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Δελτίο Τύπου 19.11.2013 
για άμεση δημοσίευση 

 
European Data Forum 2014 
Το σημείο συνάντησης της Οικονομίας των Δεδομένων 

 

Το European Data Forum (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δεδομένων - EDF) είναι το 
ετήσιο σημείο συνάντησης εταιρειών, ερευνητών, πολιτικών και συλλογικών 
πρωτοβουλιών για τη συζήτηση των προκλήσεων και ευκαιριών της 
Οικονομίας των Δεδομένων στην Ευρώπη. 

Το επόμενο EDF θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 19-20 Μαρτίου 2014. Το πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συνεδριάσεις δικτύωσης από ηγετικά πρόσωπα της 
βιομηχανίας, της έρευνας, πολιτικούς και οργανωτές συλλογικών πρωτοβουλιών και θα 
καλύψει ένα ευρύ φάσμα από διαφορετικά θέματα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσία, καθώς 
και την εμπορική αξιοποίηση. 

Η Οικονομία των Δεδομένων (Data Economy), ένας ανερχόμενος κλάδος επιχειρηματικής 
δραστηριότητας βασισμένος στη διάθεση και αξιοποίηση δεδομένων, αποτελεί καταλύτη για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Στηριζόμενη σε τεχνολογικά άλματα, όπως τα Μεγάλα 
Δεδομένα (Big Data) και τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) και υποστηριζόμενη από 
πολλαπλές δράσεις της ΕΕ, όπως την πρωτοβουλία για τα Ανοικτά Δεδομένα (Open Data) και 
την Ψηφιακή Ατζέντα, η Οικονομία των Δεδομένων εμπλέκει μια ποικιλία ενδιαφερομένων σε 
όλα τις θεματικές περιοχές και δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας των δεδομένων. 

Τα δυνητικά οφέλη από την Οικονομία των Δεδομένων έχουν πλέον τεκμηριωθεί. Τα Ανοικτά 
Δεδομένα εκτιμώνται πως θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη πλέον των 40 δις Ευρώ για την 
ΕΕ (see: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0), καθώς και σε αύξηση της 
οικονομικής δραστηριότητας $ 3-5 τρις. σε επτά (7) διαφορετικούς τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο (McKinsey:  http://bit.ly/Hv9OgH). Τα Μεγάλα 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0
http://bit.ly/Hv9OgH
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Δεδομένα, άλλος ένας καταλύτης για την ανάπτυξη, ανταγωνίζονται τις επενδύσεις σε 
παραδοσιακές υποδομές σε όρους απόδοσης και επίδρασης στην οικονομία. Τα 
Διασυνδεδεμένα Δεδομένα υποστηρίζουν μια νέα γενιά από λύσεις για το Διαδίκτυο και τη 
διαχείριση γνώσης. Επιπλέον, η Οικονομία των Δεδομένων μπορεί να δράσει ως καταλύτης για 
μια σειρά νέων λύσεων σε κοινωνικές προκλήσεις και να ενδυναμώσει όλες τις πτυχές της 
διακυβέρνησης και της βιομηχανίας ως ένα δομικό συστατικό των λύσεων ΤΠΕ (Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών). 

Ωστόσο, η υποστήριξη και υλοποίηση της Οικονομίας των Δεδομένων ώστε να μας οδηγήσει 
σε απτά οφέλη δεν είναι απλή. Όπως αναφέρεται, τα ‘δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο’. 
Έχουμε όμως μηχανές που να μπορούν να λειτουργήσουν με αυτό το πετρέλαιο; Έχουμε 
εργοστάσια που μπορούν να ενδυναμωθούν από αυτές τις νέες μηχανές; Οι εργαζόμενοι 
καταλαβαίνουν πως λειτουργούν οι νέες μηχανές; Από πού προέρχεται το νέο πετρέλαιο; Τι 
άλλο μπορεί να παραχθεί με αυτό; Υπάρχουν παρενέργειες από τη χρήση του νέου 
πετρελαίου; 

Μερικές από τις παρακάτω κρίσιμες ερωτήσεις που σχετίζονται με την Οικονομία των 
Δεδομένων θα συζητηθούν στο European Data Forum από τη διεπιστημονική και συνεχώς 
αυξανόμενη κοινότητα των εμπλεκομένων, ώστε να αξιολογήσουμε την πρόοδο, να 
συζητήσουμε τις ανερχόμενες προκλήσεις, να προτείνουμε λύσεις και να συνεργαστούμε ώστε 
να τις υλοποιήσουμε 

 Είναι η Ευρώπη έτοιμη για την Οικονομία των Δεδομένων;  
Ποιες είναι οι καινοτομίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα για τα Ανοικτά, Διασυνδεδεμένα 
και Μεγάλα Δεδομένα; Ποιες πλατφόρμες, αγορές, πολιτικές και στρατηγικές για την 
ανάπτυξη οικοσυστημάτων δεδομένων πρέπει να στοχευθούν; Ποιοι τομίες θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη και θα προωθήσουν την ανάπτυξη της αγοράς; Είναι ο ιδιωτικός τομέας 
έτοιμος να ολοκληρώσει νέα εργαλεία, να προσλάβει ειδικούς δεδομένων και 
ενδεχομένως να προσαρμόσει τα επιχειρηματικά του μοντέλα; Ποιος είναι ο κύκλος ζωής 
αυτών των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών; 
 

 Η Ευρώπη θα ηγηθεί της Οικονομίας των Δεδομένων; 
Οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν αναπτύξει τεχνολογικές καινοτομίες και τους πρώτες 
φύτρες για την εδραίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης –πως 
διατηρούμε και επεκτείνουμε αυτό το πλεονέκτημα; Είναι η έρευνα εστιασμένη σε βασικές 
τεχνολογικές ή διυλίζεται σε στόχους μικρής ωφέλειας; Ποιες είναι οι ανεξερεύνητες 
περιοχές και θεματικές περιοχές; Χρειαζόμαστε στοχευμένες διαθεματικές δράσεις; 
Υπάρχουν σε λειτουργία οι δρόμοι για την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων; 
 

 Συμμετέχουμε ισότιμα στην Οικονομία των Δεδομένων; 
Ο δημόσιας τομέας δουλεύει αρκετά γρήγορα ώστε να προσφέρει ανοικτά δεδομένα; Πως 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορετική πρόοδο στα διάφορα μέλη της ΕΕ και την 
πρόκληση της πολύ-γλωσσίας; Μήπως προχωρούμε πως ένα νέο ψηφιακό χάσμα; Είναι 
όλοι οι ερευνητικοί, τεχνολογικοί και επιχειρηματικοί φορείς ενήμεροι για τις νέες 
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ευκαιρίες που προσφέρονται; Αξιοποιούμε την Οικονομία των Δεδομένων ως ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όλους; Πως αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αλλαγής σε 
διάφορους επιχειρηματικούς τομείς; 
 

 Πως ενισχύουμε τους Καινοτόμους των Δεδομένων; 
Όπως εκφράζεται στο StartupManifesto (http://startupmanifesto.eu/), ‘η Ευρώπη δεν 
δημιουργεί νέες επιχειρήσεις που προορίζονται για ανάπτυξη τόσο καλά όσο άλλα μέρη 
στην κόσμο, ούτε παράγει επιχειρηματίες τόσο βέβαιους για το περιβάλλον που 
προσφέρουν οι χώρες τους για τις νεοφυές επιχειρήσεις’. Πως μπορούμε να 
αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να προωθήσουμε την Οικονομία των Δεδομένων 
ως τη γεννήτρια για νέες δουλειές; Ποιος θα πρέπει να διδάξει, να καθοδηγήσει και να 
καλλιεργήσει τους φιλόδοξους νέους μας; Ποια είναι τα εργαλεία, η νοοτροπία και οι 
δράσεις υποστήριξης που απαιτούνται για μια τέτοια αλλαγή; 

Στοιχεία του EDF2014 

Τι: European Data Forum 2014 (EDF2014) 
Που: Αθήνα, Ελλάδα 
Πότε: 19 και 20 Μαρτίου 2014 
Περισσότερα: http://2014.data-forum.eu/ 
 
Twitter: https://twitter.com/EUDataForum , hashtag: #EDF2014 
Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: http://2014.data-forum.eu/about/press-area 
LinkedIn Group: http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346  
Επικοινωνία: edf2014@data-forum.eu  
 

EDF 2014 – Επαφές για τα ΜΜΕ 

EDF2014 Conference Chair 
Martin Kaltenböck (Semantic Web Company, Vienna, Austria) 
Email: m.kaltenboeck@semantic-web.at 

EDF2014 Local Dissemination Chair  
Σπύρος Αθανασίου (ΙΠΣΥ/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Αθήνα, Ελλάδα) 
Tel.  +30 210 6875450 
Fax +30 210 6856804 
Email: spathan@imis.athena-innovation.gr  

EDF2014  - Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: http://2014.data-forum.eu/about/press-area 

 
 
--------------------------------------------- Τέλος του Δελτίου Τύπου --------------------------------------- 

(Παρακαλούμε βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το EDF2014 στις επόμενες σελίδες) 

http://2014.data-forum.eu/
https://twitter.com/EUDataForum
http://2014.data-forum.eu/about/press-area
http://www.linkedin.com/groups/European-Data-Forum-4356346
mailto:edf2014@data-forum.eu
mailto:m.kaltenboeck@semantic-web.at
mailto:spathan@imis.athena-innovation.gr
http://2014.data-forum.eu/about/press-area
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EDF2014 - Call for Contributions 

We are seeking inspiring presentations addressing fundamental technical, application, socio-
economic and policy-related topics related to Open, Linked and Big Data, in addition to 
position talks for Data visions for the future. The presentations will vary in format and focus 
depending on the anticipated audience and their contributors. Proposals will be reviewed by 
the Organising Committee of the EDF2014 according to their relevance to the scope and 
purpose of the event. 

If you are interested in participating as a guest speaker for the EDF2014, please read the Call for 
Contributions (http://2014.data-forum.eu/calls/contributions) and submit your presentation 
proposal no later than December 10, 2013 (22:00PM CET). 

 

Call for Exhibits 

The EDF 2014 exhibition space is an outstanding opportunity to showcase the advances you 
have made to solve real-world data challenges in the marketplace of tomorrow, in front of a 
pan-European audience of policy-makers, industrial executives and leading researchers. 

Whether commercial products or academic contributions, we solicit exhibits showcasing 
completed work. Particularly welcome are exhibits showcasing how the public sector are 
making use and benefiting from Open Data, Linked Data, and Big Data. Submissions will be 
reviewed by the Organization Committee of EDF2014 regarding their relevance to the scope 
and purpose of the event, and the novelty and maturity for adoption of the proposed exhibit. 

If you are interested in submitting an exhibit for the EDF2014, please read the Call for Exhibits 
(http://2014.data-forum.eu/calls/exhibits) and submit your proposal no later than February 14, 
2014 (22:00PM CET). 

 

Sponsoring of EDF2014 

The European Data Forum is a focal point for the top leaders and advocates of Open Data, 
Linked Data and Big Data technologies, thus offering key opportunities to increase the visibility 
of your company or organization. Sponsoring packages for the EDF2014 are especially designed 
to help you spread your message to a wide range of attendees from European industry, 
researchers, policy makers and user communities alike. 

http://2014.data-forum.eu/calls/contributions
http://2014.data-forum.eu/calls/exhibits
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If you are interested in becoming a sponsor of the EDF2014, please consider the available 
sponsoring opportunities (http://2014.data-forum.eu/sponsor-information) and contact the 
sponsor chairs of the EDF2014 via sponsoring2014@data-forum.eu. 

 

Programme Outreach EDF2014 

The final EDF2014 programme will be announced by January 2013 and will consist of two 
parallel tracks, comprising thematically-driven sessions, an executive panel on big data as well 
as an open data panel, and a workshop focusing on innovation aspects for the data economy. 

Several meetings of industry networks as well as of EC-funded research projects, volunteer 
networks and NGOs will be collocated with EDF2014, harnessing the heightened opportunities 
for collaboration and networking the European Data Forum provides. If you wish to organize an 
event collocated with the EDF2014, please send your proposals via e-mail to edf2014@data-
forum.eu 

Highlights of the EDF2014 Programme include: 

 Welcome message by Greek Government representatives (TBA) 

 Welcome message by Neelie Kroes, Vice President of the European Commission, in 
charge of the Digital Agenda 

 Welcome message by Prof. Giorgos Kaminis, Mayor of Athens and former Greek 
Ombudsman 

 Announcement of the winner of the European Data Innovator Award for 2014, in 
recognition of exemplary actions for innovation in the Data Economy 

 Executive Panel on Big Data and a panel on Open Data  

 An exhibition area over the two days duration of EDF2014 
 

The EDF2014 is an associated event of the Greek Presidency of the Council of the European Union. 

 

Registration – Travel Grants 

Registration and participation in the EDF2014 is free of charge, and will open in January 2014 at 
http://2014.data-forum.eu/registration. Given the already high interest for participation, early 
registration is advised. 
 
There is also a limited opportunity for financial travel support (mainly for SMEs and NGO/NPO). 
Please watch the EDF2014 website for further details.  
 

  

http://2014.data-forum.eu/sponsor-information
mailto:sponsoring2014@data-forum.eu
mailto:edf2014@data-forum.eu
mailto:edf2014@data-forum.eu
http://2014.data-forum.eu/registration
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Organisation 

The European Data Forum 2014 is supported by the European Commission and organized by 
leading Greek Data Economy stakeholders: 

 Institute for the Management of Information Systems / “Athena” Research Center 
(www.imis.athena-innovation.gr) 

 Department of Informatics & Telecommunications, National & Kapodistrian University 
of Athens (www.di.uoa.gr)  

Organizing partners of the EDF2014 include the following EC-funded research projects:  

 LOD2 (http://lod2.eu/) 

 BIG (http://big-project.eu/) 

 PlanetData (http://planet-data.eu/) 

 Optique (http://www.optique-project.eu/) 

 Euclid (http://euclid-project.eu/)  

 IQmulus (http://www.iqmulus.eu/)  

 vistaTV (http://vista-tv.eu/)  

 PublicaMundi (http://bit.ly/16Zeqak)  

 SemGrow (http://www.semagrow.eu/)  

 LEO (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/110225_en.html) 

 OpenDataMonitor (http://cordis.europa.eu/projects/rcn/110761_en.html) and 

 LIDER 

 … more EDF2014 organising projects / partners coming soon. 

If you have any questions, feel free to contact us and we will follow-up with you. 

The EDF2014 conference team is looking forward to meeting you in Athens, Greece in March! 
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