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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σσμμεηοτή ηης ΕΕΛ/ΛΑΚ ζηο έργο HOMER
Η Εηαιρεία Ελεύθεροσ Λογιζμικού / Λογιζμικού Ανοιτηού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr) ζην πιαίζην ησλ δξάζεώλ ηεο γηα ηελ προώθηζη δράζεων ανοιτηού περιετομένοσ και ανοιτηών δεδομένων ζπκκεηέρεη ζην HOMER-MED (Harmonising Open Data in the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector Information).
Σθνπόο ηνπ HOMER είλαη ε ελαξκόληζε πνιηηηθώλ δηάζεζεο αλνηρηώλ δεδνκέλσλ ζηηο κεζνγεηαθέο ρώξεο. Μέζα από ηελ πξνώζεζε κηαο ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο πξνζβαζηκόηεηαο θαη ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ δεκόζησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ, ζηόρνο είλαη λα ππάξμεη επηηάρπλζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ
κεηαμύ πεξηθεξεηώλ ηεο κεζνγείνπ, εληζρύνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε κέζα από ηελ ειεύζεξε
πξόζβαζε ζηε δεκόζηα πιεξνθνξία.
Τν HOMER είλαη πιήξσο επζπγξακκηζκέλν κε ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
επξύηεξεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ησλ Πιεξνθνξηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα (Public Sector Information).
Σην HOMER έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηέζζεξηο βαζηθνί άμνλεο πιεξνθνξηώλ γύξσ από ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε ελαξκόληζε, νη άμνλεο απηνί είλαη από ηηο θύξηεο πξνηεξαηόηεηεο ζην πξόγξακκα ησλ κεζνγεηαθώλ θπβεξλήζεσλ γηα ηηο επόκελεο δεθαεηίεο:


Πεξηβάιινλ



Τνπξηζκόο



Γεσξγία



Ελέξγεηα

Οη ζεζκηθνί εηαίξνη ηνπ έξγνπ έρνπλ δεζκεπζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθάλεηαο θαη
πξνγξακκαηίδνπλ λα δηαζέζνπλ ειεύζεξα ζύλνια δεδνκέλσλ πνπ θαιύπηνπλ ζέκαηα
πεξηβάιινληνο, γεσξγίαο, ηνπξηζκνύ θαη ελέξγεηαο.
Σην πιαίζην ηνπ HOMER ζα ζπληαρζνύλ πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ
δεδνκέλσλ ησλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ ηόζν ζε λνκηθό όζν θαη ζε ηερληθό επίπεδν ελώ
πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ θαη πξόηππεο εθαξκνγέο. Απώηεξνο ζηόρνο ηνπ HOMER
είλαη ηα αλνηρηά δεδνκέλα ησλ εηαίξσλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελόο Μεζνγεηαθνύ
Χώξνπ Πιεξνθνξηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Τνκέα.
Σην HOMER εθηόο από ηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ ζπκκεηέρνπλ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ε Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Κξήηεο θαη ην Εζληθό Κέληξν Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΚΔΔΑ).
Σπκκεηέρνπλ επίζεο άιινη 16 θνξείο από Ιηαιία, Ιζπαλία, Γαιιία, Μάιηα, Κύπξν, Σινβελία
θαη Αιβαλία.
Για ηην ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κεπδοζκοπική Εηαιπεία Ελεύθεπος Λογιζμικού/Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα (http://eellak.gr/,
ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδπύθηκε ηο 2008 από 25 Πανεπιζηήμια, Επεςνηηικά Κένηπα και Τεσνολογικά Ιδπύμαηα. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ έσει ωρ κύπιο ζηόσο να ζςμβάλλει ζηην πποώθηζη και ανάπηςξη ηος Ελεύθεπος Λογιζμικού,

ηος Ανοισηού Πεπιεσομένος και ηων Τεσνολογιών Ανοισηήρ Απσιηεκηονικήρ ζηο σώπο ηηρ
εκπαίδεςζηρ, ηος δημόζιος ηομέα και ηων επισειπήζεων ζηην Ελλάδα, ενώ παπάλληλα θιλοδοξεί να
αποηελέζει κένηπο γνώζηρ και πλαηθόπμα διαλόγος για ηιρ ανοισηέρ ηεσνολογίερ. Σπλεξγάδεηαη
επίζεο κε ηα Creative Commons θαη είλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ COMMUNIA.
Επικοινωνία: Δέζποινα Μηηροπούλοσ: 210 7474-271, info at ellak.gr

