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Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015

Αρ. Πρωτ. 340/ΔΣ

Προς: Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Θέμα: Προτάσεις πολιτικής για την ανοιχτότητα

Αξιότιμη κ.  Γενηματά,

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  την  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού

Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, eellak.gr). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα που έχουν ιδρύσει  τα μεγαλύτερα ΑΕΙ,  ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της

χώρας  και  έχει  ως  κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην  προώθηση  της  ανοιχτότητας,

δηλαδή της ενίσχυσης της διαφάνειας σε όλες τις πλευρές της δημόσιας ζωής και την

προάσπιση της πρόσβασης στη γνώση για όλους χωρίς περιορισμούς.  

Ειδικότερα  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  δραστηριοποιείται  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  Ανοιχτών

Προτύπων, Ανοιχτού Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου, Ανοιχτών Δεδομένων και

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.  

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας της ΕΕΛ/ΛΑΚ,

να ενημερώνει για τις δράσεις της και να συμβάλλει σε θέματα που σχετίζονται με

τους  τομείς  δραστηριότητάς  μας.  Σκοπός  της  επικοινωνίας  αυτής  είναι  να  σας

ενημερώσουμε  επιγραμματικά  για  τις  προτάσεις  πολιτικής  που  διαχρονικά

υποστηρίζουμε και που μπορούν να κάνουν πραγματικότητα το όραμα της ελεύθερης
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πρόσβασης στη γνώση για όλους. 

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

- Λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών

τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.   Η υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού

και  ανοιχτών τεχνολογιών συμβάλλει  στην προσαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών

παγκοσμίου επιπέδου στην τοπική οικονομία. Αυτό δημιουργεί προστιθέμενη αξία που

μπορεί  να  αποτελέσει  ανταγωνιστικό  στοιχείο  στην  παγκόσμια  αγορά.  Οι  ανοιχτές

τεχνολογίες μπορούν να ελαττώσουν τα εμπόδια για την είσοδο επιχειρήσεων στην

εγχώρια και την παγκόσμια αγορά, ενώ επιπλέον προκύπτουν σημαντικά οφέλη για

την τοπική οικονομία κυρίως μέσω αύξησης της απασχόλησης και αποτρέπεται έτσι η

διαρροή ειδικών (brain drain) στο εξωτερικό. Επιτυγχάνεται δηλαδή η δημιουργία ενός

ευνοϊκού  περιβάλλοντος  για  βελτίωση  του  ανταγωνισμού  και  την  ενίσχυση  της

παραγωγικότητας παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για περαιτέρω καινοτομία.

- Εφαρμογή του νόμου 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”. 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. 

-  Ενίσχυση  της  Διαύγειας  (Ν.  3861/2010)  με  την  απλοποίηση  του  νομοθετικού

πλαισίου, την κατάργηση των εξαιρέσεων και την εισαγωγή ρυθμίσεων που θα έχουν

ως στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στο σύνολο των πράξεων της

δημόσιας  διοίκησης  εκτός  εκείνων  που  αφορούν  σε  εθνική  ασφάλεια,  ευαίσθητα

προσωπικά δεδομένα, εμπιστευτική πληροφορία και απόρρητα αναγνωρισμένα από το

νόμο. Επιπλέον, προτείνεται η επέκταση των υποχρεώσεων της Διαύγειας και σε κάθε

ιδιώτη που παρέχει δημόσια υπηρεσία (π.χ. με παραχώρηση ή ΣΔΙΤ) και τους ιδιώτες

που συμβάλλονται με το δημόσιο ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι. 

-  Ενίσχυση  και  εφαρμογή  του  νομοθετικού  πλαισίου  για  την  ηλεκτρονική

διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) και υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η
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Ελλάδα  στο  πλαίσιο  της  πρωτοβουλίας  για  την  Ανοιχτή  Διακυβέρνηση  (Open

Government Partnership - OGP http://www.opengovpartnership.org/country/greece).

Ειδικότερα, την έγκαιρη και για επαρκές χρονικό διάστημα δημόσια διαβούλευση όλων

των  σημαντικών  νομοθετικών  πρωτοβουλιών  και  πολιτικών  αποφάσεων,  και  την

καθιέρωση  διαδικασιών  πλήρους  διαφάνειας  τόσο  στην  πρόσληψη  όσο  και  στην

εξέλιξη  όλων  των  μετακλητών  υπαλλήλων  και  όλων  των  στελεχών  δημοσίων

οργανισμών,  καθώς  και  την  καθιέρωση  ενεργητικής  διαφάνειας  στη  σύνθεση  και

λειτουργία  της  Μόνιμης  Ελληνικής  Αντιπροσωπίας  (ΜΕΑ),  ειδικά  σε  σχέση  με  τη

διαπραγμάτευση κοινοτικών πολιτικών και νομοθεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω προτάσεις καθώς και τα παγκόσμια κινήματα τα

οποία έχουν αναπτυχθεί και διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια τα οποία υποστηρίζουν το

ανοιχτό περιεχόμενο,  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες,  την ελεύθερη διάδοση της γνώσης

αλλά και την ανοιχτή πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία σας καλούμε να υιοθετήσετε

τις αρχές αυτές και να τις συμπεριλάβετε στο προεκλογικό σας πρόγραμμά

Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  σε  συνεργασία  με  τα  μέλη  της  (http://go.eellak.gr/meli),  δηλαδή  το

σύνολο  των  μεγαλύτερων  εκπαιδευτικών  και  ερευνητικών  ιδρυμάτων  της  χώρας,

μπορεί και θέλει να στηρίξει τις ανωτέρω προτάσεις πολιτικής θέτοντας στην υπηρεσία

σας  τις  γνώσεις,  την  εμπειρία  και  το  δίκτυο  εμπειρογνωμόνων  και  κοινοτήτων

εθελοντών που συνεργάζεται.  

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης
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