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ΠΡΟΣ: Υπουργό Δικαιοσύνης,  κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

ΚΟΙΝ: Υφυπουργό Δικαιοσύνης,  κ. Γεώργιο Κώτσηρα

Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παναγιώτη Αλεξανδρή

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνάντηση προς ενημέρωση σε θέματα Ψηφιακής Ανεξαρτησίας και 

Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Ελληνική Δικαιοσύνη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ανοιχτό Λογισμικό1, θα θέλαμε να

προγραμματιστεί μια συνάντηση ενημέρωσής σας από τον  Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών

(ΕΕΛΛΑΚ) σε  θέματα  Ψηφιακής  Ανεξαρτησίας  και  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  στην  Ελληνική

Δικαιοσύνη.

Αφορμή για αυτή την πρωτοβουλία αποτελεί το Τεύχος Διακήρυξης 289/ 01 - 08 – 2022 του

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής και

Επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων της Δικαιοσύνης” με Κωδικό ΟΠΣ: 5095003. Στην Ενότητα

3.2.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, σελ. 155, σχετικά με το Υποσύστημα Επιχειρηματικής

Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), αναφέρεται πως: Business Intelligence – BI), αναφέρεται πως: “Για το σχεδιασμό του Υποσυστήματος θα

πρέπει χρησιμοποιηθεί εμπορικό λογισμικό, που χαρακτηρίζεται ως commercial off-the-self, λόγω

της πολυπλοκότητας του έργου και του πλήθους των παραμετροποιήσεων που θα πρέπει να

υλοποιηθούν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα.” 

1 https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en
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Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ουσιαστικά αποκλείει εταιρείες που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν

ελεύθερο λογισμικό,   λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ) τη στιγμή μάλιστα που θα έπρεπε

ακριβώς εξαιτίας “της πολυπλοκότητας του έργου και του πλήθους των παραμετροποιήσεων που

θα  πρέπει  να  υλοποιηθούν  σε  αρκετά  σύντομο  χρονικό  διάστημα” να  προβλέπει  την  κατά

προτεραιότητα αξιοποίησή ΕΛΛΑΚ, το οποίο λόγω των ανοιχτών προτύπων και του ελεύθερα

διαθέσιμου κώδικα επιτρέπει την υλοποίηση  των απαιτούμενων παραμετροποιήσεων πιο άμεσα

και με βιώσιμο τρόπο.

Τέτοιοι  αποκλεισμοί  κλειδώνουν  τη  λειτουργία  της  Δικαιοσύνης  σε  μη  βιώσιμα  κλειστά

συστήματα. Την κρατούν πίσω σε μια εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα κράτη μέλη να

δρουν υπέρ του ανοιχτού ενθαρρύνοντας την  καινοτομία,  τη  συνεργασία και  την  ευελιξία  με

στόχους την Ψηφιακή Ανεξαρτησία και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος σε επίπεδο

εσωτερικής αγοράς και εθνικών οικονομιών.

Το κλείδωμα σε προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων κλειστής αρχιτεκτονικής υπονομεύει

την  Ψηφιακή  Ανεξαρτησία  στη  λειτουργία  της  Ελληνικής  Δικαιοσύνης.  Η  Πρόεδρος  της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει  αναφέρει χαρακτηριστικά  “Ίσως είναι

πολύ  αργά  να  μιμηθούμε  τους  τεχνολογικούς  γίγαντες,  αλλά  δεν  είναι  καθόλου  αργά  να

πετύχουμε την τεχνολογική ανεξαρτησία σε ορισμένους κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς”2.

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  ΕΕΛΛΑΚ  ο  οποίος  προωθεί  την  ανοιχτότητα  στην

εκπαίδευση,  τη  δημόσια  διοίκηση  και  τις  επιχειρήσεις  σε  συνεργασία  με  37  ακαδημαϊκά  και

ερευνητικά κέντρα, είναι σε θέση να υποστηρίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σχεδιασμό μιας

τεχνολογικής στρατηγικής η οποία:

1.    Είναι  ανεξάρτητη  από  εταιρίες  και  ελαχιστοποιεί  τον  κίνδυνο  κλειδώματος  σε  ένα

προμηθευτή,

2.    Παρέχει  το  πλέον  ευέλικτο  μοντέλο  ανάπτυξης  λογισμικού  αξιοποιώντας  τεχνολογίες

τελευταίας  γενιάς  (artificial  intelligence,  blockchain,  cloud-high-performance  computing  and

internet of things),),

3.    Εξασφαλίζει  οικονομικά  συμφέρουσες,  επιχειρησιακά  αποδοτικές,  βιώσιμες  πλατφόρμες

λογισμικού, ανοιχτές στον ανταγωνισμό και κυρίως πιο πολλοί πόροι κατευθύνονται στην τοπική

αγορά και όχι στην προμήθεια αδειών χρήσης, 

4.     Συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη με θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας και βελτιώνει την

2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf
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ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής στην διεθνή αγορά.

Σε μια τέτοια στρατηγική, τα έργα πληροφορικής θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα επιτρέπει στο

Υπουργείο  Δικαιοσύνης  να  διατηρεί  τον  έλεγχο  των  τεχνολογιών,  των  δεδομένων  και  των

διαδικασιών  οι οποίες υποστηρίζουν κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο το σύστημα απονομής

δικαιοσύνης.  Στο  πλαίσιο  αυτό  προτείνουμε  να  ακυρωθεί  ο  διαγωνισμός  να  διορθωθούν  οι

προδιαγραφές  ώστε  να  υπηρετείται  πιο  αποτελεσματικά  το  δημόσιο  συμφέρον  και  η  εθνική

οικονομία.

Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  να  σας  παρουσιάσουμε  πως  δύναται  ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα μέλη του να υποστηρίξουν

το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτή την προσπάθεια.

      

  Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Καθ. Ιωάννης Σταμέλος
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