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Προς: Πρόεδρο ΔΣ Ινστιτούτου “Νίκος Πουλαντζάς”, κ. Δουζίνα Κωνσταντίνο
Θέμα: H ανοιχτή διακυβέρνηση ως προϋπόθεση εξωστρέφειας και ανάπτυξης

Αξιότιμε κ. Δουζίνα,

Σας στέλνουμε την επιστολή αυτή ως Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ eellak.gr) προκειμένου να σας προτείνουμε να ορίσουμε μια διαδικτυακή συνάντηση ώστε
μέλη της δικής μας Ομάδας Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση να συζητήσουν με
αρμόδια στελέχη του οργανισμού σας σχετικά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορούν
να ωφελήσουν πολυεπίπεδα τη δημοκρατία μας και την οικονομία μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα
θέλαμε

επίσης

να

σας

ενημερώσουμε

ότι

έχουμε

ήδη

ξεκινήσει

διάλογο

με

τα

κοινοβουλευτικά κόμματα σχετικά με τις πολιτικές ανοιχτότητας και την Ανοιχτή
Διακυβέρνηση και βρισκόμαστε σε διαδικασία τηλεδιασκέψεων μαζί τους για τα εν λόγω
ζητήματα.

Το κεντρικό πρόταγμα για την μετά την κρίση εποχή είναι η ανάπτυξη, η βελτίωση των
υπηρεσιών προς τον πολίτη και η εμβάθυνση της συμμετοχής στις αποφάσεις της διοίκησης.
Η δημιουργία μιας πραγματικά ανοιχτής κοινωνίας και οικονομίας μπορεί να συνεισφέρει
ουσιαστικά όχι μόνο στην αναβάθμιση της καθημερινότητας, αλλά και σε μια ισορροπημένη
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
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Βασική προϋπόθεση για τα ανωτέρω αποτελεί η ενίσχυση και εμβάθυνση της ανοιχτής
διακυβέρνησης και η προώθηση μεταρρυθμίσεων που επιτρέπουν την ουσιαστική πρόσβαση στη
δημόσια πληροφορία, το άνοιγμα των δεδομένων για τον πολίτη και την επιχείρηση και τη
μείωση του διοικητικού κόστους μέσα από δράσεις διαλειτουργικότητας και ανοιχτής παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών.

Ειδικότερα σήμερα, με το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, η Ελλάδα έχει έρθει
αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση των δομών υγείας και της οικονομίας της και είναι χρέος μας
να επισημάνουμε την ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων διαφθοράς, με όπλα τη διαφάνεια,
τη συμμετοχή, τα ανοιχτά δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες. Μόνο με διαφάνεια, ανοιχτή
συνεργασία και πολιτικές βασισμένες σε έγκυρα και δημόσια επαληθεύσιμα στοιχεία θα
διασφαλίσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Προτείνουμε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ
(http://go.eellak.gr/meli ) να σχεδιάσουμε συνεργατικά δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Η υλοποίηση των πολιτικών ανοιχτής διακυβέρνησης δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα
καθώς αφορά όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες και βέβαια, την τοπική ανάπτυξη
προκειμένου να υπάρξει ευημερία. H ανοιχτότητα και η προστασία των κοινών αγαθών
αφορούν όλους μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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