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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προηάζεις για ηις προγραμμαηικές δηλώζεις ηης νέας κσβέρνηζης ζτεηικά με ηα
κοινά υηθιακά αγαθά και ηην ανοιτηή διακσβέρνηζη
Η Δηαιρεία Δλεύθεροσ Λογιζμικού / Λογιζμικού Ανοιτηού Κώδικα (ΔΔΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr), ζην πιαίζην ησλ δξάζεώλ ηεο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ θνηλώλ αγαζώλ θαη
ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο απέζηεηιε επηζηνιή ζηνλ πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο
επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε νη πνιηηηθέο γηα ηα ςεθηαθά θνηλά λα απνηεινύλ κέξνο ησλ
πξνγξακκαηηθώλ δειώζεσλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο.
Σήκεξα ππάξρεη ε αλάγθε γηα κηα δεκόζηα δηνίθεζε πνπ λα ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα, λα έρεη
ηνλ πνιίηε θαη ηελ θνηλσλία ζπκκέηνρνπο θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηηθά
σθεινύλ ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο. Η απνθαηάζηαζε ηεο
εκπηζηνζύλεο ζηε ζρέζε θξάηνπο – πνιίηε θαη ε παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο
πξνϋπνζέηνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε θαη
θηλεηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ θαη θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ.
Σε κηα πνιύ θξίζηκε ζηηγκή γηα ηνλ ηόπν ππάξρεη άκεζε αλάγθε από πνιηηηθέο θαη δξάζεηο
πνπ κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλαζπγθξόηεζε θαη ελίζρπζε ησλ
παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηεο ρώξαο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ΕΕΛ/ΛΑΚ δήηεζε κεηαμύ άιισλ:



λα ππάξρεη εληαία ςεθηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηα ςεθηαθά θνηλά θαη ηελ
αλνηρηή δηαθπβέξλεζε,
 λα γίλεη ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ γηα ηελ αλνηρηή
δηαθπβέξλεζε,
 λα γίλεη επηκόξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο θαη
αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο
 λα εληζρπζεί θαη επεθηαζεί ε Δηαύγεηα θαη ζηε λνκνζεηηθή εμνπζία, ζηνπο θνξείο ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη ή ζπλαιιάζζνληαη κε ην δεκόζην θαη ζηα
θόκκαηα
 λα εληζρπζνύλ θαη επεθηαζνύλ νη δξάζεηο αλνηρηώλ δεδνκέλσλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε
θαη ζηνπο ηδηώηεο πνπ πξνζθέξνπλ δεκόζηα ππεξεζία
 λα εληζρπζεί ε θπθιηθή νηθνλνκία, δειαδή ε παξαγσγή βηνκεραληθώλ θαη ρξεζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ κε ηξόπν αλνηρηό, επαλαρξεζηκνπνηήζηκν θαη επηζθεπάζηκν κε ην
κηθξόηεξν θόζηνο θαη ζε ηνπηθό επίπεδν



Να εληζρπζεί ε ηνπηθή θαηλνηνκία κέζα από αλνηρηά εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο θαη
πιηζκηθνύ (open FabLabs)

Οη πξνηάζεηο ηεο ΕΕΛΛΑΚ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην θείκελν ησλ βαζηθώλ ηεο ζέζεσλ
γηα κηα ςεθηαθή ζηξαηεγηθή κε θέληξν ηα θνηλά αγαζά θαη ηελ αλνηρηή δηαθπβέξλεζε. Η
επηζηνιή πξνο ηνλ πξσζππνπξγό θαη ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο ππάξρεη δηαζέζηκε
εδώ.

-Γηα ηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ
H κε-θεξδνζθνπηθή Εηαηξεία ΕΛ/ΛΑΚ ηδξύζεθε ην 2008,

ζήκεξα απνηειείηαη από 29

Παλεπηζηήκηα, Εξεπλεηηθά Κέληξα θαη θνηλωθειείο θνξείο. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έρεη ωο θύξην ζηόρν λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλνηρηόηεηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηωλ Αλνηρηώλ

Πξνηύπσλ, ηνπ Ειεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ, ηνπ Αλνηρηνύ Πεξηερνκέλνπ, ηωλ Αλνηρηώλ
Δεδνκέλσλ θαη ηωλ Τερλνινγηώλ Αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηελ Ειιάδα, ελώ παξάιιεια θηινδνμεί λα απνηειέζεη
θέληξν γλώζεο θαη πιαηθόξκα δηαιόγνπ γηα ηηο αλνηρηέο ηερλνινγίεο. Αλάκεζα ζηνπο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ είλαη ηα πην πνιιά ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Εξεπλεηηθά
Κέληξα, ελώ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δξάζεωλ ηεο ε ΕΕΛ/ΛΑΚ βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαζία θαη
ελεξγή ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ηεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ θαη δεκηνπξγώλ
Ειεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ, Αλνηρηνύ Πεξηερνκέλνπ θαη Τερλνινγηώλ Αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ εθπξνζωπεί ηα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece) θαη
είλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ COMMUNIA (http://www.communia-association.org/), είλαη ν
ειιεληθόο θόκβνο γηα ην Open Data Institute (http://opendatainstitute.org/) θαη κέινο ηνπ Open
Budget Initiative (http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-

initiative/).
Δπικοινφνία: Βιβή Πεηζιώηη: 210 7474-271, info at ellak.gr

