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Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 236/ΔΣ

Προς: Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ.
Γεώργιο Σταθάκη

Θέμα: Υλοποίηση Προγραμματικής Συμφωνίας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας με αφορμή την πάροδο σχεδόν ενός έτους από την υπογραφή
της

Προγραμματικής

Συμφωνίας

content/uploads/2015/08/programmatiki.pdf)

μεταξύ

(https://ellak.gr/wpτου

Υπουργείο

Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Ως στόχος του Πλαίσιο
Συνεργασίας το οποίο είχαμε συνυπογράψει έχει οριστεί η από κοινού ανάληψη
πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας και ειδικότερα η: ενίσχυση
της έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να
υποστηρίξουν

τη

δημιουργία,

προώθηση

και

επαναχρησιμοποίηση

ανοιχτών

δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας, η
αύξηση της τεχνογνωσίας σε σχέση με τα θέματα αυτά και η υποστήριξη του
Υπουργείου στο σχεδιασμό, κατάρτιση, υλοποίηση και παραλαβή μελετών και
πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία,
στους τομείς αρμοδιότητάς του.
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Δυστυχώς σχεδόν ένα χρόνο μετά την υπογραφή της Προγραμματικής η υλοποίησή
της μένει ουσιαστικά ανενεργή καθώς οι προτάσεις που έχουμε εισηγηθεί έως
σήμερα για την υλοποίηση έργων, τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας καθώς
έχουν ως κεντρικό άξονα την επανάχρηση υποδομών και υπηρεσιών τόσο από άλλα
έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν από

φορείς της Δημόσιας

Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα, δεν έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση.

Οι προτεινόμενες δράσεις, είναι δράσεις ανάπτυξης, προανταγωνιστικές που
ενδυναμώνουν την τοπική αγορά στο χώρο των ανοιχτών τεχνολογιών και ενισχύουν
τη συνεργατικότητα μεταξύ των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, των τοπικών κοινοτήτων
και της τοπικής αγοράς.

Συνοπτικά το αντικείμενο των δράσεων που προτείνουμε, είναι:
1)

Η

πρωτοβουλία

ανοιχτών

τεχνολογιών

για

την

ενίσχυση

της

τοπικής

επιχειρηματικότητας στους στρατηγικούς τομείς τις χώρας η οποία έχει ως σκοπό
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση
των ανοιχτών τεχνολογιών καθώς επίσης τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη
προϊόντων ανοιχτών τεχνολογιών σε επιλεγμένους κλάδους /τομείς με έμφαση τις
τοπικές προτεραιότητες. Η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών (εργαλείων) θα
γίνεται σε 'ώριμες' πλατφόρμες ανοιχτών τεχνολογιών και δυνητικοί δικαιούχοι είναι
όλα τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της χώρας σε συνεργασία με τοπικούς
φορείς.
2) Η δημιουργία cluster εταιρειών ανοιχτών τεχνολογιών, το οποίο θα ενισχύει τη
συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ
εταιρειών και ερευνητικών φορέων, τη διευκόλυνση της προώθησής των μελών του
σχηματισμού

στη

διεθνή

αγορά,

τη

διευκόλυνση

εύρεσης

επιχειρηματικών

κεφαλαίων μέσα από την καθοδήγηση και την υποστήριξη που θα τους παρέχεται
στο χώρο των ανοιχτών τεχνολογιών.
3) Τη μετάβαση φορέων α)του δημοσίου και β)του ιδιωτικού τομέα σε λύσεις
ανοιχτών τεχνολογιών.
4) Ανοιχτά δεδομένα και διαφανείς διαδικασίες σε κάθε στάδιο υλοποίησης των
έργων που εντάσσονται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
2014-2020 και διασύνδεση με τα σχετικά συστήματα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ) έτσι
ώστε τα δεδομένα και οι διαδικασίες να είναι χρήσιμες στην επίλυση προβλημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σχετίζονται με κάθε επιμέρους έργο στο ΕΣΠΑ

http://www.ellak.gr

2014-2020 θα πρέπει να είναι ανοιχτά και συνδεδεμένα με τις διοικητικές αποφάσεις
(ΔΙΑΥΓΕΙΑ), τις δημόσιες προμήθειες (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ) και την εκτέλεση του
εθνικού και των επιμέρους προϋπολογισμών εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον τα
αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δράσεων θα πρέπει να διατίθενται ανοιχτά
προς επανάχρηση σε όλη την κοινωνία σε δημόσια αποθετήρια.
Επισημαίνουμε ότι η ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία, τα ανοιχτά δεδομένα και η
προώθηση του ανοιχτού λογισμικού και υλικού πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό
μέρος για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που ενισχύει τις τοπικές
παραγωγικές δυνάμεις και φροντίζει για τη δημιουργία μιας κοινωνίας και
οικονομίας της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με τα παραπάνω προσβλέπουμε στην πολύτιμη υποστήριξη σας ώστε να
δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων οι οποίες
αφορούν έργα υπηρεσιών και υποδομών, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι
επαναχρησιμοποιήσιμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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