9 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
BLUE HACATHON, ένας διαφορετικός μαραθώνιος προγραμματισμού

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr),
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα και τις Ανοιχτές
Τεχνολογίες, υποστηρίζει και συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στις 26 και 27
Σεπτεμβρίου 2015 το BLUE HACATHON με θέμα τη δημιουργία ανοιχτών δεδομένων (open
data) στις επιβατικές μεταφορές στο Αιγαίο και την ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών που
χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα.

Είναι η πρώτη φορά που θα δημιουργήσουμε σειρές ανοιχτών δεδομένων από την
ακτοπλοϊκή κίνηση στο Αιγαίο — και βέβαια θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα και θα
διερευνήσουμε δυνατότητες αξιοποίησης τους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των επιχειρήσεων της Ναυτιλίας και του Τουρισμού, και τη διατύπωση συνεκτικών πολιτικών
με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας των νησιών και την ανάπτυξη των Μεταφορών και
του Τουρισμού, στο Αιγαίο.

Στόχος είναι να συμβάλουμε στην κατανόηση της χρησιμότητας και να προωθήσουμε τη
χρήση των ανοιχτών δεδομένων στην επιβατηγό Ναυτιλία, να δημιουργήσουμε ένα
περιβάλλον δημιουργίας, κι ένα ανθρώπινο δίκτυο, για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν
πραγματικά δεδομένα από τις Θαλάσσιες Μεταφορές.

Στη διοργάνωση του Blue Hackathon έχουν προσκληθεί επίσης να συμμετέχουν το
Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφείτε στο

blue

hackathon στον εξής σύνδεσμο εδώ.

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 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τιςανοιχτές
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 (wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό
μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute (opendatainstitute.org), είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/whatwe-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

