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Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ
✔ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ  (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική 
εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 από 22 ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΕΚ.

✔ Σήμερα αποτελείται από 29 μέλη (Πανεπιστήμια & 
Ερευνητικά Κέντρα) η Γενική Συνέλευση συγκροτείται 
από 58 εκπρόσωπους και συνεδριάζει ετήσια.

✔ Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΛ/ΛΑΚ απαρτίζεται 
από 27 μέλη από Πανεπιστήμια & στελέχη κοινοτήτων.

✔ Έχει 8 Ομάδες Εργασίας με περισσότερα από 200 
μέλη που συνεργατικά παράγουν προτάσεις πολιτικής 
και λειτουργικές εφαρμογές.
 

http://www.eellak.gr/
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Δράσεις  ΕΕΛ/ΛΑΚ

✔ Κύριος στόχος της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι να 
συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του 
Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού 
Περιεχομένου και των Τεχνολογιών 
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής(open hardware) 
στην εκπαίδευση, τον δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα 
φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και 
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές 
τεχνολογίες σε συνεργασία με αντιστοιχους 
φορείς διεθνώς.



Ημέρες Συνεργασίας
✔ Υπάρχουν περισσότερες από 100 εταιρείες 
που προσφέρουν υπηρεσίες ΕΛ/ΛΑΚ κι 
έχουν προσθέσει το προφίλ τους στη σχετική 
σελίδα του www.ellak.gr

• Οι “Ημέρες Συνεργασίας” έχουν ως στόχο να 
φέρουν σε  επαφή όλους τους φορείς που 
έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση, 
ανάπτυξη και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, 
όπως επιχειρήσεις που παρέχουν 
εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτού 
Λογισμικού με εταιρείες και φορείς χρήστες. 

http://www.ellak.gr/


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

✔ Ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, 
οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο 
έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. Ως υποδομή 
εθνικής εμβέλειας παρέχει ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που ενισχύουν την ανοικτή πρόσβαση 
στη γνώση (Ηλεκτρονικά Αποθετήρια & Περιοδικά 
και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες).
✔ Συστήματα εθνικής εμβέλειας στο χώρο του 
ψηφιακού περιεχομένου έρευνας, επιστήμης και 
πολιτισμού.



ΕΚΤ – Ανοικτά Δεδομένα

✔ Ανοικτή διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων με 
διάφορες τεχνολογίες, πάντα βάσει διεθνών 
προτύπων

✔ UNIMARC, Qualified Dublin Core, RDF/OWL
✔ Z39.50, OAI-PMH, Linked Open Data / SRARQL

✔ Περίπου 1.000.000 εγγραφές ανοικτά διαθέσιμες



ΕΚΤ – Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ

✔ Χρήση στοίβας λογισμικού πλήρως ΕΛ/ΛΑΚ για 
την πλειοψηφία των εφαρμογών που αναπτύσσει 
και λειτουργεί.

✔ CentOS Linux, PostgreSQL, MySQL, Apache, 
Nginx, Tomcat, Nagios, Puppet, Git, Mantis, 
Redmine, ...

✔ Συνεισφορά σε διεθνή έργα λογισμικού
✔ DSpace (committers), Open Journal Systems

✔ Αυτόνομα έργα λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ
✔ Biblio-transformation engine
✔ E-applicant
✔ Dpool
✔ Yapi-viewer
✔ Romanisation library
✔ ...



Enterprise Europe Network – Hellas

✔ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο συνεργασίας που 
έχει με τα μέλη της  συμμετέχει στο 
Enterprise Europe Network – Hellas. Το 
δίκτυο  Εnterprise Europe Network – 
Hellas είναι ο Ελληνικός κόμβος του 
Ευρωπαϊκού δικτύου Εnterprise Europe 
Network που δημιουργήθηκε τo 2008, ως 
συνέχεια των δικτύων IRC (Innovation 
Relay Centers) & EIC (Euro Info 
Centers).



 Βασικός στόχος

Βασικός στόχος του EEN – Hellas είναι δράσεις 
δικτύωσης και εξωστρέφειας μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Στο ευρωπαϊκό δίκτυο συμμετέχουν  
600 οργανισμοί από περισσότερες από 54 χώρες 
και ο ελληνικός κόμβος του (Enterprise Europe 
Network – Hellas) αποτελεί, αντίστοιχα, το 
μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης 
επιχειρηματικής υποστήριξης στη χώρα. 
Επικεφαλής του Enterprise Europe Network - 
Hellas είναι το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(ΕΚΤ). 



Υπηρεσίες-Enterprise Europe Network – Hellas

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Enterprise 
Europe Network – Hellas συνοψίζονται ως εξής:

✔ Πληροφόρηση επιχειρήσεων για θέματα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

✔ Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και 
καινοτομίας

✔ Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ σε 
προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.ellak.gr

go.eellak.gr/etairies

www.enterprise-hellas.gr

http://lists.ellak.gr/listinfo/imeres-sinergasias

http://www.ellak.gr/
http://go.eellak.gr/etairies
http://www.enterprise-hellas.gr/
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