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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή προς κόμματα για την υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτότητας

Στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού

Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) απέστειλε ανοιχτή επιστολή στα κόμματα με προτάσεις πολιτικής

για  την  ανοιχτότητα  καλώντας  όλα  τα  κόμματα  να  υιοθετήσουν  τις  αρχές   αυτές  και  να  τις

συμπεριλάβουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμά. 

Σκοπός της επικοινωνίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις προτάσεις πολιτικής που

έχει  επεξεργαστεί  και  να  ενημερώσει  ότι  με  υποστήριξη  των  μελών  της,  όλα  τα  μέλη  στο

http://go.eellak.gr/meli, δηλαδή τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας,

μπορεί και θέλει να τις στηρίξει θέτοντας στην υπηρεσία όλων των ενδιαφερομένων τις γνώσεις, την

εμπειρία και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων εθελοντών που συνεργάζεται. 

Οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ αφορούν τη λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ανοιχτού

λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την εφαρμογή του νόμου για

τα ανοιχτά δεδομένα(Ν. 4305/2014) αλλά και του άρθρου 58 του Ν.4178/2013 που αφορά τα

ανοιχτά  γεωχωρικά  δεδομένα,  την  ενίσχυση  της  Διαύγειας(Ν.  3861/2010),   την  ενίσχυση  και

εφαρμογή  του  νομοθετικού  πλαισίου  για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  (Ν.3979/2011),   την

υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την

Ανοιχτή  Διακυβέρνηση  (Open  Government  Partnership  -  OGP

http://www.opengovpartnership.org/country/greece).   Καθώς  και  την  έγκαιρη  και  για  επαρκές

χρονικό  διάστημα δημόσια  διαβούλευση όλων των σημαντικών  νομοθετικών πρωτοβουλιών και

πολιτικών αποφάσεων, την καθιέρωση διαδικασιών πλήρους διαφάνειας τόσο στην πρόσληψη όσο

και στην εξέλιξη όλων των μετακλητών υπαλλήλων και όλων των στελεχών δημοσίων οργανισμών,

καθώς  και  την  καθιέρωση  ενεργητικής  διαφάνειας  στη  στελέχωση  και  λειτουργία  της  Μόνιμης

Ελληνικής Αντιπροσωπίας (ΜΕΑ), ειδικά σε σχέση με τη διαπραγμάτευση κοινοτικών πολιτικών και

νομοθεσίας.

Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.

https://ellak.gr/wp-content/uploads/2015/08/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE.pdf
http://www.opengovpartnership.org/country/greece
http://www.opengovpartnership.org/country/greece
http://www.ydmed.gov.gr/?p=1806
https://diavgeia.gov.gr/legislationdocs/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%99/%CE%9D.%203861-2010%20-%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7.pdf
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=855
http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploads_08/4305.pdf
http://go.eellak.gr/meli


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 εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό

μέλος του 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).

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

http://www.communia-association.org/
http://www.communia-association.org/
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece

