
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5
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 27/01/2012 και ώρα 14:00 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 2011 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2012 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 3ης εταιρικής χρήσης που αφορά 
την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2011 έως 31-12-2011
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 4ης 

εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012, 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 3ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2011 έως 31-12-2011)
7. Είσοδος νέων εταίρων
8. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:
•κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ
•κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET
•κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
•κ. Ιωάννης Βογιατζής, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
•κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
•κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
•κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Καβάλας
•κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ
•κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου
•κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”
•κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ
•κ. Δημήτρης Κοτζίνος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Σερρών
•κ. Νίκος Ρούσσος, Εκπρόσωπος HELLUG
•κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
•κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Λάρισας
•κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
•κ. Παρασκευάς Δαλιάνης, Εκπρόσωπος ΕΠΕ
•κ. Οδυσέας Πυδοβολάκης, Εκπρόσωπος ΕμηΠΕΕ

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:
•κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” που εκπροσωπήθηκε από τον κ. 
Θεόδωρο Καρούνο
•κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελλοπονήσου που εκπροσωπήθηκε από τον κ. 
Σπύρο Μπόλη

Στη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:
•κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας



•κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
•κ. Βασίλειος Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
•κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Καλαμάτας
•κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
•κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ

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 με απόλυτη πλειοψηφία των μελών ως Πρόεδρος της 
Γενικής Συνέλευσης ο Πέτρος Καβάσσαλης. 

2.  Απολογισμός Δράσεων του 2011 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2012 από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο για τις δράσεις της 
εταιρείας για το 2011 και για τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2012. 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει ότι οι βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι η 
διεύρυνση  της  χρήσης  του  ελεύθερου  και  ανοιχτού  λογισμικού στον  δημόσιο  και  ιδιωτικό 
τομέα, η αξιοποίηση  τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής, η ανάδειξη των δυνατοτήτων και 
της  αξίας  του  ανοικτού  περιεχομένου και  των  συνεργατικών  μοντέλων  δημιουργίας 
περιεχομένου  στο  διαδίκτυο  καθώς  και  η  ανάδειξη  των  καινοτομικών  προσεγγίσεων  και  η 
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, συνεργασίας, προώθησης και μετάγγισης τεχνογνωσίας ανάμεσα 
στις κοινότητες.
Με γνώμονα αυτούς τους στόχους οι δράσεις που ανέπτυξε η ΕΕΛ/ΛΑΚ για το 2011 έχουν χωριστεί 
σε 3 κατηγορίες:  Ανάπτυξη Λογισμικού, Προώθηση, Υποστήριξη Κοινοτήτων (Community 
Building). 
Στην κατηγορία της Ανάπτυξης Λογισμικού παρουσιάστηκαν η ανάπτυξη εφαρμογής Διαχείρισης 
Οργανογράμματος  (http://projects.ellak.gr/projects/orgchart)  καθώς  και  η  ανάπτυξη  του 
συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων (www.scriptum.gr ). 
Στην κατηγορία της  Προώθησης παρουσιάστηκαν η δράση για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε 
ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, με την αξιοποίηση 
“Access  Points”  τεχνολογίας  Mesh  (openwifi.gr),  το  Ετήσιο  Συνέδριο  ΕΛ/ΛΑΚ  το  οποίο 
διοργανώθηκε  σε  4  πόλεις  της  Ελλάδας:  Αθήνα,  Θεσσαλονίκη,  Λάρισα,  Ηράκλειο 
(conferences.ellak.gr/2011),  η Ημερίδα που διοργανώθηκε το Νοέμβριο με θέμα “ΕΛ/ΛΑΚ στην 
εκπαίδευση” (http://conferences.ellak.gr/edu2011),  η  1η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών GRASS 
and GFOSS (1st GRASS and GFOSS Hellenic Users Camp) που έγινε τον Ιούνιο και το Open Data 
Hackathon  το  οποίο  διοργανώθηκε  το  Δεκέμβριο  (conferences.ellak.gr/opendata2011).  Επίσης 
αναφέρθηκε η συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνέδρια και ημερίδες (OpenFest 2011, Polis, i2fest, 
Money Show ). Στη συνέχεια τα μέλη της εταιρείας ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ 
στη   δημιουργία  του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Communia  Association  (www.communia-
association.org)  στο  οποίο  συμμετέχουν  άλλοι  15  φορείς  και  στόχος  του  είναι  η  προώθηση/ 
διερεύνηση των οργανωτικών, νομικών και τεχνικών θεμάτων σε σχέση με το ανοιχτό περιεχόμενο, 
δεδομένα και Public Domain γενικότερα. Τέλος ανακοινώθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons (www.creativecommons.org).
Στην  τελευταία  κατηγορία  που  αφορά  την  Υποστήριξη Κοινοτήτων (Community  Building) 
παρουσιάστηκε η δράση για τον εμπλουτισμό της ελληνικής Wikipedia (mywikipedia.gr), η δράση 
για τις  Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & επιχειρηματικότητα, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία 
μιας κοινότητας από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού ώστε να αναδειχθεί το 
εναλλακτικό μοντέλο επιχειρηματικότητας του Ανοιχτού Λογισμικού, η δράση για τους Μαθητικούς 
Υπολογιστές OLPC και τέλος η δράση E-Book Reader (ebook.ellak.gr).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη της εταιρείας σχετικά με 
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τις  δράσεις  τις  εταιρείας  που  προγραμματίζονται  για  το  2012.  Σχετικά  με  την  υποστήριξη 
κοινοτήτων ο Πρόεδρος προτείνει  να υπάρξει  από την ΕΕΛ/ΛΑΚ προώθηση και αρωγή των πιο 
ενεργών ελληνικών κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ όπως οι κοινότητες Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, 
Java, Joomla, Drupal, Wordpress, Mysql, Postgresql, Mozilla, LibreOffice, Koha και GIS. Επίσης να 
υπάρξει  κινητοποίηση  των  κοινοτήτων  ανοιχτού  περιεχομένου  μέσα  από  τα  ελληνικά  Creative 
Commons και τον οργανισμό Communia. Ενημερώνει επίσης ότι έχει σχεδιαστεί και θα ανακοινωθεί 
σε λίγο καιρό το radio.creativecommons.gr το οποίο είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία 
θα διατίθεται ελεύθερα μουσική με άδειες Creative Commons. Προτείνει να συνεχιστεί η δράση 
Ημέρες Συνεργασίας: ΕΛ/ΛΑΚ & επιχειρηματικότητα και  να εμπλουτιστεί  το  πεδίο  δράσης στον 
τομέα  της  επιχειρηματικότητας  και  της  συνεργασίας  μέσα  από  την  ενίσχυση  του  καταλόγου 
εταιρειών που  προσφέρουν  υπηρεσίες  σχετικές  με  το  ΕΛ/ΛΑΚ,  με  την  ανάπτυξη  ενός  νέου 
καταλόγου στον οποίο θα γίνει καταγραφή των contributors ανα open source project  καθώς και με 
τη δημιουργία μητρώου που θα αφορά την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας σχετικά με Open 
Source  (Open-Source  Jobs)  .  Για  το  2012 θα  συνεχιστεί  ακόμα  η  δράση  Open-WiFi  ώστε  να 
αξιοποιηθούν και οι υπόλοιποι δρομολογητές (routers). Για την καλύτερη συνεργασία των μελών 
της εταιρείας αλλά και για την ανάδειξη και προώθηση των δράσεων που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ 
προτείνεται να προβάλλονται περισσότερο από την ΕΕΛ/ΛΑΚ όλες οι δράσεις ΕΛ/ΛΑΚ που γίνονται 
από τους φορείς-μέλη της εταιρείας. Συνεχίζοντας έγινε αναφορά στα έργα τα οποία συμμετέχει η 
ΕΕΛ/ΛΑΚ (Mywikipedia , EU Fablabs , OpenTech Cluster , Πρόσκληση 31 Υπ. Πολιτισμού , Homer 
MED) αλλά και στη συνεργασία της με φορείς όπως το ΕΚΤ για τη δημιουργία αποθετηρίου ΕΛ/ΛΑΚ, 
το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διοργάνωση Open Data Hackathon και με το ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” 
για το έργο “i-participate”. Ξεχωριστή αναφορά έγινε για το ετήσιο συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ καθώς είναι η 
πιο σημαντική δράση προώθησης της εταιρείας το οποίο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές 
του καλοκαιριού σε 4 πόλεις. Τέλος ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ο ανασχεδιασμός του 
δικτυακού τόπου www.ellak.gr αλλά και της διαχείρισης του περιεχομένου και της ανάδειξης των 
δράσεων της ΕΕΛ/ΛΑΚ μέσα από την ενοποίηση με άλλα microsites που διαχειρίζεται η ΕΕΛ/ΛΑΚ. Ο 
ανασχεδιασμός του  www.ellak.gr αλλά και των υπόλοιπων δικτυακών τόπων αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί ως το τέλος Φεβρουαρίου.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο κ. Σπύρος Μπόλης ο οποίος πρότεινε στις μελλοντικές δράσεις τις 
εταιρείας  να  ενισχυθούν  οι  δράσεις  που  αφορούν  ανοιχτά  γεωχωρικά  δεδομένα  καθώς  και  να 
δημιουργηθούν δράσεις οι οποίες αφορούν ανοιχτά εργαλεία για τον ψηφιακό εμπλουτισμό βιβλίων 
και την προώθηση των open source projects που ήδη υπάρχουν.
Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  κ.  Γιανναράκης  ο  οποίος  μίλησε  για  το  κίνημα  το  οποίο  έχει 
δημιουργηθεί σχετικά με το ανοιχτό περιεχόμενο. Ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των εργαλείων που αφορούν την παραγωγή ανοιχτού εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου 
και να αναδειχθεί η διάσταση της “ανοιχτότητας” και της “συνεργατικότητας”.

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από μέλη 
της εταιρείας

Έγινε  παρουσίαση  των  δραστηριοτήτων  για  την  προώθηση  Ελεύθερου  Λογισμικού  από  τους 
εταίρους στα ιδρύματα τα οποία εκπροσωπούν. Ο κ. Στέλιος Πιπερίδης πήρε πρώτος το λόγο και 
αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται από το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” ξεκινώντας με το έργο 
CLARIN στο  οποίο  γίνεται  χρήση  ανοιχτών  γλωσσικών  δεδομένων.  Επίσης  ανέφερε  το 
geodata.gov.gr το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του ΟΚΧΕ, του Ινστιτούτου Πληροφοριακών 
Συστημάτων  και  Προσομοίωσης  του  Ερευνητικού  Κέντρου  "Αθηνά"  (ΙΠΣΥΠ/ΕΚ  "Αθηνά"),  του 
ΥΠΕΚΑ και της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού. 
Η επόμενη παρουσίαση έγινε από τον κ. Οδυσσέα Πυροβολάκη, εκπρόσωπο της ΕΜηΠΕΕ. Αρχικά 
έκανε μία σύντομη παρουσίαση της ΕΜηΠΕΕ και  στη συνέχεια μίλησε για  τη σχέση της με το 
ΕΛ/ΛΑΚ αναφέροντας ότι η ΕΜηΠΕΕ διαχρονικά ασχολείται και υποστηρίζει το Ελεύθερο Λογισμικό 
και  Λογισμικό  Ανοικτού  Κώδικα  καθώς  συμμετείχε  στις  κινητοποιήσεις  για  την  αποτροπή  της 
υιοθέτησης  των  Πατεντών  Λογισμικού  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο,  πολλά  μέλη  της 
συμμετέχουν ενεργά σε φορείς και συλλόγους ΕΛ/ΛΑΚ και σε επιτροπές που σχετίζονται με θέματα 
ΕΛΛΑΚ στο χώρο εργασίας τους, έχει συστήσει εξειδικευμένη ομάδα εργασίας σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ 
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και  συμμετέχει  σε  Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  σχετιζόμενα  με  το  ΕΛ/ΛΑΚ.  Πιο  συγκεκριμένα 
συμμετέχει στο έργο OPEN-SME http://opensme.eu/ του οποίου το αντικείμενο είναι η έρευνα και 
ανάπτυξη μεθοδολογιών, εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα διευκολύνουν τις 
ΜμΕ στο χώρο των ΤΠΕ να υιοθετούν ΕΛ/ΛΑΚ στις διαδικασίες παραγωγής τους . Επίσης η ομάδα 
εργασίας η οποία έχει  συσταθεί  από την ΕμηΠΕΕ για το ΕΛ/ΛΑΚ έχει  ξεκινήσει  σειρά σχετικών 
μελετών. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Βασίλης Βλάχος ο οποίος έκανε μία σύντομη ανασκόπηση του ΤΕΙ 
Λάρισας. Σχετικά με τη σχέση του Ιδρύματος με το ΕΛ/ΛΑΚ ο κ. Βλαχος αναφέρθηκε στο Κέντρο 
Διαχείρισης Δικτύου και στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι οποίες βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης 
μίλησε για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιδρύματος στο οποίο γίνεται χρήση του OpenProj 
στο μάθημα "Διαχείριση Έργων" από τον Δρ. Μπλάνα . Μάλιστα ο εξελληνισμός του λογισμικού έχει 
γίνει από το ΤΕΙ Λάρισας κι έχει συνταχθεί και ο αντίστοιχος οδηγός χρήσης που έχει εκδοθεί και  
στην αγγλική. Στο Tμήμα Μηχανολογίας του Ιδρύματος χρησιμοποιείται  για ορισμένους server: 
scientific linux (και Cygwin αν εμπίπτει) , για development, διάφορα εργαλεία που συνήθως είναι 
μέρος του λειτουργικού: gcc, gfortran και επικουρικά git, cmake, doxygen και ειδικά ως προς τα 
θέματα μηχανολογίας (για έρευνα αλλά και επίδειξη στα πλαίσια μαθημάτων) χρησιμοποιούνται 
τα:openfoam, paraview,  octave,  gnuplot  από τον Δρ.  Ονούφριο Χαραλάμπους (υπεύθυνος του 
Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας). Στο Τμήμα Τεχν. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ 
χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων Linux και gcc, Hadoop Distributed File System και MapReduce, 
WAMP,  MySQL  Workbench,  BlueFish,  SWI  Prolog,  NetBeans  IDE,  Eclipse  IDE,  MySQL,  GPG, 
Truecrypt, John the Ripper από τους Δρ. Τσουκάτο, Δρ. Σάββα, κ. Κακαρότζα και Δρ. Βλάχο . Στο 
ίδιο  Τμήμα  επίσης  χρησιμοποιείται  από  τον  κ.  Κακαρότζα  σύστημα  υποβολής  αιτήσεων  και 
αξιολόγησης συνεργατών: Glassfish Application Server και NetBeans IDE. Επίσης το Τμήμα είναι 
Academic Supporter του  OWASP και συμμετέχει στη διοργάνωση του AppSec Research 2012 το 
οποίο  θα  διεξαχθεί  στην  Αθήνα  10-13  Ιουλίου  2012.  Στο  Τμήμα  Τεχν.  Πληροφορικής  & 
Τηλεπικοινωνιών γίνεται απίσης χρήση του “Hackademic” το οποίο αποτελεί το κύριο εκπαιδευτικό 
εργαλείο για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών όλο το εξάμηνο και περιλαμβάνει σενάρια 
και  οι  ασκήσεις  κλιμακούμενης  δυσκολίας  με  κάθε  σενάριο  να  έχει  ένα  σαφώς  καθορισμένο 
μαθησιακό  στόχο  .  Τέλος  ο  κ.  Βλάχος  αναφέρθηκε  στη  συνεργασία  του  ΤΕΙ  Λάρισας  με  την 
ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ το 2011 στη Λάρισα αλλά και τη συμμετοχή 
στη δράση για τον εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με τη διοργάνωση woekshop και παρουσιάσεων. 
Μάλιστα ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι στο ΤΕΙ Λάρισας σχεδιάζεται ένα μάθημα 
με την Ελληνική Βικιπαίδεια αντί για τις  παραδοσιακές σημειώσεις και ότι  ήδη πολλές εργασίες 
αφορούν πλέον την συμπλήρωση λημμάτων στη Βικιπαίδεια .
Η κ. Εύη Σαχίνη, εκπρόσωπος του ΕΚΤ, πήρε το λόγο ώστε να μιλήσει για τη χρήση, προώθηση και 
συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ. Κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο θεσμικό ρόλο, το στόχο και 
το όραμα του ΕΚΤ η κ. Σαχίνη παρουσίασε την εκτενή χρήση ΕΛ/ΛΑΚ και ανοικτών προτύπων που 
γίνεται στο ΕΚΤ στο χώρο των υποδομών καθώς και τα οφέλη που έχουν προκύψει μέσα από 
αυτήν. Συνεχίζοντας παρουσίασε την τεχνογνωσία που υπάρχει στο ΕΚΤ σε θέματα ΕΛ/ΛΑΚ καθώς 
και τη συνεισφορά που γίνεται σε έργα μέσα από τη δημιουργία εργαλείων και τη διόρθωση bugs 
σε υπάρχοντα ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικά. Ανέφερε επίσης κάποιες από τις τρέχουσες δράσεις του ΕΚΤ οι 
οποίες  δίνουν  τη  δυνατότατα  για  μεγάλης  κλίμακας  παρεμβάσεις  όπως  το  Current  Research 
Information System (ΕΛΛΑΚ CRIS για  τον Ελληνικό ακαδημαϊκό  χώρο )  για το  οποίο  υπάρχει 
μνημόνιο με ΑΕΙ/ΤΕΙ για την από κοινού αξιοποίηση του και για το  openABEKT για το οποίο θα 
δημιουργηθεί νέα έκδοση που θα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και μοντέλα διάθεσης και SaaS 
το οποίο  θα γίνει  διαθέσιμο  ως ΕΛ/ΛΑΚ .  Τέλος η κ.  Σαχίνη αναφέρθηκε  στην υλοποίηση και 
διάδοση ανοικτών προτύπων διαλειτουργικότητας του ΕΚΤ. 
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Νικόλαος  Παπασπύρου,  Εκπρόσωπος  ΕΠΙΣΕΥ,  μίλησε  για  την  κοινότητα 
Ελεύθερου Λογισμικού του ΕΜΠ. Αφού έκανε μία σύντομη αναφορά στο σκοπό για τη δημιουργία 
της κοινότητας μίλησε για τις δράσεις του και για τις υπηρεσίες που προσφέρει η κοινότητα προς τα 
μέλη της με στόχο την υποβοήθηση της διάδοσης του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού μέσα στο 
ΕΜΠ και κατ' επέκταση και σε άλλους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς χώρους .
Τις παρουσιάσεις έκλεισε ο κ. Σπύρος Μπόλης, εκπρόσωπος του GUNET, ο οποίος μίλησε για τις 
δράσεις του φορέα του. Ο κ. Μπόλης έκανε εκτενή αναφορά στην πλατφόρμα Open eClass η οποία 
αποτελεί την πρόταση τoυ GUnet για την υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και είναι 

http://www.openeclass.org/
http://www.abekt.gr/eopac
https://www.owasp.org/index.php/Greece
http://opensme.eu/


ένα  ανοικτό  -  αρθρωτό  σύστημα  διαχείρισης  ηλεκτρονικών  μαθημάτων  το  οποίο  διανέμεται 
ελεύθερα από το 2003 και χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης . Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε στην πλατφόρμα  ΕΚΠΑ η-Τάξη,  στην υπηρεσία  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Τάξης 'η-τ@ξη' και στο Ψηφιακό Σχολείο. Κλείνοντας μίλησε για πιο συγκεκριμένες εφαρμογές της 
πλατφόρμας Open eClass όπως τα ηλ. μαθήματα (ecourses) που υποστηρίζει στο ιδιωτικό σχολείο 
«Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Μαλτέζου» για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
την  αξιοποίηση  των  δικτυακών  υποδομών  μέσα  στο  σχολικό  περιβάλλον 
(http://www.maltezou.com/eclass/)  ,  την  πλατφόρμα ART-IP  eTraining  η  οποία  υποστηρίζει  τα 
ηλεκτρονικά μαθήματα (ecourses) στο ευρωπαϊκό έργο ART-IP (http://www.istanbulprotocol.info) 
για την εκπαίδευση από απόσταση ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και νομικών σχετικά με το 
Istanbul  Protocol  ,  την  πλατφόρμα  Μαθαίνω Ψηφιακά  της  ΕΕΤΑΑ που υποστηρίζει  τις  δράσεις 
τηλεκατάρτισης της ΕΕΤΑΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση και την πλατφόρμα Συνεργάζομαι Συμμετέχω 
της ΕΕΤΑΑ που υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συνεργασίες της ΕΕΤΑΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εξελεγκτικής  Επιτροπής  επί  των  οικονομικών  καταστάσεων  (Απολογισμός)  της  3ης 

εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2011 έως 31-12-2011

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και  της 
εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης που αφορά 
την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2011 έως 31-12-2011 (επισυναπτόμενο 1).
Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι τα έξοδα της εταιρείας για 
τη 3η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 92.200,35 ευρώ. Από αυτά τα 22.424,56 ευρώ δαπανήθηκαν 
για αμοιβές προσωπικού και 54.271,63 ευρώ για την ανάπτυξη και οικονομική ενίσχυση έργων 
ΕΛ/ΛΑΚ και για τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας, 12.704,28 ευρώ δαπανήθηκαν 
για το ετήσιο συνέδριο (έξοδα διοργάνωσης, κάλυψη κόστους μετακίνησης και διαμονής ομιλητών) 
και για έξοδα διάχυσης και προβολής, ενώ τα υπόλοιπα 2.799,88 ευρώ δαπανήθηκαν για διάφορα 
άλλα λειτουργικά  έξοδα και  υποστήριξη  των υπόλοιπων δράσεων της  εταιρείας.  Τα έσοδα της 
εταιρείας για τη 3η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 94.892,69 ευρώ. Τα 93.800 ευρώ προήλθαν από 
έργα και δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με εταίρους, και τα 92,69 από πιστωτικούς τόκους. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 3ης 
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2011 έως 31-12-2011, όπως 
αυτές επισυνάπτονται στο παρόν.

5. Υποβολή και έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 4ης εταιρικής χρήσης που 
αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
εξελεγκτικής επιτροπής επί του προϋπολογισμού δαπανών της 4ης εταιρικής χρήσης που αφορά την 
διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012 (επισυναπτόμενο 1).

Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι σύμφωνα με τις δράσεις 
που έχει προγραμματίσει η εταιρεία για το 2012 οι δαπάνες της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 
στα 162.809,56 ευρώ. Τα έσοδα προβλέπεται να καλυφθούν από συνεργασίες με τους φορείς που 
συμμετέχουν στην εταιρεία, από την καταβολή της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο από τους 
εταίρους και από το διαθέσιμο εταιρικό κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ 
τόνισε  ότι  στόχος  της  εταιρείας  για  την  υλοποίηση  των  δράσεων  του  2012  είναι  οι  κοινές 
συνεργασίες με εταίρους και αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα συνεργασίες της ΕΕΛ/ΛΑΚ με την ΕΔΕΤ, 
το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 4ης 
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2012 έως 31-12-2012, όπως 
αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 

http://synergasia.eetaa.gr/
http://synergasia.eetaa.gr/
http://eclass.eetaa.gr/
http://www.maltezou.com/eclass/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/
http://eclass.sch.gr/
http://eclass.sch.gr/
http://eclass.uoa.gr/


τα πεπραγμένα της 3ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2011 έως 
31-12-2011).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 3ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2011 
έως 31-12-2011).

7. Είσοδος νέων εταίρων

Δεν υπήρχαν αιτήματα για την είσοδο νέων εταίρων.

8. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ο Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης  ενημερώνει  ότι  είναι  απαραίτητη η τροποποίηση μερικών 
άρθρων του καταστατικού που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο,  στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο 
αυτού,  έτσι  ώστε να προβλέπονται  οι  διαδικασίες  σε περίπτωση μείωσης των μελών του ΔΣ ή 
αποχώρησης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ ως 
ακολούθως:

1.Ως προς την περίπτωση που εκλείψουν ή παραιτηθούν  περισσότερα  από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. 
προβλέπεται έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Δ.Σ. (άρθρο 8).

2.Ως  προς  τις  αρμοδιότητες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  –  Λήψη  Αποφάσεων  (άρθρο  9) 
προστέθηκε η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και η υπερίσχυση της ψήφου 
του Προέδρου στις αποφάσεις του Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας.

3.Ως προς την περίπτωση παραίτησης του Προέδρου προστέθηκε στο άρθρο 10 η δυνατότητα το 
ΔΣ να εκλέγει  νέο Πρόεδρο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 -κατά την πρώτη 
συνεδρίαση  ΔΣ  μετά  την  παραίτηση  του  Προέδρου-  η  οποία   συγκαλείται  με  ευθύνη  του 
Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση εκλογής του Αντιπροέδρου ως νέου Προέδρου, εκλέγεται και νέος 
Αντιπρόεδρος  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  10.  Σε  περίπτωση  παραίτησης  του 
Αντιπροέδρου το Δ.Σ. εκλέγει νέο Αντιπρόεδρο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10, 
κατά την πρώτη συνεδρίαση ΔΣ μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου, η οποία συγκαλείται με 
ευθύνη οποιουδήποτε από τα εναπομείναντα μέλη..

4.Ως προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων προστέθηκε στο άρθρο 11 στην παράγραφο 2  η 
δυνατότητα διεξαγωγής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  σε περίπτωση εκλογής νέου ΔΣ σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παρ. 2 εδάφιο 4 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον κ. Θόδωρο Καρούνο, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας και τον 
καθ. Νεκτάριο Κοζύρη, Αντιπρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας να υπογράψουν το ιδιωτικό συμφωνητικό 
τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβούν 
σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  δημοσίευση  των  ως  άνω  τροποποιήσεων  και  της 
κωδικοποίησης.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος  για  συζήτηση,  ο  Πρόεδρος  της  4ης  Τακτικής  Ετήσιας  Γενικής 
Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:





ΕΕΛ/ΛΑΚ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

11. 8,365.09 1. 39,000.00

8,365.09

2,692.33

1. 205.99 -16,814.77

3. 25,408.50 -14,122.44

25,614.49 24,877.56
(ΑΙ+AV)

33,979.58

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5. 2,744.78

  6. 1,143.70

 11. 5,213.54

9,102.02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33,979.58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 33,979.58
(Δ) (Α+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
31ηςΔεκεμβρίου 2011 ( 01/01/11 - 31/12/2011)

 2,692.33

-16,814.77

85,800.00 -14,122.44

9,000.00

94,800.00

35,993.57

58,806.43

ΜΕΙΟΝ: 56,030.67 56,030.67

2,775.76

ΠΛΕΟΝ:

92.68 Ο Ο

136.12 -43.44

2,732.32

0.01

40.00 -39.99

2,692.33

 

2,692.33 ΑΔΤ:  Π 594933 ΑΔΤ:  ΑΖ 525427

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

4ης Εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2011  -  31 Δεκεμβρίου 2011 )

   ΙΙ. Απαιτήσεις   Ι.   Εταιρικό Κεφάλαιο 

Χρεώστες διάφοροι Καταβλημένο

  V.Αποτελέσματα εις νέο

  ΙV. Διαθέσιμα Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο

Ταμείο Υπόλοιπο ζημιών Χρήσης

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  (ΔΙΙ+ΔΙV)

  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙΙ)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

  Κύκλος εργασιών (+) Υπόλοιπο ζημιών  προηγ. χρήσεων

  α.Έσοδα από Π.Υ. Σύνολο :

  β.Επιχορηγήσεις

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Αθήνα,  25 Ιανουαρίου 2012

4.Πιστωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον: Πρόεδρος Λογιστής

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

Καρούνος Θεόδωρος Φρουντζής Παναγιώτης 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 



Α.Α.

44 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22,424.56

45 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17,481.69

46 60.00.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14,917.56

47 60.00.003 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ 1,942.56

48 60.00.007 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 621.57

49 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4,942.87

50 60.03.000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΩΝ 4,942.87

51 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 54,271.63

52 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ. ΜΕ Φ.Ε.Ε. 23,300.00

53 61.00.099 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ. 23,300.00

54 61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ Ε.Ε. 12,130.88

55 61.01.001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 12,130.88

56 61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ. Φ.Ε. 3,000.00

57 61.90.004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3,000.00

58 61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 15,840.75

59 61.98.099 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15,840.75

60 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 894.44

61 62.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 775.38

62 62.03.002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 775.38

63 62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 119.06

64 62.98.099 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 119.06

65 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 1,729.33

66 63.98 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1,729.33

67 63.98.008 Φ.Π.Α. ΕΚΠΙΠΤ. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1,444.33

68 63.98.097 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 285.00

69 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 12,704.28

70 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 1,340.79

71 64.01.000 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 939.64

72 64.01.001 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 401.15

73 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ 3,101.86

74 64.02.005 ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛ 2,551.86

75 64.02.006 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 550.00

76 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 349.79

Ισοζύγιο λογιστικής-ΕΕΛ/ΛΑΚ

Κίνηση περιόδου      :  Κλείσιμο 2011
Υπόλοιπο

Κωδικός Περιγραφή λογαριασμού Χρέωση Πίστωση



77 64.05.000 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 112.68

78 64.05.099 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 237.11

79 64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3,000.00

80 64.06.099 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 3,000.00

81 64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2,015.85

82 64.07.000 ΕΝΤΥΠΑ 670.00

83 64.07.001 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 175.65

84 64.07.002 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 8.90

85 64.07.003 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1,161.30

86 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2,895.99

87 64.98.006 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2,895.99

88 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 136.12

89 65.98 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ 136.12

90 65.98.099 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 136.12

91 73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 85,800.00

92 73.00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΑ 85,800.00

93 73.00.023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΑ 23% 85,800.00

94 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9,000.00

95 74.03 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 9,000.00

96 74.03.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9,000.00

97 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 92.68

98 76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 92.68

99 76.03.000 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 92.68

100 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 39.99

101 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 40.00

102 81.00.000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 40.00

103 81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0.01

104 81.01.099 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0.01

92,200.35 94,892.69Σύνολα βαθμού 3



ΕΛΛ/ΛΑΚ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 

1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 25,614.49

ΤΑΜΕΙΟ 205.99

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ALPHA 25,408.50

2 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8,365.09

ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ. ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4,500.00

ΠΡΟΚ/ΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2,248.48

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ 1,616.61

3 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5,213.54

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,005.94

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 3,812.60

395.00

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ 2,744.78

Φ.Μ.Υ. 103.89

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ. 840.00

ΦΟΡΟΣ ΜΗ Ε.Ε. 1,526.18

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΗ Ε.Ε. 274.71

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1,143.70

Ι.Κ.Α. 1,143.70

33,979.58 9,102.02

24,877.56

α/α Περιγραφή 
Απαιτήσεις & 

διαθέσιμα
Υποχρεώσεις

Κάρτα VISA 

Σύνολα

Υπόλοιπα διαθεσίμων



ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

1 24,877.56

2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 139,000.00

ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 19,000.00

ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ* 120,000.00

3 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100.00

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 100.00

4 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22,424.56

5 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 29,800.00

6 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 800.00

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 800.00

7 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 285.00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 285.00

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 109,350.00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 1,000.00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ 3,000.00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 350.00

ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2,000.00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3,000.00

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 30,000.00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 70,000.00

9 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 150.00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 150.00

163,977.56 162,809.56

1,168.00

α/α Περιγραφή 

Υπόλοιπα διαθεσίμων

Σύνολα

Πλεόνασμα

* Σε περίπτωση έγκρισης των προτάσεων στα έργα στα οποία συμμετέχει η ΕΕΛ/ΛΑΚ τα έσοδα του 
προϋπολογισμού ενδέχεται να αυξηθούν έως 390,000.00


