
Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

Αθήνα, 30.05.2016

Προς: Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/

Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
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Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας, αλλά και για τις άοκνες προσπάθειες που κάνετε

ώστε να  προωθηθούν  οι πολύ σημαντικοί  για την ανάπτυξη και τη δημοκρατία σκοποί

της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 αξιοποιώντας την συσσωρευμένη θετική εμπειρία

από την Ελλάδα και διεθνώς, προώθησε ένα νέο σημαντικό κύμα μεταρρυθμίσεων του

κράτους  με  άξονα  την  Ανοιχτή  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση.  Έργα  ορόσημα  όπως  η

Ανοιχτή Διακυβέρνηση(το Opengov), η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι

Ηλεκτρονικές Προμήθειες με Διαφάνεια κ.ά. έδωσαν την κατεύθυνση των αλλαγών που

πρέπει να συνεχίσουμε ως χώρα, για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της κρίσης και να

ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης με διαφάνεια, συμμετοχή και

λογοδοσία. 

Στα  πλαίσια  της  κυβέρνησης  συνεργασίας  2013-2014,  το  ΠΑΣΟΚ  προώθησε  την

ανοικτή διάθεση των δηµοσίων δεδομένων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και

της  λογοδοσίας  στο  δημόσιο.  Ο  ν.  4305/2014  (ΦΕΚ  Α’ 237/31.10.2014)  αποτέλεσε

ορόσημο στην κατεύθυνση αυτή, καθώς καθιέρωσε την αρχή της κατ’ αρχήν ανοικτής

διάθεσης των δημοσίων δεδομένων (open by default). Επιβλήθηκε έτσι, σε όλους τους

δημόσιους φορείς η υποχρέωση –εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό- να διαθέτουν τα

έγγραφα,  τις  πληροφορίες  και  τα δεδομένα που έχουν  στην κατοχή τους  σε  ανοικτό

μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα. 



Επιπλέον, θεσμοθετήθηκε ο έλεγχος των επιχορηγήσεων σε ΜΚΟ. Όσοι μη κερδοσκοπικοί

φορείς  (σωματεία,  ιδρύματα,  αστικές  μη  κερδοσκοπικές  εταιρίες,  κοινωνικές

συνεταιριστικές επιχειρήσεις κλπ) επιχορηγούνται με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ

συνολικά ετησίως, οφείλουν να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια

απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν και

αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης. 

Επίσης,  οι  δημόσιοι  φορείς  δημοσιεύουν  στο  διαδίκτυο  (στην  ιστοσελίδα  τους  και  στο

Πρόγραμμα Διαύγεια) σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του

προϋπολογισμού τους. Έτσι ο πολίτης θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή αφ’ ενός πόσα χρήματα

εισέπραξε κάθε δημόσιος φορέας και για ποια αιτία, και αφ’ ετέρου πόσα χρήματα ξόδεψε

και ξοδεύει και για ποιο σκοπό.  Πρόκειται για καινοτόμο ρύθμιση που κατοχυρώνει πλήρη

διαφάνεια  στην  οικονομική  διαχείριση  όλων  των  δημοσίων  φορέων,  και  επιτρέπει

αντίστοιχα την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών. 

Αυτές τις προοδευτικές αλλαγές υπερασπιζόμαστε, χωρίς κομματικά στεγανά και με όσες

περισσότερες  δυνάμεις  μπορεί  να  διαθέσει  κάθε  φορά  η  ευρύτερη  Δημοκρατική

Παράταξη,  επισημαίνοντας  ταυτόχρονα  οποιαδήποτε  κυβερνητική  ολιγωρία  που

υποβαθμίζει τη Μεταρρυθμιστική και Ψηφιακή Ικανότητα της χώρας.   

Η  Δημοκρατική  Συμπαράταξη  (Πανελλήνιο  Σοσιαλιστικό  Κίνημα  –Δημοκρατική

Αριστερά – Κινήσεις Πολιτών)  είναι σταθερά προσανατολισμένη στην προσπάθεια για

την εφαρμογή και την ενίσχυση του συνόλου των νόμων που αναφέρετε στην επιστολή

σας (Ν. 3861/2010, Ν.3979/2011, Ν.4048/2012 , Ν. 4305/2014) . 

Πολύ περισσότερο, στα πλαίσια των διαδικασιών της Προγραμματικής  Συνδιάσκεψης

μας,  ξεκινήσαμε  ευρύ  διάλογο  γύρω  από  τις  πολιτικές  για  την  ενίσχυση  της

κοινοβουλευτικής  διαφάνειας,  τη συμμετοχή του πολίτη,  την καλή διακυβέρνηση,  τις

ψηφιακές δεξιότητες και τα ανοιχτά πρότυπα.

Επιθυμούμε  την  πλήρη  θεσμική  ισχυροποίηση  της  ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,  την  επέκταση  των

δεδομένων που καλύπτει και τη χρησιμοποίηση αυτών για διασταυρώσεις στα πλαίσια

των  ελεγκτικών  μηχανισμών  του  κράτους,  αλλά  και  για  την  υποστήριξη  εφαρμογών

κοινωνικού  ελέγχου.  Επιπλέον,  η  εφαρμογή  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου

Δημόσιων  Συμβάσεων  για  όλες  τις  προμήθειες  στο  Δημόσιο  θα  πρέπει  να  καταστεί

αυτονόητη προϋπόθεση ενός σύγχρονου κράτους.



Υποστηρίζουμε την υποχρεωτικότητα και επέκταση των Διαβουλεύσεων OPENGOV στο

σύνολο της δημόσιας διοίκησης, τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Στόχος μας

είναι η λειτουργική διασύνδεση του  OPENGOV με τις Κοινοβουλευτικές Διαδικασίες,

καθώς και η ενσωμάτωση εφαρμογών κοινωνικής ενεργοποίησης και συμμετοχής.

Θεωρούμε «εκ των ων ουκ άνευ» τη δημιουργία ενός Συστήματος Παρακολούθησης και

Ελέγχου  του  Κυβερνητικού  έργου.  Ιδιαιτέρως  θέλουμε  την  ανάπτυξη  ενός  τέτοιου

συστήματος για την παρακολούθηση των τομέων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &

Ψηφιακής Πολιτικής, που αποτελούν καταλύτες για την ποιότητα κάθε διακυβέρνησης. 

Επιθυμούμε την βιώσιμη ανάπτυξη ενός «οικοσυστήματος» που διασύνδεει το δημόσιο

και ιδιωτικό τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή με σκοπό την αύξηση

της  χρήσης  των  ανοιχτών  δεδομένων,  προτύπων  και  λογισμικού  στο  σύνολο  της

ψηφιακής  οικονομία  και  τεχνολογίας.  Η  οικονομία  στο  σύνολο  της  καλείται  να

αναζητήσει το σαφές πλεονέκτημα που προκύπτει από τις τεχνολογίες εκείνες που είναι

οι πλέον ανοικτές και εκείνες που παράγουν δημόσια ελληνική διανοητική ιδιοκτησία.

Μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί  ουσιαστικά η διαρροή επιστημόνων που υφίσταται η

χώρα μας τα τελευταία χρόνια. 

Πιστεύουμε  ότι  μόνο  θετικά  αποτελέσματα  θα  προκύψουν  από  την  ενθάρρυνση  της

υιοθέτησης λύσεων ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού και δεδομένων στη δημόσια ζωή και

στο σύνολο των  υπηρεσιών (Παιδεία,  Υγεία  κ.ά.)  που παρέχονται  από  τη  δημόσια

διοίκηση και αυτοδιοίκηση.  Ιδιαίτερα η αυτοδιοίκηση αποτελεί διεθνώς έναν πρωτοπόρο

τομέα  εφαρμογής λύσεων  ΕΕΛ/ΛΑΚ. Προσβλέπουμε  στις  τεχνολογίες  αυτές,  ως  τον

βασικό μοχλό ενίσχυσης της ταυτότητας των «Έξυπνων Ελληνικών πόλεων».     

Θέλουμε να δούμε την ψηφιακή εποχή να δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα

της τεχνολογίας. Το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι τεράστιο, πολλές  ευκαιρίες

ανοίγονται αλλά ταυτόχρονα ελλοχεύουν σημαντικά ζητήματα ισότιμης πρόσβασης. Οι

ψηφιακές  δεξιότητες  έχουν  νόημα  μόνο  όταν  αποτελούν  μέρος  ενός  ενιαίου  και

συνεκτικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της

δια βίου μάθησης.  Επηρεάζουν τη λειτουργία  του Δημόσιου και  Ιδιωτικού τομέα και

πρέπει να συνοδεύονται  από ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ανοικτών τεχνολογιών

που μπορεί να συνδράμει το σύνολο της οικονομίας και ταυτόχρονα να ενισχύσει την



απασχόληση των νέων επιστημόνων στην ίδια τους τη χώρα μέσα από την εξωστρεφή,

βιώσιμη έρευνα και επιχειρηματικότητα.

Η  δέσμευση  μας  για  ανοιχτή  διακυβέρνηση  και  διαφάνεια  είναι  διαχρονική  και  με

μεγάλη μας χαρά θα επιθυμούσαμε να αναζητήσουμε μαζί σας τρόπους συνεργασίας, για

την εξειδίκευση  συγκεκριμένων  δράσεων και προτάσεων. 

Με εκτίμηση, 

Εύη Χριστοφιλοπούλου- Βουλευτής Αττικής

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου – Βουλευτής Αχαΐας
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