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  Αρ. Πρωτ. 148/ΔΣ 

Προς: Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, Υπεύθυνου για θέματα συντονισμού

του κυβερνητικού έργου, Επιστημονικό συνεργάτη κ. Νίκο Μπρίκη 

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, κ. Δημήτρη Παπαγιαννάκο

Θέμα:  Διαχείριση  του  Συστήματος Καταγραφής  του  Κυβερνητικού  Έργου

http://delos.opengov.gr - ΔΗΛΟΣ  στην ΕΕΛ/ΛΑΚ

Αγαπητοί κύριοι,

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  από  29  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα,  Τεχνολογικά  Ιδρύματα  και
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κοινωφελείς φορείς.

Η επιστολή αυτή αφορά την πρόταση που καταθέτουμε ως ΕΕΛ/ΛΑΚ για την ανοικτή

διάθεση  του  πηγαίου  κώδικα  της  εφαρμογής  για  το  Σύστημα  Καταγραφής  του

Κυβερνητικού Έργου  http://delos.opengov.gr - ΔΗΛΟΣ και την περαιτέρω ανάπτυξη

του ως έργο λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Σκοπός  της  δημιουργίας  του  Συστήματος  Καταγραφής  του  Κυβερνητικού  Έργου

http://delos.opengov.gr  -  ΔΗΛΟΣ  ήταν  η  ανάπτυξη  ενός  κεντρικού  «μηχανισμού/

συστήματος  εποπτείας»  της  υλοποίησης  του  Κυβερνητικού  έργου,  που  θα

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών δεσμεύσεων και θα

βοηθήσει  στην  αντιμετώπιση  των  χρόνιων  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζει  η

Δημόσια Διοίκηση.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά να ανοίξει ο κώδικας καθώς με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα

μπορεί να αξιοποιηθεί και να επεκταθεί από οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει.

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο έχουμε άμεση ανάγκη από πολιτικές και

δράσεις που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της οικονομίας

μέσα από τη λειτουργία των λύσεων του ανοιχτού λογισμικού/ανοιχτού κώδικα. Δεν

θα  είναι  αναγκαία  η  αγορά  της  νέας  έκδοσης  και  επιπρόσθετα  δημιουργούνται

θέσεις εργασίας για ανθρώπινο δυναμικό που επεκτείνει εφαρμογές και πλατφόρμες

ανοιχτού λογισμικού.

Το εν λόγω έργο μπορεί να γίνει αρωγός για την ανοιχτή διακυβέρνηση ώστε να

εξυπηρετήσει  στην  παρακολούθηση  των  έργων  της  Δημόσιας  Διοίκηση  και  της

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  μπορεί  να  αναλάβει  όλες  τις  διαχειριστικές

εργασίες  για  να  μετατραπεί  η  εν  λόγω  εφαρμογή  σε  έργο  λογισμικού  ανοικτού

κώδικα να γίνει διαθέσιμο με την Ευρωπαϊκή άδεια ανοιχτού λογισμικού EUPL.

Γνωρίζοντας  την  ευαισθησία  της  κυβέρνησής  σας  σε  θέματα  ανοιχτότητας,
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διαφάνειας και συμμετοχής αναμένουμε τη θετική σας απάντηση στην πρότασή μας.

Με εκτίμηση,        

  Ο Πρόεδρος ΔΣ       

 Διομήδης Σπινέλλης  
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