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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού και πρόσκληση για
συνάντηση με το  Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με στόχο την προώθηση της ανοιχτότητας στον

Ψηφιακό Μετασχηματισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης προς όφελος του δημοσίου

συμφέροντος  απέστειλε  επιστολή  προς  τον  Υπουργό  Επικρατείας  και  Ψηφιακής

Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Πρόεδρο της ΚτΠ ΜΑΕ κ. Δημήτρη Ασκούνη και

τον  Διευθύνοντα  σύμβουλο  της  ΚτΠ  ΜΑΕ  κ.  Σταύρο  Ασθενίδη,  ζητώντας  την

επαναπροκήρυξη διαγωνισμού έργου πληροφορικής και προτείνοντας την  πραγματοποίηση

συνάντησης ενημέρωσης σε θέματα Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανεξαρτησία και τις Ανοιχτές

Τεχνολογίες. 

Αφορμή  για  την  πρωτοβουλία  της  ΕΕΛΛΑΚ,  στάθηκε  το  γεγονός  της  διακύρηξης  του  έργου

«Υπηρεσίες προσαρμογής εργαλείων και εφαρμογών για την υποστήριξη της τηλεργασίας στον

χώρο  της  δημόσιας  διοίκησης».  Στα  κριτήρια  επιλογής  του  τεύχους  διακήρυξης  γίνεται

αναφορά   σε  συγκεκριμένη  πλατφόρμα  κλειστού  εμπορικού  λογισμικού,  γεγονός  που

ουσιαστικά  αποκλείει  την  υποψηφιότητα  εταιριών  και  φορέων  που  χρησιμοποιούν  ή

αναπτύσσουν  ισοδύναμες  λύσεις  ελεύθερου  λογισμικού,  λογισμικού  ανοιχτού  κώδικα

(ΕΛΛΑΚ).   Τέτοιοι  αποκλεισμοί  κλειδώνουν  το  μέλλον  του  Ψηφιακού  Μετασχηματισμού  σε  μη

βιώσιμα κλειστά συστήματα. Κρατούν πίσω τη χώρα μας, σε μια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση

καλεί τα κράτη μέλη να δρουν υπέρ του ανοιχτού ενθαρρύνοντας την καινοτομία, τη συνεργασία και

την ευελιξία με στόχο την Ψηφιακή Ανεξαρτησία και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος σε

επίπεδο εσωτερικής αγοράς και εθνικών οικονομιών.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με τα 37 μέλη του - ακαδημαϊκά



και  ερευνητικά  κέντρα  -,  δύναται  να  υποστηρίξει  το  Υπουργείο  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  στη

διαμόρφωση στρατηγικής ώστε τα έργα πληροφορικής να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα του

επιτρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των τεχνολογιών, των δεδομένων και των διαδικασιών οι

οποίες υποστηρίζουν κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του

Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επιστολή εδώ. 

_____

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  37
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
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 τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για  την
υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και
ενεργή  συμμετοχή  των  μελών  της  και  της  ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου
Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών
Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-
do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Μαριαλένα Μπελίτση 210 2209380, info@eellak.gr
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