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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψήφιση τροπολογίας για την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων
Στις αρχές Αυγούστου ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία που έχει βασιστεί σε προτάσεις της
Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr) για την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της Ανώνυμης Εταιρείας
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ ΑΕ). Η τροπολογία βασίζεται στη δουλειά
που έχει γίνει από την ομάδα Ανοιχτών Δεδομένων της ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Σύμφωνα με την τροπολογία, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4178/2013 σχετικά με την
αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις, στο
άρθρο 58 (αριθμός φύλλου ΦΕΚ 174), το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων που
παράγονται από την ΕΚΧΑ ΑΕ ή έχουν μεταβιβαστεί σε αυτή από την Κτηματολόγιο
ΑΕ και τον ΟΚΧΕ διατίθενται δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, πέραν της αναφοράς
προέλευσής τους, σε όλους τους δημόσιους φορείς κατόπιν αιτήματός τους. Επίσης
διατίθενται δωρεάν και με τις κατάλληλες ανοιχτές άδειες σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μη εμπορικούς σκοπούς.
Τα ανοιχτά δεδομένα εμφανίζονται ως βασικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης, διαφάνειας
και συμμετοχής του πολίτη σε ουσιαστικές πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής
αφού έχουν ως βασικούς στόχους τη συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
πληροφοριακής αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων
θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει αναφέρει και σε πρόσφατες επιστολές
της προς τη Δημόσια Διοίκηση ότι το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων θα πρέπει να
αποτελεί κεντρικό στόχο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.
Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση, η τροπολογία καθώς και το ΦΕΚ του Ν.4178/2013 όπως
δημοσιεύθηκε υπάρχουν διαθέσιμα στη σχετική σελίδα του wiki (http://t.co/1Q1OCgujSL) στο
www.ellak.gr. Όλες οι προτάσεις πολιτικής που έχουν συνταχθεί από ομάδες
εμπειρογνωμόνων της ΕΕΛ/ΛΑΚ υπάρχουν διαθέσιμες στο go.eellak.gr/protaseis_politikis

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.
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