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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ “ΜΟΝΑΔΕ ΑΡΙΣΕΙΑ”
Η Εηαιπεία Ελεύθεπος Λογιζμικού / Λογιζμικού Ανοισηού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr),
ζην πιαίζην ηωλ δξάζεώλ ηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ ελεκεξώλεη όινπο ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο όηη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηωλ Μνλάδωλ Αξηζηείαο ζπγθξνηνύληαη νκάδεο
αμηνινγεηώλ ζε ζέκαηα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ, κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε αηηήζεωλ γηα ηε βξάβεπζε
ζπλεηζθνξώλ ζηελ παξακεηξνπνίεζε/ειιελνπνίεζε αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαζώο θαη γηα ηελ
αμηνιόγεζε/παξαθνινύζεζε πξνηάζεωλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ επέθηαζε ή/θαη αλάπηπμε έξγωλ
αλνηρηώλ ηερλνινγηώλ.
ςνολικά θα επιλεγούν εικοζιένα (21) αξιολογηηέρ οι οποίοι θα ζςμμεηάζσοςν ζηη διαδικαζία
εθελονηικά. Πιο ζςγκεκπιμένα:
Οη αμηνινγεηέο ζα θιεζνύλ λα αμηνινγήζνπλ πξνηάζεηο ζηηο παξαθάηω δύν θαηεγνξίεο:
1. Βπαβεία απιζηείαρ για ζςνειζθοπά ζε έπγα ανοισηού λογιζμικού
Αθνξά ζηελ επηβξάβεπζε ηωλ θαιύηεξωλ ζπλεηζθνξώλ από πξνγξακκαηηζηέο πνπ έρνπλ
εθπαηδεπηεί από Μνλάδεο Αξηζηείαο ζε παξακεηξνπνίεζε ή/θαη εμειιεληζκό ζπγθεθξηκέλωλ έξγωλ.
Θα βξαβεπζνύλ ζπλνιηθά 145 εξγαζίεο, 45 από θάζε θύθιν. Οη πξνγξακκαηηζηέο θαινύληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ κε βάζε ηελ αηνκηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν έξγν.
2. Ενίζσςζη έπγων ανοισηών ηεσνολογιών
Αθνξά ζηελ παξνρή ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο πξνο θπζηθά πξόζωπα, νκάδεο πξνζώπωλ/θνξείο γηα
ηνλ ζρεδηαζκό αλάπηπμε ή επέθηαζε έξγωλ αλνηρηώλ ηερλνινγηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο δέκα (10)
θεμαηικέρ πεπιοσέρ ηωλ Μνλάδωλ Αξηζηείαο. Θα εληζρπζνύλ ελελήληα (90) πξνηάζεηο κε 2-4.000
επξώ, ζε πλαηθόπμερ ανοισηών ηεσνολογιών πνπ είλαη ρξήζηκεο ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα. Η
ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη έπεηηα από πνηνηηθό θαη πνζνηηθό έιεγρν ηωλ παξαδνηέωλ ηεο θάζε
πξόηαζεο.
Όποιορ ενδιαθέπεηαι να ζςμμεηάζσει ωρ αξιολογηηήρ καλείηαι να ζηείλει ηα παπακάηω ζηοισεία:
1. Σπλνπηηθό Βηνγξαθηθό
2. Έξγα αλνηρηώλ ηερλνινγηώλ πνπ έρεη ζπλεηζθέξεη, και ζςγκεκπιμένα για κάθε έπγο:
- Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο
- Σύλδεζκν πξνο ην θεληξηθό δηθηπαθό ηόπν ηνπ έξγνπ
- Σύλδεζκν πξνο ην απνζεηήξην ηνπ θώδηθα
3. Δκπεηξία ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή πεξηνρή
Αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ εξγαδόκελνη ζηνλ ηδηωηηθό ή δεκόζην ηνκέα αιιά θαη όπνηνο έρεη
πξνζόληα ζε κία ή παξαπάλω ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηωλ κνλάδωλ αξηζηείαο αλεμάξηεηα εξγαζηαθήο

ζρέζεο. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ζηο info@eellak.gr, ην
βηνγξαθηθό ηνπο θη έλα ζύληνκν θείκελν κε ηα έξγα θαη ηελ εκπεηξία ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή, ηα
βηνγξαθηθά
πξνηείλεηαη
λα
αθνινπζνύλ
ην
πξόηππν
europass:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose, θαη ην θείκελν λα κελ μεπεξλά ηηο 300
ιέμεηο. H πποθεζμία ςποβολήρ ζςμμεηοσών λήγει ηην Κςπιακή 15 Μαπηίος 2015.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο ζην www.ellak.gr

Γηα ηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ
H κε-θεξδνζθνπηθή Εηαηξεία ΕΛ/ΛΑΚ ηδξύζεθε ην 2008, ζήκεξα απνηειείηαη από 29 Παλεπηζηήκηα,
Εξεπλεηηθά Κέληξα θαη θνηλωθειείο θνξείο. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έρεη ωο θύξην ζηόρν λα ζπκβάιιεη ζηελ
αλνηρηόηεηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηωλ Αλνηρηώλ Πξνηύπωλ, ηνπ Διεύζεξνπ
Λνγηζκηθνύ, ηνπ Αλνηρηνύ Πεξηερνκέλνπ, ηωλ Αλνηρηώλ Γεδνκέλωλ θαη ηωλ Τερλνινγηώλ Αλνηρηήο
Αξρηηεθηνληθήο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηελ Ειιάδα, ελώ
παξάιιεια θηινδνμεί λα απνηειέζεη θέληξν γλώζεο θαη πιαηθόξκα δηαιόγνπ γηα ηηο αλνηρηέο
ηερλνινγίεο. Αλάκεζα ζηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ είλαη ηα πην πνιιά ειιεληθά
Παλεπηζηήκηα θαη Εξεπλεηηθά Κέληξα, ελώ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δξάζεωλ ηεο ε ΕΕΛ/ΛΑΚ βαζίδεηαη
ζηελ ζπλεξγαζία θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ηεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ θαη
δεκηνπξγώλ Ειεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ, Αλνηρηνύ Πεξηερνκέλνπ θαη Τερλνινγηώλ Αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εθπξνζωπεί ηα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece) θαη είλαη ηδξπηηθό
κέινο ηνπ COMMUNIA (http://www.communia-association.org/), είλαη ν ειιεληθόο θόκβνο γηα ην Open Data
Institute
(http://opendatainstitute.org/)
θαη
κέινο
ηνπ
Open
Budget
Initiative
(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/).

Επικοινωνία: Δέζποινα Μηηποπούλος: 210 7474-271, info at ellak.gr

