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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν

την  πρακτική  τους  άσκηση  στην  ΕΕΛΛΑΚ  ότι  έχει  δημοσιεύσει  3  θέσεις  πρακτικής  στο  πληροφοριακό

σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ.

Οι θέσεις πρακτικής έχουν εξάμηνη διάρκεια και αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

• “Junior  sysadmin”,  αφορά  την  υποστήριξη  στη  διαχείριση  της  πληροφοριακής  υποδομής  του

Οργανισμού, (Κωδικός Θέσης ΑΤΛΑΣ 170180)

• “Junior web developer”, αφορά την υποστήριξη των δικτυακών τόπων του Οργανισμού, (Κωδικός

Θέσης ΑΤΛΑΣ 140156)

• “Administration  assistant”,  αφορά  τη  διοικητική  υποστήριξη  του  Οργανισμού  (Κωδικός  Θέσης

ΑΤΛΑΣ 130762)

Αναλυτικές περιγραφές για τις αρμοδιότητες όλων των θέσεων καθώς και τα επιθυμητά προσόντα για την

κάθε θέση υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, στο οποίο ο κάθε φοιτητής μπορεί να συνδεθεί με

το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει από το Ίδρυμά του.

Μέσα από την πρακτική τους εξάσκηση στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν

την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τις σπουδές τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή με το

χώρο  του  Ελεύθερου  και  Ανοιχτού  Λογισμικού  και  των  Ανοιχτών  Τεχνολογιών.  Κατά  τη  διάρκεια  της

πρακτικής τους οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά με τη διάδοση της χρήσης του

ανοιχτού  λογισμικού  την  τεχνική  υποστήριξη  ανοιχτών  τεχνολογιών  όπως  3D  printers,  3D  Scanners,

Arduino, RaspBerry Pi, σε εργαστήρια σχολείων και δήμων.

Επειδή η διαδικασία αντιστοίχισης των φοιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις  Πρακτικής Άσκησης γίνεται  με

ευθύνη  των Ιδρυμάτων  και  με  την  εσωτερική  διαδικασία  που  έχει  οριστεί  σε  αυτά,  σε  περίπτωση  που

υπάρχει  ενδιαφέρον για  κάποια θέση μπορείτε  να επικοινωνείτε  με  τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του

Ιδρύματός  σας,  εκδηλώνοντας  το  ενδιαφέρον  σας  για  συγκεκριμένη  θέση  στην  ΕΕΛΛΑΚ  και  να

ενημερώνεστε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

                                        

https://eellak.ellak.gr/i-eteria-eleftherou-logismikoulogismikou-anichtou-kodikaeellak/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.arduino.cc/
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_scanner
http://reprap.org/
http://atlas.grnet.gr/
http://atlas.grnet.gr/


O  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  έχει  προκηρύξει  και  τρεις  θέσεις  πρακτικής  άσκησης  μέσω  του

Erasmus Intern για φοιτητές από Ευρωπαϊκές χώρες, εκτός Ελλάδος, περισσότερες πληροφορίες στο FAQ.

Αναλυτικά οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μέσω του Erasmus Student Network είναι διαθέσιμες εδώ.

________________________________________________________________

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

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: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

                                        

http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
https://erasmusintern.org/traineeships?search_api_views_fulltext=GFOSS&field_traineeship_full_location_field_traineeship_location_count=All
https://erasmusintern.org/content/faq
https://erasmusintern.org/

