14 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκθεση 13 έργων Ανοιχτής Σχεδίασης στο INNOVATHENS – Δευτέρα 14/12 έως
15/01/2016

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου
Αθηναίων, INNOVATHENS διοργανώνει έκθεση 13 έργων Ανοιχτής Σχεδίασης στον πρώτο
όροφο του INNOVATHENS (Πειραιώς 100), από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου έως την
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 ( ανοιχτά καθημερινά, 10-6μμ)
Όλα τα έργα που υπάρχουν στην έκθεση υλοποιήθηκαν ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν από
τρίτους. Τα σχέδια είναι διαθέσιμα με ανοιχτές άδειες και με στόχο να μπορούν να παραχθούν
τοπικά – “Openly Designed | Locally Produced”. Η τεκμηρίωση για όλα τα έργα ανοιχτής
σχεδίασης αλλά και για έργα ανοιχτού υλικού και ανοιχτού λογισμικού που υλοποιήθηκαν στο
πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ είναι διαθέσιμη στο https://github.com/ellakmonades-aristeias.
Στόχος των έργων είναι η ανάδειξη συστημάτων και κατασκευών που συμβάλλουν στη
βελτίωση του δημόσιου χώρου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τη χρήση
ελεύθερα διαμοιραζόμενης πληροφορίας τόσο ως προς τα σχέδια τους αλλά και το
υλισμικό(hardware) όσο και το λογισμικό.

Τα 13 έργα Ανοιχτής Σχεδίασης


Κάδος Απορριμάτων – https://github.com/ellak-monades-aristeias/Kadoi-aporrimatwn



Ανοικτή συσκευή μικροχρηματοδότησης – https://github.com/ellak-monadesaristeias/donation-box



Ένα παγκάκι μες στην πόλη – https://github.com/ellak-monades-aristeias/Ena-pagkakimes-stin-poli



ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ – https://github.com/ellak-monades-aristeias/photometer



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΓΚΑΚΙ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ) –
https://github.com/ellak-monades-aristeias/pagkaki-project



J’arrive – https://github.com/ellak-monades-aristeias/Jarrive



OpenDeskLab – Γραφεία Εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων Φυσικών Επιστημών –
https://github.com/ellak-monades-aristeias/OpenDeskLab



Κάδοι-μπασκέτες για διαμόρφωση οικολογικής παιδείας – https://github.com/ellakmonades-aristeias/Kadoi-mpasketes



CityZEN – https://github.com/ellak-monades-aristeias/cityZEN



Κρήνη – https://github.com/ellak-monades-aristeias/Krini



Wi-Fi Seat – https://github.com/ellak-monades-aristeias/The_Wi-Fi_seat\



Open Corner Office – https://github.com/ellak-monades-aristeias/OpenCorner-Space



Open Corner – Entourage–https://github.com/ellak-monades-aristeias/OpenCornerEntourage

Αν έχετε σχόλια παρατηρήσεις προτάσεις για κάποια από τα έργα ανοικτής σχεδίασης, μπορείτε να
υποβάλετε ένα issue μέσα από την αντίστοιχη σελίδα τους στο github, ή να συμπληρώσετε αυτήν
την φόρμα

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, 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 τιςανοιχτές 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
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Αρχιτεκτονικής.

(wiki.creativecommons.org/Greece)
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Commons

(www.communia-

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

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

