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Αρ. Πρωτ. 654/ΔΣ
Προς: Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση

Θέμα: Προτάσεις Αξιοποίησης Ανοιχτών Τεχνολογιών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
επικοινωνούμε μαζί σας από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ - eellak.gr). Ο
Οργανισμός μας, όπως γνωρίζετε, 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.

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη που γίνεται μαζί σας από την ανάληψη των
καθηκόντων σας ως Υπουργός Εσωτερικών, αλλά συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας
του Οργανισμού, να ενημερώνει τη δημόσια διοίκηση για τις δράσεις της και να την
επικουρεί σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών από τον
δημόσιο τομέα. Στόχος της σημερινής μας επικοινωνίας είναι να σας ενημερώσουμε
επιγραμματικά για τις προτάσεις μας και να προετοιμάσει έτσι το έδαφος, εφόσον το
επιθυμείτε, για μια συνάντηση στην οποία θα μπουν οι βάσεις για συγκεκριμένες δράσεις
της συνεργασίας μας.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να καταστεί η Διοίκηση πιο ανοιχτή, με
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μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση και τη
διάθεση δημόσιων ανοιχτών δεδομένων προς όλους.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδας ανοιχτής διακυβέρνησης του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών
έχει αναπτύξει το diadikasies.gr για την καταγραφή υπηρεσιών και διαδικασιών που παρέχουν
όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Το diadikasies.gr έχει υλοποιηθεί με ελεύθερης χρήσης λογισμικό
ανοικτού κώδικα με ιστορία 20 ετών στον χώρο της πληροφορικής, το Mediawiki, το Mediawiki
επιτρέπει την εύκολη και διαφανή διαχείριση περιεχομένου. Σήμερα στο diadikasies.gr
υπάρχουν καταχωρημένες από δημόσιους φορείς περισσότερες από 2.000 υπηρεσίες. Απώτερος
στόχος της καταγραφής των διαδικασιών είναι η προτυποποίησή τους και η απλοποίησή τους.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας που άπτεται των δραστηριοτήτων του Υπουργείου σας είναι τα
ανοιχτά δεδομένα καθώς έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας στη δράση
της

δημόσιας

διοίκησης,

τη

συνεισφορά

στη

δημιουργία

μιας

ενιαίας

ευρωπαϊκής

πληροφοριακής αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων
εργασίας. Για το λόγο αυτό, το άνοιγμα των δεδομένων προτείνουμε να αποτελεί
κεντρικό στόχο για την υποστήριξη της διαφάνειας και της επιχειρηματικότητας.

Παρότι, τα ανοιχτά δεδομένα εμφανίζονται ως βασικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης,
διαφάνειας και συμμετοχής του πολίτη σε ουσιαστικές πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής, παρατηρούμε μια δυστοκία της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει τους ίδιους τους
νόμους που έχουν ψηφιστεί ή τις κανονιστικές πράξεις που η ίδια η διοίκηση εκδίδει. Η πρόταση
μας αφορά το άνοιγμα των δεδομένων του κόμβου διαλειτουργικότητας και την
παροχή πρόσβασης στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. εκτέλεση προϋπολογισμών
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ) σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τέλος προτείνουμε να γίνει επικαιροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σχετικά
με το πρότυπο δικτυακών τόπων των Δήμων (Ν.3852/2010, Άρθρο 71) ώστε να
μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες

διαλειτουργικότητας μεταξύ των Δήμων και των

Περιφερειών με τα κεντρικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης για να παρέχονται
ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο με φιλικό τρόπο προς τους πολίτες. Προτείνουμε
ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και εταιρείες
πληροφορικής που παρέχουν υπηρεσίες σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να οργανωσουμε
εργαστήριο διαλειτουργικότητας (interoperability lab) και μαραθωνιους διαλειτουργικότητας
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(π.χ. connectathon) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών σχεδιάζει, αναπτύσει και υποστηρίζει δράσεις με φορείς
της δημόσιας διοίκησης μέσω Πλαισίων Συνεργασίας. Ενδεικτικά κάποιοι από τους φορείς
αυτούς είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπουργείο Παιδείας, η Περιφέρεια Αττικής
και ο Δήμος Αθηναίων (αναλυτικός κατάλογος με όλα τα Πλαίσια Συνεργασίας του Οργανισμού
υπάρχει στο https://eellak.ellak.gr/sinergasies/.
Με βάση τα παραπάνω προσβλέπουμε στη συνεργασία σας. Ο Οργανισμός με τα μέλη του,
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (κατάλογος με όλα τα μέλη στο http://go.eellak.gr/meli,
και ειδικότερα με τα εργαστήρια που έχουν ως αντικείμενο τα ανοιχτά δεδομένα και τις
ανοιχτές τεχνολογίες, μπορούν να στηρίξουν τις δράσεις ανοιχτότητας που ενδιαφέρουν το
Υπουργείο Εσωτερικών.

Mε εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος ΔΣ

Διομήδης Σπινέλλης
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