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                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
    ΤΜΗΜΑ Γ΄-ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
           ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
 
Αθήνα, 11-1-2017 
Αρ. Πρωτ.: 4407/Α3 
  

 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 

   E-mail  : jkatop@minedu.gov.gr 
   Πληροφορίες : Ι. Κατωπόδης 
   Τηλέφωνο : 2103443606 

 FAX  : 2103442230 
 

 

 

 

 

      

 
ΠΡΟΣ: 
Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Αυτοτελή 
Τμήματα των: 
- Γενικών Γραμματειών Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
- Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας 
  Γενιάς, 
- Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και 
- Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
(με την παράκληση να ενημερωθούν ηλεκτρονικά όλα 
τα στελέχη του Υπουργείου και των εποπτευόμενων 
φορέων ) 
 
ΚΟΙΝ: 
1) Γραφείο Υπουργού 
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη 
3) Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζουράρι 
 
 
 

 ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για δημιουργία Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

και εποπτευόμενων φορέων » 

                             

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την καλύτερη 

αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του σε θέματα διαλειτουργικότητας, με 

βασικό στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών σε γονείς, μαθητές, φοιτητές, 

επιστημονικό, εκπαιδευτικό προσωπικό και διοικητικούς υπαλλήλους, συγκρότησε και λειτουργεί 

ομάδα προγραμματιστών ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα, πιο αναλυτικές πληροφορίες για 

την ομάδα στο http://ostmgmt.minedu.gov.gr/. Η ομάδα προγραμματιστών λειτουργεί στο πλαίσιο 

της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ και 

συνεργάζεται με αναλυτές προγραμματιστές εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με στελέχη εποπτευόμενων φορέων του, για την υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα. 

 Σκοπός του Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού είναι η δημιουργία και ο 

διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης δεδομένων έμπειρων προγραμματιστών, δυνητικών συνεργατών 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευομένων φορέων του, ώστε: 

 Ομάδες εργασίας που συστήνονται στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων, να αξιοποιούν 
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κατά περίπτωση στελέχη με τεχνογνωσία για τον συνεργατικό σχεδιασμό και υλοποίηση 

έργων, 

 Να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού αριθμού προγραμματιστών µε 

εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα μπορούν να 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών ανοιχτού, στο 

πλαίσιο δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των εποπτευομένων φορέων του. 

  

Καλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με εμπειρία σε έργα ανοιχτού λογισμικού, να 

καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο http://opengov.minedu.gov.gr/mitroo 

       
 
 
 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
    ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Εσωτερική διανομή 
1) Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού 

                      και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
               2) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
               3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Παντή 
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