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Προς: Υπουργό Επικρατείας για το Συντονισμό Κυβερνητικού Έργου, κ. Αλέκο
Φλαμπουράρη
Κοιν/ση: Γραφείο Πρωθυπουργού

Θέμα: Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο
Δημόσιο Τομέα

Αξιότιμε κ. Φλαμπουράρη,
Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού

Κώδικα

(ΕΕΛ/ΛΑΚ,

www.eellak.gr).

Η

ΕΕΛ/ΛΑΚ

είναι

εταιρεία

μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 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. Παράλληλα
φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις
ανοιχτές τεχνολογίες. Ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη επικοινωνία μαζί σας, αλλά και συνέχεια
μιας διαρκούς προσπάθειας της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) να ενημερώνει τη δημόσια διοίκηση για
τις δράσεις της και να την επικουρεί σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση
http://www.ellak.gr

ανοικτών τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως στόχο την ενίσχυση του δημόσιου και ανοιχτού χαρακτήρα της
έρευνας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την ανάδειξη των ερευνητικών
αποτελεσμάτων στις ανοιχτές τεχνολογίες που αναπτύσσουν τα μέλη της και τα οποία
μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Οι ανοιχτές τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής τεχνολογικών
καινοτομιών

παγκοσμίου

επιπέδου

στην

τοπική

οικονομία.

Αυτό

δημιουργεί

προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό στοιχείο στην παγκόσμια
αγορά. Οι ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν να ελαττώσουν τα εμπόδια για την είσοδο
επιχειρήσεων

στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά, επιπλέον προκύπτουν

σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία κυρίως μέσω αύξησης της απασχόλησης.
Επιτυγχάνεται έτσι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για βελτίωση του
ανταγωνισμού, τη μείωση των δαπανών παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για
περαιτέρω καινοτομία.

Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες μας μπορούν να συμβάλλουν στην επαύξηση της
αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και να ενισχύσουν ουσιαστικά τον δημόσιο
και κοινωφελή χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της (http://go.eellak.gr/meli) μπορεί και θέλει
να στηρίξει την υιοθέτηση των ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα θέτοντας
στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και
κοινοτήτων που διαθέτει. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να συναντηθούμε μαζί
σας και με τους συνεργάτες σας προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα
σχεδιασμού δράσεων που είναι στις προτεραιότητες σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης

http://www.ellak.gr

