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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών  στο  3o Ετήσιο Συνέδριο για τις 

«Έξυπνες πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες»

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχετικά με

τις  ανοιχτές  τεχνολογίες  στις  έξυπνες  πόλεις,  συμμετέχει  στο  3o  Ετήσιο  Συνέδριο  Για  τις

«Eξυπνες πόλεις» και τους «Ψηφιακούς Πολίτες» που έχει ως θεματικό τίτλο : «Think Sm@rt:

Οι Ελληνικές Πόλεις μπρστά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό«, που θα διεξαχθεί στις 6 & 7

Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic.

Το διήμερο Συνέδριο Έκθεση «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens» αποτελείται από συνεκτικές και

αποδοτικές πλατφόρμες παρουσίασης και ανάδειξης των μέσων εκείνων για να τον   σχεδιασμό και

δημιουργία της Ελληνικής «Έξυπνης Πόλης». Μέσα σε ένα πυκνό και αποδοτικό διήμερο δίνεται η

ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν, να ενημερωθούν και να μοιραστούν,

εμπειρίες, τεχνογνωσία, απόψεις, προτάσεις αλλά και καλές πρακτικές για τις Ελληνικές «Έξυπνες

Πόλεις».

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα συμμετέχει στο συνέδριο με 4 παρουσιάσεις:

• “To Δίκτυο φωτισμού ως υποδομή της έξυπνης πόλης”,  Δρ.Δημήτρης Καλογεράς,

Ομάδα εργασίας Ανοιχτής Διακυβέρνησης Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ),

Ερευνητής ΕΜΠ

• “Εφαρμογές Smart Cities: Συνέργεια ΤΕΙ ΑΜΘ με Δήμο Καβάλας στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού έργου   European Digital Cities Challenge”, Καθ.  Τσινάκος Αύγουστος,

Διευθυντής AETMA Lab,   Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,  ΤΕΙ ΑΜΘ, Ομάδα εργασίας

Ανοιχτής Διακυβέρνησης Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ)
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• “Σύγχρονες  τάσεις  για  τις  έξυπνες  πόλεις  στην  Ευρώπη”,  Γεώργιος  Σιώκας,

υποψήφιος  διδάκτορας  στο  εργαστηρίου  Βιομηχανικής  και  Ενεργειακής  Οικονομίας  του

ΕΜΠ,  Ομάδα http://www.infostrag.gr/,  Ομάδα  εργασίας  Ανοιχτής  Διακυβέρνησης

Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών( ΕΕΛΛΑΚ)

• “AccessLab:  Μια  καλή πρακτική  για  άτομα με  αμαξίδιο/κινητικές  δυσκολίες  στην

πόλη της Αθήνας”, Νίκος Λειβαδάρας, AccessLab, GIS analyst

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο site

του συνεδρίου https://www.mitropolis.gr

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  36

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  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
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