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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς

Η παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς είναι μια ακόμα αφορμή για να
συζητήσουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα το
γεγονός ότι η χώρα μας το 2014 βρίσκεται στην 69η θέση σε σύνολο 174 χωρών
στον δείκτη αντιλήψεων περί διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας.

Όμως, επειδή καλές είναι οι διαπιστώσεις και οι καταγγελίες αλλά είναι ακόμα
καλύτερες όταν εστιάζουμε σε λύσεις άμεσης εφαρμογής, ας δούμε τι μπορεί να
γίνει για να βελτιώσει η Ελλάδα της θέση της.
Η εφαρμογή των νόμων και η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η
Ελλάδα σε διεθνή φόρα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα της πολιτείας.
Συγκεκριμένα, για τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς η χώρα πρέπει να
δώσει προτεραιότητα:
• Στη σωστή, χωρίς άλλα πισωγυρίσματα, εφαρμογή του νόμου για τη
Δι@ύγεια
• Στην πλήρη και τάχιστη εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για τα ανοικτά
δεδομένα
• Στην πλήρη εφαρμογή του νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
• Στην πλήρη και άμεση εφαρμογή του νόμου για τα Γεωχωρικά Δεδομένα
• Στην πλήρη εφαρμογή του νόμου για την ρυθμιστική διακυβέρνηση και την
καλή νομοθέτηση
• Στην βέλτιστη δυνατή υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει διατυπώσει η
κυβέρνηση στο εθνικό σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση στο
πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην Open Government Partnership

Η μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα( ΕΕΛ/ΛΑΚ http://eellak.gr/ ) μέσα από τις δράσεις που υλοποιούν οι ομάδες

εργασίας Ανοιχτής Διακυβέρνησης( https://opengov.ellak.gr/) και Ανοιχτών
Δεδομένων( https://opendata.ellak.gr/) υποστηρίζει συστηματικά την ανοιχτότητα
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συμβάλλοντας στον περιορισμό της διαφθοράς
στην χώρα μας.

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 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 τις ανοιχτές 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, είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS και μέλος
του Open Government Partnership (OGP) Network.

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210-7474-271, info@eellak.gr

