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Παππά
Θέμα: Εφαρμογή του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

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. Ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς.
Στόχος της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσουμε και να σας
προτείνουμε λύσεις για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ Φορέων
του Δημοσίου Τομέα. Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Φορέων του
Δημοσίου Τομέα, όσο και μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων αυτών, τη λειτουργία των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας. Η διαλειτουργικότητα βοηθά στην απομείωση του κόστους λειτουργίας της
δημόσιας διοίκησης, την αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων στον πολίτη υπηρεσιών
και την ουσιαστική βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα.
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ο νομοθέτης έχει ήδη από το 2008, με το
άρθρο 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008), καθιερώσει το Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η κυρωτική του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε το 2012 (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989)
και περιγράφει στο άρθρο 7 τη διαδικασία υιοθέτησης, τροποποίησης ή κατάργησης
προτύπων, διαδικασιών και δεδομένων που πραγματεύεται το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΠΗΔ).
Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 της ανωτέρω ΥΑ, η σχετική
πρόταση μπορεί να υποβληθεί είτε από Φορείς του Δημοσίου Τομέα, είτε από
οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.
Η ΕΕΛΛΑΚ γνωρίζοντας τη σημασία εφαρμογής του ΠΗΔ, ειδικά στο πλαίσιο της
ολοκλήρωσης εφαρμογής του Ν 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και του
πρόσφατου Ν 4305/2014 για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας, έχει
συστήσει ομάδα εργασίας με συμμετοχή των σημαντικότερων, από πλευράς μεριδίου
αγοράς, φορέων του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να επεξεργαστεί και να προτείνει
ενιαία πρότυπα διαλειτουργικότητας για τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα του δημόσιου
τομέα και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είμαστε σε επικοινωνία με τις εταιρείες
ALFAWARE, Infilil, MODUS, NEUROPUBLIC, OTS, SINGULARLOGIC, Unisystems
και Δ.Α.Ε.Μ.. Οι οκτώ εταιρείες, με τις οποίες είμαστε σε επικοινωνία για
θέματα διαλειτουργικότητας τα τελευταία έξι χρόνια, έχουν εγκαταστήσει και
υποστηρίζουν την μεγάλη πλειοψηφία των συστημάτων πρωτοκόλλου και
διαχείρισης εγγράφων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με δεδομένη τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΑΔΑ:
Β4ΩΖΧ-ΒΒΘ), τους καταστατικούς στόχους της ΕΕΛΛΑΚ που αφορούν στην υιοθέτηση
ανοικτών

προτύπων

στη

δημόσια

διοίκηση,

της

επιστημονικής

κοινότητας

που

εκπροσωπεί η ΕΕΛΛΑΚ δυνάμει των μελών της που περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, αλλά και τη σταθερή υποστήριξη
της προσπάθειας για την καθιέρωση της ανοικτής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα, η ΕΕΛΛΑΚ προτείνει:
(α)

Να

οριστεί

ομάδα

εργασίας

για

την

υιοθέτηση
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ενιαίου

προτύπου

διαλειτουργικότητας των πρωτοκόλλων και των συστημάτων διακίνησης εγγράφων με
συμμετοχή των μελών της ομάδας της ΕΕΛΛΑΚ και στελεχών του Υπουργείου σας.
(β) Να οριστεί η ΕΕΛΛΑΚ ως υπεύθυνος συντήρησης των εν λόγω προτύπων.
(γ) Να ξεκινήσει η διαδικασία για την υιοθέτηση εθνικού ανοικτού προτύπου
διαλειτουργικότητας για τα πρωτόκολλα και τα συστήματα διακίνησης εγγράφων
φορέων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα (α) και (β) και τη διαδικασία που ορίζεται
από το άρθρο 7 της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΑΔΑ: Β4ΩΖΧ-ΒΒΘ).

Η ανωτέρω προσπάθεια είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο εξαιτίας της
βελτίωσης

σε

άμεσο

χρόνο

και

ουσιαστικό

επίπεδο

των

υπηρεσιών

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα, αλλά κι επειδή αποτελεί την
πρώτη φορά που θα συστηθεί η ομάδα εργασίας για την υιοθέτηση προτύπων
διαλειτουργικότητας από τη στιγμή της εφαρμογής του νόμου. Δεν είναι τυχαίο
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εμπλεκομένων εταιρειών ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να
συμμετάσχει στη σχετική προσπάθεια, η επιτυχία της οποίας θα αποτελέσει σημαντικό
προηγούμενο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το ΠΗΔ στην Ελλάδα.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα ηλεκτρονικής και ανοικτής
διακυβέρνησης και την πολύ σημαντική προσπάθεια που έχετε καταβάλει για
την εμπέδωση των θεσμών διαφάνειας και ουσιαστικής μεταρρύθμισης της
δημόσιας διοίκησης, περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημα μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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