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ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
με  την  επωνυμία  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  /  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΑ»  – 
ΕΕΛ/ΛΑΚ.   Στην  Αθήνα  σήμερα  την  Παρασκευή  21/02/2014  και  ώρα  17:00  στα  γραφεία  της 
εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα συνήλθε η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2.Απολογισμός Δράσεων του 2013 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2014 από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου
3.Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από κάθε μέλος της 
εταιρείας
4.Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 5ης εταιρικής χρήσης που αφορά 
την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013
5.Υποβολή,  ακρόαση  και  έγκριση  των  οικονομικών  καταστάσεων  (Προϋπολογισμός)  της  6ης 

εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014, μετά των 
επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τα 
πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2013 έως 31-12-2013)
7.Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

• κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
• κ. Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
• κ. Βασίλειος Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
• κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
• κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Πελοποννήσου
• κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ
• κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
• κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Θεσσαλίας
• κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
• κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET 
• κ. Γεώργιος Ευαγγελίδης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
• κ. Νικόλαος Χούσος, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
• κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
• κ. Παναγιώτης Λουρίδας, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ
• κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος ΕΠΕ
• κ. Παναγιώτης Χρηστέας, Εκπρόσωπος HELLUG
• κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
• κ. Αθανάσιος Μώραλης, Εκπρόσωπος ΕμηΠΕΕ
• κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
• κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
• κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:
•κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε από την 



κ.  Ιφιγένεια Φουντά
•κ.  Πέτρος  Καβάσσαλης,  Εκπρόσωπος  Πανεπιστημίου Αιγαίου,  που εκπροσωπήθηκε από  τον  κ. 
Θεόδωρο Καρούνο
•κ. Σπύρος Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ερευνητικού κέντρου “ΑΘΗΝΑ”, που εκπροσωπήθηκε από τον 
κ. Θεόδωρο Καρούνο
•κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εκπροσωπήθηκε από τον 
κ. Σπύρο Μπόλη
•κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Στη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:
•κ. Δημήτριος Κύδρος, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
•κ. Αριστείδης Λύκας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Γενική Συνέλευση της «ΕΕΛ/ΛΑΚ» ευρισκόμενη σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει τις 
ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
Μετά από  φανερή ψηφοφορία  εκλέγεται  ομόφωνα ως  Πρόεδρος της Γενικής  Συνέλευσης ο  κ. 
Παναγιώτης Λουρίδας.

2.  Απολογισμός Δράσεων του 2013 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2014 από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο για τις δράσεις της 
εταιρείας για το 2013 και για τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2014. 

Σχετικά με τον Απολογισμό των δράσεων για το 2013 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ όπως και το 2012 κινήθηκαν στις  παρακάτω 3 
θεματικές ενότητες που είναι και οι στόχοι της εταιρείας: στην προώθηση της χρήσης του ανοιχτού 
λογισμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αξίας του 
ανοιχτού  περιεχομένου και  των  ανοιχτών  δεδομένων και  στην  αξιοποίηση ανοιχτών 
τεχνολογιών και υποδομών.  Με γνώμονα αυτές τις ενότητες, η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσει δράσεις οι 
οποίες αφορούν τις  παρακάτω κατηγορίες:  Ανάπτυξη, Διάχυση/Community Building, Έργα 
(Projects), Συνεργασίες και μία οριζόντια δράση τις “Προτάσεις Πολιτικής”.
Πιο αναλυτικά οι δράσεις που ανέπτυξε η ΕΕΛ/ΛΑΚ σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες είναι οι εξής: 

Ανάπτυξη
Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε η σελίδα της ΕΕΛ/ΛΑΚ που έχει δημιουργηθεί στο αποθετήριο 
github (github.com/eellak) το οποίο αφορά την ενότητα του Λογισμικού. Παρουσιάστηκε επίσης  η 
υπηρεσία  του  ψηφιακού  μουσικού  ραδιοφώνου  ccradio.ellak.gr που  αφορά  την  ενότητα  του 
Παρεχομένου. Παρουσιάστηκε ακόμα στην ενότητα του Λογισμικού η πλατφόρμα ma.ellak.gr των 
μονάδων Αριστείας.

Διάχυση/Community Building
Στην κατηγορία της Διάχυσης παρουσιάστηκε η ημερίδα που έγινε στο πλαίσιο του Open Data Day 
2013 που αφορούσε την κατηγορία των δεδομένων καθώς και η αρθρογραφία που γίνεται στα 3 
βασικά  sites  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  (ellak.gr,  creativecommons.gr,  mycontent.ellak.gr)  και  αφορά  την 
ενότητα του Περιεχομένου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η επιτυχημένη ημερίδα που έγινε στο 
Σαραντάπορο σχετικά με την ενότητα των Τεχνολογιών, αλλά και Διάλεξη του Michel Bauwens: on 
the commons που αφορούσε την ενότητα του Περιεχομένου. Επίσης στην ενότητα του Λογισμικού 
στην κατηγορία της  διάχυσης παρουσιάστηκαν οι  ημέρες  συνεργασίας.  Σε αυτή την κατηγορία 
επίσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις συνεργασίας ή συμμετοχής της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε διοργανώσεις άλλων 
φορέων όπως η συμμετοχή στη Fosscomm 2013 και στο Commons Fest στο Ηράκλειο Κρήτης που 
αφορούν το Λογισμικό και το Περιεχόμενο αντίστοιχα. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ομάδες εργασίας 

http://github.com/eellak
http://mycontent.ellak.gr/
http://creativecommons.gr/
http://ellak.gr/
http://ma.ellak.gr/
http://ccradio.ellak.gr/


της επιστημονικής επιτροπής της ΕΕΛ/ΛΑΚ που έχουν δημιουργηθεί και ανήκουν στην κατηγορία 
του Λογισμικού, του Περιεχομένου και των Υποδομών.

Έργα (Projects)
Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του ΔΣ παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο (MED) 
HOMER στο  οποίο  συμμετέχει  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  σε  συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  και  την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρήτης από την Ελλάδα. Το έργο HOMER (Harmonising Open data in 
the Mediterranean through better Access and Reuse of pablic sector information) εντάσσεται στην 
ενότητα  του  Περιεχομένου/Δεδομένων.  Παρουσιάστηκε  επίσης  η  συμμετοχή  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  στο 
Enterprise  Europe  Network  –  Hellas,  μέσα  από  τη  συνεργασία  της  με  το  Εθνικό  Κέντρο 
Τεκμηρίωσης,  στον  κλάδο  των  ΤΠΕ  με  στόχο  να  ενισχυθεί  το  δίκτυο  των  επιχειρήσεων που 
παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που 
βοηθούν την ενημέρωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
εταιρειών  αυτών.  Τέλος,  στην  κατηγορία  των  Δεδομένων  παρουσιάστηκε  η  συμμετοχή  στο 
ευρωπαϊκό έργο Internet as a Data Source – IaD.

Συνεργασίες
Σχετικά  με  τις  Συνεργασίες  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ενημέρωσε  τα  μέλη  της 
ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη συνεργασία με το ΕΜΠ το  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και το P2P Foundation για τη δημιουργία του 
FabLabs  Athens.  Ανέφερε  επίσης  τη  συμμετοχή  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  στην  πρωτοβουλία  του  Open 
Government Partnership, και τη συμμετοχή στο πρώτο επίσημο summit που διεξήχθη στο Λονδίνο 
πριν μερικούς μήνες. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΕΕΛ/ΛΑΚ με 9 από τα μέλη της 
για τη δημιουργία Μονάδων Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού που έχουν ως έργο τη διοργάνωση 
και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ σε δέκα (10) θεματικές 
περιοχές ενώ τέλος,  αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεργασία με τη  Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας 
(ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ, για τη συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στις ασκήσεις κυβερνοάμυνας και ασφάλειας 
που διεξάγει η υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προτάσεις Πολιτικής
Στη συνέχεια ο κ. Καρούνος έκανε μία παρουσίαση σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που έκανε η 
ΕΕΛ/ΛΑΚ κατά τη διάρκεια του 2013 με σκοπό να ενισχύσει τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν 
στις παραπάνω κατηγορίες. Αναφέρθηκε αρχικά στις παρεμβάσεις που έχει κάνει προς φορείς και 
Υπουργεία όπως: το Υπ. Εσωτερικών (Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων), στα Δημόσια 
Νοσοκομεία (για τη Χρήση Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ),  το Υπουργείο  Οικονομικών (για διακοπή web 
service), το Υπουργείο Παιδείας (στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου) και το Πρόγραμμα 
Διαύγεια  (σε  σχετική δημόσια διαβούλευση).  Στη συνέχεια πληροφόρησε τους εταίρους για  τις 
επιστολές  που  έχει  στείλει  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ σε  διάφορους  φορείς  όπως:  στη  Δημόσια  Διοίκηση  για 
Ανοιχτά Δεδομένα, καθώς και προτάσεις πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοικτών τεχνολογιών 
στο πλαίσιο της  προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και  στο ΕΑΠ για την Παροχή Υπηρεσίας 
Ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου  σε  όλους  τους  φοιτητές.  Τέλος  αναφέρθηκε  και  στη  ψήφιση 
τροπολογίας για την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων καθώς και για την επιτυχημένη 
προδικαστική Προσφυγή για  έργο του ΥΠΕΞ.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  άρχισε  την  αναφορά  σχετικά  με  τον 
Προγραμματισμό των δράσεων για το 2014 και ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα 
κινηθούν στις ίδιες κατηγορίες:  Ανάπτυξη, Διάχυση/Community Building, Έργα (Projects), 
Συνεργασίες και τις “Προτάσεις Πολιτικής”.

Ανάπτυξη
Στην  κατηγορία  αυτή ανακοινώθηκε  ο  προγραμματισμός  για  την  ανάπτυξη  της  πλατφόρμας 
ma.ellak.gr  για την οριστική λειτουργία της στο 1ο τρίμηνο του 2014 .

Διάχυση/Community Building

http://ma.ellak.gr/
http://www.opengovpartnership.org/about
http://www.opengovpartnership.org/about


Στην κατηγορία της Διάχυσης στόχος είναι να υπάρξει όπως κάθε χρόνο συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ 
σε συνέδρια όπως η Fosscomm 2014 και το Commons Fest που διοργανώνεται φέτος για δεύτερη 
συνεχή χρονιά για το 2ο τρίμηνο του 2013. Στο πρώτο τρίμηνο του 2013 θα υπάρξει συμμετοχή σε 
διεθνή συνέδρια όπως είναι το Future Internet Assembly (FIA) που διοργανώνεται από το ΕΔΕΤ και 
το European Data Forum (EDF) που διοργανώνεται από το ΑΘΗΝΑ. Τέλος, θα συνεχιστεί η δράση 
των “Ημερών Συνεργασίας” για όλο το 2014.

Έργα (Projects)
Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι θα 
συνεχιστεί για όλο το 2014 το ευρωπαϊκό έργο (MED) HOMER που παρουσιάστηκε αναλυτικά στον 
απολογισμό  των  δράσεων  του  2013.  Επίσης  ενημέρωσε  ότι  θα  συνεχιστεί  η  συνεργασία  της 
ΕΕΛ/ΛΑΚ με το δίκτυο Europe Enterprise Network – Hellas μέσα από το ΕΚΤ που είναι συντονιστής 
του δικτύου. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ο προγραμματισμός για συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο έργο 
που  αφορά  τη  δημιουργία  κόμβου  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  στην  Τεχνόπολη  που 
προβλέπεται  για  το  2ο  τρίμηνο,  Τέλος,  αναφέρθηκε  για  την  πρόταση  συμμετοχής  στο  έργο 
“ΑΘΗΝΑ” και την πρόταση συμμετοχής στο HORIZON2020 για έργο σχετικό με την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνση (Open Gov). 

Συνεργασίες
Σχετικά με τις Συνεργασίες ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι στόχος 
είναι να αναπτυχθούν μέσα στο 2014 συνεργασίες τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς 
αλλά  και  να  υπάρξουν  εξειδικευμένα  πλαίσια  συνεργασίας  με  τα  μέλη  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ.  Επίσης 
ενημέρωσε ότι θα συνεχιστεί η η συνεργασία με το ΕΜΠ, το  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και το P2P Foundation για 
το FabLabs Athens. Τέλος αναφέρθηκε στη συνεργασία που θα υπάρξει με 9 από τα μέλη της για τη 
δημιουργία  Μονάδων  Αριστείας  Ανοιχτού  Λογισμικού  που  έχουν  ως  έργο  τη  διοργάνωση  και 
υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ σε δέκα (10) θεματικές 
περιοχές. 

Προτάσεις Πολιτικής
Τέλος σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που προγραμματίζει η ΕΕΛ/ΛΑΚ κατά τη διάρκεια του 
2014 έχει  ήδη ξεκινήσει  η αποστολή επιστολών προς: α) τον ΓΓ Βουλής με προτάσεις  για τον 
ιστότοπο  “Κοινοβουλευτική  Διαφάνεια” ,  β)  τους  μεγαλύτερους  Δήμους  για   για  το  άνοιγμα 
Οικονομικών Δεδομένων. Επίσης έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με εκπροσώπους της ΕΕΤΑΑ για 
συνεργασία σε θέματα Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Στη  συνέχεια  έγινε  μια  μικρή αναφορά στα  οικονομικά,  τα  οποία  συζητήθηκαν  αναλυτικά  στα 
επόμενα θέματα.

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από κάθε 
μέλος της εταιρείας
Πριν ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων για την προώθηση Ελεύθερου Λογισμικού 
από τους εταίρους στα ιδρύματα τα οποία εκπροσωπούν έγινε μία σύντομη παρέμβαση από τον κ. 
Τσινάκο ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη κάποιων στοχευμένων συναντήσεων με τοπικές εταιρείες 
αλλά  και  την  περιφέρεια   Ανατολικής  Μακεδονίας  –  Θράκης  στο  πλαίσιο  της  δράσης  “Ημέρες 
Συνεργασίας”. Επίσης αναφέρθηκε στη διερεύνηση για την υιοθέτηση του moodle.  Στη συνέχεια 
πήρε το λόγο ο κ. Σταμέλος, Εκπρόσωπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αναφέρθηκε ότι οι 
δραστηριότητες ΕΛ/ΛΑΚ στο ίδρυμα του διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: Ανάπτυξη,  Δράσεις, 
Διδασκαλία,  Έρευνα  και  Δημοσιεύσεις.  Όσον  αφορά  την  ανάπτυξη,  ανέφερε  τη  συμμετοχή 
φοιτητών  σε  έργα  ΕΛ/ΛΑΚ  στο  πλαίσιο  των  μαθημάτων  Τεχνολογίας  Λογισμικού,  Ανάλυσης 
Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Επίσης  αναπτύχθηκε  module  του  OPENEMR για  την  υποστήριξη 
φαρμακείου  και  φαρμακαποθήκης  από  φοιτητές  Πληροφορικής  το  οποίο  εφαρμόζεται  στο 
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να εγκατασταθεί και στο Κ.Ι.Α 
Θέρμης.  Σχετικά  με  τις  δράσεις  ανέφερε  για  την  προετοιμασία  που  γίνονται  για  τη  Μονάδα 



Αριστείας που θα δημιουργηθεί στο ΑΠΘ καθώς και για την ομάδα OPENTHESSALONIKI της οποίας 
οι  συναντήσεις  φιλοξενούνται  στο  ΑΠΘ.  Αναφορικά  με  τη  Διδασκαλία  ανέφερε  το  μάθημα: 
Συστήματα Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” Διαδίκτυο 
και Παγκόσμιος Ιστός” για το οποίο αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ καθώς και το άνοιγμα του υλικού 
των  μαθημάτων  στο  πλαίσιο  της  δράσης  των  Ανοικτών  Μαθημάτων.  Τέλος,  σχετικά  με  τις 
δημοσιεύσεις παρουσίασε 3 εργασίες σε περιοδικά και 1 εργασία σε workshop σχετικές με ΕΛ/ΛΑΚ. 
Στη συνέχεια το  λόγο πήρε ο  κ.  Μπόλης,  εκπρόσωπος του GUNET που αναφέρθηκε  στο έργο 
Ανοικτά Ακαδημαϊκά μαθήματα (Open courses) το οποίο υπάρχει σε όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
της χώρας και υποστηρίζεται από το GUNET. Αναφέρθηκε επίσης στην πλατφόρμα Open eClass 3 η 
οποία πλέον λειτουργεί 10 χρόνια και χρησιμοποιείται τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και 
σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αλλά και σε ευρωπαϊκά έργα.   Τέλος έγινε μία σύντομη αναφορά στην 
πλατφόρμα βιντεοδιαλέξεων (Δήλος) που αναπτύσσει το GUNET.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Χούσος, εκπρόσωπος του ΕΚΤ. Αφού έδωσε κάποιες σύντομες 
πληροφορίες για το ΕΚΤ συνέχισε με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο φορέα του η οποία διενεργείται με τους 
εξής τρόπους: Πλήρως ΕΛ/ΛΑΚ στοίβα, Μεγάλος αριθμός λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ που χρησιμοποιούνται 
σε επίπεδο συστημάτων και εφαρμογών και ΕΛ/ΛΑΚ stack. Ανέφερε ότι το ΕΚΤ συνεισφέρει σε 
διεθνή έργα ΕΛ/ΛΑΚ, όπως είναι το  Dspace και το Books in Print registry –  ArrowPlus project. 
Υπάρχουν επίσης και αυτόνομα έργα ΕΛ/ΛΑΚ τα οποία αναπτύσσονται από το ΕΚΤ, όπως το Biblio-
transformation-engine, το CERIF-JPA, το Σύστημα διαχείρισης αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών, 
εργαλείο για τη μαζική κατανεμημένη επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου, Javascript viewer για 
παρουσίαση  εικόνων  και  παρακολούθηση  και  τέλος  εργαλείο  για  τη  μέτρηση  και  καταγραφή 
ενεργειακής  επίδοσης  υποδομής  virtualization.  Επίσης  μέσα  από  το  ΕΚΤ  γίνονται  παρεμβάσεις 
μεγάλης κλίμακας, για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Τέλος, μέσα από τη 
λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ επιτυγχάνεται η υλοποίηση και διάδοση ανοικτών προτύπων 
διαλειτουργικότητας . 
Ο  κ.  Τζαγκαράκης,  εκπρόσωπος  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  συνέχισε  τις  παρουσιάσεις  των 
εταίρων. Αναφέρθηκε κι αυτός στη μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ και στις δράσεις που θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο  της λειτουργίας της στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και στη δράση για τα Ανοιχτά 
Ψηφιακά Μαθήματα και την πρόοδό της. 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Σπινέλλης, εκπρόσωπος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Έκανε μία σύντομη αναφορά στις σημαντικές δράσεις ΕΛ/ΛΑΚ για το 2013 στις οποίες συμμετείχε 
το ΟΠΑ (όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες κ.α.) και στη συνέχεια μίλησε για τη χρήση 
ΕΛ/ΛΑΚ  που  γίνεται  στα  μαθήματα   και  τις  υποδομές  του  Τμήματος  Διοικητικής  Επιστήμης  & 
Τεχνολογίας . Τέλος, παρουσίασε τη χρήση Ανοιχτού Λογισμικού σε άλλα τμήματα του ΟΠΑ όπως 
είναι  το  τμήμα  Πληροφορικής,  το  Τμήμα  Μάρκετινγκ  &  Επικοινωνίας,  το  Τμήμα  Διεθνών  και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και το Υπολογιστικό Κέντρο – Εργαστήρια αλλά και τη χρήση 
ΕΛ/ΛΑΚ που γίνεται στις υποδομές του Πανεπιστημίου από το Κέντρο Δικτύων και Τηλεφωνίας.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μώραλης, εκπρόσωπος της ΕMηΠΕΕ, όπου ξεκίνησε με μία σύντομη 
εισαγωγή για το σκοπό του φορέα του και στη συνέχεια για τις δράσεις που αναπτύσσουν όπως η 
διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, οι συνέργειες με φορείς και οργανισμούς,  και η συμμετοχή 
τους  σε  ευρωπαϊκά  προγράμματα.  Αναφέρθηκε  πιο  αναλυτικά  στη  συμμετοχή  τους  στα 
προγράμματα POSTO και MODUS. Τέλος, αναφέρθηκε στη νέα ιστοσελίδα της ΕμηΠΕΕ. 
Οι  παρουσιάσεις  συνεχίστηκαν  με  τον  κ.  Βαρλάμη  να  παίρνει  το  λόγο,  ως  εκπρόσωπος  του 
Χαροκόπειου  Πανεπιστημίου.  Έκανε  μία  σύντομη  παρουσίαση  του  ιδρύματος  και  στη  συνέχεια 
αναφέρθηκε στη διοργάνωση συνεδρίου FOSSCOMM που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία μέσα στο 
2013.  Έπειτα  μίλησε  για  την κινητοποίηση των φοιτητών που ασχολούνται  εθελοντικά με  την 
επέκταση ανοικτού κώδικα και τη δημιουργία που έχουν κάνει  ενός repository στο github ενώ 
αναφέρθηκε  και  στη  χρήση  ανοιχτού  λογισμικού  που  γίνεται  στο  Χαροκόπειο  τόσο  για  την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και για την υποστήριξη κεντρικών υπηρεσιών από το 
Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύου . Τέλος επεσήμανε ότι και το Χαροκόπειο είναι ένα από τα μέλη 
που συμμετέχει στο έργο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ αλλά και τα Ανοιχτά Μαθήματα.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Γεωργόπουλος, εκπρόσωπος του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ανέφερε ότι 
το ίδρυμα το οποίο  εκπροσωπεί,  για τις  δύο από τους τρεις  βασικές  του υπηρεσίες προς τους 
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φοιτητές  χρησιμοποιεί  συστήματα  ανοικτού  κώδικα  (Joomla  ως  CMS  για  τις  ιστοσελίδες  των 
τμημάτων  και  του  ιδρύματος  και  E-Class  για  διδακτική  υποστήριξη).  Αναφορικά  με  τη  χρήση 
Ανοιχτών  Τεχνολογιών  στην  εκπαιδευτική  και  ερευνητική  διαδικασία  στα  τμήματα  των 
χρηματοοικονομικών χρησιμοποιούν το Open ERP καθώς και open source πακέτα για την ανάλυση 
δεδομένων ενώ δρομολογούνται και μαθήματα της γλώσσας προγραμματισμού R σε εργαστήρια 
καθώς και η συλλογή βιβλιοθηκών Οικονομικών και Χρονολογικών σειρών GRETL. Επίσης χρήση 
ανοιχτών τεχνολογιών και λογισμικών γίνεται τόσο στο τμήμα των Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
όσο και στο τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας. Τέλος, αναφέρθηκε η προσπάθεια που γίνεται για την 
ανάπτυξη κουλτούρας χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ από το σύνολο των φοιτητών του ιδρύματος. 
Συνεχίζοντας  το  λόγο  πήρε  ο  κ.  Βλάχος,  εκπρόσωπος  του  ΤΕΙ  Θεσσαλίας.  Αναφέρθηκε  στη 
συγκρότηση ομάδας κυβερνοάμυνας από εκπροσώπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη δράση που διοργανώνει 
η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ και ενημέρωσε ότι το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε 
όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.
Το  λόγο  πήρε  ο  κ.  Λουρίδας,  εκπρόσωπος  του  ΕΔΕΤ  Α.Ε.  Αναφέρθηκε  στις  τρεις  βασικές 
δραστηριότητες του ΕΔΕΤ σε σχέση με το ΕΛ/ΛΑΚ. Οι τρεις  αυτές δραστηριότητες ανέφερε ότι 
είναι: το  synnefo και ο  okeanos, το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  Ζευς και τα έργα που 
υλοποιεί το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΔΕΤ. 
Τέλος  οι  παρουσιάσεις  ολοκληρώθηκαν  με  τον  κ.  Παπασπύρου,  εκπρόσωπο  του  ΕΠΙΣΕΥ. 
Αναφέρθηκε  στο  φορέα  του  ως  τη  γεννήτρια  του  Ελεύθερου  Λογισμικού  καθώς  συμμετέχει 
περισσότερα  από  70  ευρωπαϊκά  προγράμματα  εκ  των  οποίων  περίπου  τα  μισά  κάνουν  χρήσηι 
ανοιχτού λογισμικού. Επίσης αναφέρθηκε στην κοινότητα ανοιχτού λογισμικού foss.ntua την οποία 
στηρίζουν.
Στο  πλαίσιο  αυτό  και  αφού  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  παρουσιάσεις  από  τα  μέλη  της  Γενικής 
Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Καρούνος κάνει μία σύντομη αναφορά 
στις ομάδες εργασίας και στην ανάγκη που υπάρχει για την ενεργοποίηση αυτών που είναι αδρανείς 
καθώς και τη σύμπτυξη κάποιων από αυτές.

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής  Επιτροπής  επί  των  οικονομικών  καταστάσεων  (Απολογισμός)  της  5ης 

εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και  της 
εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης που αφορά 
την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2013 (επισυναπτόμενο 1).
Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι τα έξοδα της εταιρείας για 
τη 5η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 63.593,07 ευρώ. Από αυτά τα 22.302,12 ευρώ δαπανήθηκαν 
για αμοιβές προσωπικού και 30.722,91 ευρώ για την ανάπτυξη και οικονομική ενίσχυση έργων 
ΕΛ/ΛΑΚ και για τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα 10.568,04 
ευρώ  δαπανήθηκαν για διάφορες εκδηλώσεις (έξοδα διοργάνωσης, κάλυψη κόστους μετακίνησης 
και διαμονής ομιλητών), για έξοδα διάχυσης και προβολής καθώς και για διάφορα άλλα λειτουργικά 
έξοδα, και για την υποστήριξη των υπόλοιπων δράσεων της εταιρείας. Τα έσοδα της εταιρείας για 
τη 5η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 74.139,05 ευρώ. Τα 74.134,73 ευρώ προήλθαν από έργα και 
δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με τους εταίρους, και τα 4,32 από πιστωτικούς τόκους. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 6ης 
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2013 έως 31-12-2014, όπως 
αυτές επισυνάπτονται στο παρόν.

5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 
6ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-
2014, μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής 
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
εξελεγκτικής επιτροπής επί του προϋπολογισμού δαπανών της 6ης εταιρικής χρήσης που αφορά 
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την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014 (επισυναπτόμενο 1).
Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι σύμφωνα με τις δράσεις 
που έχει προγραμματίσει η εταιρεία για το 2014 οι δαπάνες της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 
περίπου στα 106.450 ευρώ. Τα έσοδα προβλέπεται να καλυφθούν από συνεργασίες με τους φορείς 
που συμμετέχουν στην εταιρεία και από τη συμμετοχή της εταιρείας σε έργα. Σε αυτό το σημείο ο 
Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ τόνισε ότι στόχος της εταιρείας για την υλοποίηση των δράσεων του 2014 
είναι οι κοινές συνεργασίες με εταίρους οι οποίες θα πρέπει να ενταθούν και αναφέρθηκε στις μέχρι 
τώρα συνεργασίες της ΕΕΛ/ΛΑΚ με μέλη της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 6ης 
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014, όπως 
αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.

Στο σημείο αυτό τα μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εξέφρασαν την άποψή τους αναφορικά 
με τον προϋπολογισμό και πως αυτός θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί. Συγκεκριμένα ο κ. Τσιαβός 
έθεσε την πρόταση ότι εφόσον οι πηγές εσόδων που υπήρχαν τα προγενέστερα έτη δεν συμβάλουν 
στο να υπάρξει  βιωσιμότητα της εταιρείας  θα πρέπει  να βρεθεί  νέα πηγή εισροών η οποία  θα 
προέρχεται από τα μέλη της τα οποία θα πρέπει να στηρίξουν την ΕΕΛ/ΛΑΚ με πιο ενεργό τρόπο. Η 
πρότασή του είναι η χρηματοδότηση να γίνεται μέσα από τη χρήση της ΕΕΛ/ΛΑΚ από τα μέλη της 
ως κεντρικό σημείο διάχυσης των δράσεων και των υπηρεσιών που αναπτύσσει το κάθε μέλος 
μεμονωμένα στους τομείς των επιχειρήσεων, της “πολιτικής” (policy) και των πολιτών κάτι το οποίο 
συνάδει απόλυτα και με τους σκοπούς της ΕΕΛ/ΛΑΚ.  Σε αυτό το σημείο το λόγο πήρε ο κ. Τσινάκος 
όπου πρότεινε να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα των Δήμων 
και των Περιφέρειών, αλλά ο κ. Καρούνος και ο κ. Χρηστέας υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα 
πρέπει να γίνει άμεσα από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και δεν συμφωνεί με τους σκοπούς της εταιρείας αλλά θα 
μπορούσε  να  γίνει  με  συνεργασία  μέσα  από  μέλη  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ.  Ο  κ.  Σπινέλλης  πρότεινε  τη 
διερεύνηση παροχής εκπαίδευσης και  πιστοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ με πληρωμή σε ιδιωτικές  εταιρείες. 
Προτάθηκε επίσης από τον κ. Μπόλη η ιδέα του να υπάρχει κάποιο donate στο site. Έπειτα από 
σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών επικράτησε η άποψη τις οικονομικής ενίσχυσης από τα μέλη 
της ΕΕΛ/ΛΑΚ με τη χρήση της ΕΕΛ/ΛΑΚ ως σημείο αναφοράς, προβολής και διάχυσης των δράσεών 
τους καθώς και της διερεύνησης ένταξης της ΕΕΛ/ΛΑΚ (πάλι σε συνεργασία με κάποιο μέλος της)σε 
κάποιο πρόγραμμα που να είναι σχετικό με τους στόχους της εταιρείας.
Ορίστηκε επίσης σχετική επιτροπή από τον κ. Σταμέλο, τον κ. Κυριακό και την κ. Φουντά για να 
παρακολουθήσουν το θέμα της εξεύρεσης πόρων για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 
τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2013 έως 31-
12-2013).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 5ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2013 
έως 31-12-2013).

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
λύει την συνεδρίαση.  Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:





ΕΕΛ/ΛΑΚ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

11. 7,774.34 1. 43,500.00

7,774.34

10,390.41

1. 85.95 -27,609.69

3. 2,240.12 -17,219.28

2,326.07 26,280.72
(ΑΙ+AV)

10,100.41

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. 53,669.43 5. 3,673.36

6. 1,115.78

11. 32,699.98

37,489.12

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63,769.84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 63,769.84

(Δ+E) (Α+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

 10,390.41

 -27,609.69

44,835.30 -17,219.28

29,299.43

74,134.73

35,821.43

38,313.30

ΜΕΙΟΝ: 27,665.93 27,665.93

10,647.37 Ο Ο

ΠΛΕΟΝ:

4.32

105.71 -101.39

10,545.98

129.98

285.55 -155.57

10,390.41

10,390.41 ΑΔΤ:  ΑΚ 558152 ΑΔΤ:  ΑΖ 525427

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

6ης Εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2013  -  31 Δεκεμβρίου 2013 )

   ΙΙ. Απαιτήσεις   Ι.   Εταιρικό Κεφάλαιο 

Χρεώστες διάφοροι Καταβλημένο

  V.Αποτελέσματα εις νέο

  ΙV. Διαθέσιμα Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Ταμείο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  (ΔΙΙ+ΔΙV)

  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙΙ)

31ης Δεκεμβρίου 2013 ( 01/01/13 - 31/12/2013)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

  Κύκλος εργασιών (-) Υπόλοιπο ζημιών  προηγ. χρήσεων

  α.Έσοδα από Π.Υ. Σύνολο :

  β.'Εσοδα από Επιχορηγήσεις

Σύνολο

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αθήνα,  20 Φεβρουαρίου 2014

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Πρόεδρος Λογιστής

4.Πιστωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) Καρούνος Θεόδωρος Φρουντζής Παναγιώτης 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 



ΕΕΛ/ΛΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

22,302.12

23,100.00 44,835.30

5,533.85

2,089.06 29,299.43

4.32

0.00

9,117.03

2.30

500.00

529.14

313.86

105.71  

0.00 63,593.07

63,593.07

10,545.98

ΣΥΝΟΛΟ 74,139.05 ΣΥΝΟΛΟ 74,139.05

Ο Ο

ΑΔΤ:  ΑΚ 558152 ΑΔΤ:  ΑΖ 525427

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

31ης Δεκεμβρίου 2013 ( 01/01/13 - 31/12/2013)

4. Οργανικά Έξοδα

    - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1. Πωλήσεις 

    - Αμοιβές & έξοδα τρίτων     - Υπηρεσιών

    - Παροχές τρίτων 2. Λοιπά οργανικά έσοδα 

    - Φόροι τέλη     - Επιχορηγήσεις 

Διάφορα έξοδα     - Έσοδα κεφαλαίων 

    - Έξοδα μεταφορών

    - Έξοδα ταξιδίων

    - Έξοδα προβολής & διαφημίσεως

    - Δωρεές-Επιχορηγήσεις

    - Έντυπα & γραφικη ύλη

    - Διάφορα έξοδα

    - Τόκοι & συναφή έξοδα

    - Αποσβέσεις παγίων 

Συνολικό κόστος εσόδων

Κέρδη εκμεταλλεύσεως

Αθήνα,  20 Φεβρουαρίου 2014

Πρόεδρος Λογιστής

Καρούνος Θεόδωρος Φρουντζής Παναγιώτης 



ΕΛΛ/ΛΑΚ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2,326.07

ΤΑΜΕΙΟ 85.95

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ALPHA 2240.12

2 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 7,128.48

ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ. ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4,500.00

ΠΡΟΚ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2248.48

380

3 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 31,755.91

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4,785.76

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 24,975.70

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 1,994.45

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ 3,673.36

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ. & ΜΗ ΕΛ. ΕΠ. 3,488.40

Φ.Μ.Υ. 184.96

Φ.Π.Α. 645.86

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1,115.78

Ι.Κ.Α. 1,115.78

6 ΕΤΑΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39,000.00

9,454.55 75,545.05

-66,090.50

α/α Περιγραφή 
Απαιτήσεις & 

διαθέσιμα Υποχρεώσεις

ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛ. ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟ

Σύνολα

Υπόλοιπα διαθεσίμων



ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

1 -66,090.50

2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 172,625.00

ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 122,625.00

ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 50,000.00

3 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100.00

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 100.00

4 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 35,000.00

5 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 60,000.00

6 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 300.00

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 300.00

7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 11,000.00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 6,000.00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ 1,000.00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500.00

ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 500.00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1,500.00

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1,500.00

8 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 150.00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 150.00

106,634.50 106,450.00

184.50

α/α Περιγραφή 

Υπόλοιπα διαθεσίμων

Σύνολα

Πλεόνασμα


