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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

           Πρώτη συνάντηση της Πρωτοβουλίας για το Ανοιχτό Φάρμακο στην Ελλάδα

Στις 10 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών-

ΕEΛΛΑΚ η πρώτη συνάντηση της ομάδας για την Ανοιχτή Έρευνα και Ανάπτυξη φαρμάκων.

Στόχος της ομάδας για την Ανοιχτή Έρευνα και Ανάπτυξη φαρμάκων είναι να συζητήσει και

να αναπτύξει στην Ελλάδα προτάσεις και προοπτικές ανοιχτότητας σε όλα τα στάδια της

αλυσίδας της δημιουργίας ενός φαρμάκου: από την έρευνα μέχρι την παραγωγή και την

διάθεση του.

Ήδη σε όλο τον κόσμο , το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο παρουσιάζει πολλά κενά και συχνά

γίνεται  κατάχρηση  του  συστήματος  πατεντών  από  τη  φαρμακοβιομηχανία  κάτι  που  έχει  ως

συνέπεια  υπερβολικές  τιμές  και  προβληματική  πρόσβαση  στα  φάρμακα. Το  φαρμακευτικό

μοντέλο ‘ανοιχτού κώδικα’ έρχεται να προτείνει ένα εναλλακτικό μοντέλο το οποίο βασίζεται

στις  αρχές  του  ελεύθερου  και  ανοιχτού  λογισμικού:  Κοινή  χρήση  -  επανάχρηση  πόρων  και

ερευνών,  ελεύθερη -  χωρίς  περιορισμούς  πρόσβαση στη  γνώση και  στον  πηγαίο  κώδικα,  και

προώθηση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας και όχι μέσω κλειστών προτύπων και πατεντών

H ομάδα για την Ανοιχτή Έρευνα και Ανάπτυξη Φαρμάκων, είναι μια πρωτοβουλία της PRAKSIS

στο πλαίσιο  της  εκστρατείας  PRAKSIS ACCESS και  του   Οργανισμού  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -

ΕEΛΛΑΚ η  οποία  ξεκίνησε  το  περασμένο  φθινόπωρο,  με  κάλεσμα  προς  εκπαιδευτικούς  και

ερευνητικούς  φορείς  καθώς  και  ανεξάρτητους  ερευνητές,  επαγγελματίες  και  άλλους

ενδιαφερόμενους. 

Στην πρώτη συνάντηση της ομάδας,  συζητήθηκαν τα πρώτα βήματα και οι επόμενες δράσεις της

ομάδας για την   διάχυση και ενημέρωση σχετικά με την ανοιχτή έρευνα και την πρόσβαση στο

φάρμακο.   Οι  φορείς  τους  οποίους  εκπροσώπησαν  ή  με  τους  οποίους  συνδέονται  οι

συμμετέχουσες/συμμετέχοντες ήταν: ΕΕΛΛΑΚ, PRAKSIS, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

Δημόκριτος,  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο,  ΕΚΠΟΙΖΩ,  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης,

Πανεπιστήμιο Πατρών, EUPATI.

                                        

https://eellak.ellak.gr/
https://eellak.ellak.gr/
https://praksisaccess.org/
https://www.praksis.gr/el/
https://praksisaccess.org/news/opensourcepharma/
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Η  ομάδα  για  την  Ανοιχτή  Έρευνα  και  Ανάπτυξη  φαρμάκων  καλεί  όσους  ενδιαφέρονται  να

συμμετέχουν να έρθουν σε επαφή  με την ομάδα συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης

ενδιαφέροντος καθώς  και  να   να  παρακολουθούν  και  να  συμμετέχουν  στη  λίστα

αλληλογραφίας της ομάδας .

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

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 τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για  την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και

ενεργή  συμμετοχή  των  μελών  της  και  της  ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και 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
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