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Θέμα: Αίτημα ένταξης της ΕΛΛ/ΛΑΚ ως Δικαιούχου στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ψηφιακή
Σύγκλιση”
Αγαπητοί κύριοι,
Με την παρούσα θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το αίτημά μας για ένταξη της Εταιρείας
Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στη νέα
Πρόσκληση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχει ιδρυθεί
από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς και έχει
ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του
Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της
εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί
τα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA (www.communia-association.org), του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr)
και μέλος του Open Government Partnership. Συνεργάζεται επίσης με το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr) στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas
(www.enterprise-hellas.gr) 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. Μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχουν στη
δημιουργία Μονάδων Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού που έχουν ως έργο τη διοργάνωση και
υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ σε δέκα θεματικές
περιοχές. Οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχουν μεγάλη διεπιστημονική εμπειρία στο
σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων διαφάνειας και διαβούλευσης. Οι δράσεις αυτές
περιλαμβάνουν έργα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, συμμετοχικής διαμόρφωσης αποφάσεων και
ανοιχτής καινοτομίας.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τις ανοιχτές τεχνολογίες και προσπαθώντας να
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συμβάλλει στη χρήση του ανοιχτού λογισμικού στην Ελλάδα η ΕΕΛ/ΛΑΚ επιθυμεί να υποβάλει
πρόταση στο Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ». Το έργο
αυτό στοχεύει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας με δράσεις ανοιχτού λογισμικού, που αποσκοπούν μεταξύ άλλων στη βιώσιμη
ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο χώρο της αγοράς ΤΠΕ.
Το ανοιχτό λογισμικό αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, διάθεσης και χρήσης
λογισμικού που κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς. Οι λύσεις που υλοποιούνται με ανοιχτό
λογισμικό είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, φθηνότερες, δεν απαιτούν κόστος κτήσης και αδειών
χρήσης, το μόνο που απαιτείται το κόστος συντήρησης που συμβάλει στην αύξηση της τοπικής
τεχνογνωσίας και απασχόλησης. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες δημόσιες
διοικήσεις υιοθετούν το ανοιχτό λογισμικό με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της Αγγλίας και της
Ιταλίας.
Σε τεχνικό επίπεδο μερικά από τα πλεονεκτήματα του ανοιχτού λογισμικού είναι: η χρήση
ανοιχτών πρότυπων στην κωδικοποίηση των δεδομένων διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη
πρόσβαση σε αυτά, η ασφάλεια γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει τις λειτουργίες όλων των
λειτουργιών, η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης υλικού, η μη απαίτηση συνεχών
αναβαθμίσεων των υπολογιστών για κάθε νεότερη έκδοση του λογισμικού και, τέλος, η ελεύθερη
διάθεσή του μέσω του Διαδικτύου με οδηγίες χρήσης και τεχνική τεκμηρίωση. Το ανοιχτό
λογισμικό δημιουργεί οικονομίες κλίμακας για τις εφαρμογές και τα συστήματα που
αναπτύσσονται για την δημόσια και τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός όμως από αυτά τα οφέλη,
προωθεί την τοπική ανάπτυξη, καθώς οι οικονομικοί πόροι διοχετεύονται στην απόκτηση
τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής ευφυΐας, καθώς αμείβονται άνθρωποι και όχι άδειες χρήσης.
Εκτός των οικονομικών πλεονεκτημάτων στην υλοποίηση και στην τοπική οικονομία, τα
συστήματα ανοιχτού λογισμικού οδηγούν στη δημιουργία κοινοτήτων, το οποίο συμβάλει στην
ενεργή συμμετοχή των πολιτών για την παροχή λύσεων σε τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα πάνω
από 8.000 προγραμματιστές και εξειδικευμένοι χρήστες συμμετέχουν σε κοινότητες που
χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υποδομών υποστήριξης δράσεων καινοτομικής
δραστηριότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στηριγμένων σε ανοικτές τεχνολογίες, λογισμικό
και δεδομένα. Θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού, δεδομένων, υλισμικού και
παραγωγής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα,
μειώνοντας σημαντικά το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξάνοντας τη ζήτηση για
απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού μειώνοντας παράλληλα τις εισαγωγές έτοιμου
λογισμικού. Το έργο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εφαρμογών η-διακυβέρνησης και θα βελτιώσει
τις διεπαφές υπαρχόντων υπηρεσιών η-διακυβέρνησης με τον πολίτη και την επιχείρηση με
ανοικτό και ισότιμο τρόπο.
Η πράξη εξυπηρετεί την παροχή καινοτομικών και βιώσιμων δράσεων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης που ενισχύουν την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να προσφέρει υπηρεσίες
προς τον πολίτη και την επιχείρηση με τρόπο που να εξυπηρετεί τις δραστηριότητές τους και να
επιτρέπει τόσο την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών όσο και τη δημιουργία υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη. Η δράση σκοπεύει στην προσαρμογή ανοιχτών
υποδομών, πλατφορμών και λογισμικού προκειμένου να ενισχυθεί το άνοιγμα και η επανάχρηση
δημοσίου περιεχομένου και δεδομένων καθώς και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
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διακυβέρνησης στον πολίτη μέσα από πολλαπλά κανάλια (λογισμικό και κινητές εφαρμογές) και
με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η υποστήριξη και η ποιότητα υπηρεσιών προς όλες τις
κοινότητες χρηστών.
Το έργο υποστηρίζεται μέσα από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και αρωγής
χρηστών που διασφαλίζουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και δημιουργούν
οικοσύστημα οργανισμών που επιτρέπουν τη βιωσιμότητα του έργου και μετά την ολοκλήρωσή
του. Το έργο συνοδεύεται από υποδομή open private cloud που επιτρέπει την ευέλικτη διάθεση
Infrastructure as a Service (IaaS) για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη της ΕΕΛ/ΛΑΚ ως
Δικαιούχου στην επικείμενη Πρόσκληση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Θεόδωρος Καρούνος
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