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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
6η Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ

Στις  26 Οκτωβρίου  2012 διενεργήθηκε  η  6η Γενική  Συνέλευση των Μελών της  Εταιρείας 
Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr). 

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 24 από τα 26 μέλη της εταιρείας. Τα κύρια θέματα τα  
οποία συζητήθηκαν ήταν ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του διοικητικού συμβουλίου για 
τη διετία 2010-2012 και οι δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν από τα μέλη της εταιρείας 
για τον φορέα τον οποίο εκπροσωπούν σχετικά με την προώθηση του Ανοιχτού Λογισμικού,  
του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Ανοιχτών Τεχνολογιών. 

Στην παρουσίαση του απολογισμού της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο 
Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  τόνισε  ότι  οι  βασικοί  στόχοι  της  εταιρείας  είναι  η  
διεύρυνση της χρήσης του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού στον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, η αξιοποίηση τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής, η ανάδειξη των δυνατοτήτων 
και  της  αξίας  του  ανοικτού  περιεχομένου και  των  συνεργατικών μοντέλων  δημιουργίας 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και η ανάδειξη των καινοτομικών προσεγγίσεων και η 
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας,  συνεργασίας,  προώθησης και  μετάγγισης τεχνογνωσίας 
ανάμεσα στα μέλη της εταιρείας. Από τις παρουσιάσεις των μελών της εταιρείας αξιοσημείωτη 
είναι η πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. 
Φραγκιαδάκη,   για  τη  μετάβαση  που  αποφάσισε  το  Πρυτανικό  Συμβούλιο  σε  χρήση 
εφαρμογής γραφείου ανοιχτού λογισμικού από όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου και για 
την  αποκλειστική  χρήση  αρχείων  ανοιχτού  τύπου  (ODF)  για  την  εσωτερική  διακίνηση 
εγγράφων. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθη ψηφοφορία μεταξύ των μελών για την 
ανάδειξη  του  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  της  νέας  Εξελεγκτικής  Επιτροπής  της 
ΕΕΛ/ΛΑΚ . 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: 
Πρόεδρος: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)
Αντιπρόεδρος: Εύη Σαχίνη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
Μέλη: Βασίλης Βλάχος (ΤΕΙ Λάρισας)
Δημήτρης Κυριακός (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδιος)
Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ιωάννης Σταμέλος (ΑΠΘ)
Πρόδρομος Τσιαβός (κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ) 

Η νέα σύνθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εξής:
Ιφιγένεια Φουντά (ΤΕΙ Αθήνας)
Ιωάννης Κοροβέσης (ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”)
Ιωάννης Φραγκιαδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

http://www.eellak.gr/


Αναλυτικές  πληροφορίες  για  την  εταιρεία,  τα  μέλη  της  και  τα  προηγούμενα  Διοικητικά 
Συμβούλια  υπάρχουν  διαθέσιμα  στη  σχετική  σελίδα  του  δικτυακού  τόπου  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ 
www.eellak.gr. 

Εγκρίθηκε επίσης η είσοδος 3 νέων μελών έπειτα από σχετικά αιτήματά τους στην ΕΕΛ/ΛΑΚ. 
Τα νέα μέλη είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Ελληνικό 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Οι  παρουσιάσεις  που έγιναν στο πλαίσιο  της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΛ/ΛΑΚ από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και  από τα μέλη της εταιρείας, τα πρακτικά της 6ης 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και όλα τα προηγούμενα πρακτικά και παρουσιάσεις υπάρχουν 
διαθέσιμες στη σχετική σελίδα (go.eellak.gr/praktika) του δικτυακού τόπου www.ellak.gr.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ 
H  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα  
(http://eellak.gr/,  ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε  το  2008  από  25  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη  
του  Ελεύθερου  Λογισμικού,  του  Ανοιχτού  Περιεχομένου 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.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr
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