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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρέμβαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ στη δημόσια διαβούλευση για το «Πρόγραμμα Διαύγεια»

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των ανοιχτών δεδομένων
και της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, συμμετείχε στη δημόσια
διαβούλευση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά με το άρθρο 20 που αφορά την τροποποίηση του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(http://www.opengov.gr/minreform/?p=1133).
Σε συνέχεια της επαναδιατύπωσης κάποιων καίριων σημείων της αρχικής τροποποίησης του
ν. 3861/2010 που είχε βγει σε διαβούλευση και της παράτασης που δόθηκε στη διαβούλευση
έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, η ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετείχε σε αυτή σχολιάζοντας τις προτεινόμενες αλλαγές και
κάνοντας προτάσεις για την ενίσχυση και επέκταση της Διαύγειας σε Κόμματα, Βουλή,
Δικαστικές Αποφάσεις και Πράξεις.
Το σύνολο των παρεμβάσεων της ΕΕΛ/ΛΑΚ είχαν ως στόχο να ενισχύσουν και να
επεκτείνουν την εφαρμογή της Διαύγειας ως βασικού θεσμού διαφάνειας τόσο για το δημόσιο
όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Τα βασικότερα στοιχεία της παρέμβασης της ΕΕΛ/ΛΑΚ
περιλαμβάνουν:
- διασφάλιση της διασύνδεσης ανάμεσα στην ισχύ της απόφασης και της ταυτόχρονης
ανάρτησής της στο Διαδίκτυο, εκτός αν εμποδίζονται οι διωκτικές ή ανακριτικές αρχές στο
έργο τους.
- καθολική εφαρμογή της Διαύγειας στο σύνολο των φορέων του στενού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα και υποχρέωση δημοσίευσης του συνολικού κειμένου των αποφάσεων εκτός
αν προσβάλλονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
- επέκταση της εφαρμογής της Διαύγειας στη δικαστική και νομοθετική εξουσία και στις
διοικητικές τους πράξεις και αποφάσεις
- ταυτόχρονη ανάρτηση στο Διαδίκτυο και σε ΦΕΚ όπου ο νόμος ορίζει
- ισχύς του αναρτημένου ψηφιακού κειμένου της απόφασης έναντι του αναλογικού κειμένου
της απόφασης
- επέκταση της Διαύγειας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν οικονομικές
συναλλαγές με το Δημόσιο που ξεπερνούν το 50% του κύκλου εργασιών τους για άνω των 3
συνεχόμενων ετών
- επέκταση της Διαύγειας στα πολιτικά κόμματα που χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα
Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ουσιαστική
θωράκιση της Διαύγειας ως βασικού θεσμού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη χώρα μας.
Αναλυτικά όλες οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ στη διαβούλευση υπάρχουν στο
http://www.opengov.gr/minreform/?p=1133&cpage=7#comment-4026

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: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

