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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση του έργου της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας και δημιουργία

Κοινότητας ΕΛΛΑΚ και Ανοικτού υλικού

Η Μονάδα Αριστείας  ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ  Αθήνας υλοποίησε με επιτυχία  το Έργο της  σε 6

Κύκλους Εκπαίδευσης, 3 Θερινά Σχολεία Ανάπτυξης Κώδικα και 3 ημερίδες διάχυσης των

αποτελεσμάτων  τους.  Από  τους  181  συμμετέχοντες,  οι  156  (86%)  ολοκλήρωσαν  τη

συνεισφορά τους. Τα αποτελέσματα των παραπάνω Δράσεων και ο παραγόμενος κώδικας

των συνεισφορών έχουν διατεθεί στην ευρύτερη κοινότητα του Ανοιχτού Λογισμικού, και

είναι διαθέσιμα στην Πύλη των Μονάδων Αριστείας, στο github, στο κανάλι της Μονάδας στο

youtube & στο diyiot.eu.

Με  την  ολοκλήρωση  του  Έργου  της  Μονάδας  Αριστείας  ΕΛ/ΛΑΚ  του  ΤΕΙ  Αθήνας,  η

ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ αξιοποιώντας την εμπειρία, τη γνώση και το … μεράκι που αποκτήθηκαν

στα πλαίσια των Δράσεων της Μονάδας, στοχεύει στη συνέχιση των στόχων της Μονάδας με

Δράσεις όπως:

• η περαιτέρω εξέλιξη των Έργων Συνεισφοράς που υλοποιήθηκαν στα

πλαίσια της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

• η  διενέργεια  νέων  Δράσεων Ενίσχυσης  και  Διάχυσης  του  Ελεύθερου

Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα & Ανοιχτού Υλικού

• η ενίσχυση της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ

Ο  πυρήνας  της  ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ  αποτελείται  από  συμμετέχοντες  της  κοινότητας

ΕΛ/ΛΑΚ του  ΤΕΙ  Αθήνας,  από  συμμετέχοντες  των Δράσεων της  Μονάδας  Αριστείας

ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας οι οποίοι «κόλλησαν το … σαράκι» της ανοιχτότητας.

Η  ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ@ΤΕΙΑ  επιδιώκει να  συμπεριλάβει  κάθε  ενδιαφερόμενο  που  θέλει  να

συνεισφέρει στην ιδέα και την πράξη του Ανοιχτού Λογισμικού και Ανοιχτού Υλικού, με νέες

http://diyiot.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCtIMfhGXiARGClvBjqF16ag/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCtIMfhGXiARGClvBjqF16ag/playlists
https://github.com/maellak/
https://ma.ellak.gr/unit/%CF%84%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/


ιδέες και κέφι. Σε αυτό το πλαίσιο καλεί  όλα τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας, όλα

τα μέλη της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να

στελεχώσει και να ενισχύσει την Κοινότητά ΕΛΛΑΚ και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : +30-2105385784

Περισσότερες πληροφορίες για τον απολογισμό των δράσεων της Μονάδας Αριστείας του

ΤΕΙ Αθήνας μπορείτε να βρείτε εδώ (.pdf)

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H μη-κερδοσκοπική  Εταιρεία  ΕΛ/ΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  29

Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  κοινωφελείς  φορείς.  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  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  τιςανοιχτές

τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά

ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της

η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται  στην συνεργασία και  ενεργή συμμετοχή των μελών της και  της

ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου  Λογισμικού,  Ανοιχτού

Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα

Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece)  και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του

COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute  (opendatainstitute.org),  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

http://opensource.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/5/2015/11/Leaflet_MONADA_ARISTEIAS_ELLAK_TEIA.pdf

