27 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση του Smart Cities Consortium, Πέμπτη 23/4/2015

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, 2-5 μμ, στις εγκαταστάσεις του κόμβου καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας

ΕΠΙ.νοώ

–

ΕΜΠ

(Βλαχάβα

6-8,

Μοναστηράκι),

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση των εργασιών του Smart Cities
Consortium. Το Consortium συγκροτούν οι Δήμοι Αθήνας, Θεσσαλονίκης και
Ηρακλείου

Κρήτης,

η

μη-κερδοσκοπική

Εταιρεία

Ελεύθερου

Λογισμικού/

Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), η ερευνητική ομάδα INFOSTRAG του
Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, ο
Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και η Ένωση
Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου (Ομάδα INFOSTRAG
– ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) και ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Στην πρώτη ενότητα αναπτύχθηκαν θέματα στρατηγικής για την έξυπνη πόλη με
πρώτο

ομιλητή

τον

Παναγιώτη

Παναγιωτόπουλο,

ερευνητή

της

Ομάδας

INFOSTRAG (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ). Τη σκυτάλη πήρε ο κύριος Πρόδρομος Τσιαβός της
ΕΕΛ/ΛΑΚ και ακολούθησαν οι Στρατής Κατάκος από το Δήμο Αθηναίων, Μπάμπης
Τσιτλακίδης από το Δήμο Θεσσαλονίκης και Κωστής Μοχιανάκης από το Δήμο
Ηρακλείου Κρήτης. Ομιλίες για το ζήτημα της στρατηγικής έκαναν και οι Γιώργος
Στεφανόπουλος της ΕΕΚΤ και Γιάννης Γιανναράκης του ΣΕΚΕΕ.

Στη

δεύτερη

ενότητα

έγινε

αναφορά

στο

Commitment

(eu-

smartcities.eu/commitment/7948) που αφορά το Consortium στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής δράσης eu-smartcities.eu, και στις δράσεις των δήμων γύρω από
αυτό. Ο Παναγιώτης Κρανιδιώτης, μέλος του ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ έκανε παρουσίαση
του Commitment ενώ οι Στρατής Κατάκος, Μπάμπης Τσιτλακίδης και Κωστής
Μοχιανάκης παρουσίασαν τις σχετικές δράσεις (ανοικτά σύνολα δεδομένων κ.α.)
των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης αντίστοιχα.

Τέλος,

ακολούθησε

ενδιαφέρουσα

συζήτηση

με

τους

συμμετέχοντες

στην

εκδήλωση.
Μπορείτε εδώ να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ:
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ 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 τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα
φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις
ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην
ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται
στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής
κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons(http://wiki.creativecommons.org/Greece)

και

είναι

ιδρυτικό

association.org/),

μέλος

είναι

ο

του

COMMUNIA(http://www.communia-

ελληνικό

κόμβος

για

το

Open

Data

Institute(http://opendatainstitute.org/), είναι μέλος του Open Budget
Initiative(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibpinitiatives/open-budget-initiative/).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210-7474-271, info@eellak.gr

