15 Σεπτεμβρίου 2015

Ανοιχτό εναντίον κλειστού, το πραγματικό δίλημμα των εκλογών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr)
σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία vouliwatch.gr (www.vouliwatch.gr) απέστειλε επιστολή
προς τα πολιτικά κόμματα ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ και το Vouliwatch, το πραγματικό δίλημμα των εκλογών δεν είναι το
παλαιό εναντίον του νέου, αλλά η μάχη της κουλτούρας του ‘ανοιχτού’ εναντίον της
διατήρησης του ‘κλειστού’. Με την επιστολή μας αυτή, παρεμβαίνουμε στον προεκλογικό
διάλογο, διεκδικώντας από τα πολιτικά κόμματα να λάβουν υπόψιν τους, να συζητήσουν και
να δεσμευτούν για μια σειρά από αλλαγές, που δεν κοστίζουν τίποτα, αλλά μπορούν
να ωφελήσουν τη δημοκρατία και την οικονομία μας πολυεπίπεδα.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις είναι:
•

Εφαρμογή του Νόμου 4048/2012 για τη Ρυθμιστική Διακυβέρνηση

• Ενίσχυση

και

εφαρμογή

του

νομοθετικού

πλαισίου

για

την

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση (Ν.3979/2011) και υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η
Ελλάδα στο πλαίσιο της
Government

πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open
Partnership

-

OGP

http://www.opengovpartnership.org/country/greece)

• Εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν. 4305/2014)
• Ενίσχυση της Διαύγειας (Ν. 3861/2010)
•

Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας

•

Λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ανοιχτού λογισμικού και
ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

•

Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυβερνητικού έργου.

•

Ενσωμάτωση της διδασκαλίας των ανοιχτών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης.

Η προσπάθεια δεν εξαντλείται στις παραπάνω προτάσεις. Είναι όμως ένας καμβάς,
πάνω στον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερες πρωτοβουλίες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την επιστολή.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ 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, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να
αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τιςανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα
στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην
συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών
και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής
Αρχιτεκτονικής.

Η

ΕΕΛ/ΛΑΚ

(wiki.creativecommons.org/Greece)

εκπροσωπεί
και

είναι

τα

ιδρυτικό

Creative
μέλος

του

Commons
COMMUNIA

(www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute

(opendatainstitute.org),

είναι

μέλος

του

Open

Budget

Initiative

(internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Για το vouliwatch

Το Vouliwatch είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να φέρει κοντά τους Έλληνες
πολίτες με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη νομοθετική και πολιτική διαδικασία.
Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, που λειτουργεί ήδη και σε
άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης (Γαλλία, Αυστρία, Ιρλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο,
Τυνησία, Μαρόκο). Αξιοποιώντας την εμπειρία από το εξωτερικό, πήγαμε “δύο βήματα πιο
πέρα”, εισάγοντας καινοτόμες λειτουργίες που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να
διεκδικήσει καλύτερο νομοθετικό έργο, εισάγοντας ιδέες και θέματα προς νομοθέτηση.
Το Vouliwatch υποστηρίζει τις προσπάθειες διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και κινήσεων
που προωθούν την κοινοβουλευτική διαφάνεια, την πολιτική λογοδοσία, την καλή
νομοθέτηση, την ανοιχτή διακυβέρνηση και τη δημοκρατική συμμετοχή. Έχει υπογράψει τη
Διακήρυξη για την Κοινοβουλευτική Διαφάνεια και είναι ενεργό μέλος των διεθνών δικτύων
Sunlight Foundation και United Nations Convention Against Corruption Coalition. Με δική
του πρωτοβουλία, δημιουργήθηκε πρόσφατα το Διεθνές Δίκτυο Parliament Watch που
φιλοδοξεί να μεταδώσει ιδέες και καλές πρακτικές για την κοινοβουλευτική λογοδοσία,
ενθαρρύνοντας αντίστοιχες προσπάθειες σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.”

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

