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Θέμα: Συνεργασία για Δράσεις Ανοιχτών Δεδομένων
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία 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 αποτελείται
από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.
Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη που γίνεται μαζί σας, αλλά συνέχεια μιας διαρκούς
προσπάθειας της ΕΕΛ/ΛΑΚ, να ενημερώνει τη δημόσια διοίκηση για τις δράσεις της 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 πολιτικές που
υποστηρίζουμε γύρω από τα Ανοιχτά Δεδομένα και να προετοιμάσει έτσι το έδαφος, εφόσον το
επιθυμείτε, για μια συνάντηση στην οποία θα μπουν οι βάσεις για συγκεκριμένες δράσεις της
συνεργασίας μας.
Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας στη δράση της
δημόσιας διοίκησης, τη συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής
αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας. Για το
λόγο αυτό, το άνοιγμα των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο για την υποστήριξη
της διαφάνειας, της επιχειρηματικότητας, της χρηστής διοίκησης, καθώς και για την
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καταπολέμηση της διαφθοράς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Το άνοιγμα των δεδομένων αποτελεί βασικό πυλώνα της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς
και κεντρικής πολιτικής για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και την επίτευξη ισόρροπης
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και στην Ελλάδα σημαντικά
βήματα για τη δημιουργία του θεσμικού και νομικού πλαισίου που ενισχύουν το άνοιγμα των
δεδομένων με πιο πρόσφατο το νόμο για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014), σύμφωνα με τον
οποίο καθιερώθηκε η αρχή της εξ’ ορισμού ανοιχτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της
δημόσιας πληροφορίας αλλά και του άρθρου 58 του Ν.4178/2013 που αφορά τα γεωχωρικά
δεδομένα σύμφωνα με το οποίο, “Τα δημόσια δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. διατίθενται σε
οποιονδήποτε τρίτο δωρεάν και με τις κατάλληλες ανοιχτές άδειες, εφόσον πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για μη εμπορικούς σκοπούς”.
Παράλληλα, η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαισιο των διεθνών συνεργασιών της, συνεργάζεται και με το
Open Data Institute (http://opendatainstitute.org/) ως ο ελληνικός κόμβος που παρέχει
εκπαιδεύσεις από πιστοποιημένους εκπαιδευτές για τα ανοιχτά δεδομένα και πιστοποιήσεις για
σύνολα δεδεομένων.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το νόμο για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014), ο οποίος
προβλέπει έναν ετήσιο διαγωνισμό αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων θα θέλαμε να σας
προτείνουμε να συνεργαστούμε για τη συνδιοργάνωση με το Υπουργείο σας ενός Hackathon
αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων που διατίθενται από δημόσιους φορείς
Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να συναντηθούμε μαζί σας προκειμένου να εξετάσουμε τη
δυνατότητα συνεργασίας για την παραπάνω δράση που προτείνουμε καθώς κι ένα γενικότερο
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα(κατάλογος με όλα τα
μέλη στο http://go.eellak.gr/meli) και ειδικότερα με τα εργαστήρια που έχουν ως αντικείμενο τις
ανοιχτές τεχνολογίες, μπορεί να στηρίξει τις δράσεις ανοιχτών τεχνολογιών που σας ενδιαφέρουν.
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