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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημόσια Διαβούλευση για τις δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ    

Στο  πλαίσιο  της  ετήσιας  γενικής  συνέλευσης  της  Εταιρείας  Ελεύθερου  Λογισμικού 
/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,  www.ellak.gr) που θα πραγματοποιηθεί στις 27 
Ιανουαρίου του 2012 θα παρουσιαστεί ο απολογισμός των δράσεων του 2011 και θα εγκριθεί  
ο προγραμματισμός των δράσεων του 2012.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι:

 - η διεύρυνση της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
 - η αξιοποίηση τεχνολογιών ανοικτής αρχιτεκτονικής, 
 - η ανάδειξη των καινοτομικών προσεγγίσεων,
 - η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, συνεργασίας και διάδοσης τεχνογνωσίας ανάμεσα στις 
κοινότητες, καθώς και 
 -  η  ανάδειξη  των  δυνατοτήτων  και  της  αξίας  του  ανοικτού  περιεχομένου  και  των 
συνεργατικών μοντέλων δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο 

καλούμε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  να  καταθέσουν  τις  προτάσεις  τους  στο 
http://advisory.ellak.gr/ για τις δράσεις που θα ήθελαν να αναλάβει η ΕΕΛ/ΛΑΚ το 2012 
μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Στον ίδιο χώρο υπάρχουν αναλυτικά όλες οι δράσεις που ανέπτυξε η ΕΕΛ/ΛΑΚ το 2011 οι 
οποίες κατηγοριοποιούνται σε 3 βασικούς άξονες.  Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους 
να καταθέσουν τις ιδέες τους για την 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 σύμφωνα με αυτές τις 
3 βασικές κατηγορίες:

 Ανάπτυξη εφαρμογών  

 Δράσεις Προώθησης  

 Υποστήριξη Κοινοτήτων (Community Building)   

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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