
 

    LOW TECH (ΧΑΜΗΛΕΣ  TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
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 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : 

                                                                          ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 
 
 

Διάρκεια της αποστολής : 3 μήνες ή παραπάνω 
Ημερομηνία αποστολής : Από Ιανουάριο 2019 
Έδρα : Μυτιλήνη, Λέσβος και/ή Αθήνα 
Σύμβαση: εθελοντισμός  
 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
1. Το πρόγραμμα: Low Tech Lab, Εργαστήριο χαμηλής τεχνολογίας 
 
Το Low Tech Lab (Εργαστήριο Χαμηλής Τεχνολογίας) είναι ένα πρόγραμμα εξερευνήσεων, συλλογικής 

τεκμηρίωσης και διάδοσης τεχνολογιών χαμηλών τεχνολογιών, απλών, αποτελεσματικών και βιώσιμων για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών σε τοπικό και αυτόνομο επίπεδο. Προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία 

χαμηλών τεχνολογιών, το Εργαστήριο αναπτύσσει εργαλεία συνεργασίας για όλους τους ανθρώπους ή 

οργανισμούς που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτά τα συστήματα ή συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων 

καινοτομιών. 

Το έργο αποτελείται από 3 άξονες δράσης: 

● Προμήθεια και τεκμηρίωση χαμηλών τεχνολογιών 

● Διάδοση των χαμηλών τεχνολογιών και του προγράμματος σε απευθείας σύνδεση (συνεργατική web 

πλατφόρμα) και τοπικά (ανάπτυξη μιας διεθνούς κοινότητας που αποτελείται από ιδιώτες και τοπικές 

δομές καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, έρευνας κ.λπ.) 

● Ευαισθητοποίηση 

 

Σε ένα πλαίσιο έντονης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Low Tech Lab στο εξωτερικό, ως ανταπόκριση στις 

αναξιοποίητες δυνατότητες της χαμηλής τεχνολογίας, ειδικά σε πλαίσια διεθνούς αλληλεγγύης, αυτή η εθελοντική  

θέση ενισχύει την τεχνική ομάδα του έργου που αποτελείται επί του παρόντος από 2 άτομα πλήρους 

απασχόλησης. 

 

Η λειτουργία του προγράμματος είναι συνεργατική και ανοικτή, έτσι θέλουμε να διευρύνουμε την ομάδα με 

ανθρώπους πεπεισμένους από τις αξίες της απλότητας, της περιέργειας, της αισιοδοξίας και έτοιμους να φέρουν 

τις ιδέες τους. 

 

2. Το έργο : Low Tech Lab στης Λέσβο : πιλοτικό σχέδιο διεθνούς αλληλεγγύης σε ένα πλαίσιο 

μεταναστευτικής κρίσης 

 

Για να αξιοποιηθεί περαιτέρω το δυναμικό της τεχνολογίας χαμηλής τεχνολογίας στο πλαίσιο της διεθνούς 

αλληλεγγύης, το Low-Tech Lab αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα το 2018, σε ένα 

διπλό πλαίσιο μετανάστευσης και οικονομικής κρίσης. Το έργο είναι κυρίως στο νησί της Λέσβου, στα τουρκικά 

σύνορα, όπου σήμερα υπάρχουν 10.000 μετανάστες από την Κεντρική Ασία και την Αφρική, υπό συνθήκες 

μεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Αυτό το πιλοτικό έργο, καινοτόμο κυρίως λόγω της ολιστικής του 

προσέγγισης, συγχρηματοδοτείται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Παρά το γεγονός ότι είναι προσαρμοσμένο 

στο πλαίσιο και στις τοπικές ανάγκες, το έργο αυτό περιλαμβάνει μια σημαντική συνιστώσα κεφαλαιοποίησης για 

τη χρήση τεχνολογίας χαμηλής τεχνολογίας σε άλλα πλαίσια διεθνούς αλληλεγγύης. 

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 
 
 
 

https://medium.com/@lowtechlab/gr-low-tech-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%82-t%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-d13928cbb1c0


 

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο εθελοντής θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον υπεύθυνο του έργου στην περιοχή. 
Το περιεχόμενο της εργασίας θα εξαρτηθεί από την διάρκεια της αποστολής και τα κίνητρα και ικανότητες του 

εθελοντή : 

 

● Ευαισθητοποίηση και επικοινωνία για την διάδοση της χαμηλής τεχνολογίας 

○ Ενημέρωση στα διάφορα social media (Facebook, YouTube, κλπ) 

○ Προώθηση τις δράσεις του Low Tech Lab Greece στις σχετικές πλατφόρμες 

○ Παραγωγή εργαλείων επικοινωνίας Low Tech Lab Ελλάδος (αφίσες, φυλλάδια κλπ.) στα 

ελληνικά και αγγλικά 

○ Οργάνωση γεγονότων ευαισθητοποίησης 

○ Δημόσιες σχέσεις με ΜΜΕ  

 

● Yποστήριξη στην κινητοποίηση και ανάπτυξη κοινότητων 

○ Ανάπτυξη δικτύων και επαφών 

○ Άμεση σχέση με εταίρους και ελληνικούς οργανισμούς 

○ Ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των μελών της τοπικής κοινότητας για την τεκμηρίωση / 

κοινή χρήση των λύσεων τους 

○ Εντοπισμός και ενδυνάμωση των πιθανών φορέων της κοινότητας Εργαστηρίου Χαμηλής 

Τεχνολογίας στην Ελλάδα 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

 

● Ενδιαφέρον για τις χαμηλές τεχνολογίες, επιθυμία να συμμετάσχει στην ανάπτυξη θετικών λύσεων για 

τον άνθρωπο και τον πλανήτη 

● Καλό επίπεδο Αγγλικών 

● Γνώση των ψηφιακών εργαλείων και των τεχνικών επικοινωνίας  

● Αυτονομία και επιχειρηματικό πνεύμα 

● Περιέργεια, αισιοδοξία και καλή διάθεση! 

 

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ :  
 

Στείλτε email στην Marjolaine BERT: marjolaine@lowtechlab.org (επικοινωνήστε στα αγγλικά παρακαλώ) 

mailto:marjolaine@lowtechlab.org
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