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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το June Athens FLOSS Μeetupeetup
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το June Athens FLOSS Μeetupeetup, που διοργάνωσε ο πρόεδρος του
Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) και Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Διομήδης Σπινέλλης.
Η συνάντηση ήταν αφιερωμένη στο Google Summer of Code 2018 όπου και παρουσιάστηκε η
πρόοδος των 10 έργων στα οποία συμμετέχει για δεύτερη χρονιά ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), αλλά και έργων άλλων οργανισμών που συμμετέχουν στο GSOC2018, με
έλληνες μέντορες και φοιτητές, όπως η RedHat, το NetBSD, η R και το Boost Geometry.
To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα
έργο ανοιχτού κώδικα, και να μάθουν πώς είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον
ανάπτυξης λογισμικού. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον
κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.
Στο φετινό Google Summer of Code συμμετέχουν 206 οργανισμοί από 62 χώρες και 1264 φοιτητές
σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Όσοι φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα
λάβουν έως $4800 ο καθένας για την συνεισφορά τους στα έργα που συμμετείχαν.
Tο meetup ξεκινησε με τους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της ο meetup ξεκινησε με τους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της ΕΕΛΛΑΚ Διομήδη Σπινέλη, και
από τον εκπρόσωπο της Goοgle Δημήτρη Τερζόπουλο και συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις των
έργων του Google Summer of Code 2018 από τους φοιτητές.
Οι παρουσιάσεις των 10 έργων του Οργανισμού Ανοιχτού Τεχνολογιών:

•
•
•
•
•
•

Adding Greek language on NLP library Spacy.io
NER _ Metadata Extraction in Greek Government Gazette documents
Epoptes
Government Gazette text mining, cross linking, and codification
Libreoffice customization and creation of legal Tο meetup ξεκινησε με τους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της emplates for LibreOffice
Software components and IP management

•
•
•
•

WSO2 Identity Server Userstore using Web Services to get claims
Python PenTο meetup ξεκινησε με τους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της est Library (PyPen)
Addition of Greek glyphs in the Open Source Fonts ArimaMadurai
Adding Greek language support to the open source fonts of Cantarell

Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα 2 απο τα έργα της Redhat (Jboss Services and Core Server, και
libvirt), τo έργο του NetBSD Kernel Undefined Behavior Sanitizer τα έργα για Geometric
Computing tools for geometrical statistics και Nearly antipodal points distance accuracy
improvement και το έργο EAP-Wildfly -ΑΤ.
Όλα τα έργα του GSOC, θα ολοκληρωθούν στις 14 Αυγούστου 2018.

________________________________________________________
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-wedo/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

