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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Να διατεθεί ως ανοιχτό λογισμικό το σύστημα δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών

Στις 27 Ιουλίου η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης έπειτα από διαγωνισμό,

ανέθεσε στην Singular Logic την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την δημοπρασία

των τηλεοπτικών αδειών.

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  ΕΕΛΛΑΚ  καλεί  την  Γενική  Γραμματεία
Επικοινωνίας & Ενημέρωσης να υποχρεώσει  με  τη  σύμβαση που θα υπογράψει  με  την
ανάδοχo  εταιρία,  ο  κώδικας  που  θα  αναπτυχθεί  για  το  πληροφοριακό  σύστημα  για  την
δημοπρασία  των  τηλεοπτικών  αδειών  να  διατεθεί  με  την  Ευρωπαϊκή  άδεια ανοιχτού
λογισμικού την “European Union Public Licence (EUPL)”.

Μια άδεια ανοιχτού κώδικα, όπως η EUPL έχει πολλαπλά οφέλη μιας και μέσω του ανοικτού
κώδικα και της χρήσης ανοιχτών προτύπων:

 Εξασφαλίζεται  η διαφάνεια της εφαρμογής και  των διαδικασιών.  Όταν κώδικας

μιας εφαρμογής είναι ελεύθερα προσβάσιμος, πολίτες και οργανισμοί μπορούν να
ελέγξουν την ποιότητα του λογισμικού και να ερευνήσουν για πιθανά σφάλματα που
μπορεί να επιτρέπουν κακόβουλες χρήσεις του.

 Εξασφαλίζεται η συντήρηση και ανάπτυξη  μιας εφαρμογής μιας και ο κώδικας της

εφαρμογής δεν θα βρίσκεται κλειδωμένος σε κάποιο σκληρό δίσκο, αλλά ελεύθερα
προσβάσιμος για όποιον ενδιαφέρεται να τον βελτιώσει.

 Εξασφαλίζεται  η  δυνατότητα επανάχρησιμοποίησης της εφαρμογής και  από

άλλους οργανισμούς χωρίς επιπλέον κόστος.  Η λογική  της      ανάπτυξης  του
λογισμικού του ανοιχτού κώδικα είναι τέτοια η οποία δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω
έρευνας  και  επεξεργασίας  των  προγραμμάτων,  ώστε  να  προσαρμοστούν  και  να
επεκταθούν σε κάθε ανάγκη οποιουδήποτε χρήστη ή οργανισμού.     

 Εξασφαλίζεται  η  διαλειτουργικότητα των  εφαρμογών  με  άλλες  εφαρμογές  που

υπάρχουν ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Στην Ευρώπη η επιλογή του ανοικτού κώδικα είναι η προφανής επιλογή.  Η   Ευρωπαϊκή

Επιτροπή αποφάσισε για τα επόμενα 3 χρόνια μέσω της   DIGIT,  να προωθήσει την χρήση

λογισμικού ανοικτού κώδικα  ως την πρώτη επιλογή για όλα τα νέα έργα ανάπτυξης

λογισμικού  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Σε  αυτό  το  επίπεδο,  η  ΕΕ  έχει  ήδη

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_el.htm
https://ellak.gr/2015/10/anikto-logismiko-ke-stratigiki-aniktou-kodika-tis-ee/
https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/eupl
https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/eupl
https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/eupl


ευθυγραμμιστεί  με  την  πολιτική  ανοικτού  κώδικα,  για  το  λογισμικό  που  αναπτύσσει,

χρησιμοποιώντας  την  άδεια   EUPL της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Παραδείγματα  τέτοιων

εφαρμογών  της  ΕΕ  με  EUPL  είναι  οι  εφαρμογές CEF  eID,  eSignature,  και  eDelivery,

JOINUP, κλπ.

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται

από  30  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: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

https://joinup.ec.europa.eu/interoperability/search
https://joinup.ec.europa.eu/community/cef/og_page/catalogue-building-blocks
https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/eupl

