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Προς: Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γεώργιο Σταθάκη
Κοιν/ση: Γραφείο Πρωθυπουργού

Θέμα: Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη επικοινωνία μαζί σας, αλλά συνέχεια μιας διαρκούς
προσπάθειας της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr) να ενημερώνει τη δημόσια διοίκηση για τις δράσεις της και τη συμβολή που μπορεί
να έχει στο έργο σας.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), ένας
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει συγκροτηθεί από ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά
ιδρύματα, εργάζεται εδώ και σχεδόν μία δεκαετία πάνω στην ενίσχυση των κοινών ψηφιακών
αγαθών. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 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. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από 29
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.
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Σε προηγούμενη επικοινωνία, στο πλαίσιο επιστολής που είχαμε στείλει σε όλα τα κόμματα, για
την προστασία των ψηφιακών κοινών και ανοιχτών δεδομένων είχαμε λάβει εξαιρετικά θετικές
απαντήσεις από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Όπως είχε τονιστεί από την πλευρά σας, η προάσπιση και ενίσχυση
των κοινών, τόσο υλικών όσο και ψηφιακών, αποτελεί θεμέλιο για την κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας. Όπως έχουμε ανάγκη από ελεύθερες πλατείες, παραλίες και δρόμους για
να μπορούμε να ζούμε καλύτερα και να αναπτύσσουμε την οικονομική μας δραστηριότητα
ελεύθερα, πολύ περισσότερο έχουμε ανάγκη να διασφαλίζουμε ότι η γνώση, ειδικά όταν
παράγεται από δημόσιο χρήμα, είναι και θα παραμείνει ελεύθερη.

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο έχουμε άμεση ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που
μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση των παραγωγικών
δυνάμεων της χώρας.

Τέτοιες πολιτικές ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς είναι οι πολιτικές για την προστασία των κοινών.

Η ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία, τα ανοιχτά δεδομένα και η προώθηση του ανοιχτού
λογισμικού και υλικού πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό μέρος για τη δημιουργία ενός νέου
εθνικού παραγωγικού μοντέλου που ενισχύει τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και φροντίζει για
τη δημιουργία μιας κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης, χωρίς αποκλεισμούς.

Η ανοιχτότητα σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή είτε πρόκειται για την χρήση ανοιχτού λογισμικού ως
υποδομής, είτε των ανοιχτών δεδομένων ως μέσου ενίσχυσης της ανάπτυξης, είτε, τέλος,
ανοιχτών προτύπων, ως βασικού συστατικού για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας
επιχειρηματικότητας, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020, ειδικά
σε σχέση με την ενιαία ψηφιακή και τηλεπικοινωνιακή αγορά. Είναι, άρα, απαραίτητο να
δημιουργηθεί μια συνεκτική πολιτική σε εθνικό επίπεδο που να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και να κάνει προτάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μια
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί
τόσο σε νομοθετικό επίπεδο, εισάγοντας και ενισχύοντας θεσμούς που ενισχύουν την ανοιχτότητα
και την συμμετοχή στην αγορά, όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων, ενισχύοντας τις
τεχνολογικές εκείνες επιλογές που μπορούν να υποστηρίξουν την ελληνική καινοτόμο και
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει προτείνει ήδη δημοσίως σειρά από μέτρα που
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μπορούν να ενισχύσουν τις ανωτέρω κατευθύνσεις:
•

σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής πολιτικής και με έμφαση στην ενιαία ευρωπαϊκή
τηλεπικοινωνιακή αγορά:
•

την υποχρέωση παροχής ανοιχτών δεδομένων για την δραστηριότητα τους από
τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

•
•

την διαδικτυακή ουδετερότητα (net neutrality)

σε επίπεδο υποδομών εν γένει:
•

την αύξηση της διαφάνειας στο σύνολο των προδιαγραφών και των διαδικασιών
παροχής αδειών και κατακύρωσης έργων υποδομών

•

σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας (σε συνεννόηση με
το Υπουργείο Πολιτισμού:
•

στο εκσυχρονισμό των εξαιρέσεων επί της πνευματικής ιδιοκτησίας έτσι ώστε να
ενισχύονται οι βιομηχανίες που ενεργοποιούνται στον χώρο του Text and Data
Mining

•

στη θεσμική κατοχύρωση των Κοινών (Public Domain)

•

στη διαφανή λειτουργία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, ειδικά σε σχέση
με την παροχή υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου

•

σε επίπεδο ψηφιακής στρατηγικής
•

ανασύσταση Ψηφιακής Ελλάδας 2020 για την κατάρτιση προτάσεων σε σχέση με
το ανοιχτό

•

δημιουργία συνεκτικής πολιτικής σε σχέση με το ανοικτό σε όλα τα επίπεδα και
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει τους στόχους πολιτικής της
κυβέρνησης

•

στο επίπεδο του ΕΣΠΑ 2014–2020, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του
“Πακέτου Juncker”:
•

δημιουργία

αξόνων

χρηματοδότησης

για

την

ενίσχυση

της

ελληνικής

επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως:
•

το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software)

•

τα ανοιχτά δεδομένα

•

τη διαλειτουργικότητα/ ανοιχτά πρότυπα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα

•

•

το ανοιχτό περιεχόμενο

•

το ανοιχτό υλικό (open hardware)

ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας που βασίζεται στις
ανοιχτές τεχνολογίες και οργανωτικές μορφές πληθοπορισμού (crowdsourcing)
http://www.ellak.gr

•

στον τομέα της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τον επιχειρηματικό κόσμο:
•

στην δημιουργία και ενίσχυση προγραμμάτων επιμόρφωσης επαγγελματιών που
αφορούν στις ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες

•

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών για την
εκπαίδευση, καθοδήγηση και προώθηση νέων επιχειρήσεων στους τομείς του
ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών δεδομένων και του ανοιχτού υλικού.

•

στην συνέχιση και επέκταση του προγράμματος “Κέντρα Αριστείας Ανοιχτού
Λογισμικού” της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Οι ανοιχτές τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών
παγκοσμίου επιπέδου στην τοπική οικονομία. Αυτό δημιουργεί προστιθέμενη αξία που μπορεί να
αποτελέσει ανταγωνιστικό στοιχείο στην παγκόσμια αγορά. Οι ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν να
ελαττώσουν τα εμπόδια για την είσοδο επιχειρήσεων στην εγχώρια και την παγκόσμια αγορά,
επιπλέον προκύπτουν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία κυρίως μέσω αύξησης της
απασχόλησης. Επιτυγχάνεται έτσι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για βελτίωση του
ανταγωνισμού, τη μείωση των δαπανών παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για περαιτέρω
καινοτομία.

Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να συναντηθούμε μαζί σας προκειμένου να
εξετάσουμε τη δυνατότητα υιοθέτησης των δράσεων που προτείνουμε.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της (http://go.eellak.gr/meli), δηλαδή το σύνολο των
μεγαλύτερων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, μπορεί και θέλει να στηρίξει
το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών θέτοντας στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το
δίκτυο εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες μας
μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών που αξιοποιούν τις ανοιχτές
τεχνολογίες.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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