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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα να διανέμονται με ελεύθερες άδειες χρήσης

Ο περιορισμός της πρόσβασης στο λογισμικό και τα αποτελέσματα (όπως η επιστημονική και
ιατρική έρευνα, οι εκπαιδευτικοί πόροι, το εκπαιδευτικό υλικό, και τα δεδομένα του δημόσιου τομέα)
έργων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, εμποδίζει την καινοτομία κι έχει ως αποτέλεσμα οι
φορολογούμενοι να πληρώνουν δύο φορές για τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα.

Οι ισχυρές και εκτελεστέες πολιτικές σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση, θα πρέπει να είναι βασική
προϋπόθεση των δημόσιων επιχορηγήσεων. Κάνοντας υποχρεωτική τη διάδοση της γνώσης,
των δεδομένων και του λογισμικού με ανοιχτά πρότυπα και άδειες ελεύθερου λογισμικού,
σε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται δημόσια, εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ο
αντίκτυπος των κονδυλίων επιχορήγησης.

Η χρήση ανοιχτών αδειών για τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα, έχει πολλαπλά οφέλη για το
κοινό. Για παράδειγμα, η κοινή χρήση δεδομένων και κώδικα, επιτρέπει τη συνεργασία των
ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη συνεχή βελτίωση τους. Κάνει την πρόσβαση
ευκολότερη και φθηνότερη με την πάροδο του χρόνου, επειδή η γνώση μοιράζεται ευρέως
και επαναχρησιμοποιείται αντί να κλειδώνεται από πνευματικά δικαιώματα και αποκλειστικές
άδειες που ωφελούν μόνο ένα μικρό αριθμό των κατόχων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, αυξάνει
την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των κονδυλίων επιχορήγησης από τους
κρατικούς φορείς μιας και είναι εγγυημένα για πάντα, τα δικαιώματα πρόσβασης και
επαναχρησιμοποίησης σε πράγματα που πληρώνουμε όλοι μαζί, όπως η επιστημονική και
ιατρική έρευνα, οι εκπαιδευτικοί πόροι, το λογισμικό, το εκπαιδευτικό υλικό, και τα δεδομένα του
δημόσιου τομέα.

Η πρόταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι για λογισμικά που αναπτύσσονται
αποκλειστικά για χρήση από φορείς του δημόσιου τομέα, ο πηγαίος κώδικας να εναποτίθεται σε
δημόσιο αποθετήριο (όπως γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας, https://github.com/itminedu) και να
προσφέρονται με ανοιχτή άδεια EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl). Επίσης σε όλα
τα έργα (λογισμικού, περιεχομένου ή/και δεδομένων) που χρηματοδοτούνται δημόσια, προτείνουμε
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(https://github.com/itminedu/ToolKit-Repositories).

_______________________________________________________________________________
Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των
Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων 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. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την
υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και
ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου
Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-wedo/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

