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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ σε Διαβούλευση

του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  (www.eellak.gr),  στο  πλαίσιο  των

δράσεων της για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και την Ανοιχτότητα συμμετείχε με σχόλιο

στη  διαβούλευση  “Διαδικασίες  κεντρικού  ελέγχου  και  διαφάνειας  στο  σύστημα

παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού

σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις”.

Συγκεκριμένα το σχόλιο αφορούσε στο Άρθρο 1, Πεδίο Εφαρμογής και η πρόταση του

Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι:

(1) Διαλειτουργικότητα – τα μεταδεδομένα και τα συστήματα που δημιουργούνται να

υπακούουν σε  ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τους όρους του Πλαισίου  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης (όπως έχει κυρωθεί με την ΥΑ που είναι εκτελεστική του άρθρου 27 του

Ν. 3731/2008 και όπως προβλέπεται και στο Ν. 3979/2011).

(2)  Ανοικτά  Δεδομένα  –  το  σύνολο  των  δεδομένων  και  των  μεταδεδομένων  που  θα

δημιουργούνται στα πλαίσια των εξής συστημάτων:

• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

• Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και

Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.)

• Ηλεκτρονικό  Σύστημα  Προσδιορισμού  Κόστους  των  Συντελεστών  Παραγωγής

Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.)

• Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.)

• Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)

• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.)

• Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών

έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)

• Ηλεκτρονικό Σύστημα Εκτίμησης Κινδύνου βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω

σεισμού (Η.Σ.Ε.Κ.)
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• Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και

Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.)

να διατίθενται σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4305/2014, ο οποίος ρητώς εισάγει και

καθιερώνει  την αρχή της εξ’  ορισμού ανοιχτής διάθεσης και  περαιτέρω χρήσης της

δημόσιας πληροφορίας και  των συνόλων δεδομένων.  Ως ανοιχτή διάθεση ορίζεται  η

διάθεση με καθόλου ή με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς. Ακολουθώντας τις

διεθνείς  βέλτιστες  πρακτικές  προτείνεται  η  διάθεση  εγγράφων,  πληρφοριών  και

δεδομένων υπό την άδεια CC Αναφορά 4.0 και η διάθεση των μεταδεδομένων υπό την

άδεια CC0.

Δείτε το σχόλιο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΛΛΑΚ εδώ.

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-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr
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