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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
"Αλληλέγγυες μέρες"

Στο  πλαίσιο  των  Ημερών  Συνεργασίας,  η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)  σε συνεργασία με το CoLab διοργανώνει την Τρίτη 10 Ιουνίου
και ώρα 6μμ, στο  InnovAthens (Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου της
Αθήνας,χάρτης), εκδήλωση – εργαστήριο με θέμα: 

"Αλληλέγγυες μέρες"

Η εκδήλωση αφορά την κοινωνική οικονομία, ως μια μορφή ομότιμης παραγωγής, δηλαδή
παραγωγής  αγαθών  και  υπηρεσιών  που  βασίζεται  στις  αυτό-οργανωμένες  κοινότητες
ανθρώπων,  οι  οποίοι  συνεργάζονται  για  την  επίτευξη  ενός  κοινού  σκοπού.

Η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων
όπως  είναι  το  ανθρώπινο  κεφάλαιοκαι  οι  υποδομές  που  υπάρχουν  στην  διάθεση  μας.
Δημιουργώντας, διανέμοντας και συλλαμβάνοντας την αξία που παράγεται.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα αναλυθούν οι βασικοί πυλώνες μιας τέτοιας οικονομίας.

1.Company as a service (συνεργατικοί χώροι)

2.Motivate a marketplace (κινήματα άμεσης διάθεσης προϊόντων στους καταναλωτές)

3.Provide a platform (ηλεκτρονικές πλατφόρμες: συν-δημιουργίας, συν-χρηματοδότησης, συν-
κατασκευής, συν-διανομής, συν-εμπορίας, συν-διαμερισμού εσόδων)

Στο δεύτερο μέρος οι  συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν ομάδες όπου θα αναπτύξουν μια
προσομοίωση  μιας  τέτοιας  επιχειρηματικής  δράσης,  στα  πλαίσια  ενός  βιωματικού
εργαστηρίου για την ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας επιχειρηματικής δράσης.

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

https://docs.google.com/forms/d/16j3Pvd4qnVmrigqG3okbwEO3PhXpAOKaNhsevIM0rUA/viewform
https://maps.google.gr/maps?q=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82&hl=el&ie=UTF8&sll=37.081682,23.503568&sspn=3.935001,8.096924&t=m&z=17&iwloc=A
http://www.innovathens.gr/
http://colab.gr/
http://www.ellak.gr/
http://www.ellak.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/

