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Θέμα: Αξιοποίηση Ανοιχτών Τεχνολογιών

Επικοινωνούμε μαζί σας από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ,
www.eellak.gr). Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που 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. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ιδρύθηκε το 2008 και σήμερα
αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και
κοινωφελείς φορείς.

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη που γίνεται μαζί σας, αλλά συνέχεια μιας
διαρκούς προσπάθειας του Οργανισμού, να ενημερώνει τη δημόσια διοίκηση για τις
δράσεις του και να την επικουρεί σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση
ανοιχτών τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα. Σκοπός της επικοινωνίας αυτής είναι
να σας μεταφέρει επιγραμματικά τις προτάσεις που υποστηρίζουμε και να
προετοιμάσει έτσι το έδαφος, εφόσον το επιθυμείτε, για μια συνάντηση στην οποία
θα μπουν οι βάσεις για συγκεκριμένες δράσεις.
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Οι ανοιχτές τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής τεχνολογικών
καινοτομιών

παγκοσμίου

επιπέδου

στην

τοπική

οικονομία.

Αυτό

δημιουργεί

προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό στοιχείο για τις
Ελληνικές εταιρείες στην παγκόσμια αγορά. Οι ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν να
ελαττώσουν τα εμπόδια για την είσοδο επιχειρήσεων στην εγχώρια και την
παγκόσμια αγορά κι επιπλέον προκύπτουν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία
κυρίως μέσω αύξησης της απασχόλησης. Επιτυγχάνεται έτσι η δημιουργία ενός
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη βελτίωση του ανταγωνισμού, τη μείωση των
δαπανών παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για περαιτέρω καινοτομία με την
ενίσχυση της τοπικής τεχνογνωσίας.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες κυβερνήσεις στρέφονται στρατηγικά
προς τις ανοιχτές τεχνολογίες τόσο στο κομμάτι των υποδομών όσο και στο κομμάτι
του λογισμικού με τελευταίο το παράδειγμα της Βουλγαρίας όπου πριν μερικούς
μήνες ψηφίστηκε νόμος που υποχρεώνει κάθε λογισμικό, η χρήση του οποίου θα
προορίζεται

για

τα

υπολογιστικά

συστήματα

των

κυβερνητικών

υπηρεσιών, να είναι ανοιχτού κώδικα. Η επιχειρηματολογία για τη συγκεκριμένη
κίνηση είναι ότι “το προσαρμοσμένο λογισμικό που προμηθεύεται η κυβέρνηση, θα
πρέπει να είναι ορατό και προσβάσιμο σε όλους. Άλλωστε, το λογισμικό αυτό
αγοράζεται με τα χρήματα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι και θα πρέπει και
αυτοί να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να επωφελούνται από αυτό.”

Στην Ελλάδα ο νόμος 4305/2014 με τον οποίο προβλέπεται η εξ´ορισμού ανοιχτή
διάθεση των δεδομένων του δημόσιου τομέα, θέτει τις βάσεις ώστε να καταστεί η
Διοίκηση πιο ανοιχτή, με μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς
τον πολίτη και την επιχείρηση αλλά και τη διάθεση δημοσίων δεδομένων
ανοιχτών προς όλους.

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) προτείνουμε να ακολουθείται ο οδηγός λογισμικού,
περιεχομένου και δεδομένων (https://github.com/itminedu/ToolKit-Repositories).
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Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο έχουμε άμεση ανάγκη από πολιτικές και
δράσεις που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της οικονομίας
μέσα από τη λειτουργία λύσεων ανοιχτών τεχνολογιών.

O

Οργανισμός

Ανοιχτών

Τεχνολογιών

σε

συνεργασία

με

τα

μέλη

του

(http://go.eellak.gr/meli) μπορεί και θέλει να στηρίξει την υιοθέτηση των ανοιχτών
τεχνολογιών θέτοντας στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο
εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει.
.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης

info@ellak.gr • http://www.ellak.gr

