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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεργασία του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ με το OW2

Consortium

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ  στο πλαίσιο του στόχου του για την ανάληψη

πρωτοβουλιών  για  συνεχή  δυναμική  προώθηση  και  ανάπτυξη  του  Ελεύθερου  Λογισμικού  /

Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, συμμετέχει ως συνεργαζόμενος οργανισμός  (Associate Partner)

στο OW2 Consortium.

Tο OW2 Consortium είναι μια ανεξάρτητη, παγκόσμια κοινότητα λογισμικού ανοιχτού κώδικα,

που  έχει  ως  στόχο  να  προωθήσει  την  ανάπτυξη  του  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα  και

ενδιάμεσων  εφαρμογών  λογισμικού  (middleware)  για  επιχειρήσεις  και  να  προωθήσει  ένα

ζωντανό  οικοσύστημα  αποτελούμενο  από  τις  κοινότητες  των  προγραμματιστών  ανοιχτού

κώδικα και τις επιχειρήσεις.

Το  OW2  Consortium  αναπτύσσει  και  συντηρεί  δεκάδες  εφαρμογές  ανοιχτού  κώδικα που

απευθύνονται  στην  επιχειρηματική  αγορά.  Τα  έργα  OW2  στοχεύουν  στη  διευκόλυνση  της

ανάπτυξης  και  της  διαχείρισης  των  κατανεμημένων  εφαρμογών,  με  έμφαση  στο  ανοιχτό

λογισμικό middleware και στα σχετικά εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης.

Ανάμεσα στα  μέλη  και τους  συνεργαζόμενους οργανισμούς του OW2 Consortium βρίσκονται

εταιρίες  όπως η  Orange και  η   Airbus και  οργανισμοί  όπως το   Open Source  Initiative,  το

ADULLACT και το Eclipse Foundation

__________________________________________________________________

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

                                        

http://www.eclipse.org/org/
https://www.adullact.org/
http://www.eclipse.org/org/
https://airbusdefenceandspace.com/
http://www.orange.com/en/home
https://www.ow2.org/bin/view/Membership_Joining/Associate_Organizations
https://www.ow2.org/bin/view/Membership_Joining/Consortium_Members
https://www.ow2.org/
https://projects.ow2.org/bin/view/wiki/
https://www.ow2.org/
https://eellak.gr/


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

                                        


