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Θέμα:  Προτάσεις  για  την  αξιοποίηση  του  Ανοιχτού  Λογισμικού  και  του

Ανοιχτού Περιεχομένου στην Δημόσια Διοίκηση

Αξιότιμη κ. Καμτσίδου,

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.
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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

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.

Στο πλαίσιο των δράσεων ανοιχτής διακυβέρνησης της ΕΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσουμε το

wiki.ellak.gr για την καταγραφή υπηρεσιών και διαδικασιών του δημόσιου τομέα. Το

wiki είναι ένα ελεύθερης χρήσης λογισμικό ανοικτού κώδικα με ιστορία 20 ετών στον

χώρο  της  πληροφορικής  με  έμφαση  στην  προσθήκη,  μεταβολή  και  διαγραφή

περιεχομένου.  Με  βάση  το  wiki  έχει  αναπτυχθεί  η  μεγαλύτερη  και  πληρέστερη

εγκυκλοπαίδεια του κόσμου, η wikipedia αλλά και η αντίστοιχη ελληνόφωνη εκδοχή

της. 

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.

Σας επισυνάπτω ενδεικτικά περιεχόμενα για μαθήματα τηλεκπαίδευσης στα Ανοιχτά

Δεδομένα και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση που έχουμε σχεδιάσει και προτείνουμε να
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αναπτυχθούν συνεργατικά από το ΕΚΔΔΑ και μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ.  

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης
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