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Νικόλαο Παππά

Θέμα: Αξιοποίηση Ανοιχτών Τεχνολογιών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

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. Το εγχείρημα για την προώθηση

του  ανοιχτού  λογισμικού  στην  Ελλάδα  ξεκίνησε  το  2002  ως  πρωτοβουλία  έξι

ακαδημαικών-ερευνητικών ιδρυμάτων: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εθνικό

Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ),  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ),

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών

Επιστημών  «Δημόκριτος»  (ΕΚΕΦΕ  «Δ»)  και  ΤΕΙ  Αθήνας  και  το  2008  ιδρύθηκε  ο

Οργανισμός που σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.
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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.

Ένα από τα βασικά “μαθήματα” της ελληνικής κρίσης και ύφεσης, είναι η αδυναμία

της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας να υποστηρίξουν ευρείας

κλίμακας μεταρρυθμίσεις. Η αδυναμία των θεσμών μας, όμως, δεν οφείλεται μόνο σε

μακροχρόνιες  παθογένειες,  αλλά  και  στην  ελλιπή  συμμετοχή  των  πολιτών  στη

διαμόρφωση πολιτικών,  στην αξιολόγηση υπηρεσιών,  στη συνδιαμόρφωση λύσεων

και εφαρμογών που απλοποιούν διαδικασίες και απελευθερώνουν τις δυνατότητες

των δημοσίων λειτουργών.  Οι  θεσμοί  μας,  δηλαδή,  παραμένουν «κλειστοί»,  όταν

στην  καθημερινότητά  μας,  οι  νέες  τεχνολογίες  «ανοίγουν»  διαρκώς  οδούς

ενημέρωσης, πολιτισμού, γνώσης, επιχειρηματικότητας, ποιότητας ζωής.

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι

αν  υιοθετηθούν θα υπάρχει μεγάλο όφελος στη δημόσια διοίκηση.

• Διασύνδεση  Πληροφοριακών  Συστημάτων  όπως  πρωτόκολλα  (για  την

δημιουργία “εθνικού πρωτοκόλλου”), με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου, την

απλοποίηση  διαδικασιών,  την  εσωτερική  διαφάνεια  στη  λειτουργία  της

δημόσιας διοίκησης και   ασφάλεια στην ανταλλαγή εγγράφων καθώς δεν θα

μπορεί να γίνει κάποια αλλοίωση/παρέμβαση

• Χρήση κοινών ανοιχτών προτύπων κατά τα διεθνή πρότυπα ώστε να υπάρχει

ομοιογένεια  εσωτερικά  στη  δημόσια  διοίκηση  και  σε  επίπεδο  Ευρωπαϊκής

Ένωσης

• Άνοιγμα  Δεδομένων  με  χρήση  διεθνών  προτύπων  σύμφωνα  και  με  το   Ν.

4305/2014 με  τον  οποίο  καθιερώθηκε  η  αρχή  της  εξ  ορισμού  ανοιχτής

διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας, ώστε να είναι

χρήσιμα  για  ερευνητές,  επιχειρήσεις  και  τους  πολίτες  αλλά  και  για  να

ενισχυθεί  η  διαφάνεια  και  η  λογοδοσία  (πχ  με  το  άνοιγμα  οικονομικών

δεδομένων) και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση

• Υιοθέτηση Ανοιχτού Λογισμικού για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και
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εγχώριας τεχνογνωσίας, μείωση κόστους (με το κόστος να μετατοπίζεται από

την αγορά αδειών στην πληρωμή ανθρωποχρόνου για την παροχή υπηρεσιών),

επανάχρηση  ομοίων  υπηρεσιών  και  συστημάτων  από  φορείς  της  δημόσιας

διοίκησης, απεξάρτηση από έναν μόνο πάροχο

Ειδικότερα 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

για  τη  διαχείριση  και  απόθεση  λογισμικού,  περιεχομένου  και  δεδομένων

(https://github.com/itminedu/ToolKit-Repositories).

Στόχος  των  προτάσεών  μας  είναι  η  δημόσια  διοίκηση  να  μετασχηματιστεί  σε

ανοιχτή  και  αποτελεσματική  που  θα  βελτιώνει  συνεχώς  τις  υπηρεσίες  της  προς

πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τις εσωτερικές συναλλαγές μεταξύ των δημόσιων

φορέων.

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 
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