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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Athens Wireless Summit 2015 

Η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα  (ΕΕΛ/ΛΑΚ,  www.eellak.gr)  σε

συνεργασία με Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών (AWMN) (www.awmn.net) και την ΑΜΚΕ

Sarantaporo.gr, διοργανώνουν διημερίδα με τίτλο «Athens Wireless Summit 2015» στις 26 και  27

Σεπτεμβρίου 2015 στο Impact Hub Athens (Καραΐσκάκη 28, Αθήνα).

Το Athens Wireless Summit 2015 είναι μία διήμερη εκδήλωση η οποία φιλοδοξεί να συγκεντρώσει

ανθρώπους από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον χώρο των κοινών, τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, τις

κοινότητες  των κοινοτικών ασύρματων δικτύων και  όλους  όσους ασχολούνται  ή  ενδιαφέρονται  να

ασχοληθούν με τις τεχνολογίες των ασύρματων δικτύων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να

γνωριστούν  μεταξύ  τους,  να  ανταλλάξουν  απόψεις  και  εμπειρίες,  να  διερευνήσουν  δυνατότητες

συνεργασιών και  συνεργιών  καθώς  και  να  προβάλουν  τα  πλεονεκτήματα  ανάπτυξης  σύγχρονων

κοινών τηλεπικοινωνιακών υποδομών ως παράγοντα ανάπτυξης μιας περιοχής.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, workshops, social events και εκθέσεις με

θέμα  τις  τεχνολογίες  ασύρματης  δικτύωσης,  την  ανάπτυξη  δικτυακών  υποδομών  και  υπηρεσιών

κοινής  χρήσης,  την  ανάδειξη  του  κοινωνικού  χαρακτήρα  της  ανάπτυξης  κοινοτικών  δικτύων  από

πολίτες  για  πολίτες  καθώς  και  την  ανάπτυξη  δικτύων  ενεργών  ανθρώπων  γύρω  από  αυτές,

παραδείγματα δομών συνεργασίας που υπάρχουν ή μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ αυτών των

κοινοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ 

http://events.awmn.net/wp/?page_id=57&lang=el
http://events.awmn.net/wp/?page_id=48&lang=el
http://events.awmn.net/wp/?page_id=48&lang=el
http://www.awmn.net/


Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

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 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα

φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τιςανοιχτές

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  (wiki.creativecommons.org/Greece)  και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του

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

Institute  (opendatainstitute.org),  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

http://events.awmn.net/wp/?page_id=108&lang=el

