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Θέμα: Ενίσχυση πολιτικών διαφάνειας

Αξιότιμε κ. Βούτση,
Επικοινωνούμε μαζί σας από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ -eellak.gr). Ο Οργανισμός μας 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 από
35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.

Με αφορμή την ειδησιογραφία για σχέσεις φαρμακευτικών εταιριών με δημόσιους
λειτουργούς, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για την ενίσχυση και την
πραγματική εφαρμογή των νόμων για τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η σωστή και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή του νόμου για τα
ανοιχτά δεδομένα και η ενίσχυση της Διαύγειας αποτελούν τους πυλώνες στους
οποίους μπορεί να βασιστεί μια πραγματικά διαφανής λειτουργία της δημόσιας
διοίκησης .

Η ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα αποτελούν βασικό στοιχείο
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των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρητή υποχρέωση της Οδηγίας για την
περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία και ιδίως οι
νόμοι

για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, τη Δι@υγεια, και η

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση,

περιέχουν

πληθώρα

διατάξεων

που

ενισχύουν

και

υποστηρίζουν τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς με το άνοιγμα των
δημοσίων δεδομένων και την ανοιχτή διακυβέρνηση. Ωστόσο, οι περισσότερες από
αυτές τις διατάξεις παραμένουν ατελείς (δεν εκδίδονται οι απαραίτητες
κανονιστικές πράξεις) ή ανεφάρμοστες (δεν τηρούνται από

τη δημόσια

διοίκηση).

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών προτείνει την θεσμοθέτηση από την Βουλή θέσης
“Επίτροπου Ανοιχτών Δεδομένων”, ο οποίος θα επιβλέπει την εφαρμογή του νόμου για τα
ανοιχτά δεδομένα (Ν.4305/2014), την ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν.3979/2011), την αναβάθμιση του www.data.gov.gr
και την 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.

Η θεσμοθέτηση της θέσης του “Επιτρόπου” θα τοποθετήσει την ανοιχτότητα και την
διαφάνεια στον πυρήνα των πολιτικών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και θα
λειτουργήσει ως μοχλός βελτίωσης ενός πιο αξιόπιστου και λειτουργικού κράτους.

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 τα μέλη του μπορεί να στηρίξει την
υιοθέτηση λύσεων ανοιχτότητας και διαφάνειας θέτοντας στην υπηρεσία σας τις
γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει.
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Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να συναντηθούμε μαζί σας προκειμένου να
εξετάσουμε από κοινού τη δυνατότητα υιοθέτησης της πρότασης μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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