
07 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
              Παρέμβαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τα Ανοιχτά Δεδομένα στην Ελληνική Βουλή

Την  Τετάρτη  1η  Οκτώβρη  2014  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετείχε,  μετά  από  πρόταση  της  Ελληνικής  Βουλής,  σε
ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων στο πλαίσιο  της συζήτησης της Επιτροπής Δημόσιας  Διοίκησης,
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  «Ανοικτή  διάθεση  και  περαιτέρω  χρήση  εγγράφων,  πληροφοριών  και
δεδομένων  του  δημόσιου  τομέα,  τροποποίηση  του  ν.  3448/2006  (Α΄57),  προσαρμογή  της  εθνικής
νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  οδηγίας  2013/37/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,
περαιτέρω  ενίσχυση  της  διαφάνειας,  ρυθμίσεις  θεμάτων  Εισαγωγικού  Διαγωνισμού  ΕΣΔΔΑ  και  άλλες
διατάξεις».

Στην συζήτηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΕΛ/ΛΑΚ οι κ. Πρόδρομος Τσιαβός και Παναγιώτης Κρανιδιώτης.
Κατά την εισήγησή τους αφού χαιρέτισαν εκ μέρους της ΕΕΛ/ΛΑΚ την πρωτοβουλία για την μεταφορά της
κοινοτικής οδηγίας 2013/37 για την περαιτέρω χρήση πληροφορίας του Δημοσίου Τομέα ως μία νευραλγική
για τη διαφάνεια και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας αναφέρθηκαν αναλυτικά στα κάτωθι:

 Τόνισαν την σημαντική καινοτομία σχετικά με την εισαγωγή των αρχών της "εξορισμού ανοιχτότητας"
των δεδομένων που ενισχύουν και  υποστηρίζουν την αρχή της ενεργητικής διαφάνειας που έχει
υλοποιηθεί με το Ν. 3861/2010 (Διαύγεια)

 Υπογράμμισαν ότι για την εύρυθμη λειτουργία του νόμου είναι απαραίτητα τα εξής:

(α)  ο  συντονισμός  με  άλλες  δημόσιες  αρχές  και  υπουργεία,  ιδίως  το  ΥΠΑΝ  προκειμένου  να  υπάρξει
συντονισμός με  άλλες  διατάξεις  για  την ψηφιακή  οικονομία,  τη  διαφάνεια  και  τη  συμμετοχή του  πολίτη.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί  στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ τόσο αναφορικά με το
πληροφοριακό υλικό που παράγουν όσο και με τα πληροφοριακά συστήματα που παράγουν την σχετική
δημόσια πληροφορία.

(β) να υπάρξει  επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος και οι κανονιστικές
πράξεις.  Τονίσθηκε  χαρακτηριστικά  ότι  πρωτοποριακοί  για  το  άνοιγμα  των  δεδομένων  νόμοι,  όπως  ο
3882/2010  δεν  εφαρμόζονται  συστηματικά  από  φορείς  του  δημοσίου,  όπως  η  ΕΚΧΑΕ  (πρώην
Κτηματολόγιο ΑΕ) παρά τα συστηματικά παράπονα των διοικούμενων και των δημοσίων αρχών, ενώ πολύ
συχνά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για τη μη διάθεση δεδομένων σε πολίτες
και  εταιρίες  που  θέλουν  να  τα  αξιοποιήσουν  για  κοινωνικούς  και  οικονομικούς  σκοπούς.  Τέλος,  οι
κανονιστικές πράξεις θα πρέπει να εκδοθούν άμεσα έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η εφαρμογή του νόμου. Η
προηγούμενη μεταφορά της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφορίας του δημοσίου τομέα με το Ν.
3448/2006,  όπως  και  η  εφαρμογή  του  Ν.  3979/2011  για  την  η-διακυβέρνηση  είναι  ενδεικτικές  των
προβλημάτων αυτών. Νόμος ο οποίος δεν συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο με μετρήσιμους στόχους
ανά  τρίμηνο,  δεν  εφαρμόζεται,  καταλήγουμε  από  την  εμπειρία  μας  παρακολουθώντας  την  εφαρμογή
νομοθετικών δεσμεύσεων για την ανοιχτή διακυβέρνηση.

 Σημείωσαν  την  ανάγκη  βελτίωσης  κάποιων  ορισμών  του  νόμου  σε  διάφορα  σημεία  ώστε  να
επιτρέπουν την χρήση πραγματικά ανοικτών προτύπων και μορφοτύπων.

 Τόνισαν τον ρόλο που μπορεί να έχουν οι Ομάδες Διοίκησης Έργου του προγράμματος Διαύγεια
καθώς και οι δομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπονται βάσει του ν. 3979/2011

 Αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να υπάρξει αναφορικά με τα πολιτιστικά δεδομένα
και κυρίως την ανάγκη για μείωση του χρόνου αποκλειστικής διάθεσης από τα 10 χρόνια στα 5  ώστε
να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη εκμετάλλευση και επαναχρησιμοποίηση τους.



 Τέλος, αναφέρθηκαν σε ανάγκη για επιλογή ως Εθνικής Ανοικτής Άδειας ως μία εκ των γνωστών
αδειών όπως η Creative Commons.

Οι συμμετέχοντες κ. Τσιαβός και κ. Κρανιδιώτης απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από το κοινοβούλιο.
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τόσο το κεφάλαιο Α του νόμου για τα ανοικτά
δεδομένα όσο και το κεφάλαιο Β για την υποχρέωση δημοσίευσης των προϋπολογισμών του Δημοσίου ανά
Υπουργείο, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έτυχαν ευρείας αποδοχής τόσο από τα κόμματα της
συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης. Η ψήφιση του νόμου θα βοηθήσει σημαντικά στην διαφάνεια του
δημόσιου  τομέα  και  παράλληλα  θα  αποτελέσει  ένα  σημαντικό  καύσιμο  για  την  ανάπτυξη  της  αγοράς
πληροφορικής και των υπηρεσιών που στηρίζονται στις σχετικές εφαρμογές με τα αντίστοιχα δεδομένα. 

Το σχέδιο  νόμου,  η  αιτιολογική  έκθεση  καθώς  και  το  υπόλοιπο  υποστηρικτικό  υλικό  βρίσκονται  στην
παρακάτω διεύθυνση.

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=300b8ca3-3468-
4893-9336-9973d3fa247d
--
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη  κερδοσκοπική Εταιρεία  Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/,
ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε  το  2008  από  25  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  Τεχνολογικά  Ιδρύματα.  Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του
Ανοιχτού Περιεχομένου 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.  Συνεργάζεται  επίσης με τα Creative
Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA.

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://eellak.gr/

