22 Οκτωβρίου 2014
Bringing Space down to Earth - Smart Cities Services
Ο ΣΕΚΕΕ, σε συνεργασία με την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ) και την
ΕΕΛ/ΛΑΚ, και με την υποστήριξη του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου
Αθηναίων, διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 στο InnovAthens (Χάρτης).
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10.00 και δομείται σε 3 ενότητες εργασίας.
Η πρώτη ενότητα αφορά σε παρουσίαση εφαρμογών που χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα για υπηρεσίες
στους κατοίκους και τους φορείς της πόλης και αποτελεί μια προσπάθεια να ανοίξουμε τις δυνατότητες και τη
γνώση που υπάρχει στις πόλεις μας, στους κατοίκους, στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτές,
αλλά και στους επισκέπτες τους. Θα παρουσιαστούν επιλεγμένες, βραβευμένες εφαρμογές, που επιτρέπουν ήδη
σήμερα την ενεργό εμπλοκή του πολίτη στις λειτουργίες της πόλης.
H δεύτερη ενότητα αφορά στις τεχνολογίες και πλατφόρμες συλλογής και επεξεργασίας των ανοιχτών δεδομένων
της πόλης και ιδιαίτερα των πλέον καινοτόμων διεθνών προσπαθειών.
Θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα SMART (www.smartfp7.eu), μια πλατφόρμα αναζήτησης σε πολυμεσικά δεδομένα
που παράγονται από την πόλη σε σημεία δημοσίου χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με σκοπό την αξιοποίηση τους
σε εφαρμογές όπως οδηγοί πόλης. Αντίστοιχα το έργο eVACUATE (www.evacuate.eu) έχει στόχο την παρατήρηση
όλων των διαθέσιμων δεδομένων της πόλης με σκοπό τη διασφάλιση των πολιτών σε συνθήκες κρίσης με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στην ασφαλή εγκατάλειψη σημείων συγκέντρωσης του κοινού (στάδια, πλατείες, σταθμοί ΜΜΜ). Θα
ακούσουμε τις προκλήσεις από το όραμα της «διασυνδεδεμένης κοινωνίας», μέσα από την εμπειρία της Ericsson.
H τρίτη ενότητα αφορά στις πόλεις που καλούνται να παρουσιάσουν το όραμά τους για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των πολιτών, άμεσα μέσω νέων καινοτόμων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ίδιοι, καθώς και έμμεσα
μέσω της προσφοράς μεγάλης ποικιλίας ανοιχτών δεδομένων. Θα δούμε και θα διερευνήσουμε μαζί με τα στελέχη
των ίδιων των πόλεων, μελέτες περίπτωσης από τις πόλεις του Santander (ίσως η ευφυέστερη πόλη στην
Ευρώπη), το Λονδίνο και η Κωνσταντινούπολη όπου ετερογενή συστήματα συνεργάζονται αρμονικά για την
επίλυση των προβλημάτων του πολίτη τους.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί workshop ανταλλαγής εμπειριών και διερεύνησης δυνατοτήτων
κοινών δράσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Λίγα λόγια για τον ΣΕΚΕΕ
Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) εκπροσωπεί έναν δυναμικό εξωστρεφή κλάδο με
περισσότερες από 80 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας στις νέες κινητές συσκευές, είναι προσανατολισμένες στη διεθνή αγορά και έχουν παρουσία
σε περισσότερες από 40 χώρες.
Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται από την ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες αλλά
και τις υπηρεσίες στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, μέχρι στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας,
περιεχομένου και εφαρμογών, στο mobile marketing, κ.α.
Λίγα λόγια για το ESNC2014
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), σε
συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), το Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το οποίο και συντονίζει την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του έργου LDA, το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ) και την
“Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ), με σκοπό την βράβευση των καλύτερων προϊόντων,
υπηρεσιών και επιχειρηματικών καινοτομιών που βασίζονται στην χρήση των δορυφορικών τεχνολογιών
πλοήγησης στην καθημερινή ζωή.
Λίγα λόγια για την ΕΜΠηΕΕ
Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) είναι η επίσημη εκπρόσωπος των
μηχανικών επιστημόνων και επαγγελματιών του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην
Ελλάδα. Βασικός σκοπός της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, είναι η έγκυρη
εκπροσώπηση των Μηχανικών Πληροφορικής σε επιστημονικό, επαγγελματικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο την
προώθηση των συμφερόντων των Μηχανικών Πληροφορικής και την προαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/,
ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει
ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού
Περιεχομένου 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. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commonsκαι είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA.
Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία “Έξυπνη Πόλη”
Η συνεργασία για την έξυπνη πόλη ανάμεσα στην ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και
Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(ΕΒΕΟ/ΕΜΠ), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και την μη-κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), μαζί με τους τρεις μεγάλους Δήμους της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, μια προσπάθεια να ανοίξουμε τις δυνατότητες και τη γνώση που
υπάρχει στις πόλεις μας, στους κατοίκους, στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτές, αλλά και στους
επισκέπτες τους.
Σχετικά με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
Ο Κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας – INNOVATHENS – είναι μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας σε έναν νεανικό χώρο έμπνευσης, στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας με
περισσότερες από 600.000 επισκέπτες το χρόνο, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

