
Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Οργανισμού Ανοιχτών  Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ  με τον Ειδικό

Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Πραγματοποιήθηκε  σήμερα  συνάντηση  μεταξύ  του  Ειδικού  Γραμματέα  Κοινωνικής  και

Αλληλέγγυας Οικονομίας, κ. Αντώνη Βορλόου και εξειδικευμένων στελεχών του Οργανισμού

Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης των ανοιχτών

τεχνολογιών  στην  κοινωνική  οικονομία  από  φορείς  της  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας

Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Η λογική των ανοιχτών τεχνολογιών είναι στην βάση της φιλοσοφίας των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

καθώς  η  λειτουργία  των  φορέων  αυτών  θα  πρέπει  να  οδηγεί  σε  ένα  θετικό  κοινωνικό

αποτύπωμα  και  βασίζεται  στην  δικτύωση  και  την  συνεργασία  τους  με  το  ευρύτερο

οικοσύστημα της Κ.ΑΛ.Ο.

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες (λογισμικό, υλικό, περιεχόμενο) αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική

περιοχή  αναπτυξιακής,  και  κοινωνικής  δραστηριότητας,  με  ισχυρά  χαρακτηριστικά

εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας για την κοινωνική οικονομία. Συνεισφέρουν σημαντικά

στην μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των  φορέων

της  Κ.ΑΛ.Ο.,  στην  αύξηση  των  θέσεων  απασχόλησης  για  εξειδικευμένο  επιστημονικό

προσωπικό, καθώς και στην τόνωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης

και την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες ευνοούν τη διαφάνεια, τη συμμετοχή και την ελευθερία των πολιτών, 

των φορολογουμένων και των χρηστών μιας και έχουν το πλεονέκτημα της:

Κοινής  χρήσης  πόρων: Οι  ανοιχτές  τεχνολογίες  δημιουργούν  συλλογικά  προϊόντα  και

μοντέλα που προσαρμόζονται και αναπαράγονται ελεύθερα χωρίς κόστος

Της προστιθέμενης αξίας: Τα έργα ανοιχτών τεχνολογιών είναι έργα που παραμένουν στην

κοινότητα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

                                        



Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε από τα στελέχη της ΕΕΛΛΑΚ η διεθνής και

τοπική εμπειρία σε υπάρχουσες και δοκιμασμένες λύσεις ανοιχτών τεχνολογιών για όλες τις

κατηγορίες  φορέων  Κ.ΑΛ.Ο  (πολιτισμού,  ένταξης,  τοπικής  και  παραδοσιακής  παραγωγής,

βελτίωσης  περιβάλλοντος  και  νέων  μορφών  ενέργειας).  Ακόμα,  παρουσιάστηκαν  οι

δυνατότητες συνεισφοράς του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ και των  μελών

του, τόσο στην ενημέρωση, και τη καθοδήγηση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο για την υιοθέτηση και

αξιοποίηση καινοτόμων ανοιχτών τεχνολογιών, όσο και στην προώθηση της συνεργασίας της

γνώσης με την παραγωγή ή/τις υπηρεσίες (διασύνδεση κοινωνικής επιχειρηματικότητας με

την  ακαδημαϊκή  κοινότητα).   Από  τον  Ειδικό  Γραμματέα  Κ.ΑΛ.Ο.  τονίστηκε  η  σημασία

δικτύωσης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η ανάγκη υποστήριξης αυτής από ανοιχτές τεχνολογίες.

Τα δύο μέρη τέλος, συμφώνησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους με σκοπό

την υποστήριξη των αναγκών των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο.

__________________________________________________________________

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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