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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εργαστήριο «Ελεύθερο και Ανοιχτό Λογισμικό στην Κοινωνική Οικονομία”

Στo  πλαίσιο  της  1ης  Έκθεσης  Κοινωνικής  &  Αλληλέγγυας  Οικονομίας  (ΚΑΛΟ),  που

διοργανώνεται  από  το  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 1 – 3 Νοεμβρίου 2017, ο Οργανισμός

Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ θα πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο με θέμα «Ελεύθερο

και  Ανοιχτό Λογισμικό στην Κοινωνική Οικονομία”  την  Παρασκευή 3/11 και  ώρα

15:30 – 16:00 στο χώρο του Pop Up Hub της έκθεσης στην Τεχνόπολη του Δήμου

Αθηναίων.

Ομιλητές θα είναι ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού και ο κ. Κώστας

Παπαδήμας, Communication Officer του Οργανισμού.

Στόχος του εργαστηρίου, είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης

ανοιχτών  τεχνολογιών  στην  κοινωνική  οικονομία και  να  παρουσιαστούν  λύσεις

ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού για τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Το  Ελεύθερο  και  Ανοιχτό  Λογισμικό  και  οι  Ανοιχτές  τεχνολογίες  γενικότερα  μπορούν  να

προσφέρουν ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και πλεονέκτημα στην κοινωνική οικονομία

και  σε  όλους  τους  τομείς  της  ανθρώπινης  δραστηριότητας.  Μέσω  της  κοινής  χρήσης

πόρων,  οι ανοιχτές  τεχνολογίες  δημιουργούν  συλλογικά  προϊόντα  και  μοντέλα  που

προσαρμόζονται και αναπαράγονται ελεύθερα χωρίς κόστος, ενώ μέσω της προστιθέμενης

αξίας  που  προσφέρουν  τα  έργα  ανοικτών  τεχνολογιών  είναι  έργα  που  παραμένουν  στην

κοινότητα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν λύσεις ανοιχτών τεχνολογιών και ελεύθερου λογισμικού

που είναι χρήσιμες για όλους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

__________________________________________________________________

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 35

Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  κοινωφελείς  φορείς.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα
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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

                                        


