8 Ιουνίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μαραθώνιος Εφαρμογών για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής
Crowdhackathon #apodeiksi

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr),
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχετικά με τα Ανοιχτά Δεδομένα και τις Ανοιχτές
Τεχνολογίες, υποστηρίζει και συμμετέχει στο διήμερο Crowdhackathon που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου 2015 στην Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων
(Πειραιώς 100, Αθήνα, κτίριο INNOVATHENS). Διοργανώνεται από την
Crowdpolicy σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, INNOVATHENS.

Το διήμερο Crowdhackathon έχει θέμα την υλοποίηση πρότυπης εφαρμογής κινητού
τηλεφώνου (mobile app) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από τις
καταναλωτικές συναλλαγές.

Καλούνται προγραμματιστές, αναλυτές, designers, οικονομολόγοι, business consultants,
επαγγελματίες, φοιτητές ή οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται και μπορεί να συμβάλει ενεργά στην
υλοποίηση

της

εφαρμογής,

κάθε

ηλικίας

άνω

των

18,

να

συμμετέχουν

στο

Crowdhackathon.

Οι καλύτερες ομάδες θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα και υπηρεσίες σε είδος.
Θα δοθούν 3 χρηματικά βραβεία 5.000 ευρώ, 3.000 ευρώ και 2.000 ευρώ στους 3 βασικούς
νικητές.

Ο χώρος θα παρέχει

•

Καφέ, φαγητό, σνακ και αναψυκτικά

•

Ρεύμα, γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο

•

Συμβουλές και υποστήριξη από έμπειρους - μέντορες

Περισσότερες

πληροφορίες

για

το

Crowdhackathon

μπορείτε

να

δείτε

εδώ:

http://crowdhackathon.com/apodeiksi/

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ατομικά ή με την ομάδα τους θα πρέπει να
εγγραφούν μέσω της φόρμας https://www.eventora.com/el/Events/hackathon-apodei

-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
τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης
και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμε τέχουν 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 ενερ γή 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

(http://wiki.creativecommons.org/Greece)

και

είναι

ιδρυτικό

μέλος

του

(http://www.communia-association.org/), είναι ο ελληνικό κόμβος για το
Institute

(http://opendatainstitute.org/),

είναι

μέλος

του

Open

Budget

COMMUNIA
Open Data
Initiative

(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210 7474-271, info at ellak.gr

