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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών μέλος του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής

και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) έχει συσταθεί το

 Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στο Μητρώο που τηρείται

σε  ηλεκτρονική  μορφή  από  το  Τμήμα  Μητρώου  Φορέων  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας

Οικονομίας  (Κ.ΑΛ.Ο.) του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως

ορίζονται στο αρ.3 του ν. 4430/2016.

Ο  Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ως μέλος του Μητρώου Κ.ΑΛ.Ο. 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, των επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας ενώ

παράλληλα φιλοδοξεί να  αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις

ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την

υλοποίηση των δράσεων του, βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών

του και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού

Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Η κοινωνική οικονομία είναι ένα σύνολο παραγωγικών δραστηριοτήτων με χαρακτηριστικά

που  δεν  έχουν  ως  κύριο  σκοπό  την  αύξηση  του  κέρδους  και  του  ιδιωτικού  οφέλους  των

εμπλεκομένων αλλά δίνουν βαρύτητα σε  κοινωνικούς σκοπούς,  στην αλληλεγγύη και  στην

ισότιμη συμμετοχή.
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Η συνεισφορά  της  κοινωνικής  οικονομίας,  ειδικά  σε  περιόδους  οικονομικής  κρίσης,   είναι

σημαντική γιατί έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης

και να δράσει επιβοηθητικά για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν

δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε αυτή.

Στόχος του Μητρώου είναι:

α. Η διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς

οικονομικής δραστηριότητας

β.  Η  στήριξη  και  η  ενίσχυση  των  παραγωγικών  εγχειρημάτων  αυτοδιαχείρισης  και  της

συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας

__________________________________________________________________

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

                                        


