ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 11
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 19/02/2016 και ώρα 15:00 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 2015 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2016 από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΕΕΛ/ΛΑΚ και τους βασικούς συνεργάτες της από τη Γενική
Διευθύντρια
4. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από κάθε μέλος
της εταιρείας
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 7 ης εταιρικής
χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015
6. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της 8 ης
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2016 έως 31-12-2016, μετά
των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής
7. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2015 έως 31-12-2015)
8. Είσοδος Νέων Εταίρων
9. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ
10. Διάφορες Ανακοινώσεις
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:
•

κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ

•

κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

•

κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ

•

κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ

•

κ. Πάνος Λουρίδας, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ

•

κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος ΕΠΕ

•

κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος HELLUG

•

κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ

•

κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

•

κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

•

κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

•

κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ

•

κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:
•

κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον κ.
Θεόδωρο Καρούνο

•

κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Ανατολοκής Μακεδονίας και Θράκης που
εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

•

κ.

Κωνσταντίνος

Μαργαρίτης,

Εκπρόσωπος

Πανεπιστημίου

Μακεδονίας,

που

εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
•

κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Θεσσαλίας, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο
Καρούνο

•

κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελλοπονήσου, που εκπροσωπήθηκε
από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

•

κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο
Καρούνο

•

κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

•

κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”, που εκπροσωπήθηκε από
τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

•

κ. Νεκτάριος Κοζύρης, εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο
Καρούνο

•

κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

•

κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης, εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε από
την κ. Ιφιγένεια Φουντά

Στη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:
 κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
 κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Πελοποννήσου
 κ. Ισαάκ Λαγαρής, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 κ. Δημήτριος Κύδρος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

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 ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ.
Χρήστος Κακλαμάνης.
2. Απολογισμός Δράσεων του 2015 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2016 από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διομήδη Σπινέλλη για τις δράσεις
της εταιρείας για το 2015 και για τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2016.
Σχετικά με τον Απολογισμό των δράσεων για το 2015 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ κινήθηκαν στις παρακάτω 4 θεματικές ενότητες
που είναι και οι στόχοι της εταιρείας: στην προώθηση της χρήσης του ανοιχτού λογισμικού
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και της αξίας του ανοιχτού
περιεχομένου και των ανοιχτών δεδομένων και στην αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών και
προτύπων. Με γνώμονα αυτές τις ενότητες, η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσει δράσεις οι οποίες αφορούν
τις παρακάτω κατηγορίες: Ανάπτυξη, Διάχυση/Community Building, Έργα (Projects),
Συνεργασίες και μία οριζόντια δράση τις “Προτάσεις Πολιτικής”.
Πιο αναλυτικά οι δράσεις που ανέπτυξε η ΕΕΛ/ΛΑΚ σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες είναι οι
εξής:
Ανάπτυξη
Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκαν τα έργα που αναπτύχθηκαν τα οποία είναι τα εξής:
•

https://github.com/eellak
Λογισμικό που αναπτύσσεται εσωτερικά και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από τρίτους

•

https://github.com/ellak-monades-aristeias
Ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών των Μονάδων Αριστείας

•

Multisite ellak.gr
Wordpress multisite installation για όλους τους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται η
ΕΕΛ/ΛΑΚ

Διάχυση/Community Building
Στην κατηγορία της Διάχυσης παρουσιάστηκε η αρθρογραφία που γίνεται στα 3 βασικά sites της
ΕΕΛ/ΛΑΚ (ellak.gr, creativecommons.gr, mycontent.ellak.gr) και στα Blog (Openstandards.ellak.gr
Privacy.ellak.gr Opendata.ellak.gr Edu.ellak.gr Openhardware.ellak.gr Opengov.ellak.gr Odi.ellak.gr

Obs.ellak.gr Opensource.ellak.gr Smartcities.ellak.gr) και αφορά την ενότητα του Περιεχομένου.
Σε αυτή την κατηγορία επίσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις συνεργασίας ή συμμετοχής της
ΕΕΛ/ΛΑΚ σε διοργανώσεις άλλων φορέων όπως η συμμετοχή στo Commons Fest 2015, στη
FOSSCOMΜ 2015, στο Athens Science Festival 2015, στη FOSDEM 2015, στο Εργαστήριο
Vouliwatch - United We Ask, στο
Forum, στο

Innovating for privacy, στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο Greek ICT

2ο πανελλήνιο συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

(ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, στο 8ο πανελλήνιο συνέδριο εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, στο

'Η

Πληροφορική μέσα και έξω από το Σχολείο', στο Ubuntu install fest, στην Έκθεση opendesign,
στο E democracy, στο ICT Forum, στο 3rd Innovation Forum, στο E-health forum, στα Ανοιχτά
Σχολεία στη Γειτονιά, στο

Open Data Day 2015, και στο

Crowdhackathon #transport. Στη

συνέχεια αναφέρθηκαν οι 18 εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Κόμβου
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (INNOVATHENS) καθώς και οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του
Europe Enterprise Network (EEN). Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ομάδες εργασίες όπου θα
αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια.

Έργα (Projects)
Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του ΔΣ παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο (MED)
HOMER στο οποίο συμμετέχει η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρήτης από την Ελλάδα. Το έργο HOMER (Harmonising Open data in
the Mediterranean through better Access and Reuse of pablic sector information) εντάσσεται στην
ενότητα του Περιεχομένου/Δεδομένων. Παρουσιάστηκε επίσης η συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο
Enterprise Europe Network – Hellas, μέσα από τη συνεργασία της με το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης, στον κλάδο των ΤΠΕ με στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων που
παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που
βοηθούν την ενημέρωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των
Στη συνέχεια, στην κατηγορία των Δεδομένων παρουσιάστηκε η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο
Internet as a Data Source – IaD. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το OpenDataInstitute, NODE Athens
που ανήκει στην κατηγορία των Δεδομένων. Το λόγο πήρε ο κ. Βαφόπουλος όπου και ενημέρωση
για τη δράση αυτή ότι είναι μια διεθνή συνεργασία όπου συνδέει την εκπαίδευση με την
επιχειρηματικότητα. Στο σημείο αυτό πρόσθεσε ο κ. Τσιαβός ότι θα πρέπει αυτή η δράση να
διαδοθεί και στις κοινότητες. Το λόγο παίρνει πάλι ο κ. Βαφόπουλος και συμπληρώνει για την
δεύτερη διεθνή συνεργασία το OpenBudgetParternship που ανήκει και αυτό στην κατηγορία των
δεδομένων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
(INNOVATHENS). Το INNOVATHENS δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Τεχνόπολης του Δήμου
Αθηναίων, για να προσφέρει στους ανήσυχους και δημιουργικούς ανθρώπους την ευκαιρία να
επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης και να δημιουργήσουν
ή να εξελίξουν τη δική τους επιχείρηση παραγωγής και προσφοράς καινοτομικών προϊόντων ή

υπηρεσιών. Ακόμη παρουσιάστηκε η “Έξυπνη πόλη” SmartCities. Ο όρος «έξυπνη πόλη» (smart
city) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πόλη που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο,
αφενός να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της, αφετέρου να ενισχύσει τη συμμετοχή
τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Ακόμη, αναφέρθηκε η συμμετοχή της
ΕΕΛ/ΛΑΚ στις Μονάδες Αριστείας. Τέλος, αναφέρθηκε η συμμετοχή μας στο Ευρωπαικό Έργο
“Your Data Stories – HORIZON2020”. Στόχος του έργου είναι η συγχώνευση των 2 βασικών
“παρόχων” ανοικτών δεδομένων (“Παραδοσιακοί” παραγωγοί δεδομένων και περιεχόμενο που
παράγουν οι χρήστες) ώστε να υπάρξει εκμετάλλευση της υπεραξίας που προκύπτει από τη
συγχώνευση αυτή για την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών όπως ενίσχυση συμμετοχής,
καταπολέμηση διαφθοράς, προώθηση ανοικτής διακυβέρνησης, παρακολούθηση ροών χρήματος,
ενίσχυση λογοδοσίας, ενίσχυση δεδομένων και επαναπροσδιορισμός της χρήσης τους.

Συνεργασίες
Σχετικά με τις Συνεργασίες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη της
ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη συνεργασία με το ΕΜΠ το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. Ανέφερε επίσης τη συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ
στο Open Government Partnership το οποίο έχει ως στόχο να συνδέει κυβερνήσεις οι οποίες
συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να ενταχθούνστην πρωτοβουλία του Open Government Partnership,
με παρόχους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης ώστε να βοηθήσει
αρχικά τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν πρωτοποριακές και καινοτόμες δεσμεύσεις σχετικά με την
Ανοιχτή Διακυβέρνηση της χώρας τους και στη συνέχεια να τις υλοποιήσουν ενώ ακόμη
αναφέρθηκε στην συνεργασία με τη Διεύθυνση

Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ, για τη

συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στις ασκήσεις κυβερνοάμυνας και ασφάλειας που διεξάγει η υπηρεσία σε
τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης αναφέρθηκε στην συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού όπου έχει συναφθεί και προγραμματική συμφωνία. Ακόμη αναφέρθηκε
στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας όπου συμμετέχουμε στην ομάδα του Εθνικού Συμβουλίου
Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ)

καθώς και με το

Υπουργείο Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου για τη μελέτη
μέσων και μεθόδων για την ανάπτυξη και προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην

εκπαίδευση. Επίσης

συνάφθηκε προγραμματική συμφωνία με το ΔΙΑΖΩΜΑ. Το ΔΙΑΖΩΜΑ ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία
του τέως Υπουργού Πολιτισμού Σταύρου Μπένου

και με την καθοριστική συμμετοχή τριών

«οικογενειών» που αποτελούν τα συστατικά του στοιχεία:

την οικογένεια της αρχαιολογικής

κοινότητας (αρχαιολόγοι, αναστηλωτές, συντηρητές κλπ), την οικογένεια των καλλιτεχνών και
των

διανοουμένων

της

χώρας

και

την

οικογένεια

των

τοπικών

κοινωνιών

(δήμαρχοι,

περιφερειάρχες, πολίτες). Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι να διαχυθεί προς το ευρύ κοινό
όλο το υλικό που έχει συγκεντρώσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Ακόμη αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχουμε με τον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της Δράσης
Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά, Ανοιχτά Σχολεία στην Κοινωνία. Στα μαθήματα αυτά

μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί για να μάθει να συγγράφει λήμματα στη Βικιπαίδεια,
να μάθει τι είναι ένας Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ) καθώς και να εξοικειωθεί με την
έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων, να εκπαιδευτεί στη χρήση τεχνολογιών Ανοιχτού Υλικού
(Εφαρμογές 3d printing) αλλά και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εμπλουτίζει με
πληροφορίες χάρτες της γειτονιάς του. Τέλος αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχουμε με την
Περιφέρεια

Δυτικής

Μακεδονίας

και

την

Περιφέρεια

Αττικής

σχετικά

με

την

Ανοιχτή

Διακυβέρνηση και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Δημόσια Διοίκηση.
Προτάσεις Πολιτικής
Στη συνέχεια ο κ. Σπινέλλης έκανε μία παρουσίαση σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που έκανε
η ΕΕΛ/ΛΑΚ κατά τη διάρκεια του 2015 με σκοπό να ενισχύσει τις δραστηριότητες που
αναφέρθηκαν στις παραπάνω κατηγορίες. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχει κάνει οι οποίες
στο σύνολο είναι 48 και συγκεκριμένα προς τα πολιτικά κόμματα (πριν και μετά τις εκλογές), 13
Δήμους και εταιρείες για Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ανοικτού κώδικα για την οικονομική
διαχείριση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προς Υπουργεία και Δημόσιους Φορείς για τη Χρήση
Ανοιχτών Τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση, προς Φορείς για τα Ανοιχτά Δεδομένα, για την
ενίσχυση της Διαύγειας καθώς και συμμετοχή σε Διαβουλεύσεις.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε την αναφορά σχετικά με τον
Προγραμματισμό των δράσεων για το 2016 και ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ
θα κινηθούν στις ίδιες κατηγορίες: Ανασχεδιασμός & Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων,
Διάχυση/Community

Building,

Έργα

(Projects),

Συνεργασίες

και

τις

“Προτάσεις

Πολιτικής”.
Διάχυση/Community Building
Στην κατηγορία της Διάχυσης στόχος είναι να υπάρξει όπως κάθε χρόνο συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ
σε συνέδρια όπως η Fosscomm 2015 και το Commons Fest που διοργανώνεται φέτος για τέταρτη
συνεχή χρονιά για το 2ο τρίμηνο του 2016. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 θα υπάρξει συμμετοχή
σε διεθνή συνέδρια όπως είναι το FOSSDEM. Στο δεύτερο τρίμηνο θα υπάρξει συμμετοχή στο
Athens Science Festival 2016, θα συνεχιστεί η δράση για τα Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά με
δεύτερο κύκλο μαθημάτων. Επίσης θα υπάρξει συμμετοχή και διοργάνωση στο τρίτο τρίμηνο του
χρόνου στο Open Data Day 2016. Τέλος, θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Κόμβου
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Τεχνόπολη και του Europe Enterprise Network.
Έργα (Projects)

Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι θα
συνεχιστεί η συνεργασία της ΕΕΛ/ΛΑΚ με το δίκτυο Europe Enterprise Network – Hellas μέσα από
το ΕΚΤ που είναι συντονιστής του δικτύου. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ότι θα συνεχιστεί η
συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο έργο που αφορά τη δημιουργία κόμβου Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στην Τεχνόπολη. Επίσης ότι θα υπάρξει συνεργασία με το ΙΠΣΥ/ΕΚ “ΑΘΗΝA”
για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο INNOVATHENS. Επιπλέον, θα συνεχιστεί η “Έξυπνη
πόλη” SmartCities, OpenDataInstitute, NODE Athens, το OpenBudgetParternship και οι Μονάδες
Αριστείας.
Επίσης, ενημέρωσε ότι θα συνεχιστεί το τριετές ευρωπαϊκό έργο που θα συμμετέχει η ΕΕΛ/ΛΑΚ,
το Your Data Stories. Το έργο αυτό έχει στόχο να προωθήσει την καινοτομία, την παροχή
καλύτερων υπηρεσιών με λιγότερα χρήματα, να βελτιώσει το σχεδιασμό, την αύξηση της
διαφάνειας, καθώς και τη μείωση της διαφθοράς.
Ακόμη, παρουσιάστηκε το νέο τριετές ευρωπαϊκό έργο που θα συμμετέχει η ΕΕΛ/ΛΑΚ, το
SLIDEWIKI με στόχο τη δημιουργία μια μεγάλης κλίμακας συνεργατικής πλατφόρμας γύρω από το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα δύο έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν σε
συνεργασία με το

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού το OpenGreece για τη

δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας στις ανοιχτές τεχνολογίες και τα Κέντρα
Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Συνεργασίες
Σχετικά με τις Συνεργασίες ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι στόχος
είναι να αναπτυχθούν μέσα στο 2016 συνεργασίες τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς
αλλά και να υπάρξουν εξειδικευμένα πλαίσια συνεργασίας με τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης, έγινε
αναφορά για την συνεργασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί με την Περιφέρεια Αττικής και τη
μετάβαση που επιθυμούν να κάνουν στο Ανοιχτό Λογισμικό. Επίσης πρόκειται να συνεχιστεί η
συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρία ΔΙΑΖΩΜΑ, με στόχο τον εμπλουτισμό του
openstreetmap Και της wikipedia στον τομέα του πολιτισμού και των αρχαίων θεάτρων. Επίσης
θα συνεχιστεί η συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση καθώς και
το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τέλος, πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με
φορείς του εξωτερικού όπως είναι το FSFE και το OpenForum Europe.

3. Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΕΕΛ/ΛΑΚ και τους βασικούς συνεργάτες της από τη
Γενική Διευθύντρια
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στην Γενική Διευθύντρια της ΕΕΛ/ΛΑΚ, κ.

Δέσποινα Μητροπούλου όπου ενημερώνει το συμβούλιο για τους βασικούς συνεργάτες και τη
λειτουργία της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Αναλυτικά ενημερώνει ότι οι βασικοί συνεργάτες είναι: η Παρασκευή
Πετσιώτη (Office Administration), ο Κώστας Παπαδήμας (Community Officer), ο Νίκος Κοσκινάς
(System Administrator) και ο Γιάννης Ξυδιάς (Web Development). Ενώ οι συνεργάτες της ΕΕΛ/ΛΑΚ
όπου συμβάλουν εθελοντικά στις δράσεις της είναι: ο Θανάσης Δεληγιάννης για τις Ανοιχτές
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, ο Αλέξανδρος Νούσιας για τις άδειες CC, και Νομικά Θέματα, ο
Βασίλης Ντανοβασίλης για την Υποστήριξη Εκδηλώσεων, ο Γιάννης Ράπτης για τα Ανοιχτά
Δεδομένα, ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης για τις Δράσεις με το Δήμο Αθηναίων, ο Φώτης Ρούτσης για
τα Ανοιχτά Δεδομένα και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, ο Αλέξανδρος Μελίδης για την Ανοιχτή
Διακυβέρνηση και ο Μιχάλης Παρασκευάς για το Ανοιχτό Λογισμικό στην Εκπαίδευση.
Επίσης αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες που έχει κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα και με τον ορισμό
αρμοδιοτήτων που συμφωνήθηκαν όταν συγκροτήθηκε το ΔΣ σε Σώμα. Αναλυτικά: ο Θεόδωρος
Καρούνος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την λειτουργία, ο Νεκτάριος Κοζύρης είναι
υπεύθυνος για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ο Μιχάλης Βαφόπουλος είναι
υπεύθυνος για τα Ανοιχτά Δεδομένα, ο Βασίλης Βλάχος είναι υπεύθυνος για την Ιδιωτικότητα και
την Ασφάλεια, ο Παναγιώτης Κρανιδιώτης είναι υπεύθυνος για τη Δημόσια Διοίκηση και την
Αυτοδιοίκηση, ο Γιάννης Σταμέλος είναι υπεύθυνος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την
Έρευνα, ο Δημήτρης Κυριακός είναι υπεύθυνος για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και ο Πρόδρομος Τσιαβός είναι υπεύθυνος για το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τα
Πνευματικά Δικαιώματα.
Ακόμη αναφέρθηκε στο συντονισμό της εταιρείας ο οποίος επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους:
Με το Σύστημα Διαχείρισης Εργασιών https://team.ellak.gr, όπου αναγράφονται οι εργασίες που
ανατίθενται και υλοποιούνται καθημερινά. Επίσης στην αρχή της ημέρα πριν την έναρξη
εργασιών γίνεται ένας Προγραμματισμός Εργασιών με το τι εργασίες πρόκειται να υλοποιηθούν
μέσα στην ημέρα. Επίσης πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα Συνάντηση Απολογισμού της
εβδομάδας

που

πέρασε

και

Προγραμματισμό

για

την

εβδομάδα

που

διανύεται.

Τέλος

πραγματοποιείται Μηνιαία Συνεδρίαση από τα Μέλη του ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Στη συνέχεια έγινε μια μικρή αναφορά στα οικονομικά, τα οποία συζητήθηκαν αναλυτικά στα
επόμενα θέματα.

Στη συνέχεια η Γενική Διευθύντρια έδωσε το λόγο στον κ. Παπαδήμα όπου και ενημέρωσε για τις
ομάδες εργασίες που έχουν συσταθεί στην ΕΕΛ/ΛΑΚ. Αυτές είναι:
1. Ανοιχτά Πρότυπα και Άδειες Λογισμικού
2. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
3. Ανοιχτή Διακυβέρνηση
4. Ανοιχτό Λογισμικό

5. Ανοιχτό Περιεχόμενο
6.

Ανοιχτά Δεδομένα

7.

Ανοιχτό Υλικό & Ασύρματα δίκτυα

8.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Στόχος των ομάδων είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις προώθησης της ανοιχτότητας από την ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Αναλυτικά η ομάδα εργασίας για τα Ανοιχτά δεδομένα, όπου υπεύθυνο μέλος ΔΣ είναι ο κ. Βαφόπουλος, έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση
δράσεων για την προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Δεδομένων. Συγκεκριμένα, 60 συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα, έχει δημιουργηθεί λίστα αλληλογραφίας για την ενημέρωση και επικοινωνία της ομάδας, έχουν ήδη γίνει 2 συναντήσεις των μελών της
ομάδας και δημιουργήθηκαν 3 υποομάδες πραγματοποιείται αρθρογραφία στο blog της ομάδας
opedata.ellak.gr και στο odi.ellak.gr, έχει ξεκινήσει προσπάθεια για την καταγραφή και την επικαιροποίηση συνόλων ανοιχτών δεδομένων και παράλληλα γίνεται παρακολούθηση του νομοθετικού
πλαισίου. Η ομάδα επίσης συνεργάζεται με την ομάδα του odi athens node και συμμετέχει στις εκδηλώσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα ανοιχτά δεδομένα.
Αναφορικά με την Ομάδα εργασίας για τα Ανοιχτά Πρότυπα και τις άδειες λογισμικού, υπεύθυνο
μέλος ΔΣ είναι ο κ. Τσιαβός. Κύριος στόχος της ομάδα εργασίας είναι να ενημερώσει, να

ευαι-

σθητοποιήσει και να προωθήσει τα ανοιχτά πρότυπα και τις άδειες creative commons. Συγκεκριμένα, 87 συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα, έχει δημιουργηθεί
λίστα αλληλογραφίας για την ενημέρωση και επικοινωνία της ομάδας, έχουν ήδη γίνει 2 συναντήσεις των μελών της ομάδας και πραγματοποιείται αρθρογραφία στο blog της ομάδας.
Αναφορικά με την ομάδα εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό, υπεύθυνο μέλος ΔΣ είναι ο κ. Στα μέλος. Κύριος στόχος της ομάδα εργασίας είναι να λειτουργήσει ως πυρήνας προώθησης του
ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού και συνεργασίας με τις κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ.
Συγκεκριμένα 87 συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα, έχει δημιουργηθεί λίστα αλληλογραφίας για την ενημέρωση και επικοινωνία της ομάδας, έχουν ήδη γίνει
2 συναντήσεις των μελών της ομάδας, πραγματοποιείται αρθρογραφία στο blog της ομάδας και
έχει ήδη οργανώσει 6 εκδηλώσεις σε συνεργασία με διάφορες κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ.
Αναφορικά με την Ομάδα εργασίας για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων υπεύθυνο μέλος ΔΣ είναι ο κ. Βλάχος. Κύριος στόχος της ομάδα εργασίας είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να προωθήσει για θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας. Συγκεκριμένα, 37 συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα έχει δημιουργηθεί λίστα αλληλογραφίας για την ενημέρωση και επικοινωνία
της ομάδας, έχουν ήδη γίνει 2 συναντήσεις των μελών της ομάδας και δημιουργήθηκε ομάδα αρθρογραφίας,

σχεδιάζεται η δημιουργία ομάδας για συμμετοχή στην Άσκηση Κυβερνοάμυνας Πανόπτης και συμμετείχε με παρουσίαση για την κυβερνοασφάλεια στην FOSCOMM και οργάνωσε εκδήλωση σε συνεργασία με το OWASP.
Αναφορικά με την Ομάδα εργασίας

για τo Ανοικτό Hardware και Ασύρματα Δίκτυα, υπεύθυνο

μέλος ΔΣ είναι ο κ. Κρανιδιώτης. Κύριος στόχος της ομάδα εργασίας είναι να προωθήσει το ανοιχτό hardware και συνεργαστεί με τις κοινότητες ανοικτού υλικού και δικτύων.
Συγκεκριμένα, 67 συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα, δημιουργήθηκε λίστα αλληλογραφίας για την ενημέρωση και επικοινωνία της ομάδας, έχει ήδη γίνει 1 συνάντηση των μελών της ομάδας, δημιουργήθηκε ομάδα αρθρογραφίας και οργάνωσε διήμερη εκδήλωση σε συνεργασία με το ΑWMN.
Αναφορικά με την ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, υπεύθυνο μέλος ΔΣ είναι ο κ.
Καρούνος. Κύριος στόχος της

ομάδα εργασίας να μελετήσει την εφαρμογή της ατζέντας της

ανοιχτής διακυβέρνησης και να επεξεργάζεται προτάσεις πολιτικής.
Συγκεκριμένα, 35 συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα, δημιουργήθηκε λίστα αλληλογραφίας για την ενημέρωση και επικοινωνία της ομάδας, έχει ήδη γίνει 1 συνάντηση των μελών της ομάδας και δημιουργήθηκε ομάδα αρθρογραφίας.
Αναφορικά με την Ομάδα εργασίας για το Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαίδευση, υπεύθυνο μέλος
ΔΣ είναι ο κ. Κυριακός. Κύριος στόχος της ομάδας εργασίας είναι η προώθηση των ανοιχτών εκ παιδευτικών πόρων και του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 89 συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον συμμετοχής στην ομάδα, δημιουργήθηκε λίστα αλληλογραφίας
για την ενημέρωση και επικοινωνία της ομάδας, έχουν ήδη γίνει 2 συναντήσεις των μελών της
ομάδας και δημιουργήθηκε ομάδα αρθρογραφίας.
Τέλος, αναφορικά με την ομάδα Εργασίας για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, υπεύθυνο μέλος ΔΣ είναι ο κ. Κοζύρης. Κύριος στόχος της ομάδας εργασίας είναι να καταγράφει τις
εξελίξεις στα θέματα που αφορούν καινοτόμες λύσεις ανοιχτών τεχνολογιών για την στήριξη της
επιχειρηματικότητας.
Συγκεκριμένα, μέχρι και σήμερα 31 συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στην
ομάδα, Δημιουργήθηκε λίστα αλληλογραφίας για την ενημέρωση και επικοινωνία της ομάδας και
μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει η πρώτη συνάντηση της ομάδας.

4. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από
κάθε μέλος της εταιρείας
Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης, αποστάλθηκε σε όλα τα μέλη η εξής φόρμα
https://ellak.gr/apologismos-ton-draseon-melon-tis-eellak-gia-to-etos-2015/,

όπου

συμπλήρωσαν

τις δράσεις του ο κάθε φορέας. Αυτές οι δράσεις συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν από το κάθε
παρόν εκπρόσωπο φορέα στην παρούσα Συνέλευση.

Το λόγο πήρε η κ. Φουντά, εκπρόσωπος του ΤΕΙ Αθήνας όπου ανέφερε τη συμμετοχή του
Ιδρύματος στις Μονάδες Αριστείας και ότι από αυτή την πετυχημένη δράση δημιουργήθηκε νέα
ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού, όπου ονομάζεται ΚΕΛ/ΛΑΚ/ΑΥ. Μια πρόταση της κ. Φουντά ήταν να
διοργανωθούν σεμινάρια github καθώς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να αποτυπώνεται η
εργασία των ανθρώπων που ασχολούνται με το Ανοιχτό Λογισμικό. Επίσης έθεσε ως θέμα την
επιβράβευση των φοιτητών να ασχολούνται με καινοτόμα projects στις ανοιχτές τεχνολογίες
ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι. Ο κ. Σπινέλλης πρότεινε να γίνονται εργασίες πάνω στο
ΕΛ/ΛΑΚ μέσω μαθημάτων, ώστε να επιβραβεύονται με βαθμούς.
Έπειτα το λόγο πήρε ο κ. Καβάσσαλης και ανέφερε ότι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω των
σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες Αριστείας έδιναν Μονάδες ECTS όπου και
έδιναν μεγάλο κίνητρο στους φοιτητές να συμμετέχουν. Επίσης μεγάλο κίνητρο δόθηκε και με τη
συνεργασία που είχαν συνάψει με τους Μαστιχοπαραγωγούς στη Χίο και δήλωσαν ενδιαφέρον και
άλλες ομάδες εκτός των φοιτητών.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Στέλλας, εκπρόσωπος του Hellug σημειώνοντας ότι ο φορέας του
έχει αποδυναμωθεί λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Έχουν συνεργαστεί με αρκετά σχολεία
και με εθελοντική υποστήριξη σε θέματα ΕΛ/ΛΑΚ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Πειραιά με στοχευμένες λύσεις πάνω σε ΕΛ/ΛΑΚ.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κυριακός, και ανέφερε ότι έχει παρατηρήσει μείωση των
εγγραφών στο φορέα του. Επίσης ανέφερε ότι η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ), η ομάδα
Κοινωνικής Μέριμνας στην Πληροφορική (ICT4dascgr) και ο διεθνής οργανισμός Sahana
συνεργάζονται για την υποστήριξη των προσφύγων και των εθελοντικών ομάδων στα νησιά
πρώτης υποδοχής. Η πλατφόρμα Sahana είναι διεθνώς βραβευμένο ελεύθερο λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ)
για τη διοικητική υποστήριξη (logistics) ομάδων εθελοντών/διάσωσης, οργανισμών παροχής
βοήθειας και ΜΚΟ αρωγής σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών. Με την
επιχειρησιακή ανάπτυξη της πλατφόρμας στην Ελλάδα ενισχύεται καθοριστικά η διοικητική
υποστήριξη (logistics) των ομάδων, των οργανισμών, αλλά και των μεμονωμένων εθελοντών που
εμπλέκονται ενεργά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και η καλύτερη συνεργασία τους
με τις μεγαλύτερες ΜΚΟ και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Παράλληλα συνδιοργανώνουν
Φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, κάνουν δωρεές σε σχολεία και παρεμβαίνουν στην Δημόσια
Διοίκηση σχετικές με την Παιδεία με τη μορφή επιστολών.
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. Βογιατζής, ανέφερε την διοργάνωση που είχε ο φορέας του στο
19th Panhellenic Conference on Informatics http://pci2015.teiath.gr όπου είχε καλέσει και
εκπρόσωπο της ΕΕΛ/ΛΑΚ και συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος κ. Καρούνος.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Καρούνος ο οποίο ανέφερε ότι υπάρχουν στο ΕΜΠ220 εργαστήρια.
Αυτό καθιστάσχεδόν αδύνατοτην εγκατάσταση ΕΛ/ΛΑΚ. Παρόλααυτά έχει προτείνει στο

συμβούλιο να εισχωρήσει το ΕΛ/ΛΑΚ στο ΕΜΠ με μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω στις ανοιχτές
τεχνολογίες καθώς και να συμπεριληφθεί σε προπτυχιακά μαθήματα. Υπάρχει βέβαια και η ενεργή
κοινότητα FOSS του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Λουρίδας ο οποίος ανέφερε ότι όλες οι λειτουργίες και τα έργα
του ΕΔΕΤ βασίζονται στις Ανοιχτές Τεχνολογίες. Επίσης έθιξε και το ζήτημα της ποιότητας στον
Εύδοξο.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κακλαμάνης, όπου ανέφερε ότι συμμετέχουν σε διάφορα ΕΣΠΑ
έργα στο Ανοιχτό Λογισμικό. Εστιασμένη δραστηριότητα στο ΙΤΥΕ είναι η υποστήριξη
εργαστηρίων σε δράσεις ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτού περιεχομένου όπως είναι το
Φωτόδεντρο όπου γίνονται εκπαιδεύσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για
την ανάρτηση ψηφιακού περιεχομένου.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Βαρλάμης, ανέφερε ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα στις
Ανοιχτές Τεχνολογίες στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Παράδειγμα αυτού είναι ότι τέσσερα μέλη
ΔΕΠ άνοιξαν τα συγγράμματά τους στο κοινό. Επίσης έχουν σχεδόν καταργήσει το SPSS στα
μαθήματά τους και χρησιμοποιούν πλέον το ελεύθερο πρόγραμμα R. Επίσης έχουν έντονη
δραστηριότητα και στο github. Ακόμη με τις Μονάδες Αριστείας έχουν ανοίξει τους ορίζοντές
τους και έχουν διεξάγει hackathons καθώς και έχει συσπειρωθεί η ομάδα που υποστηρίζει τις
ανοιχτές τεχνολογίες (περίπου 25 μέντορες), Επίσης έχει δημιουργηθεί και γωνιά της ΕΕΛ/ΛΑΚ
στην βιβλιοθήκη τους, Τέλος, έδωσε τροφή για σκέψη με την πρόταση για τη δημιουργία ενός
largescale project από την ΕΕΛ/ΛΑΚ όπου θα συμμετέχουν φοιτητές από τα ιδρύματα των μελών
που μετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ορφανουδάκης, ανέφερε ότι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε
εργασιακό περιβάλλον χρησιμοποιείται ubuntu. Επίσης ανοιχτά εργαλεία στα μαθήματα, moocs.
Ακόμα κάθε χρόνο διοργανώνονται κύκλοι σεμιναρίων όπου συμμετέχουν πάνω από 300 φοιτητές
από όλη την Ελλάδα χρησιμοποιώντας εργαλεία του ΕΑΠ. Ακόμη έχουν δωρίσει 30 κιτ arduino σε
σχολεία και έχουν εκπαιδεύσει καθηγητές σε scratch.
Τέλος, το λόγο πήρε ο κ. Σταμέλος αναφέρει ότι υπήρξε η ιδέα να γίνει κάποια κίνηση προς την
κατεύθυνση της Συνόδου των Πρυτάνεων, αλλά στα τελευταία χρόνια διαρκώς τα ΑΕΙ είναι σε
αναστάτωση λόγω των διαρκών αναταράξεων από τις νομοθετικές αλλαγές (ΑΘΗΝΑ Ι, νόμος που
καθιερώνει τα ΔΣ, νέος νόμος που καταργεί τα ΔΣ) ή άλλα κορυφαία θέματα, π.χ. απολύσεις
διοικητικού προσωπικού. Προτιμήθηκε η όποια διάχυση του ΕΛ/ΛΑΚ να γίνει μέσα από τις Μ.Α.
Σε επίπεδο ΑΠΘ ετοιμάζεται εισήγηση για υιοθέτηση του Alfresco σε όλο το εύρος του Ιδρύματος
(2000 καθηγητές, 1000 υπάλληλοι) σε αντικατάσταση της εμπορικής εφαρμογής ΠΑΠΥΡΟΣ.
Υπάρχει η ιδέα να αποκτηθεί τεχνογνωσία από το ΑΠΘ που θα μπορεί να παρασχεθεί ως υπηρεσία
και σε άλλα ΑΕΙ. Επίσης αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δραστηριότητα της Μ.Α. τον
Ιούλιο 2015. Συνεχίστηκε όμως η δραστηριότητα της Μ.Α. με τη διοργάνωση του 4ου Σχολείου
Κώδικα το Δεκέμβριο. Αναπτύχθηκαν αρκετές εφαρμογές, μεταξύ των άλλων: Recommendation

για ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαχείριση πολυχώρου, κρυπτογραφημένο chatting για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Δ,
μικροεφαρμογές υγείας για ενίσχυση της μνήμης ασθενών, κλπ. Ακόμη αναπτύχθηκε μία απλή
εφαρμογή για ενημέρωση σχετικά με ΕΛ/ΛΑΚ και ανοικτές τεχνολογίες για τους επισκέπτες της
Βιβλιοθήκης ΑΠΘ στο stand της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης έγινε παρουσίαση της ιδέας Social Fablab/DiDIY
του Marco Fioretti, για την εφαρμογή και χρήση ανοιχτών σχεδίων (open design, 3D printing) από
κοινότητες (π.χ. αγροτικές). Ακόμη ο κ. Σταμέλος έδωσε συνέντευξη στο ΑΠΕ (<μισή ώρα)
παραμονές Χριστουγέννων και ψάχνει κάποιον για να τη μεταγράψει. Επίσης το Πανελλήνιο
Συνέδριο Στατιστικής ζητάει να γίνει η ΕΕΛ/ΛΑΚ χορηγός (θα μοιράσουν φυλλάδια μας κλπ).
Τέλος, κατατέθηκε πρόταση (YouDeO) στη Δανία στο πλαίσιο του προγράμματος ERSMUS+ που
όμως δεν εγκρίθηκε. Η πρόταση μπορεί να κατατεθεί εκ νέου στη Δανία ή στη Μ. Βρετανία με
προθεσμία τον Απρίλιο, αλλά αυτό απαιτεί ενεργοποίηση του UCL.

5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 7 ης
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-122015
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της
εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης που αφορά
την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015 (επισυναπτόμενο 1).
Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι τα έξοδα της εταιρείας
για την 7η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 131.284,86 ευρώ. Από αυτά τα 49.527,94 ευρώ
δαπανήθηκαν για αμοιβές προσωπικού και 47.150,42 ευρώ για την ανάπτυξη και οικονομική
ενίσχυση έργων ΕΛ/ΛΑΚ και για τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας, ενώ τα
υπόλοιπα 34.605,50 ευρώ δαπανήθηκαν για διάφορες εκδηλώσεις (έξοδα διοργάνωσης, κάλυψη
κόστους μετακίνησης και διαμονής ομιλητών), για έξοδα διάχυσης και προβολής καθώς και για
διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα, και για την υποστήριξη των υπόλοιπων δράσεων της εταιρείας.
Τα έσοδα της εταιρείας για τη 6η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 121.007,47 ευρώ. Τα 121.006,14
ευρώ προήλθαν από έργα και δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με τους εταίρους, και τα 1,33
από πιστωτικούς τόκους.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 7ης
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015, όπως
αυτές επισυνάπτονται στο παρόν.

6. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός)

της 8ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2016 έως 3112-2016,

μετά

των

επ’

αυτού

εκθέσεων

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

και

της

εξελεγκτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της
εξελεγκτικής επιτροπής επί του προϋπολογισμού δαπανών της 8ης εταιρικής χρήσης που αφορά
την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2016 έως 31-12-2016 (επισυναπτόμενο 1).
Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι σύμφωνα με τις δράσεις
που έχει προγραμματίσει η εταιρεία για το 2016 οι δαπάνες της εταιρείας εκτιμάται ότι θα
ανέλθουν περίπου στα 110.700,00 ευρώ. Τα έσοδα προβλέπεται να καλυφθούν από συνεργασίες
με τους φορείς που συμμετέχουν στην εταιρεία και από τη συμμετοχή της εταιρείας σε έργα. Σε
αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ τόνισε ότι στόχος της εταιρείας για την υλοποίηση των
δράσεων του 2016 είναι οι κοινές συνεργασίες με εταίρους οι οποίες θα πρέπει να ενταθούν και
αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα συνεργασίες της ΕΕΛ/ΛΑΚ με μέλη της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της 8ης
εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2016 έως 31-12-2016, όπως
αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.
7. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2015 έως
31-12-2015)
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 7ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2015
έως 31-12-2015)
8. Είσοδος Νέων Εταίρων
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει το αίτημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς να
γίνει νέο μέλος της ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την είσοδο του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην ΕΕΛ/ΛΑΚ.
9. Τροποποίηση Καταστατικού
Δεδομένου ότι πλέον οι δραστηριότητες τις εταιρείας έχουν διευρυνθεί και δεν αφορούν μόνο το
ελεύθερο λογισμικό κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του τίτλου της ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ:
1. Ως προς τους εταίρους με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εταίρων:
•

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που εδρεύει στην Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, ΤΚ 18534
Πειραιάς, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090013502, ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και το οποίο

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον καθ. Νικόλαο Γεωργόπουλο, Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με την απόφαση υπ. Αριθμ. 20133081/2013 του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.255/6.6.2013).

2. Ως προς την επωνυμία της εταιρείας τροποποιείται ο διακριτικός τίτλος «ΕΕΛΛΑΚ –
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών» και με λατινικούς χαρακτήρες η μετάφραση
(GFOSS - Open Technologies Alliance) και προστίθεται ο διακριτικός τίτλος στη
σφραγίδα της εταιρείας. (Άρθρο 1)
3. Ως προς τις εισφορές της εταιρείας προστίθεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΕΛ/ΛΑΚ»
έπειτα και από την είσοδο του 30ου μέλους ανέρχεται στο ποσό των 45.000 ευρώ. (Άρθρο
6)
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο Α' του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο
Καρούνο να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του
καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη
δημοσίευση των ως άνω τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 11ης Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης λύει την συνεδρίαση. Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
8ης Εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Αξία
κτήσεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2015

Ποσά προηγ. χρήσεως 2014

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014

Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
Αξία

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

2.524,07

2.523,94

0,13

0,00

0,00

0,00

1. Καταβλημένο

43.500,00

43.500,00

V.Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

2.524,07

2.523,94

0,13

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως εις νέο

-10.380,68

43.482,44

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων

26.263,16

-17.219,28

15.882,48

26.263,16

59.382,48

69.763,16

11.192,62

3.605,69

3.091,16

1.109,39

10.481,16

9.220,46

24.764,94

13.935,54

84.147,42

83.698,70

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AV)

1. Πελάτες

7.205,48

11. Χρεώστες διάφοροι

999,99

9.982,01

4.945,97 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

17.187,49

5.945,96

210,23

32,67

41.134,54

5.057,76

41.344,77

5.090,43

58.532,26

11.036,39

25.615,03

72.662,31

84.147,42

83.698,70

ΙV. Διαθέσιμα

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Γ+Δ+E)

(Α+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

31ης Δεκεμβρίου 2015 ( 01/01/15 - 31/12/2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2015

Ποσά προηγ. χρήσεως 2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
α.Έσοδα από Π.Υ.

71.526,90

132.640,03

β.'Εσοδα από Επιχορηγήσεις

49.479,24

42.551,23

Σύνολο

121.006,14

Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:

1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

46.981,30

2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

18.457,53

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως

-10.380,68

45.432,50

(+) Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων

26.263,16

-17.219,28

15.882,48

28.213,22

Σύνολο :

175.191,26 ΜΕΙΟΝ :

65.491,99

90.381,63

1. Φόρος Εισοδήματος

55.514,15

84.809,63

Κέρδη προς διάθεση

39.006,77
65.438,83

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014

0,00

-9.924,68

0,00

1.950,06

15.882,48

26.263,16

15.882,48

26.263,16

15.882,48

26.263,16

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
39.006,77

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

45.802,86

ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα

1,33

6,98

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
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354,04

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως

-352,71

182,00

-10.277,39

-175,02
45.627,84

Ο

Ο

Πρόεδρος

Λογιστής

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

15,00

0,08

Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

118,29

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)

-103,29

195,42

-10.380,68

-195,34
45.432,50

ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

2.523,94

Μείον: Πο από αυτές ενσώματες στο λειτ. Κόστος

2.523,94

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ

0,00
0,00
-10.380,68

0,00

0,00
45.432,50

Σπινέλλης Διομήδης
ΑΔΤ: ΑΚ 031548

Φρουντζής Παναγιώτης
ΑΔΤ: ΑΖ 525427
Αρ.Αδ. ΟΕΕ 15457

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2015 ( 01/01/15 - 31/12/2015)
Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2015

Ποσά προηγ. χρήσεως 2014

ΧΡΕΩΣΗ

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014

ΠΙΣΤΩΣΗ

4. Οργανικά Έξοδα
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

49.527,94

20.612,38

- Αμοιβές & έξοδα τρίτων

31.130,67

61.808,96

- Παροχές τρίτων

10.757,24

14.612,08

5.262,51

8.941,37

- Φόροι τέλη

1. Πωλήσεις
- Υπηρεσιών
- Επιχορηγήσεις

Διάφορα έξοδα

- Έσοδα κεφαλαίων

- Έξοδα μεταφορών
- Έξοδα ταξιδίων
- Έξοδα προβολής & διαφημίσεως

116,26

0,00

20.289,06

9.963,24

8.719,02

12.292,82

- Έντυπα & γραφικη ύλη
- Διάφορα έξοδα

369,14

54,90

2.235,04

1.102,65

354,04

182,00

- Τόκοι & συναφή έξοδα
- Αποσβέσεις παγίων

2.523,94

131.284,86

0,00

71.526,90

132.640,03

49.479,24

42.551,23

1,33

6,98

121.007,47

175.198,24

2. Λοιπά οργανικά έσοδα

129.570,40

Συνολικό κόστος εσόδων

131.284,86

129.570,40

Κέρδη εκμεταλλεύσεως

-10.277,39

45.627,84

ΣΥΝΟΛΟ

121.007,47

175.198,24

ΣΥΝΟΛΟ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016
Ο
Πρόεδρος

Ο
Λογιστής

Σπινέλλης Διομήδης
ΑΔΤ: ΑΚ 031548

Φρουντζής Παναγιώτης
ΑΔΤ: ΑΖ 525427 / Αρ.Αδ. ΟΕΕ 15457

ΕΛΛ/ΛΑΚ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
α/α
1

Περιγραφή
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

3

210,16

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ALPHA

41134,54

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

17.187,49

ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ. ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛ. ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ

4.500,00

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.205,48

5482,01

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

9.384,80

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

614,50

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.098,00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

1.143,05

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

4

29,25

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

2.500,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ

7.878,68

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ. & ΜΗ ΕΛ. ΕΠ.

1.958,23

Φ.Μ.Υ.

367,87

Φ.Π.Α.

5.552,58

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

187,50

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
5

6

Υποχρεώσεις

41.344,70

ΤΑΜΕΙΟ

2

Απαιτήσεις &
διαθέσιμα

21,72

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.091,16

Ι.Κ.Α.

3.091,16

ΕΤΑΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

39.000,00

Σύνολα
Υπόλοιπα διαθεσίμων

58.532,19
-822,45

59.354,64

α/α

Περιγραφή

1

Υπόλοιπα διαθεσίμων

2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

-822,45

111.500,00

Υποστήριξη δράσεων δικτύου - Open innovation

17.500,00

HOMER

20.000,00

YDS

38.000,00

SlideWiki

36.000,00

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

350,00

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

350,00

4

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

55.000,00

5

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

10.000,00

6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

45.500,00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

15.000,00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ

10.000,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ

5.000,00

ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

1.500,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

4.000,00

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
8

10.000,00

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

200,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

200,00

Σύνολα
Πλεόνασμα

111.027,55
327,55

110.700,00

