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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Ημέρες Συνεργασίας”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 
“Προηγμένες Εφαρμογές της βάσης δεδομένων PostgreSQL”

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) 
σε  συνεργασία  με  το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  (EKT,  www.ekt.gr)  στο  πλαίσιο  της 
συμμετοχής τους στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas (www.enterprise-hellas.gr) 
διοργανώνουν  ενημερωτική  συνάντηση  με  θέμα  τις  βάσεις  δεδομένων  PostgreSQL 
(http://www.postgresql.org/), την Τετάρτη 26 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών (Βασ.  Κωνσταντίνου  48)  στις  17.30,  στην αίθουσα  εκπαιδεύσεων 
ΑΒΕΚΤ, στο ισόγειο του κτιρίου.

Θα γίνει εισαγωγή στην PostgreSQL, θα παρουσιαστούν εφαρμογές από τη χρήση της σε 
επιχειρησιακά περιβάλλοντα με έμφαση σε προηγμένες λειτουργίες που είναι εφάμιλλες με τις  
εμπορικές βάσεις δεδομένων και τέλος θα γίνει ένα σύντομο εργαστήρι με τα βασικά στοιχεία 
εγκατάστασης, παραμετροποίησης και χρήσης της PostgreSQL. Επίσης θα γίνει παρουσίαση 
του  δικτύου  Enterprise  Europe  Network  –  Hellas  (www.enterprise-hellas.gr)  και  των 
υπηρεσιών που προσφέρει. 

Η εκδήλωση απευθύνεται  σε  εταιρείες  και  προγραμματιστές  που ενδιαφέρονται  να 
ενημερωθούν  για  την  χρήση  της  PostgreSQL  σε  επιχειρησιακά  περιβάλλοντα  με 
υψηλές απαιτήσεις.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους  στη  σχετική  φόρμα.  Η  συμμετοχή  στην  εκδήλωση  είναι  δωρεάν  και  το  αναλυτικό 
πρόγραμμα  υπάρχει  διαθέσιμο  στο  www.ellak.gr.  Θα  υπάρξει  ζωντανή  μετάδοση  μέσω 
διαδικτύου  την  οποία  μπορείτε  να  παρακολουθήσετε  από  τη  διεύθυνση: 
www.ekt.gr/events/live

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  Commons και  είναι  ιδρυτικό  μέλος του 
COMMUNIA.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου 210-7474271
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