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Θέμα: Πρόταση Συνεργασίας

Αξιότιμε κ. Μακρή,

Επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / 
Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) και τις δράσεις που αναπτύσσει. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, 
 ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και  
κοινωφελείς φορείς, αναλυτικά στοιχεία για την εταιρεία υπάρχουν στον δικτυακό τόπο www.eellak.gr. 
Είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση,  
ανάπτυξη και χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών 
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής(open hardware) στην εκπαίδευση, το δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις, 
ενώ παράλληλα φιλοδοξεί  να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές 
τεχνολογίες.

Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ,  συνεργάζεται  με  τα  Creative  Commons  (http://wiki.creativecommons.org/Greece) 
προωθώντας τις άδειες Creative Commons στην Ελλάδα. Οι άδειες Creative Commons αποτελούν 
τυποποιημένα νομικά εργαλεία που επιτρέπουν στο δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον 
οποίο θα διαθέτει το πνευματικό του δημιούργημα (από μουσική και κείμενο μέχρι οπτικό-ακουστικά 
και  καλλιτεχνικά  έργα).  Κατά  αυτό  τον  τρόπο  αυξάνεται  η  προσβασιμότητα  στο  περιεχόμενο  και 
επιτρέπεται  η  νόμιμη  χρήση  περιεχομένου  σε  υπηρεσίες  κοινωνικής  δικτύωσης,  όπως  ιστολόγια, 
κοινωνικά δίκτυα, και πλατφόρμες συμμετοχικής δημιουργίας (wikis, κλπ).  Επίσης η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι 
ιδρυτικό  μέλος  του  COMMUNIA  ASSOCIATION (http://www.communia-association.org/).  Το 
Communia  Association  είναι  μη  κερδοσκοπικός  οργανισμός  που  έχει  ως  στόχο  την  προώθηση, 
ενίσχυση και εμπλουτισμό των Δημοσίων Αγαθών - Public Domain (Δημόσια Πληροφορία η οποία 
είναι  ελεύθερη  πνευματικών  δικαιωμάτων  -  περισσότερες  πληροφορίες  υπάρχουν  στο 
http://publicdomainmanifesto.org/manifesto).

Με την υιοθέτηση  λύσεων Ανοιχτού  Λογισμικού προκύπτουν σημαντικά οικονομικά  οφέλη, 
τόσο  από  την  εξοικονόμηση  πόρων,  καθώς  δεν  δημιουργούνται  απαιτήσεις  για  την  αγορά  και 
ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού, αλλά και  από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,  καθώς  
δίνεται η δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παραμετροποιούν και προσαρμόζουν ανοιχτό 
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λογισμικό να αναπτύσσουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες που είναι αξιοποιήσιμες και διεθνώς.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει  τη θετική συνεισφορά του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού 
Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην τοπική οικονομία, ιδιαίτερα σε χώρες με μικρότερα παραγωγικά μεγέθη, όπως 
η Ελλάδα. Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, εκτός από το οικονομικό όφελος, λόγω του τρόπου απόκτησης, παρέχει  
πιο πολλές επιλογές χωρίς να κλειδώνονται τα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό, ενώ δίνει 
πλήθος πλεονεκτημάτων σε θέματα ασφάλειας, πολλαπλών επιλογών στην συντήρηση, δυνατότητα 
εσωτερικής ανάπτυξης κλπ. Το πιο σημαντικό είναι ότι η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει στην τοπική 
ανάπτυξη και βοηθάει   την τοπική αγορά πληροφορικής. Αντί τα χρήματα να καταλήγουν σε 
ελάχιστες  εταιρείες  κατασκευής  λογισμικού  (σχεδόν  αποκλειστικά  στο  εξωτερικό), 
διοχετεύονται  σε  τοπικές  εταιρείες  που  παρέχουν  υπηρεσίες  υποστήριξης  και 
παραμετροποίησης  του  λογισμικού  συμβάλλοντας  έτσι  στην  δημιουργία  νέων  θέσεων 
εργασίας και στην μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Μέσα  στα  τέσσερα  χρόνια  λειτουργίας  της  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  έχει  αναπτύξει  διάφορες  δράσεις  και 
πρωτοβουλίες για να προωθήσει  το Ελεύθερο Λογισμικό,  το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις Ανοιχτές 
Τεχνολογίες.  Συνοπτικά μερικές από αυτές τις  πρωτοβουλίες είναι:  η  Ελληνοποίηση και  Ανάπτυξη 
ΕΛ/ΛΑΚ  λογισμικών,  η  συμμετοχή  σε  σχετικά  συνέδρια  και  ημερίδες  αλλά  και  η  διοργάνωση 
συνεδρίων με σκοπό την ενημέρωση και τη διάχυση της γνώσης και των νέων εξελίξεων σχετικά με το 
Ελεύθερο  Λογισμικό,  το  Ανοιχτό  Περιεχόμενο  και  τις  Τεχνολογίες  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής,  η 
πρωτοβουλία  OLPC  στα  Ελληνικά  σχολεία  (http://www.re-public.gr/olpc/),  το  open  wifi  project 
(www.openwifi.gr), η πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia (mycontent.ellak.gr), 
η δράση “Ημέρες Συνεργασίας” (http://go.eellak.gr/  imeres  -  sinergasias  ) και άλλες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και διευρυνθεί παγκόσμια κινήματα τα οποία υποστηρίζουν το 
ανοιχτό περιεχόμενο, τις ανοιχτές τεχνολογίες, την ελεύθερη διάδοση της γνώσης αλλά και την ανοιχτή 
πρόσβαση στη δημόσια  πληροφορία.  Στην  περίοδο κρίσης  που ζούμε σήμερα,  πρέπει  να  ληφθεί  
υπόψη ότι η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού 
Περιεχομένου  και  των  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  προωθούν  τη  διαφάνεια,  δημιουργούν  συνθήκες 
αντιμετώπισης της διαφθοράς,  ενισχύουν την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια  πληροφορία και  
ενισχύουν την τοπική οικονομία υπηρεσιών με νέες θέσεις εργασίας θέτοντας έτσι τις βάσεις για ένα 
μοντέλο  βιώσιμης  ανάπτυξης  που  αποτελεί  και  το  κύριο  ζητούμενο  των  καιρών  μας.  Ειδικότερα,  
αποφεύγονται  επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζονται στην απλή διανομή αδειών λογισμικού, του 
οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν ανήκουν καν σε εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων 
και  αναπτύσσονται  μοντέλα  τα  οποία  βασίζονται  στην  τεχνογνωσία  των  ανθρώπων  και  στην 
αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.

Στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε ήδη με πολλά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπου στα περισσότερα εξ  
αυτών έχουν ήδη δημιουργηθεί κοινότητες Ανοιχτού Λογισμικού, θα θέλαμε να σας προτείνουμε το  
σχεδιασμό από κοινού δράσεων για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που προαναφέρθηκαν αλλά και 
μελλοντικών  δράσεων  που  αφορούν  το  Ελεύθερο  Λογισμικό,  το  Ανοιχτό  Περιεχόμενο  και  τις 
Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. 

Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  διευκρίνιση  σχετικά  με  τις  δράσεις  που 
αναπτύσσουμε καθώς και για το πως θα μπορούσε να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας 
μεταξύ της Μονάδας σας και της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

           Με εκτίμηση,        
Ο πρόεδρος ΔΣ            

Θεόδωρος Καρούνος      
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