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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα
Ανοιχτό Λογισμικό Γραφείου
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των
δράσεων της για συνεργασία όλων των φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη
διάδοση, ανάπτυξη και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη
Ημερίδα της δράσης “Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα”, στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες μετάβασης σε Ανοιχτό Λογισμικό Γραφείου
από τον κ. Ιωάννη Κοτρώτσιο και τον κ. Παναγιώτη Καραμπέρη για τις εταιρείες Olympic
Catering και Νηρεύς αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με όλους
τους συμμετέχοντες. Οι εισηγητές παρουσίασαν τον τρόπο μετάβασης αλλά και
τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, και ανέλυσαν τα οφέλη
αλλά και τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι και πως αυτές
ξεπεράστηκαν.
Στόχος της δράσης “ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα” είναι να προγραμματίζονται κάθε
μήνα δύο εκδηλώσεις, μια τεχνική στην μέση του μήνα, και μια ανοιχτή εκδήλωση
στο τέλος κάθε μήνα. Η πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρείες/developers που είτε
δραστηριοποιούνται στον χώρο του Ανοιχτού Λογισμικού είτε ενδιαφέρονται να
ενημερωθούν για τα οφέλη του και σε φορείς χρήστες. Στόχος της εκδήλωσης είναι να
αναδειχθεί το μοντέλο επιχειρηματικότητας του Ανοιχτού Λογισμικού που ενισχύει
την τεχνογνωσία και την απασχόληση στην τοπική οικονομία.
Περισσότερες πληροφορίες για τις
“Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ
&
Επιχειρηματικότητα” αλλά και αναλυτικά όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο:
http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:imeres_sinergasias
Επίσης όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να ενημερώνονται για τις επόμενες
εκδηλώσεις
μπορούν
να
εγγραφούν
στη
σχετική
λίστα
ταχυδρομείου
(http://lists.ellak.gr/listinfo/imeres-sinergasias )
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.
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