Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΕΛΛΑΚ
ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται
από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η
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.
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Μέσα από τις πρωτοβουλίες
αναλαμβάνει στοχεύει:

που

- Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση
του κοινού σχετικά με τα οφέλη που
προκύπτουν από τη χρήση και ανάπτυξη
του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και
Ελεύθερου / Ανοιχτού Περιεχομένου
(ΕΛ/ΑΠ) και να φροντίσει για την
έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε
θέματα που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ και
ΕΛ/ΑΠ στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.

Ελεύθερο Λογισμικό
Ελληνοποίηση και ανάπτυξη
ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικά
Συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ
Ανοιχτό Λογισμικό στην Εκπαίδευση

- Να δημιουργήσει κέντρα προώθησης
του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα (με στόχους:
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, την καταγραφή αναγκών
για την εισαγωγή και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ
σε διαφορετικούς τομείς καθώς και την
καταγραφή των φορέων και των
οργανώσεων που ασχολούνται με το
ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα).

Ανοιχτό Περιεχόμενο
Πρωτοβουλία Ανοιχτού
Περιεχομένου Creative Commons
Wikipedia
OpenStreetMap

- Να συμβάλει στο συντονισμό των
ομάδων εθελοντών προγραμματιστών
ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να
αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την
ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και
εφαρμογών.

Ανοιχτά Πρότυπα, Δεδομένα και
Ανοιχτή Διακυβέρνηση
Πρωτοβουλία Ανοιχτών Προτύπων
και Δεδομένων
Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή
Διακυβέρνηση
Προτάσεις Πολιτικής

- Να υποστηρίξει την ανάπτυξη και
προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων
που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και
την ενημέρωση επιχειρήσεων για την
υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους
σε αυτά.
- Να συμβάλει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη
και προώθηση δράσεων Ανοιχτού
Περιεχομένου, Ανοιχτών Προτύπων,
Ανοιχτών Δεδομένων, Ανοιχτής
Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.
- Να συμμετέχει στο σχεδιασμό και
υλοποίηση αναπτυξιακών και
ερευνητικών έργων σε συνεργασία με τα
μέλη της.

Ανοιχτές Τεχνολογίες
OpenWifi
Fablab Athens

ΕΕΛΛΑΚ
Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών

Ελεύθερο Λογισμικό
Ελληνοποίηση και ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικών
Η
ΕΕΛΛΑΚ
σε
συνεργασία
με
τις
κοινότητες
εθελοντών
προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ έχει ενισχύσει την ελληνοποίηση, αλλά και
την ανάπτυξη και επέκταση Λογισμικών που είναι χρήσιμα για
επιχειρήσεις, το Δημόσιο Τομέα και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Συνολικά έχουν ελληνοποιηθεί και αναπτυχθεί 40 έργα και 12 οδηγοί χρήσης. Όλα τα
έργα και οι οδηγοί είναι διαθέσιμα στο go.eellak.gr/logismiko.

Συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ
Η ΕΕΛΛΑΚ διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια με ομιλίες και εργαστήρια τόσο με Έλληνες
όσο και με ξένους ομιλητές με σκοπό την ενημέρωση και τη διάχυση της γνώσης και των
νέων εξελίξεων σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό, το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις
Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής και την προσέλκυση ακόμα περισσότερων
δημιουργών στην από κοινού ανάπτυξή έργων λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ και όλο το περιεχόμενο που έχει παραχθεί από αυτά
υπάρχουν στο conferences.ellak.gr και στο repository.ellak.gr/ellak.

Ανοιχτό Λογισμικό στην Εκπαίδευση
Η ΕΕΛΛΑΚ μέσω της πρωτοβουλίας edu.ellak.gr προωθεί και ενισχύει τις δράσεις για για
τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και Περιεχόμενο στην εκπαίδευση.

Ανοιχτό Περιεχόμενο
Πρωτοβουλία Ανοιχτού Περιεχομένου
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της δημιουργίας Ανοιχτού
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, και ξεδιπλώνεται μέσα από δυο
βασικές δράσεις:




Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα του Ανοιχτού
Περιεχομένου καθώς και της χρήσης και σύνταξης εκπαιδευτικού
περιεχομένου, προβάλλοντας το συνεργατικό παράδειγμα της Wikipedia
και του Openstreetmap.org, με ενημερωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και
ενέργειες επιμόρφωσης και κινητοποίησης.
Την κινητοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην
κατεύθυνση παραγωγής Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, ώστε αυτό να
απλωθεί σε περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου
μάθησης και επιμόρφωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να ενισχύσει την πρόσβαση στη δημόσια
πληροφορία αξιοποιώντας το ευνοϊκό διεθνές πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα
τελευταία χρόνια από τα κινήματα για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και την ελεύθερη
πρόσβαση στη γνώση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση υπάρχουν
στο mycontent.ellak.gr.

Creative Commons
Το creativecommons.gr είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΛΛΑΚ που υλοποιείται
σε συνεργασία με τα μέλη της. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της
δημιουργίας Ανοιχτού Περιεχομένου διαθέσιμου με άδειες Creative Commons.
Στην Ελλάδα οι άδειες Creative Commons μεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο
και μεταφράστηκαν στα ελληνικά το 2007. Η ΕΕΛΛΑΚ έχει υπογράψει
Μνημόνιο Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons
συμβάλλοντας έτσι στο κοινό όραμα των δύο οργανισμών, την ανάπτυξη του κινήματος
ανοιχτής πρόσβασης (open access movement). Κύριος στόχος της Ελληνικής
πρωτοβουλίας Creative Commons είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει Έλληνες
δημιουργούς σε θέματα σχετικά με το Ανοιχτό Περιεχόμενο και να ενισχύσει την
περαιτέρω χρήση των αδειών, με σκοπό τη διεύρυνση της διεθνούς κοινότητας των
κοινών αγαθών (Commons).

Aνοιχτά Πρότυπα, Ανοιχτά Δεδομένα και
Ανοιχτή Διακυβέρνηση
Η ΕΕΛΛΑΚ είναι μέλος του Open Government Partnership (OGP), είναι ο ελληνικός
κόμβος του Open Data Institute, μέλος του Open Budget Initiative και μέλος του Open
Policy Network. Οι ομάδες εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ μέσω του openstandards.ellak.gr , του
opendata.gr, του odi.ellak.gr και του obs.ellak.gr έχουν σαν στόχο την προώθηση και
την ενίσχυση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης , των Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων και των
Ανοιχτών Προτύπων έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη και
ισότιμη πρόσβαση στην γνώση. (opendata).

Προτάσεις Πολιτικής
Η ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της, με φορείς και εθελοντές μέσα από
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής προς την
κυβέρνηση, φορείς του δημόσιου τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα κόμματα, όλες
οι προτάσεις είναι διαθέσιμες στο go.eellak.gr/protaseis.

Ανοιχτές Τεχνολογίες
OpenWifi Project
Η Δράση έχει ξεκινήσει από το 2010, για Ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε
ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, με την
αξιοποίηση “Access Points” τεχνολογίας Mesh, διαθέσαμε 800 “Open-Mesh routers” για
να καλυφθούν οι ανάγκες δικτύωσης. Η δράση βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι τώρα έχουν
διατεθεί με ανοιχτή πρόσκληση και εγκατασταθεί περισσότεροι από 500 routers σε 40
περιοχές. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση με χάρτες και ενημερωτικό υλικό
υπάρχουν στο www.openwifi.gr

Fablab Athens
To Fablab Athens (fablabathens.gr) ξεκίνησε σε συνεργασία με το ΕΜΠ, το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
και το P2P Foundation. Φιλοδοξει να γίνει ένα Ανοιχτό Εργαστήριο Ψηφιακής Παραγωγής
και Κατασκευής, που θα βασίζεται σε τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής και θα
στοχεύει στη διάδοση, διάχυση και έρευνα τεχνολογιών ψηφιακής παραγωγής και
κατασκευής σε σπουδαστές, μηχανικούς, επιχειρήσεις και ευρύ κοινό. Τα FabLabs είναι
ένα παγκόσμιο δίκτυο εργαστηρίων ψηφιακής παραγωγής σε πάνω από 21 χώρες.

