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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 "Ιδρύοντας ένα start-up χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό"

Η  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει στο InnovAthens**(Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του
Δήμου  Αθήνας)  στο  πλαίσιο  των  Ημερών  Συνεργασίας της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  την  Πέμπτη  23
Οκτωβρίου και ώρα 6μμ,  εκδήλωση-παρουσίαση, με θέμα:

 "Ιδρύοντας ένα start-up χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό"

Η εκδήλωση  -  παρουσίαση θα  έχει  ως  στόχο να  απαντήσει  στα ερωτήματα  "Μπορώ να
ιδρύσω  και  να  λειτουργήσω  την  εταιρεία  μου  χρησιμοποιώντας  αποκλειστικά  Ελεύθερο
Λογισμικό;" και "Υπάρχουν λύσεις Ελεύθερου Λογισμικού για σχεδίαση hardware;".

Οι  απαντήσεις  θα  δοθούν  με  συγκεκριμένα  παραδείγματα  προγραμμάτων  και  λύσεων,
χρησιμοποιώντας ως case study την εταιρεία Logikon Labs, ένα Ελληνικό hardware start-up
με  αντικείμενο  την  ανάπτυξη  ενσωματωμένων  ηλεκτρονικών  συστημάτων  (hardware  &
software) για βιομηχανικές, επιστημονικές, και αεροδιαστημικές εφαρμογές.

Η εκδήλωση θα αποτελείται από δύο μέρη και είναι τα εξής:

Μέρος Α - Ελεύθερο Εταιρικό Λογισμικό
Στο  πρώτο μέρος  της  εκδήλωσης  θα παρουσιαστούν  παραδείγματα  εταιρικού  Ελεύθερου
Λογισμικού τα οποία συνθέτουν μια πλήρη λύση για τη λειτουργία ενός γραφείου: λειτουργικό
σύστημα,  σουίτες  εγγράφων,  διαχείριση  επαφών  (CRM),  εμπορική  διαχείριση  (ERP),  και
γενικότερα  όλα  τα  προγράμματα  που  απαιτούνται  σε  μία  σύγχρονη  εταιρεία  για  την
καθημερινή της λειτουργία.

Μέρος Β - Ελεύθερο Λογισμικό Σχεδίασης hardware
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού, που
αφορούν σε hardware start-ups. Αυτές περιλαμβάνουν προτάσεις Ελεύθερου Λογισμικού για
εξομοίωση  και  σχεδίαση  ηλεκτρονικών  κυκλωμάτων,  σχεδίαση  PCB,  τρισδιάστατη
απεικόνιση, περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού συστήματος, κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για το Ελεύθερο
Λογισμικό τις δυνατότητες που προσφέρει σε ένα εταιρικό περιβάλλον.

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/
http://www.innovathens.gr/
http://www.eellak.gr/


Ομιλητής: κ. Μιχάλης Μισιρλής (Μηχανικός Η/Υ (ΕΜΠ) με εμπειρία 16 ετών σε διοικητικές
θέσεις εταιρειών νέας τεχνολογίας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναλάβει την πρόκληση της
ίδρυσης και διαχείρισης της Logikon Labs).

Η εκδήλωση απευθύνεται:
*  σε  όσους θέλουν  να  ξεκινήσουν τη  δική  τους  εταιρεία  και  αναζητούν  αξιόπιστες  λύσεις
επαγγελματικού Ελεύθερου Λογισμικού
* σε όσους ενδιαφέρονται για τον σχεδιασμό & ανάπτυξη hardware με ελάχιστο κόστος
* σε όσους ενδιαφέρονται για το Ελεύθερο Λογισμικό, και θέλουν να δουν ένα πλήρες σενάριο
εταιρικής χρήσης του σε πραγματικές συνθήκες

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους στη σχετική φόρμα. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν

--
**Το  http://www.innovathens.gr/ σχεδιάστηκε  μετά  από  μελέτη(http://goo.gl/LjqLjg)
ερευνητικών ομάδων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(http://www.infostrag.gr/)  και  του
Πανεπιστημίου Πατρών(http://ru6.cti.gr/ru6/).

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ:
H  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. 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.  Εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα   Creative Commons και είναι ιδρυτικό
μέλος του   COMMUNIA  .

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210-7474-271, info@eellak.gr 
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