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Καλογήρου

Θέμα: Προτάσεις Αξιοποίησης Ανοιχτών Τεχνολογιών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  (ΕΕΛ/ΛΑΚ  -  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 και σήμερα αποτελείται από 36 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και

κοινωφελείς φορείς.

Η σημερινή μας επικοινωνία είναι η πρώτη που γίνεται μαζί σας από την ανάληψη των καθηκόντων

σας  ως Υπουργός  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  αλλά συνέχεια  μιας

διαρκούς προσπάθειας του Οργανισμού, να ενημερώνει τη δημόσια διοίκηση για τις δράσεις της

και να την επικουρεί σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών από τον

δημόσιο  τομέα.  Στόχος  της  σημερινής  μας  επικοινωνίας  είναι  να  σας  ενημερώσουμε

επιγραμματικά για τις προτάσεις μας και να προετοιμάσει έτσι το έδαφος, εφόσον το επιθυμείτε,

για μια συνάντηση στην οποία θα μπουν οι βάσεις για συγκεκριμένες δράσεις της συνεργασίας

μας.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να καταστεί η Διοίκηση πιο ανοιχτή και διαφανής με τη

θεσμοθέτηση  νόμων και  κανονιστικών πράξεων προς αυτή την  κατεύθυνση.  Έχει  επίσης  δοθεί
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μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση και τη διάθεση

δημόσιων ανοιχτών δεδομένων προς όλους.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Ιούλιο του 2018 ο Οργανισμός μας

έχει  υπογράψει  Πλαίσιο     Συνεργασίας  για  τον  Σχεδιασμό,  Ανάπτυξη  και  Υποστήριξη

Δράσεων Ανοιχτότητας με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος είναι η συνεργασία των

δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας και η παροχή από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών

προς  το  ΣτΕ  τεχνικής  συνδρομής  σε  θέματα  ανοικτού  λογισμικού,  ανοιχτών  δεδομένων  και

ανοικτού περιεχομένου.

Πιο  συγκεκριμένα  ο  Οργανισμός  Ανοιχτών Τεχνολογιών  θα  παρέχει,  με  όρους  διαφάνειας  και

αντικειμενικότητας, τεχνογνωσία και πληροφορίες επί των θεμάτων που κρίνονται απαραίτητα

για  τη  διαρκή  αναβάθμιση,  βελτίωση  και  προσαρμογή  του  Ολοκληρωμένου  Συστήματος

Διαχείρισης  Δικαστικών  Υποθέσεων  Διοικητικής  Δικαιοσύνης  (ΟΣΔΔΥ  ΔΔ),  με  λύσεις  Ανοιχτού

λογισμικού  και  Τεχνολογιών.  Αναλυτικός  κατάλογος  με  όλα  τα  Πλαίσια  Συνεργασίας  του

Οργανισμού υπάρχει στο https://eellak.ellak.gr/sinergasies/.

 

Εκτός  από  το  ΣτΕ,  τα  τελευταία  χρόνια,  υπάρχουν  και  σε  άλλα  δικαστήρια  σε  παραγωγική

λειτουργία συστήματα που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό τόσο σε επίπεδο υποδομών (backend)

όσο  και  σε  επίπεδο  εφαρμογών γραφείου  (front  end).   Για  το  λόγο  αυτό  θα  επιθυμούσαμε  να

υπάρξει συνεργασία ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών με δράσεις όπως ο

σχεδιασμός σχετικού μαθήματος στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ). 

Προτείνουμε επίσης ο Οργανισμός μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν υπηρεσίες σε φορείς της

δικαιοσύνης  να  οργανώσουμε  εργαστήριο  διαλειτουργικότητας (interoperability  lab)  και

μαραθώνιους  διαλειτουργικότητας (π.χ.  connectathon)  για  επιλεγμένους  τομείς  της

δικαιοσύνης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι  μέσω της συμμετοχής του Οργανισμού μας στο

Google Summer Of Code 2018, ένα πρόγραμμα υποτροφιών που διοργανώνει η Google για την

ενίσχυση έργων ανοιχτού λογισμικού, έχουμε υλοποιήσει έργα τα οποία έχουν αξία για το χώρο

της Δικαιοσύνης όπως την αυτόματη κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας μέσω μεθόδων

ευρετικής και μηχανικής μάθησης. Τα αποτελέσματα του έργου σε πειραματική λειτουργία στο

https://3gm.ellak.gr/. Συναφή έργα που έχουν γενικότερη αξία και μπορούν να αξιοποιηθούν είναι η

εξαγωγή αρμοδιοτήτων ανά μονάδα σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα από την Εφημερίδα της
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Κυβέρνησης και η προσθήκη ελληνικής υποστήριξης στη βιβλιοθήκη Natural Language Processing

του  Spacy.io.  Στόχος  αυτού  του  έργου  ήταν  η  εξόρυξη  κειμένων  από  την  Εφημερίδα  της

Κυβερνήσεως,  που  θα  επιτρέπουν  τον  προσδιορισμό  των  διοικητικών  μονάδων  του  δημοσίου

τομέα, διευθύνσεων και τμημάτων με τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται και τους τύπους

υπηρεσιών που παρέχουν σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο.

Τέλος  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  η  ομάδα  ανοιχτής  διακυβέρνησης  του  Οργανισμού

Ανοιχτών  Τεχνολογιών  έχει  αναπτύξει  το  diadikasies.gr για  την  καταγραφή  υπηρεσιών  και

διαδικασιών  που  παρέχουν  όλες  οι  δημόσιες  υπηρεσίες.  Το  diadikasies.gr έχει  υλοποιηθεί  με

ελεύθερης χρήσης λογισμικό ανοικτού κώδικα με ιστορία 20 ετών στον χώρο της πληροφορικής,

το  Mediawiki, το Mediawiki   επιτρέπει την εύκολη και διαφανή διαχείριση περιεχομένου. Σήμερα

στο  diadikasies.gr υπάρχουν  καταχωρημένες  από  δημόσιους  φορείς  περισσότερες  από  2.000

υπηρεσίες. Απώτερος στόχος της καταγραφής των διαδικασιών είναι η προτυποποίησή τους και  η

απλοποίησή  τους.  Στις  εκπαιδεύσεις  στελεχών  της  Δημόσιας  Διοίκησης  που  έχουν  γίνει  σε

δεκάδες φορείς έως σήμερα έχουν συμμετέχει και στελέχη του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Με  βάση  τα  παραπάνω  προσβλέπουμε  στη  συνεργασία  σας.   Ο  Οργανισμός  με  τα  μέλη  του,

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (κατάλογος με όλα τα μέλη στο http://go.eellak.gr/meli), και

ειδικότερα με τα εργαστήρια που έχουν ως αντικείμενο τις ανοιχτές τεχνολογίες, μπορούν να

στηρίξουν τις δράσεις ανοιχτότητας που ενδιαφέρουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού 

Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης 
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