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Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρoύτση
                                   

Θέμα: Ανοιχτά Οικονομικά Δεδομένα

Η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα  (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr)

ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα

και κοινωφελείς φορείς, και είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο

να συμβάλλει  στην προώθηση, ανάπτυξη και  χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού

Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής (open hardware) στην εκπαίδευση, το

δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.

Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ,  συνεργάζεται  με  το  Open  Data  Institute  (http://theodi.org/nodes/odi-athens)  τα

Creative  Commons  (http://wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του

COMMUNIA ASSOCIATION (http://www.communia-association.org/) και του FAB LAB ATHENS

(http://fablabathens.gr/)  και  μέλος  του  Open  Government  Partnership  (OGP)  Network

(http://www.opengovpartnership.org/ogp-network) και του International Budget Partnership.

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

έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση και τη διάθεση δημοσίων

δεδομένων ανοικτών 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  παροχή  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 και της επιχειρηματικότητας σε μια

δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, και στην χώρα μας, με τον νόμο

4305/31.10.2014  καθιερώθηκε  η  αρχή  της  εξ  ορισμού ανοικτής  διάθεσης  και  περαιτέρω
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χρήσης της δημόσιας πληροφορίας. Ειδικότερα, η αρχή της εξ ορισμού ανοιχτής διάθεσης της

δημόσιας πληροφορίας έγκειται στο ότι:

 Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που κατέχει η διοίκηση είναι κατ’ αρχήν

ανοικτά και προσβάσιμα στους πολίτες.

 Ο αποκλεισμός της πρόσβασης και η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του Δημόσιου

Τομέα δεν δικαιολογείται για λόγους σκοπιμότητας, αλλά μόνο για λόγους νομιμότητας.

 Η διοίκηση οφείλει  να  αιτιολογεί  ειδικώς τις  περιπτώσεις  στις  οποίες  δεν διαθέτει  για

περαιτέρω χρήση τα δεδομένα που κατέχει.

 Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, μπορεί να επιτρέπεται

με καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας.

Στην περίπτωση του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας είναι

αναγκαία  και  χρήσιμη  η  παροχή  αναλυτικών  στατιστικών  στοιχείων  σε  τακτική  βάση

(τουλάχιστον  μηνιαία)  σε  μορφή  ανοιχτών  δεδομένων  όπως  προβλέπει  ο  νόμος

4305/31.10.2014 προερχόμενων από τις εξής πηγές:

 Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» (π.χ. ασφαλισμένοι ανά

κλάδο)

 πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

«ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)» (π.χ. ανεργία και απασχόληση ανά κλάδο)

 Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» (π.χ. κατηογρίες συντάξεων)

 Σύστημα  Ηλεκτρονικής  Συνταγογράφησης  και  παροχής  σχετικών  υποστηρικτικών

υπηρεσιών (π.χ. στοιχεία δραστικής ουσίας ανά περιοχή)

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (π.χ. αποτελέσματα ελέγχων ανά ΚΑΔ)

Η οικονομική ανάπτυξη στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας εξαρτάται άμεσα με τα

ανοιχτά δεδομένα. Η Επίτροπος αρμόδια για τα θέματα του Ψηφιακού Θεματολογίου, Neelie

Kroes,  έχει  παραλληλίσει  το  άνοιγμα  των  δεδομένων  ως  το  άνοιγμα  ενός  χρυσωρυχείου

(http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/opendata/)  και  το  πετρέλαιο  της  ψηφιακής  εποχής

(http://www.youtube.com/watch?v=9Jq4Qy1UeAE). Το άνοιγμα των δεδομένων και η Οδηγία για

την  περαιτέρω χρήση της  δημόσιας  πληροφορίας,  αποτελούν  βασικό άξονα  του  ψηφιακού

θεματολογίου της Ευρώπης για το 2020. 

Αντίστοιχους  κανονισμούς  εξέδωσε  η  κυβέρνηση  Obama  στις  ΗΠΑ

(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf) και  στο

Ηνωμένο Βασίλειο εκδόθηκε ανεξάρτητη έρευνα που καλεί για μια ακόμη πιο ανοικτή πολιτική

παροχής  δημοσίων  δεδομένων  (https://www.gov.uk/government/publications/shakespeare-

review-of-public-sector-information).
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Προσβλέπουμε  στην  παρέμβασή  σας  προκειμένου  να  εφαρμοστεί  ταχέως  και  με  τον

καλύτερο τρόπο ο νέος νόμος για την ανοιχτή διάθεση δεδομένων από τους φορείς του

Υπουργείου σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για μία συνάντηση με τους επιστημονικά υπεύθυνους

των ομάδων εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για να σας παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τις προτάσεις μας.

 

                Με εκτίμηση,        
Ο πρόεδρος ΔΣ       

Θεόδωρος Καρούνος


