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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μητρώο προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

O  Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ),  στο πλαίσιο  της προώθησης και  της

ενδυνάμωσης  της  κοινότητας  προγραμματιστών  που  ασχολούνται  με  τον  ανοιχτό  κώδικα

 υλοποίησε ένα  μητρώο  προγραμματιστών που είναι ενεργοί στην υπηρεσία του  GitHub  και

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το GitHub είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητας

ανοιχτού λογισμικού να εναποθέτουν, να τεκμηριώνουν και να διαχειρίζονται τα έργα τους.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη υπηρεσία αποσκοπεί στο διαμοιρασμό των έργων στην κοινότητα

του ελεύθερου λογισμικού. Τον Απρίλιο του 2016 υπήρχαν πάνω από 14 εκατομμύρια χρήστες

και περίπου 35 εκατομμύρια αποθετήρια κώδικα.

Στην Ελλάδα χιλιάδες προγραμματιστές, εταιρείες και χρήστες χρησιμοποιούν το GitHub για

να παρουσιάσουν, να συνεργαστούν, να μοιράσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν κώδικα και

έργα  ανοιχτού  λογισμικού.  Στόχος  του  μητρώου  είναι  να  παρουσιαστούν  οι  πιο  ενεργοί

προγραμματιστές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν

δηλώσει στην υπηρεσία του GitHub.

Στον μητρώο οι χρήστες μπορούν να ταξινομηθούν:

 με αλφαβητική σειρά

 με τον αριθμό contributions σε αποθετήρια του GitHub

 με τον αριθμό των  followers που έχουν

 με την πόλη την οποία έχουν δηλώσει στο προφίλ τους στο GitHub

                                        

https://opensource.ellak.gr/github_contributor/
https://github.com/
https://github.com/
https://opensource.ellak.gr/github_contributor/
https://eellak.ellak.gr/


Όλες οι πληροφορίες για τους χρήστες, συλλέχθηκαν μέσω του GitHub api.  Οι τοποθεσίες των

χρηστών ενδέχεται να έχουν “ομαδοποιηθεί” για λόγους ταξινόμησης. Η εξαγωγή, απεικόνιση

και ταξινόμηση των χρηστών έγινε με την χρήση των παρακάτω scripts:

github: retrieval scripts github: presentational plugins

_______________________________________________________________________________

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

                                        

https://github.com/eellak/greek-commiters

