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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις τοποθετήσεις σας σχετικά με την προάσπιση και ενίσχυση

των  κοινών  αγαθών,  τόσο  υλικών  όσο  και  ψηφιακών,  τα  οποία  μπορούν  να

αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της

χώρας.  Σε  αυτή  την  κατεύθυνση,  σημαντικότατο  ρόλο  μπορούν  να  έχουν  τα

δεδομένα του υπουργείου σας  που αφορούν τον  Τουρισμό,  τις  Μεταφορές,  τη

Ναυτιλία, τις Τηλεπικοινωνίες και τις Ψηφιακές Υποδομές και τους άλλους τομείς

αρμοδιότητάς σας.

Με  την  επιστολή  αυτή  θα  θέλαμε  να  ζητήσουμε  την  παρέμβασή  σας  για  την

επιτάχυνση της διάθεσης των δεδομένων του Υπουργείου σας, όπως προβλέπεται

από το υπάρχον νομικό πλαίσιο, τις  εξαγγελίες της κυβέρνησης, καθώς και  τις

δικές σας επισημάνσεις.

Ο  ΣΕΚΕΕ, σε συνεργασία με την  ΕΕΛ/ΛΑΚ και τις άλλες ενώσεις καινοτομικών

επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία, που αναπτύσσουμε κοινές δράσεις υπό τον 



τίτλο  Σynergies: ΕΝΕΒΗ  (μικροηλεκτρονική),  ΕΒΙΔΙΤΕ  (αεροδιαστημική),

Hbio  (Βιο-Ιατρική  τεχνολογία)  και  ΕΕΝΕ  (startups),  καθώς  και  οι

συνεργαζόμενοι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, έχουν δηλώσει την πρόθεσή

τους να συμβάλλουν σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλει  η πολιτεία προς τον

κοινό 

στόχο της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας μας και της αξιοποίησης του γνωστικού

κεφαλαίου  που  βρίσκεται  στις  επιχειρήσεις,  τα  ακαδημαϊκά  και  ερευνητικά

ιδρύματα και τον δημόσιο τομέα.

Ο ΣΕΚΕΕ,  σε συνεργασία  με  την ΕΕΛ/ΛΑΚ και  τις  άλλες  ενώσεις  καινοτομικών

επιχειρήσεων  με  διεθνή  παρουσία  αναπτύσσει  κοινές  δράσεις  υπό  τον  τίτλο

Σynergies καθώς και οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, έχουν

δηλώσει την πρόθεσή τους να συμβάλλουν σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλει η

πολιτεία προς τον κοινό στόχο της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας μας και της

αξιοποίησης  του  γνωστικού  κεφαλαίου  που  βρίσκεται  στις  επιχειρήσεις,  τα

ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και τον δημόσιο τομέα.

Ο ΣΕΚΕΕ σήμερα εκπροσωπεί  περισσότερες  από 70  επιχειρήσεις  που παρέχουν

εργασία σε 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Ο συνολικός κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 500 εκ.

ευρώ και τα μέλη του συνδέσμου έχουν παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες.

Ορισμένες από τις επιχειρήσεις – μέλη ανήκουν στους παγκόσμιους ηγέτες στον

τομέα,  με  πελατολόγιο  που  περιλαμβάνει  τις  μεγαλύτερες  εταιρείες  παροχής

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα και δεδομένα,

παρέχονται  και  μέσω  κινητών  συσκευών  και  αποσκοπούν  στην  καλύτερη

πληροφόρηση  και  εξυπηρέτηση  τόσο  των  πολιτών,  όσο  και  των  φορέων  της

οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης.

H  μη-κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού  Ανοιχτού

Κώδικα(  ΕΕΛ/ΛΑΚ)  ιδρύθηκε  το  2008  και  σήμερα  αποτελείται  από  29

Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά Κέντρα και  κοινωφελείς  φορείς.  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει  ως

κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και 

http://en.wikipedia.org/wiki/Openness


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 στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια

και  Ερευνητικά  Κέντρα,  ενώ για  την  υλοποίηση  των  δράσεων της  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ

βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής

κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου  Λογισμικού,  Ανοιχτού

Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί

τα Creative Commons, είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA και μέλος του   Open

Government Partnership, είναι ο ελληνικός κόμβος του   Open Data Institute και

μέλος του Open Budget Initiative.

Στην  προοπτική  αυτή,  θα  είναι  χαρά  μας  να  ενημερώσουμε  εσάς  και  τους

συνεργάτες σας για τις συγκεκριμένες προτάσεις μας και να συν-διοργανώσουμε

ημερίδα  εργασίας  (workshop)  όπου  να  παρουσιαστούν  και  να  δοκιμαστούν

βέλτιστες  πρακτικές  για  την  αξιοποίηση  των  ανοικτών  δεδομένων  στην

κατεύθυνση της  δημιουργίας  σύγχρονων εφαρμογών και  υπηρεσιών,  χρήσιμων

στους πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς και τις επιχειρήσεις.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Για τον ΣΕΚΕΕ                                                             Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

                 

   

                                                     

 Γενικός Διευθυντής

Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης

Πρόεδρος ΔΣ

καθ. Διομήδης Σπινέλλης              
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