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Γεν.  Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού και  Αθλητισμού,  κ.

Μαρία Βλαζάκη

Θέμα:  Η  διαφάνεια  προϋπόθεση  για  την  αποτελεσματική  λειτουργία  της

Δημόσιας Διοίκησης

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  και  Τεχνολογικά

Ιδρύματα.

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη που γίνεται μαζί σας, αλλά συνέχεια μιας

διαρκούς προσπάθειας του Οργανισμού, να ενημερώνει τη δημόσια διοίκηση για τις
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δράσεις  της και  να την επικουρεί  σε θέματα που σχετίζονται  με την αξιοποίηση

ανοιχτών  τεχνολογιών  από  τον  δημόσιο  τομέα.  Αφορμή  της  σημερινής  μας

επικοινωνίας  αποτελεί  το  πόρισμα  του  διαχειριστικού  ελέγχου  της

Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ). Οι ομάδες εργασίας του

Οργανισμού  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  έχουν  επεξεργαστεί  συγκεκριμένες  προτάσεις

για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθούν

τέτοια περιστατικά. 

Τα  ανοιχτά  δεδομένα  συμβάλλουν  καθοριστικά  στην  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, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη

χώρα μας. Στην Ελλάδα ο νόμος 4305/2014 με τον οποίο προβλέπεται η εξ´ορισμού

ανοιχτή διάθεση των δεδομένων του δημόσιου  τομέα,  θέτει  τις  βάσεις  ώστε  να

καταστεί η Διοίκηση πιο ανοιχτή, με μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών

προς τον πολίτη αλλά και τη διάθεση δημοσίων δεδομένων ανοιχτών προς όλους.  

Επίσης, ο Νόμος 3861/2010 εισήγαγε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για

την ενίσχυση της διαφάνειας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια επιτυγχάνοντας να

αυξήσει την πρόσβαση του πολίτη στις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης και να

διευκολύνει την ροή της δημόσιας πληροφορίας και μειώνοντας το κόστος ελέγχου

της διοίκησης.  Πρόκειται  για μια ρύθμιση «ενεργητικής διαφάνειας», δηλαδή μια

ρύθμιση που συνδέει την ισχύ των αποφάσεων φορέων του δημοσίου τομέα με την

ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς πρόσβασης.

Η  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  η  κυβερνητική  πύλη  ανοιχτών  δεδομένων  (data.gov.gr/) η  οποία

ενισχύθηκε με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη δημόσια διάθεση δεδομένων (Ν.

4305/2014),  μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για την υλοποίηση πετυχημένων

πολιτικών  διαφάνειας.  Τα  τελευταία  όμως  χρόνια  παρατηρείται  το  φαινόμενο

προσπάθειας εξαίρεσης διάφορων φορέων από το πεδίο εφαρμογής του νόμου. 

Η  πρόταση  του  Οργανισμού  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  είναι  να  υπάρχει

διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται ο

νόμος  4305/2014  σύμφωνα  με  τον  οποίο  “όλα  τα  δημόσια  έγγραφα,  οι
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πληροφορίες  και  τα  δεδομένα  διατίθενται  στο  διαδίκτυο  ως  σύνολο

δεδομένων  ή  μέσω  προγραμματιστικών  διεπαφών,  σε  ανοικτό

μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.”

Αν  η  ΑΕΠΙ,  η  οποία  διαχειρίζεται  πνευματικά  δικαιώματα  χιλιάδων  δημιουργών,

υποχρεωνόταν από το νομοθετικό πλαίσιο (ν.2121/1993) να δημοσιεύει και διαθέτει

ανοιχτά τα δεδομένα της, καθώς το Κράτος οφείλει να προστατεύει και να ρυθμίζει

την αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων, δεν θα υπήρχε ανάγκη να αναμένουμε τον

διαχειριστικό  έλεγχο  ώστε  να  γίνουν  γνωστά  τα  θέματα  που  προκύπτουν  λόγω

αδιαφάνειας.  Μάλιστα  η  διάθεση  ανοιχτών  δεδομένων  πιθανά  να  είχε  εξ  αρχής

λειτουργήσει αποτρεπτικά.

Είναι ευκαιρία, λοιπόν, στο νέο νόμο που προτίθεστε να καταθέσετε για την

προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  νέα  οδηγία  για  τους

οργανισμούς  συλλογικής  διαχείρισης  και  τις  ανεξάρτητες  οντότητες

διαχείρισης,  να  προβλεφθούν  υποχρεώσεις  δημοσιότητας  και  διαφάνειας

στη  λειτουργία  τους  αναλογικά  με  αυτές  που  υπάρχουν  σε  φορείς  της

δημόσιας διοίκησης. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  αλλά  και  γενικότερα,  ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -

ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη του, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (κατάλογος

με όλα τα μέλη στο http://go.eellak.gr/members) μπορεί να σας ενημερώσει και να

θέσει στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων

που διαθέτει ώστε να να υποστηριχθεί η ένταξη προϋποθέσεων δημοσιότητας και

διαφάνειας  στο  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο  και  στην  εφαρμογή  του  και  σε  άλλους

σημαντικούς τομείς του πολιτισμού, όπως στην Αρχαιολογία (έρευνες, αρχαιολογικοί

χώροι) ή στο Σύγχρονο Πολιτισμό (επιχορηγήσεις, ανοιχτός προϋπολογισμός -open

budget- για τους εποπτευόμενους φορείς) για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στη

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης 
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