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Προς:  Ειδικό  Γραμματέα  του  Εθνικού  Τυπογραφείου  του  Υπουργείου

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Δημήτριο Παπαδημητρόπουλο

Θέμα: Ανοιχτά Δεδομένα στο Εθνικό Τυπογραφείο

                

Αξιότιμε κύριε Παπαδημητρόπουλε,

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ

(www.eellak.gr).  Ο  Οργανισμός  μας  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 από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα

και κοινωφελείς φορείς.

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο των διεθνών

συνεργασιών  της,  συνεργάζεται  και  με  το  Open  Data  Institute

(http://opendatainstitute.org/) ως ο ελληνικός κόμβος που παρέχει εκπαιδεύσεις από

πιστοποιημένους εκπαιδευτές για τα ανοιχτά δεδομένα και πιστοποιήσεις για σύνολα

δεδομένων.

info@ellak.gr • http://www.ellak.gr

http://opendatainstitute.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Openness
http://en.wikipedia.org/wiki/Openness
http://www.eellak.gr/
http://www.eellak.gr/


Το Open Data Institute (theodi.org/) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web Sir Tim

Berners-Lee με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην

κοινωνία,  στην  οικονομία  και  στην  εκπαίδευση.  Συγχρηματοδοτείται  από  την

κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας και αποτελεί τον πιο δυναμικό πόλο στην διάδοση των

ανοιχτών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η  παρούσα  επιστολή  αφορά  τις  δυνατότητες  σημαντικής  βελτίωσης  των

παρεχόμενων υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου με το άνοιγμα των δεδομένων

όπως  προβλέπεται  από  τη  σχετική  νομοθεσία  και  μπορεί  να  υλοποιηθεί  με  την

συνεισφορά των μελών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ). 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να καταστεί η Διοίκηση πιο ανοιχτή,  με

μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, την έρευνα

και  την επιχείρηση και  τη διάθεση δημοσίων δεδομένων ανοιχτών προς

όλους.

Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας στη

δράση  της  δημόσιας  διοίκησης,  τη  συνεισφορά  στη  δημιουργία  μιας  ενιαίας

ευρωπαϊκής  πληροφοριακής  αγοράς,  τη  δημιουργία  νέων  υπηρεσιών  και

συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, το άνοιγμα των

δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο για την υποστήριξη της

διαφάνειας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας σε μια πολύ δύσκολη

περίοδο για τη χώρα μας.

H προσπάθεια  αυτή ξεκινάει  από  την  εφαρμογή της Οδηγίας για  την  Περαιτέρω

Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας με τον Ν.3448/2006 και συνεχίζεται με τον Ν.

3979/2011  για  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  και  τον  Ν.3882/2010  για  τα

Γεωχωρικά Δεδομένα. Επιπλέον, η απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989-1301/12.04.2012 που

κύρωσε το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Άρθρου 27

του Ν.3731/2008, καθώς και οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας,

αλλά  και  οι  πιο  πρόσφατες  κανονιστικές  αποφάσεις  για  την  εφαρμογή  του

Ν.3979/2011 για το ηλεκτρονικό αρχείο και  την κοινοχρησία μεταξύ φορέων του

Δημοσίου,  καταδεικνύουν  μια  σαφή  στροφή  προς  το  ανοιχτό  και

επαναχρησιμοποιήσιμο  περιεχόμενο.  Τέλος,  σύμφωνα  και  με  το   Ν.  4305/2014
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καθιερώθηκε η αρχή της εξ ορισμού ανοιχτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της

δημόσιας πληροφορίας.

Αυτή  η  πολιτική  για  τη  διάθεση  των  δημοσίων  δεδομένων  είναι  αντίστοιχη  με

πολιτικές  για  τα  Ανοιχτά  Δεδομένα  και  την  Ανοιχτή  Διακυβέρνηση  τόσο  στην

Ευρωπαϊκή Ένωση,  όσο και  διεθνώς.  Επιπλέον, ακολουθεί τη νέα Οδηγία της

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  περαιτέρω  χρήση  της  δημόσιας

πληροφορίας που έρχεται να επεκτείνει τόσο το πεδίο εφαρμογής όσο και το εύρος

του ανοίγματος των δεδομένων της υπάρχουσας σχετικής Οδηγίας.

Παρότι, λοιπόν τα ανοιχτά δεδομένα εμφανίζονται ως βασικός παράγοντας βιώσιμης

ανάπτυξης,  διαφάνειας  και  συμμετοχής  του  πολίτη  σε  ουσιαστικές  πλευρές  της

κοινωνικής και οικονομικής ζωής διεθνώς, στην Ελλάδα παρατηρούμε μια δυστοκία

της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει τους ίδιους τους νόμους που έχουν ψηφιστεί ή

τις κανονιστικές πράξεις που η ίδια η διοίκηση εκδίδει.

Με βάση τα  παραπάνω προτείνουμε  το  άνοιγμα δεδομένων του  Εθνικού

Τυπογραφείου,  όπως τα κείμενα των νόμων,  των κανονιστικών πράξεων

της Διοίκησης και των άλλων κειμένων που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ να είναι

σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, χωρίς εξαιρέσεις.

Σε μια εποχή που υπάρχει, αφενός, γενικευμένη διεθνής συναίνεση σε σχέση με τη

χρήση  των  ανοιχτών  δεδομένων  ως  βασικού  μοχλού  για  την  ανάπτυξη  και  τη

διαφάνεια  και,  αφετέρου,  υφίσταται,  σε  σημαντικό  βαθμό,  το  αναγκαίο  θεσμικό

πλαίσιο  για  το  άνοιγμα  των  δεδομένων,  γινόμαστε  μάρτυρες  αλλεπάλληλων

προσπαθειών κλεισίματος των δεδομένων και περιορισμών στην πρόσβαση.

Τα φαινόμενα αυτά δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αντίθετα προάγουν τη

διαφθορά και την παρανομία γιατί τα δημόσια δεδομένα τα αποκτούν όσοι έχουν

μέσο ή μπορούν να χρηματίσουν υπαλλήλους που έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Προσβλέπουμε στην παρέμβασή σας προκειμένου να εφαρμοστούν οι νόμοι

και  να  ανοίξουν  άμεσα  τα  δημόσια  δεδομένα  του  κλάδου  του  Εθνικού
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Τυπογραφείου.

O  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  σε  συνεργασία  με  τα  μέλη  του

(http://go.eellak.gr/meli) μπορεί και θέλει να στηρίξει την υιοθέτηση των ανοιχτών

τεχνολογιών θέτοντας στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο

εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει.  

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης 
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