21 Σεπτεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/), στο
πλαίσιο της δράσης της "Ημέρες Συνεργασίας:ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα", η οποία έχει
ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, και σε συνέχεια του εργαστηρίου με θέμα "Open Source GIS",
ξεκινάει το δεύτερο κύκλο των ανοιχτών εκδηλώσεων για αυτή την περίοδο διοργανώνοντας
τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ.Κωνσταντίνου 48) στις 17.30,
στο Μικρό Αμφιθέατρο ανοιχτή εκδήλωση με το ίδιο θέμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι:
-17:30 Χαιρετισμός (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
-17:35 Παρουσιάσεις:
Μαυρέλλης Γαβριήλ (Geospatial Enabling Technologies - www.getmap.gr)
Ανδρονόπουλος Αλέξανδρος (Polis Logic - www.polis-logic.gr)
- 18:30 Πάνελ Συζήτησης-Συμμετέχοντες:
Μαυρέλλης Γαβριήλ (Geospatial Enabling Technologies - www.getmap.gr), Ανδρονόπουλος
Αλέξανδρος (Polis Logic - www.polis-logic.gr), Σπύρος Αθανασίου (ΙΠΣΥΠ/ΕΚ Αθηνά)
Συντονιστής: Δημήτρης Κοτζίνος (ΕΕΛ/ΛΑΚ, ΤΕΙ Σερρών)
Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους στη σχετική φόρμα: http://go.eellak.gr/imeres
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρείες που είτε δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ανοιχτού
Λογισμικού είτε ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα οφέλη του. Απώτερος στόχος της
δράσης είναι να αναδειχθεί το εναλλακτικό μοντέλο επιχειρηματικότητας του Ανοιχτού
Λογισμικού.
Στο πλαίσιο της δράσης “ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα” κάθε μήνα προγραμματίζονται δύο
εκδηλώσεις, μια τεχνική στην μέση του μήνα και μια ανοιχτή εκδήλωση στο τέλος κάθε μήνα.
Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 6 τεχνικές συναντήσεις και 4 ανοιχτές εκδηλώσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση κι όλες οι παρουσιάσεις για τις εκδηλώσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα υπάρχουν διαθέσιμες στο: http://go.eellak.gr/imeressinergasias
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά
Ιδρύματα. Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει
στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα
και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης
και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

