
Τρίτη 08 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μητρώα για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο της ενίσχυσης δράσεων που αφορούν το ανοιχτό

λογισμικό, τα ανοιχτά δεδομένα και το ανοιχτό περιεχόμενο έχει δημιουργήσει μία σειρά από μητρώα γύρω

από τις ανοιχτές τεχνολογίες για την καλύτερη δικτύωση και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Πιο  συγκεκριμένα  για  τον  τομέα  της  εκπαίδευσης  έχει  δημιουργηθεί  το  μητρώο  λογισμικών  που

χρησιμοποιούνται  στην  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση στο  οποίο  έχουν  καταγραφεί  339

λογισμικά αλλά και χωριστό  μητρώο για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο οποίο

μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 300 τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε περισσότερα

από 30 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.  Επίσης έχουν δημιουργηθεί  άλλα δύο μητρώα: το  μητρώο σχολείων που

υλοποιούν  δράσεις  ανοιχτών  τεχνολογιών στο  οποίο  έχουν  εγγραφεί  188  σχολεία  και  το  μητρώο

εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ανοιχτές τεχνολογίες τόσο στη διδασκαλία όσο και  στην οργάνωση /

διαχείριση των μαθημάτων και  των εργαστηρίων στη Πρωτοβάθμια  και  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  στο

οποίο έχουν εγγραφεί 336 εκπαιδευτικοί.

Παράλληλα εμπλουτίζεται ο   πίνακας ισοδυνάμων λογισμικών ώστε να υπάρχει συνοπτική εικόνα για όλα τα

ανοιχτά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Εκτός από τα μητρώα που αφορούν την εκπαίδευση έχει δημιουργηθεί επίσης  κατάλογος εταιρειών που

παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού στον οποίο έχουν εισάγει τα στοιχεία τους 83 εταιρείες,  καθώς και

κατάλογος προγραμματιστών που είναι ενεργοί στο github. 

Τέλος έχει δημιουργηθεί ο  κατάλογος νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες

στον  οποίο  έχουν  καταχωρήσει  τα  στοιχεία  τους  47  νομικοί/δικηγόροι που  ειδικεύονται  στο  δίκαιο

διανοητικής ιδιοκτησίας, στο δημόσιο δίκαιο και στα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς.

Όλα τα μητρώα ενημερώνονται από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους ή/και σε συνεργασία με τα μέλη της

ΕΕΛΛΑΚ έπειτα από ανοιχτά καλέσματα.
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__________________________________________________________________

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).

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