
Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Υπογράφτηκε Πλαίσιο Συνεργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και
του Συμβουλίου της Επικρατείας

Υπογράφηκε το  Πλαίσιο Συνεργασίας  μεταξύ  του Συμβουλίου  της  Επικρατείας και  του

Οργανισμού Ανοιχτού Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και

την  υποστήριξη  δράσεων  Ανοιχτότητας.  Το  πλαίσιο  συνεργασίας  υπέγραψαν  ο

Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε, κ. Αθανάσιος Ράντος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Πληροφοριακών  Συστημάτων  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  κ.  Παναγιώτης-Κίμων

Ευστρατίου  και  ο  Πρόεδρος  του  Οργανισμού  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  κ.  Διομήδης

Σπινέλλης.

Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας

και η παροχή από το Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών προς το ΣτΕ τεχνικής συνδρομής

θέματα ανοικτού λογισμικού , ανοιχτών δεδομένων και ανοικτού περιεχομένου. 

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  θα  παρέχει,  με  όρους  διαφάνειας  και

αντικειμενικότητας,  τεχνογνωσία  και  πληροφορίες  επί  των  θεμάτων  που  κρίνονται

απαραίτητα για τη διαρκή αναβάθμιση, βελτίωση και προσαρμογή του Ολοκληρωμένου

Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), με

λύσεις Ανοιχτού λογισμικού και Τεχνολογιών.

Ολόκληρο το κείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας υπάρχει διαθέσιμο εδώ, ενώ

όλες οι προγραμματικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών βρίσκονται εδώ.

                                        

https://eellak.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/23/2018/07/eellak-ste.pdf
https://eellak.ellak.gr/sinergasies/


________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  36

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

                                        


