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Θέμα: Χρήση χώρου, με σκοπό τη διοργάνωση συνεργατικών/εκπαιδευτικών δράσεων

Αξιότιμε κ. Καμίνη,

Επικοινωνούμε μαζί  σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την μη-κερδοσκοπική Εταιρεία

Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 και σήμερα

αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως

κύριο  στόχο να  συμβάλλει  στην ανοιχτότητα και  ειδικότερα  στην  προώθηση και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών  Προτύπων,  του Ελεύθερου  Λογισμικού,  του Ανοιχτού  Περιεχομένου,  των Ανοιχτών

Δεδομένων 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. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην

ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση

των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και

της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου

και  Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.  Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί  τα Creative Commons,  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA και  μέλος του   Open Government Partnership,  είναι ο ελληνικός

κόμβος του  Open Data Institute και μέλος του Open Budget Initiative.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι o Δήμος Αθηναίων έχει και ως στόχο να ενισχύσει, να αξιοποιήσει και να

εμπλουτίσει  τις  γνώσεις,  τις  ικανότητες  και  τις  δεξιότητες  του  ανθρώπινου  δυναμικού  του,

προτείνουμε  τη  δημιουργία  ενός  πολυχώρου  διαδραστικών  δραστηριοτήτων  που  θα  δίνει  την

δυνατότητα σε ανέργους και εργαζομένους να εξοικειωθούν με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Στόχος μας

είναι η οργάνωση και ανάπτυξη ενός διαθεματικού χώρου όπως τα “FabLabs” που θα απευθύνεται

σε  εργαζόμενους  στο  Δήμο,  σε  ενεργούς  πολίτες,  σε  κοινότητες  εθελοντών και  σε  φορείς  που

ασχολούνται με ανοιχτές τεχνολογίες και θα δίνει τη δυνατότητα, να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους,

να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις.

Σε  μια  εποχή  που,  παγκοσμίως,  οργανώνονται  όλο  και  περισσότεροι  χώροι  συνεργασίας

πανεπιστημίων με κοινότητες ανάπτυξης ανοικτού λογισμικού, κατασκευών και περιεχομένου, είναι

σημαντική  η υποστήριξη  μιας παρόμοιας πρωτοβουλίας από την πλευρά του  Δήμου Αθηναίων.

Βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των ιδεών

και  των  ικανοτήτων  πολλών  εκπαιδευτικών,  ερευνητών,  εθελοντών  και  ερασιτεχνών  με  την

πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό και κοινότητες γνώσης που θα τους επιτρέψουν την ανταλλαγή

τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και δημιουργικών εργασιών.

Προτείνουμε  ο  χώρος  αυτός  να  συντηρείται  και  να  αναπτύσσεται  με  ευθύνη  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ και

σταδιακά θα εξοπλιστεί με μια σειρά από ελεγχόμενα από υπολογιστή εργαλεία όπως: τρισδιάστατοι

εκτυπωτές, ανοικτές πλατφόρμες προγραμματιζόμενου εξοπλισμού, εργαλεία ρομποτικής και άλλο

παρόμοιο υλικό. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν πάγκοι εργασίας και τραπέζια συνεργασίας για την

εξυπηρέτηση των δράσεων που θα οργανώνονται.

Οι δραστηριότητες που θα οργανωθούν στο χώρο θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικά

θεματικά  εργαστήρια  και  συνεδρίες,  πειραματικές  διδασκαλίες  με  μοντέλα  “ένα-προς-ένα”

διδασκαλίας, σχεδιασμό, παραγωγή και εκθέσεις τρισδιάστατων, ρομποτικών ή άλλων αντικειμένων,

περιοδικό πρόγραμμα προβολής των δραστηριοτήτων κοκ. Βασική παράμετρος όλων αυτών είναι η

διαχείριση και περαιτέρω εξερεύνηση των ανοιχτών τεχνολογιών.

Προτείνουμε η παραχώρηση του χώρου να γίνει στην ΕΕΛ/ΛΑΚ για την οργάνωση διαθεματικών

δράσεων  μεταξύ  του  Δήμου  Αθηναίων, εργαστηρίων  Πανεπιστημίων  και  κοινοτήτων  όπως  το

http://hackerspace.gr/,  το http://colabworkspace.com/,  το http://www.hellug.gr/,  το
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http://www.politeia2.com/signup/
http://www.hellug.gr/
http://colabworkspace.com/
http://hackerspace.gr/
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http://www.fabfoundation.org/fab-labs/what-is-a-fab-lab/


http://www.politeia2.com/,  κ.α.,  με  στόχο  την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  και  διεπιστημονικών

συνεργασιών  πάνω  σε  θέματα  όπως  η  μικρορομποτική,  το  ανοιχτό  λογισμικό,  η  ανάπτυξη

καινοτόμου συνεργατικού περιεχομένου και άλλα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τα επόμενα βήματα.

                        

                                                                                                                             Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ       
Διομήδης Σπινέλλης  

http://www.ellak.gr

http://www.politeia2.com/signup/

	Προς: Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γεώργιο Καμίνη

