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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Publicamundi GeoDataCamp

Στο  πλαίσιο  των  Ημερών  Συνεργασίας,  η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, διοργανώνει
την  Παρασκευή  30  Μαΐου  και  ώρα  18.00,   στο  InnovAthens (Κόμβο  Καινοτομίας  και
Επιχειρηματικότητας του Δήμου της Αθήνας, χάρτης) διαδραστική εκδήλωση με θέμα:

 "Publicamundi GeoDataCamp"

Σκοπός  της  εκδήλωσης,  είναι  η  παρουσίαση  των  τεχνολογιών  για  τη  δημοσίευση  και  τη
διάθεση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων,  καθώς και  των προσφερόμενων APIs  για  την
ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα συνιστούν μια σημαντική ευκαιρία  για  την ανάπτυξη.  Η ΕΕ
εκτιμά τα οφέλη από την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων σε 140δις/έτος. Αυτά τα οφέλη θα
πραγματωθούν μέσα από την καθιέρωση της Οικονομίας των Δεδομένων, μιας νέας μορφής
οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία θα ηγούνται ΜΜΕ που θα προσφέρουν υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας από ανοικτά δημόσια δεδομένα.

Τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν περίπου το 80% της δημόσιας πληροφορίας και είναι μια
από  τις  σημαντικότερες  κατηγορίες  ανοικτών  δεδομένων  λόγω  του  υψηλού  κόστους
παραγωγής, προμήθειας και ανανέωσης τους, καθώς και λόγω της συνάφειας τους σε πολλές
περιοχές οικονομικής δραστηριότητας.

Στόχος του PublicaMundi είναι να κάνει ευκολότερη τη δημοσίευση, αναζήτηση και αξιοποίηση
ανοικτών  γεωχωρικών  δεδομένων.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  αναπτύξει  τις  αναγκαίες
μεθοδολογίες,  τεχνολογίες  και  εφαρμογές  λογισμικού  ώστε  να  καθιερώσει  τα  γεωχωρικά
δεδομένα σε πολίτες πρώτης-κατηγορίες στους καταλόγους ανοικτών δεδομένων, καθώς και
να αναπτύξει επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη κλιμακώσιμων
εφαρμογών προστιθέμενης αξίας από ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα.

Απευθύνεται κυρίως σε προγραμματιστές και δημόσιες αρχές.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι: 

 Σπύρος Αθανασίου, 

 Άγγελος Τζώτσος και 

 Γιάννης Κουβαράς (Επιστημονικοί συνεργάτες του Ε.Κ. Αθηνά)

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Για  την  καλύτερη  οργάνωση του χώρου παρακαλούνται  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  να
δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική φόρμα. 

https://www.athena-innovation.gr/el.html
https://docs.google.com/a/eellak.gr/forms/d/1H2fyoQrL3iVXon3js2Q8dxvqAGS6SwTyuR6vb1OvjWE/edit
https://maps.google.gr/maps?q=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82&hl=el&ie=UTF8&sll=37.081682,23.503568&sspn=3.935001,8.096924&t=m&z=17&iwloc=A
http://www.innovathens.gr/
http://www.ellak.gr/
http://www.ellak.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/


Για  την

ΕΕΛ/ΛΑΚ 

H  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα

(http://eellak.gr/,  ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε  το  2008  από  25  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του
Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου 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.

Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commonsκαι είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA.

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


