
10 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση Smart Cities

                

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και

ώρα 18.00 σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του

Δήμου  Αθηναίων,  INNOVATHENS για  την  παρουσίαση  των  εργασιών  και  τον  σχεδιασμό  των

επόμενων βημάτων του   Smart Cities Consortium.  Το “Consortium” συγκροτούν οι Δήμοι Αθήνας,

Θεσσαλονίκης και   Ηρακλείου  Κρήτης,  η  ερευνητική  ομάδα   INFOSTRAG του  Εργαστηρίου

Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών -

ΕΕΛΛΑΚ, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και η Ένωση Εταιρειών

Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Οι  έξυπνες πόλεις αποτελούν τμήμα του ευρύτερου σχεδίου των δυτικών κοινωνιών για μετάβαση

στην κοινωνία και οικονομία της γνώσης. Περιγράφουν περιβάλλοντα που βελτιώνουν τις ανθρώπινες

ικανότητες  δημιουργικότητας,  μάθησης  και  καινοτομίας.  Δημιουργούνται  από  την  συνένωση

συστημάτων  σε  μια  τοπική  κοινωνία  (Δήμο,  Περιφέρεια)  που  αυτοματοποιούν  αλληλοεπιδράσεις

μεταξύ τελικών χρηστών (πολίτες, φορείς) και εφαρμογών ενός διαδικτυωμένου οικοσυστήματος.

Στην  εκδήλωση  θα  παρουσιαστούν  από  το  κάθε  μέλος  του  “consortium”  σύμφωνα  με  το

“commitment7948”  οι  ενέργειες  που  έχουν  πραγματοποιηθεί,  ενώ  στη  δεύτερη  ενότητα  θα

παρουσιαστεί ο προγραμματισμός των επόμενων έξι μηνών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:00  Εισαγωγικές Ομιλίες

18:10  Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

18:20  Δήμος Αθηναίων

https://eu-smartcities.eu/commitment/7948
http://www.eekt.gr/
http://www.sekee.gr/
http://www.eellak.gr/
http://www.eellak.gr/
http://www.infostrag.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis
https://www.cityofathens.gr/
https://smartcities.ellak.gr/anichtes-technologies-gia-ti-sigchroni-poli/


18:30  Δήμος Θεσσαλονίκης

18:40  Δήμος Ηρακλείου

18:50  Ερευνητική ομάδα  INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας

(ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ

19:00  Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ)

19:10  Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)

19:20  Προγραμματισμός μελλοντικών δράσεων

19:50  Συζήτηση - Συμπεράσματα

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου παρακαλώ 

συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

 Innovathens      technopolis_athens      innovathens 

Πρόσβαση:

Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»

Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα αποτελείται  από  30

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και  κοινωφελείς φορείς.  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών -

ΕΕΛΛΑΚ έχει  ως κύριο στόχο να συμβάλλει  στην ανοιχτότητα και  ειδικότερα στην προώθηση και

ανάπτυξη  των Ανοιχτών Προτύπων,  του  Ελεύθερου Λογισμικού,  του  Ανοιχτού  Περιεχομένου,  των

Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του

δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο

γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες.  Ανάμεσα  στους  φορείς  που

συμμετέχουν  στον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  είναι  τα  πιο  πολλά  ελληνικά

Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά  Κέντρα,  ενώ  για  την  υλοποίηση  των  δράσεων  της  ο Οργανισμός

Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και

της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και

https://ellak.gr/simmetochi-stin-ekdilosi-smart-cities-14102010/


Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί

τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του  COMMUNIA

(www.communia-association.org),  είναι  ο  ελληνικό  κόμβος  για  το  Open  Data  Institute

(opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr


