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Αρ. Πρωτ. 595/ΙΣ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως

ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελο Συρίγο

Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα

Γενικό  Γραμματέα  Πρωτοβάθμιας,  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  Ειδικής  Αγωγής, κ.

Αλέξανδρο Κόπτση

Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας,

κ. Γεώργιο Βούτσινο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνάντηση προς ενημέρωση σε θέματα Ψηφιακής Ανεξαρτησίας και 

Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ανοιχτό Λογισμικό1, θα θέλαμε να

προγραμματιστεί  μια  συνάντηση  ενημέρωσής  σας  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών

Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) σε  θέματα  Ψηφιακής  Ανεξαρτησίας  και  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  στο

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Αφορμή για  αυτή την  πρωτοβουλία  αποτελεί  η  προκήρυξη και  διενέργεια  Ανοικτού Διεθνούς

Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
1 https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
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άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής  για  το  έργο  «Ηλεκτρονικό

Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»2.

Ενδεικτικά,  αλλά  όχι  περιοριστικά,  θα  θέλαμε  να  επισημάνουμε  ότι  το  κριτήριο  επιλογής

σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες

οικονομικοί  φορείς   “Να  διαθέτουν  εγκαταστάσεις  πληροφοριακών  συστημάτων  σε  Ανώτατα

Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα της  Ελλάδας ή του Εξωτερικού,  τα οποία να  παρέχουν ηλεκτρονικές

υπηρεσίες  εξυπηρέτησης  συνολικά  για  τουλάχιστον  250.000  εγγεγραμμένους  φοιτητές”,

ουσιαστικά  αποκλείει  οικονομικούς  φορείς  οι  οποίοι  αναπτύσσουν  ισοδύναμες  με  τις

προδιαγραφές της προκήρυξης λύσεις ανοιχτού κώδικα.

Τέτοιοι αποκλεισμοί κλειδώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε μη βιώσιμα κλειστά συστήματα.

Την κρατούν πίσω 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 στόχους την

Ψηφιακή Ανεξαρτησία και  τη  διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος σε επίπεδο εσωτερικής

αγοράς και εθνικών οικονομιών.

Το κλείδωμα σε προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων κλειστής αρχιτεκτονικής υπονομεύει

την  Ψηφιακή  Ανεξαρτησία  στη  λειτουργία  του  Εκπαιδευτικού  Συστήματος  της  χώρας.  Η

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει αναφέρει χαρακτηριστικά

“Ίσως είναι πολύ αργά να μιμηθούμε τους τεχνολογικούς γίγαντες, αλλά δεν είναι καθόλου αργά

να πετύχουμε την τεχνολογική ανεξαρτησία σε ορισμένους κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς”3.

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  ΕΕΛΛΑΚ  ο  οποίος  προωθεί  την  ανοιχτότητα  στην

εκπαίδευση,  τη  δημόσια  διοίκηση  και  τις  επιχειρήσεις  σε  συνεργασία  με  37  ακαδημαϊκά  και

ερευνητικά κέντρα,  είναι σε θέση να υποστηρίξει  το Υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό μιας

τεχνολογικής στρατηγικής η οποία:

1. Είναι ανεξάρτητη από εταιρίες και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κλειδώματος σε ένα προμηθευτή,

2.  Παρέχει  το  πλέον  ευέλικτο  μοντέλο  ανάπτυξης  λογισμικού  αξιοποιώντας  τεχνολογίες

2 https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn/53342-14-09-2022-anoixtos-
diethnis-ilektronikos-diagonismos-me-kritirio-anathesis-tin-pleon-symferousa-apo-oikonomiki-
apopsi-prosfora-vasei-veltistis-sxesis-poiotitas-timis-gia-to-ergo-sub-10-ilektroniko-
panepistimio-psifiakes-ypiresies-akadimaikon-idrymaton
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf

info@ellak.gr • http://www.ellak.gr

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf
https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn/53342-14-09-2022-anoixtos-diethnis-ilektronikos-diagonismos-me-kritirio-anathesis-tin-pleon-symferousa-apo-oikonomiki-apopsi-prosfora-vasei-veltistis-sxesis-poiotitas-timis-gia-to-ergo-sub-10-ilektroniko-panepistimio-psifiakes-ypiresies-akadimaikon-idrymaton
https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn/53342-14-09-2022-anoixtos-diethnis-ilektronikos-diagonismos-me-kritirio-anathesis-tin-pleon-symferousa-apo-oikonomiki-apopsi-prosfora-vasei-veltistis-sxesis-poiotitas-timis-gia-to-ergo-sub-10-ilektroniko-panepistimio-psifiakes-ypiresies-akadimaikon-idrymaton
https://www.minedu.gov.gr/to-ypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn/53342-14-09-2022-anoixtos-diethnis-ilektronikos-diagonismos-me-kritirio-anathesis-tin-pleon-symferousa-apo-oikonomiki-apopsi-prosfora-vasei-veltistis-sxesis-poiotitas-timis-gia-to-ergo-sub-10-ilektroniko-panepistimio-psifiakes-ypiresies-akadimaikon-idrymaton


τελευταίας γενιάς (artificial  intelligence,  blockchain,  cloud & high-performance computing and

internet of things),),

3.  Εξασφαλίζει  οικονομικά  συμφέρουσες,  επιχειρησιακά  αποδοτικές,  βιώσιμες  πλατφόρμες

λογισμικού και ανοιχτές στον ανταγωνισμό.

Στο  πλαίσιο  την  Διημερίδας  (https),://elearnconf.ellak.gr/):  “Η  πρόκληση  της  ανοικτής

εκπαίδευσης”,  που  διοργανώθηκε  στις  30-31  Μαΐου  2020,  διατυπώθηκαν  τεκμηριωμένες

προτάσεις  σε  θέματα  Ψηφιακής  Ανεξαρτησίας  και  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  στο  Ελληνικό

Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σε μια τέτοια στρατηγική, τα έργα πληροφορικής θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει στο

Υπουργείο  Παιδείας  να  διατηρεί  τον  έλεγχο  των  τεχνολογιών,  των  δεδομένων  και  των

διαδικασιών οι  οποίες  υποστηρίζουν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασίας σε όλες τις

βαθμίδες.

Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  να  σας  παρουσιάσουμε  πως  δύναται  ο  Οργανισμός  Ανοιχτός

Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και τα Πανεπιστήμια μέλη του να υποστηρίξουν το Υπουργείο Παιδείας

σε αυτή την προσπάθεια.

        Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Καθ. Ιωάννης Σταμέλος
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