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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πως μπορούμε να ιδρύσουμε μια καινοτόμα εταιρεία υψηλής τεχνολογίας 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα:
Δυνατότητες, προκλήσεις, δυσκολίες.

Στο  πλαίσιο  των  Ημερών  Συνεργασίας,  η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) σε συνεργασία με την εταιρεία Logikon Labs, διοργανώνει την
Πέμπτη  22  Μαΐου  και  ώρα  18.00,   στο  InnovAthens (Κόμβο  Καινοτομίας  και
Επιχειρηματικότητας  του  Δήμου  της  Αθήνας,  χάρτης)  διαδραστική  εκδήλωση  με  θέμα:

"Πως  μπορούμε  να  ιδρύσουμε  μια  καινοτόμα  εταιρεία  υψηλής  τεχνολογίας  
χρησιμοποιώντας  αποκλειστικά  Ελεύθερο  Λογισμικό  /  Λογισμικό  Ανοιχτού  Κώδικα:
Δυνατότητες, προκλήσεις, δυσκολίες."

Περιγραφή:
Βασικό  θέμα  της  παρουσίασης  είναι  το  πως  στήνεται  μια  καινοτομική  εταιρεία  υψηλής
τεχνολογίας χρησιμοποιώντας Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).  

Στην  παρουσίαση  θα  προταθούν  λύσεις  ΕΛ/ΛΑΚ,  τόσο  ως  προς  το  γενικό  λογισμικό  
που  απαιτείται  σε  κάθε  εταιρεία,  όσο  και  ως  προς  το  εξειδικευμένο  λογισμικό  
που  απαιτείται  για  τον  σχεδιασμό  και  ανάπτυξη  έργων  λογισμικού  (software)  
και υλικού (hardware).

Άξονας της παρουσίασης θα είναι το case study της εταιρείας Logikon Labs, μιας Ελληνικής
καινοτομικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας που ασχολείται με την ανάπτυξη ενσωματωμένων
συστημάτων  (υλικό  &  λογισμικό)  για  βιομηχανικές,  επιστημονικές,  και  αεροδιαστημικές
εφαρμογές.

Μετά  την  παρουσίαση  θα  γίνει  ανοιχτή  συζήτηση  για  το  ΕΛ/ΛΑΚ  και  τις
δυνατότητες που προσφέρει.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Για  την  καλύτερη  οργάνωση του χώρου παρακαλούνται  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  να
δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική φόρμα. 

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.

Επικοινωνία:   Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr
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