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ODI: το διεθνές κέντρο ανοιχτών δεδομένων
Το Open Data Institute (ODI, http://theodi.org/) ιδρύθηκε από τον
εφευρέτη του Web, Sir Tim Berners-Lee και τον Sir Nigel
Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών
δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση.
Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο
από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το αναδεικνύουν σαν το
σημαντικότερο διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα.

ODI: Open Data Institute
The Open Data Institute (ODI, http://theodi.org/) founded by Sirs
Tim Berners-Lee and Nigel Shadbolt is an independent, nonprofit, non-partisan, limited by Guarantee Company. ODI is
catalysing the evolution of open data culture to create economic,
environmental, and social value. Within two years of operation,
ODI has developed a set of innovation actions that have
established it as the most significant international center for open
data.

ODI Athens
Η πρωτοβουλία της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την συνεργασία με το ODI
αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία, την
υψηλή ενιαία ποιότητα και το διεθνές δίκτυο του ινστιτούτου
προς όφελος της ελληνικής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.

ODI Athens
Collaboration with the ODI was an initiative taken by GFOSS in
order to leverage the unique expertise, high and unified quality
standards and its extensive international network in benefit of the
Greek open data community.

Δράσεις του ODI Athens
Οι δράσεις του ODI Athens στρέφονται γύρω από τρεις άξονες:
o Εκπαίδευση σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα
o Πιστοποίηση συνόλων ανοιχτών δεδομένων
o Εκδηλώσεις για τα ανοιχτά δεδομένα

The action plan of ODI Athens
The actions of the ODI Athens revolve around three axes:
o Training on open data
o Certification of open datasets
o Events related to open data

