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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής με αντιπροσωπία της
ΕΕΛ/ΛΑΚ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΕΕΛ/ΛΑΚ είχε χθες το πρωί ο Aντιπεριφερειάρχης
Ψηφιακής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, Παναγιώτης Αθανασιάδης.

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο πλευρών με
δεδομένη την πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής να στηρίξει και να στηριχτεί
στο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, αλλά και να προωθήσει δράσεις Ανοιχτών Δεδομένων.

Στη συνάντηση από τη μεριά της ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετείχαν οι κ.κ Παναγιώτης Κρανιδιώτης
και Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την πρόθεση της ΕΕΛ/ΛΑΚ να
υποστηρίξει και να προσφέρει πρακτική βοήθεια στην υλοποίηση της στρατηγικής
Ανοιχτού Λογισμικού και Δεδομένων της Περιφέρειας. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ χαιρετίζει την
προωτοβουλία της Περιφέρειας και προτίθεται να υπογράψει πλαίσιο συνεργασίας με την
Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να της παρέχει αρωγή στην προσπάθεια της, να
χρησιμοποιήσει Ανοιχτό Λογισμικό και να προτείνει ένα νέο μοντέλο για την άσκηση της
δημόσιας διοίκησης σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αθανασιάδης διαβεβαίωσε για την
αποφασιστικότητα της διοίκησης να προχωρήσει με γρήγορα και σταθερά βήματα στην
εισαγωγή

εφαρμογών

και

προγραμμάτων

ανοιχτού

κώδικα

στη

λειτουργία

της

Περιφέρειας, όσο κι αν διάφοροι κύκλοι επιχειρήσουν να συκοφαντήσουν ή να
υπονομεύσουν αυτήν την προσπάθεια. Παράλληλα υπογράμμισε ότι θα ληφθεί κάθε

μέριμνα, ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία της Περιφέρειας και ζήτησε τη συνδρομή της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε αυτήν
την προσπάθεια.

-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 τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει
κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές 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(http://wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA( http://www.communia-association.org/), είναι ο ελληνικό
κόμβος για το Open Data Institute( http://opendatainstitute.org/), είναι μέλος του Open Budget
Initiative(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-

initiative/).
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