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Προγραμμάτων, κ. Πάντο Παναγιώτη

Θέμα: Αξιοποίηση Ανοιχτών Τεχνολογιών

Αξιότιμε κ Πάντο,

                

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  και  διεθνώς.

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.

Σκοπός  της  επικοινωνίας  μας  είναι,  στο  πλαίσιο  της  Προγραμματικής  Συμφωνίας που

υπάρχει  μεταξύ  του  Οργανισμού  και  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  να

εξετάσουμε το σχεδιασμό δράσεων για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών.

Πιο  συγκεκριμένα  οι  δράσεις  που  προτείνουμε  αφορούν  την  υιοθέτηση  του  Ανοιχτού
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Λογισμικού, την διάθεση και αξιοποίηση Ανοιχτών Δημόσιων Δεδομένων αλλά και

δράσεις για την επανάχρηση υπολογιστών που θα μπορούσε να διαθέσει η ΜΟΔ ΑΕ.

Η υιοθέτηση  του  ανοιχτού  λογισμικού  από  τη  Δημόσια  Διοίκηση  συμβάλλει  στην

προσαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών παγκοσμίου επιπέδου στην τοπική οικονομία.

Αυτό  δημιουργεί  προστιθέμενη  αξία  που  μπορεί  να  αποτελέσει  ανταγωνιστικό

στοιχείο  για  την  Ελλάδα  στην  παγκόσμια  αγορά.  Επιτυγχάνεται  δηλαδή,  η

δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη βελτίωση του ανταγωνισμού και την

ενίσχυση  της  παραγωγικότητας  παρέχοντας  ταυτόχρονα  την  ευκαιρία  για

περαιτέρω καινοτομία. Συνοψίζοντας τα οφέλη από την αξιοποίηση των ανοιχτών

τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση είναι πολλαπλά καθώς:

(α) το κόστος μετατοπίζεται από την αγορά αδειών στην πληρωμή ανθρωποχρόνου

κι έτσι 

• μειώνεται η διαρροή εξειδικευμένων στελεχών

• ενισχύεται η τοπική οικονομία

• υπάρχει μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην όποια δημόσια δαπάνη

για ΤΠΕ

(β) οι ανοιχτές τεχνολογίες αποτρέπουν την εξάρτηση από ένα πάροχο (vendor lock

in) και ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία

(γ)  οι  ανοιχτές  τεχνολογίες  επιτρέπουν  την  καλύτερη  σύνδεση  έρευνας  και

καινοτομίας,  που αποτελεί  βασικό στόχο  της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής  και

ενισχύουν την ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας.

Επίσης 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,
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περιεχομένου και δεδομένων (https://github.com/itminedu/ToolKit-Repositories).

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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