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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα επιστολή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών προς τα Πολιτικά Κόμματα

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σε συνέχεια της επιστολής που έστειλε προς τα
πολιτικά κόμματα (δείτε την επιστολή εδώ) ζητώντας να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για την
ανοιχτή διακυβέρνηση αλλά και σε συνέχεια της έρευνας που διεξήγαγε αναφορικά με τη σημασία
της Ανοιχτής Διακυβέρνησης και των Ανοιχτών Διαδικασιών στα πολιτικά κόμματα (δείτε εδώ τα
αποτελέσματα της έρευνας) όπου συμμετείχαν μέλη της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή
διακυβέρνηση (opengov.ellak.gr) αλλά και ενεργοί πολίτες ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των
πολιτών για την ανοιχτότητα στο πολιτικό μας σύστημα, προχωράει στο επόμενο βήμα
εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο επικοινωνίας με τα κόμματα της Βουλής.
Στη νέα επιστολή (μπορείτε να δείτε την επιστολή εδώ) που απηύθυνε η ΕΕΛΛΑΚ στα κόμματα την
21η Ιανουαρίου 2020 εστιάζει στα αποτελέσματα της έρευνας και στοχεύει στη συνδιαμόρφωση
πολιτικών ανοιχτότητας στο κάθε κόμμα, ζητώντας από τα κόμματα την από κοινού δημιουργία
ενός πλαισίου συνεργασίας για τη συνδιαμόρφωση πολιτικών ανοιχτότητας με τη
συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων και μελών της κοινωνίας των πολιτών.
Ήδη σε κάλεσμα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών έχουν δηλώσει να συμμετέχουν στο
διάλογο με τα κόμματα σε θέματα διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής περισσότεροι από 200
εθελοντές, μέλη της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση της ΕΕΛΛΑΚ (Πληροφορίες
για την ομάδα υπάρχουν διαθέσιμες στο opengov.ellak.gr).
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα συνεχίσει να υπηρετεί το ρόλο του για την προώθηση
του ανοιχτού στη δημόσια σφαίρα επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας περαιτέρω τις μελέτες του αλλά
και αναπτύσσοντας εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να
ενισχύσουν τις ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες λειτουργίας τους, αντλώντας από την
ευρωπαϊκή εμπειρία όπου ήδη πολλά μεγάλα πολιτικά κόμματα (όπως πρόσφατα το Christian
Democratic Party της Γερμανίας, για το οποίο μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ)
δεσμεύονται για τη χρήση ανοιχτού λογισμικού και των ανοιχτών τεχνολογιών, ενώ εκατοντάδες

Δήμοι, Δημόσιοι Οργανισμοί και Ερευνητικά Κέντρα επιλέγουν ανοιχτό λογισμικό για όλες τις
υπηρεσίες τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις υπο-ομάδες εργασίας με στελέχη του κάθε
κοινοβουλευτικού κόμματος και να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες τους μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή εδώ.

________________________________________________________________

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 31
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-wedo/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

