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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προγραμματική Συμφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας, «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υποστήριξη

Δράσεων Ανοιχτότητας», μεταξύ ΕΕΛ/ΛΑΚ και διαΝΕΟσις

Στις  28  Ιανουαρίου  2016  υπογράφηκε  Προγραμματική  Συμφωνία-Πλαίσιο  Συνεργασίας

μεταξύ μεταξύ της ΕΕΛ/ΛΑΚ και της διαΝΕΟσις. Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο κ.

Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις και ο κ. Σπινέλλης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Μέσα από την Προγραμματική Συμφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας, η οποία έχει διάρκεια τεσσάρων ετών,

στόχος  είναι  η  από  κοινού  ανάληψη  πρωτοβουλιών  για  την  υλοποίηση  δράσεων  ανοιχτότητας  και

ειδικότερα:

                

• η ενίσχυση τη διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών

που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτού

περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και

των επιχειρήσεων

• η  αύξηση  της  τεχνογνωσίας  των  Μερών  σε  σχέση  με  τα  θέματα  αυτά  υπηρετώντας  την

ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συμφωνείται να πραγματοποιούνται δραστηριότητες

όπως: 

                

• Διενέργεια εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή

λογισμικό

• Συνεργασία για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και

εφαρμογών με θέμα το ανοιχτό περιεχόμενο, δεδομένα ή λογισμικό και την υλοποίηση αυτών



• Συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

• Παροχή  τεχνογνωσίας  για  το  σχεδιασμό,  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  πολιτικών  και  δράσεων

ανοιχτότητας

• Συνεργασία  για  την  εκπαίδευση  οργανισμών σε  θέματα  ανοιχτού  περιεχομένου,  προτύπων,

λογισμικού, υλικού, δεδομένων και τεχνολογιών

• Συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης στην χρήση αδειών ανοιχτών τεχνολογιών αλλά και την

δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, υλικού,

λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών

• Διενέργεια Hackathons, editathons και challenges για την ενίσχυση της καινοτομίας στο χώρο

του δημόσιου τομέα, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων

• Τη χρήση wikis και άλλων πληθοποριστικών πλατφορμών 

• Τη συνεργασία για την παροχή εκπαίδευσης και  δημιουργία νομικών κειμένων σε σχέση με

θέματα ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων, λογισμικού, προτύπων και τεχνολογιών

Η υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Συμφωνίας είναι η αρχή μιας συνεργασίας των δύο

φορέων ώστε να ενισχυθεί μέσα από δράσεις η ανοιχτότητα.  

Με την ανοιχτότητα προωθείται η διαφάνεια, ενισχύεται η καταπολέμηση της διαφθοράς, ανθίζουν οι

ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις, διευκολύνεται η πρόσβαση του πολίτη στη

δημόσια πληροφορία και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών του δημοσίου τομέα.

Ολόκληρο το κείμενο του πλαισίου συνεργασίας βρίσκεται εδώ.

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 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

ενώ παράλληλα φιλοδοξεί  να αποτελέσει  κέντρο γνώσης και  πλατφόρμα διαλόγου για  τιςανοιχτές

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

https://ellak.gr/wp-content/uploads/2016/03/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%82.pdf


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 (wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό

μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-

we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr
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