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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιδρύθηκε εργαστήριο ανοιχτών τεχνολογιών (Open Lab) στην ΕρμούποληOpen Lab) στην Ερμούπολη) στην Ερμούπολη

Στις  20/3/2019 πραγματοποιήθηκε  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου

όπου και εξετάστηκε το αίτημα της ΕΕΛΛΑΚ για τη δημιουργία εργαστηρίου ανοιχτών τεχνολογιών

(Open  Lab)  στο  οποίο  θα  υλοποιούνται  καινοτόμες  δράσεις  εκπαίδευσης  και  δημιουργικών

κατασκευών για όλες τις ηλικίες.

Εισηγητής ήταν ο Αντιδήμαρχος Αλέξης Αθανασίου. Κατόπιν, το ΔΣ κάλεσε τον Τζιμόπουλο Νίκο

να αναπτύξει το θέμα. Ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που

τέθηκαν. 

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να διαθέσει τον χώρο της «Παιδικής Βιβλιοθήκης» και ανέθεσε στην

ομάδα  έργου  της  ΕΕΛΛΑΚ  να  προχωρήσει  στις  αναγκαίες  κινήσεις  για  την  υλοποίηση  της

απόφασης. Ο χώρος που διετέθη είναι στο ισόγειο του Ιστορικού Δημαρχείου του Δήμου μέσα

στην πλατεία Μιαούλη, που είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, και αποτελεί έργο του Τσίλλερ. 

Το  OpenLab  θα  λειτουργήσει  σε  συνεργασία  του  Δήμου  με  την  ΕΕΛΛΑΚ,  την  εκπαιδευτική

κοινότητα του νησιού, την Α’θμια, Β’θμια, Γ’θμια εκπαίδευση και το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Για

τον λόγο αυτό, θα δημιουργηθεί μια ομάδα έργου από τους παραπάνω φορείς που θα συντονίζει

την λειτουργία του εργαστηρίου.

Το  Open  Lab  είναι  ένας  τύπος  fabrication  lab  (fablab)  που  απευθύνεται  στην  εκπαιδευτική

κοινότητα, στις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με ανοικτές τεχνολογίες

και πρακτικές.  Το Open Lab δίνει  στην πράξη τη δυνατότητα σε όλους να εξοικειωθούν με τις

ανοιχτές  τεχνολογίες  όπως  τρισδιάστατοι  εκτυπωτές,  3d  scanners,  laser  cutters,  ανοικτές

πλατφόρμες  προγραμματιζόμενου  εξοπλισμού,  εργαλεία  ρομποτικής  και  της  ανάπτυξης,  μέσω

αυτών,  συστημάτων  και  συσκευών  οι  οποίες  μπορούν  να  αλληλεπιδράσουν  με  το  φυσικό

περιβάλλον και να παρέχουν τα δεδομένα τους πίσω στους χρήστες. Είναι χώρος εξοπλισμένος με

                                        

https://opendesign.ellak.gr/2017/12/21/open-lab/


εργαλεία  για  κάθε  πτυχή  της  διαδικασίας  ανάπτυξης  νέας  τεχνολογίας:  το  σχεδιασμό,  την

κατασκευή, τις δοκιμές, την παρακολούθηση, την ανάλυση και την τεκμηρίωση μιας προσπάθειας.

Ξεκινώντας από μια βασική συλλογή εργαλείων και δυνατοτήτων, το Open Lab έχει τη δυναμική να

εξελιχθεί με τη βοήθεια των ίδιων των χρηστών του ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες

των  κοινοτήτων  που  χρησιμοποιούν  τις  υποδομές  του  εργαστηρίου.  Οι  δραστηριότητες  που

μπορούν να οργανωθούν στο Open Lab περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικά θεματικά

εργαστήρια  και  συνεδρίες,  πειραματικές  διδασκαλίες  με  μοντέλα  “ένα-προς-ένα”  διδασκαλίας,

σχεδιασμό, παραγωγή και εκθέσεις τρισδιάστατων, ρομποτικών ή άλλων αντικειμένων, περιοδικό

πρόγραμμα προβολής των δραστηριοτήτων κ.α.

Σκοπός του εργαστηρίου Open Lab ως πρότυπου διαθεματικού χώρου είναι να είναι ανοιχτό για

χρήση από την τοπική κοινωνία και παράλληλα με τη δυνατότητα για εξοικείωση με τις ανοικτές

τεχνολογίες  όλων  των  ενδιαφερομένων  να  δίνεται  και  η  δυνατότητα  συνεργασίας  και  κοινής

δράσης στις κοινότητες. Μέσα από τις δράσεις του θα υπάρξει ενίσχυση της καινοτομίας και της

τεχνογνωσίας στον Δήμο και, ιδανικά, το Open Lab θα αποτελέσει το βασικό πόλο καινοτομίας για

την  Σύρο  και  θα  στηρίξει  νέες  δράσεις  καινοτομίας  και  κοινωνικής  ανάπτυξης  μέσα  από  τη

διαχείριση και περαιτέρω εξερεύνηση των κοινών αγαθών.

__________________________________________________________________

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 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: Έλενα Μπάρκα: 210 2209380, info at ellak.gr

                                        


