ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια πρόταση για τα credit commons
από τον Matthew Slater

Η ομάδα εργασίας για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα του Οργανισμού Ανοιχτών
Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με την Ολοκληρωμένη Κοοπερατίβα Αθηνών, το P2P
Foundation και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων,
INNOVATHENS, διοργανώνουν εκδήλωση σχετικά με την πρόταση για ένα νέο ανοιχτό πρωτόκολλο των
credit commons με κύριο ομιλητή τον Matthew Slater, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.00
στο INNOVATHENS.

O Matthew Slater έχει αναπτύξει το ελεύθερο λογισμικό Community Exchange. Το 2009 ίδρυσε στην
Ελβετία μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, την Community Forge, η οποία φιλοξενεί το Community Exchange
για 150 κοινότητες. Το 2013 συν-δημιούργησε με την Sybille Saint Girons το παιχνίδι "Trading Floor". Το
2014 δημιούργησε την ιστοσελίδα timebanking για την κυβέρνηση της Νέας Νοτίου Ουαλίας, στην
Αυστραλία. Το 2015 συνέγραψε με τον καθηγητή Jem Bendell το Money and Society MOOC.

Τα κοινά είναι εκείνα τα αγαθά των οποίων η ιδιοκτησία είναι μη αποκλειστική, όπως ο αέρας, τα νερά, οι
βοσκότοποι, αλλά και η γλώσσα, το ελεύθερο λογισμικό, τα ανοικτά πρότυπα ή η μουσική μας παράδοση.
Αποτελούν συστήματα διακυβέρνησης όλων αυτών που κληρονομήσαμε ή παράγουμε μαζί και συνιστούν
πρακτικά παραδείγματα συνεργασίας και συμμετοχής για τη διαχείριση διαφορετικών πόρων ώστε να
καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες. Αφορούν στους φυσικούς πόρου που έχουμε ηθική υποχρέωση να
παραδώσουμε αναλλοίωτους στις μελλοντικές γενιές, αλλά και στα δημιουργήματα της συνεργασίας μας
που αποτελούν κοινό κτήμα. Χαρακτηριστική περίπτωση κοινού αγαθού, το οποίο συχνά αποτυγχάνουμε
να αναγνωρίσουμε ως τέτοιο, είναι η εμπορική πίστη, το κοινό χρηματοπιστωτικό μας απόθεμα, και ενώ
υπάρχει έντονη συζήτηση για το χρήμα ως κοινό αγαθό, σε πολλούς δεν είναι σαφές το τι αυτό θα
μπορούσε να σημαίνει.

Τα credit commons είναι μια πρόταση για την δημιουργία ενός ανοιχτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας των
διαφόρων λογισμικών με τα οποία υλοποιούνται τα λογιστικά συστήματα των εναλλακτικών νομισμάτων,
που θα επιτρέπει στους χρήστες του κάθε τοπικού νομίσματος, να το ανταλλάσσουν με οποιοδήποτε άλλο.

ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘ
ΗΝΑΙΩΝ
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 2, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΓΚΑΖΙ, 11854 ΑΘΗΝΑ, Τ. 213 01093003

www.innovathens.gr

Είναι λύση σε μια σειρά από προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να παρουσιαστεί η πρόταση credit commons ώστε στη συνέχεια να
πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα.

Πρόγραμμα:
18.00 Έναρξη - Καλωσόρισμα (Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ)
18.10 Γιώργος Παπανικολάου (P2P Foundation)
18.20 Δημήτρης Δασκαρόλης (Athens Integral Cooperative)
18.30 Matthew Slater (Community Forge)
19.15 Συζήτηση

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ 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 στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι
τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της
και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και
Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative
Commons

(wiki.creativecommons.org/Greece),

είναι

ιδρυτικό

μέλος

του

COMMUNIA

(www.communia-

association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του
Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Για τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου
Αθηναίων-INNOVATHENS
Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας-INNOVATHENS είναι μία υποδομή
στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε έναν νεανικό χώρο
έμπνευσης, στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας, την Τεχνόπολη του Δήμου
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Αθηναίων, με περισσότερους από 900.000 επισκέπτες το χρόνο. Σκοπός του είναι να
υποστηρίξει ένα δίκτυο όπου δημιουργικοί άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένοι
επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, μέντορες, ερευνητές ανταλλάσουν γνώση, ερεθίσματα,
τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από επαγγελματικές συναντήσεις,
ομιλίες,

παρουσιάσεις,

διαγωνισμούς

και

εργαστήρια,
φεστιβάλ

ημέρες

καριέρας

καινοτομίας.

και

επιχειρηματικότητας,

Περισσότερες

πληροφορίες:

www.innovathens.gr

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

Innovathens

technopolis_athens

innovathens

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»,
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»

ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘ
ΗΝΑΙΩΝ
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 2, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΓΚΑΖΙ, 11854 ΑΘΗΝΑ, Τ. 213 01093003

www.innovathens.gr

