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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: ODK: Η αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων από τον Ε.Ε.Σ.  

 

Το ODK (Open Data Kit) αποτελεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει τη δημιουργία 
ερωτηματολογίων ή φορμών συλλογής δεδομένων. Σχεδιασμένο να λειτουργεί σε φορητές 
συσκευές, όπως κινητά και tablets, συλλέγει με γρήγορο, εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο 
δεδομένα τα οποία στη συνέχεια συγκεντρώνονται σε βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας στον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όχι μόνο να έχει μια ακριβή εικόνα των αποτελεσμάτων από τις δράσεις 
του αλλά και να εξάγει, μέσω στατιστικών αναλύσεων, πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τη 
συνέχιση του έργου του. 

Από τον Μάιο του 2015, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή η Επιχείρηση Έκτακτης Ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του προσφυγικού ζητήματος, έως και σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός παρέχει αδιαλείπτως καίριες υπηρεσίες σε Κέντρα Φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα 
(Ωραιόκαστρο, Διαβατά, Κορδελιό, Νέα Καβάλα Κιλκίς), στην Αττική (Ελαιώνα, Ριτσώνα, 
Σκαραμαγκά, Λαύριο) και στα νησιά (Χίο, Σάμο, Κω, Λέσβο). Με την αρωγή της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού αλλά και την καθοριστική υποστήριξη του Ισπανικού Ερυθρού 
Σταυρού, πλέον η χρήση του ODK έχει καθιερωθεί σε όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας της Αττικής ενώ 
βαθμιαία επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Παράλληλα, εξασφαλίζεται τόσο η διαρκής 
εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών όλων των 
Σωμάτων του Ε.Ε.Σ. όσο και η εξέλιξη των ίδιων των 
διαδικασιών που αξιοποιούν το ODK σε μια ευρεία 
γκάμα δράσεων, από τη διανομή ειδών πρώτης 
ανάγκης στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων ανά την 
Ελλάδα μέχρι τη διενέργεια εμβολιασμών και την 
παροχή υγειονομικής φροντίδας σε δεκάδες χιλιάδες 
ωφελούμενους. 

Η αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικότητα του ODK 
έγκειται στη μεγάλη πρακτικότητα που έχει στα πεδία δράσης, μιας και η χρήση ηλεκτρονικών 
συσκευών επιτρέπει την άμεση και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων με τον ταυτόχρονο 
περιορισμό της χρήσης έντυπων φορμών και των παρεπόμενων προβλημάτων που αυτές θα 



δημιουργούσαν τόσο στην ποιότητα των 
συλλεγόμενων πληροφοριών όσο και στην άμεση 
πρόσβαση σε αυτές.  

Ο εύκολος έλεγχος των δεδομένων, η δραστική 
μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 
εισαγωγή τους, η δυνατότητα των φορμών να 
μεταφράζονται σε πραγματικό χρόνο στη γλώσσα 
των ωφελούμενων, καθώς και η ακριβέστερη 
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων από τις ποικίλες 
δράσεις που επιτελεί ο Ε.Ε.Σ., αναμφίβολα 

αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της χρήσης του ODK που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην 
κλιμάκωση του ανθρωπιστικού του  έργου. 

Αξίζει δε να τονιστεί πως η αξιοποίηση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων συλλογής 
δεδομένων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπως αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση του ODK, 
συνάδει απόλυτα με τις αρχές και τις αξίες του ιστορικού αυτού Κινήματος, καθώς σέβεται και 
προστατεύει στο μέγιστο βαθμό την αξιοπρέπεια, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τα προσωπικά 
δεδομένα των ωφελούμενων. 

 

 
 

        
 
 

       
 
 
 

           


