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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τθ διοργάνωςθ διαγωνιςμοφ “European
Big Data Hackathon” (Βρυξζλλεσ, 13-15 Μαρτίου 2017) από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτο
πλαίςιο του ςυνεδρίου για τισ Νζεσ Σεχνικζσ και Σεχνολογίεσ για τισ τατιςτικζσ, 2017 [New
Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2017] .
Κατά τθ διάρκεια του “Hackathon”, τριμελείς ομάδες από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κα
διαγωνιςκοφν μεταξφ τουσ για τθ δθμιουργία καινοτόμων εφαρμογϊν και εργαλείων
δεδομζνων, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με ζνα επίκαιρο κζμα που
αντιμετωπίηει θ Ευρϊπθ, ςυνδυάηοντασ τισ επίςθμεσ ςτατιςτικζσ και τα μαηικά δεδομζνα
(Big Data).
Οι ομάδεσ κα κλθκοφν να απαντιςουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ (specific policy
question), θ οποία κα ανακοινωκεί τθν πρϊτθ θμζρα του διαγωνιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι οι
ομάδεσ κα γνωρίηουν εκ των προτζρων τον ευρφτερο τομζα που ανικει το κζμα και τον
κατάλογο των δεδομζνων. Σο κζμα του διαγωνιςμοφ κα επιλεγεί μζςα από τισ 10 περιοχζσ
προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Σα ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό για μία ομάδα από
κάκε Κράτοσ-Μζλοσ κα καλυφκοφν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Προβλζπονται βραβεία
για τθ νικιτρια ομάδα κακϊσ και για δφο (2) επιλαχοφςεσ ομάδεσ. Η νικιτρια ομάδα κα
παρουςιάςει τα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ ςτο ςυνζδριο NTTS 2017.
Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενεσ ομάδεσ όπωσ αποςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
hackathon@statistics.gr μζχρι τθ Δευτζρα 31 Οκτωβρίου 2016 ζνα (ενιαίο) θλεκτρονικό
μινυμα που να περιζχει τα βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν τθσ ομάδασ, κακϊσ και
περιγραφι τθσ εμπειρίασ τουσ ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν με χριςθ μαηικϊν δεδομζνων. Η
επιλογι τθσ ομάδασ που κα εκπροςωπιςει τθν Ελλάδα κα γίνει από τθν ΕΛΣΑΣ, βάςει των
ανωτζρω πλθροφοριϊν.
τον ακόλουκο ςφνδεςμο ζχουν περιλθφκεί πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία, τουσ
ςτόχουσ και το αντικείμενο του European Big Data Hackathon (ςτθν Αγγλικι γλϊςςα):
http://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/european_big_data_hackathon__description.pdf
Για παροχι περαιτζρω διευκρινίςεων, μπορείτε να αποςτείλετε e-mail ςτθν παρακάτω
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: hackathon@statistics.gr

