΚ “Αθηνά”) και τον κ. Θεόδωρο Δαλαμάγκα (ΙΠΣΥ/ΕΚ “Αθηνά”), ομόφωνα αποφάσισε
το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ να μοιραστεί ισόποσα στις τρεις ομάδες, καθώς
θεωρήθηκαν το ίδιο πρωτότυπες και αξιόλογες.
Το Athens Scinece Festival συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου και η
ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχει τις επόμενες μέρες με εκδηλώσεις για τα δημόσια δεδομένα και
πνευματικά διακαιώματα, τη χρήση και εμπλουτισμό των wikipedia-openstreetmap, και τη
δημοσιογραφία δεδομένων. Όσοι ενδιαφέρονται να τις παρακολουθήσουν μπορούν
να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα, εδώ.
Το Hackathon υποστηρίχθηκε από το έργο LangTERRA, 7o Πρόγραμμα-Πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-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 γνώσης και
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που
συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευ νητικά 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.
Creative

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα

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 Institute(http://opendatainstitute.org/), είναι μέλος του
Open

Budget

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

initiatives/open-budget-initiative/).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

