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I.

Εισαγωγή

Η ανοικτή διακυβέρνηση αποτελεί ζήτημα πρωτεύουσας σημασίας για την Ελληνική κυβέρνηση η
οποία είναι σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή και τους στόχους της διεθνούς συνεργατικής
πρωτοβουλίας του Open Government Partnership (OGP), καθώς και στην εθνική πολιτική διαφανούς,
αποτελεσματικής και υπεύθυνης διακυβέρνησης με θεσμούς και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους
πολίτες και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.
Η υλοποίηση μιας λεπτομερώς σχεδιασμένης πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση μπορεί να
αποτελέσει όχημα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της διοίκησης, στηρίζοντας την
εξελισσόμενη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της αποτελεσματικότητας,
συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας. Η υλοποίηση του εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή
διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επανασύνδεση του πολίτη με το κράτος και τη
διοίκηση, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η ανάπτυξη αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών
πρόσβασης στα δημόσια δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας ενισχύει τις δυνατότητες
ελέγχου των αποφάσεων και των δαπανών του δημόσιου και ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των
πολιτών παρέχοντας ευκαιρίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής και ανάπτυξης του επιχειρείν.
Η πρωτοβουλία συμμετοχής της χώρας στο OGP παρέχει μια μοναδική ευκαιρία δυναμικού και γόνιμου
διαλόγου και υιοθέτησης πολιτικών που θα μετασχηματίσουν τη σχέση μεταξύ των πολιτών και της
κυβέρνησης και θα εξασφαλίσουν την ακεραιότητα και τη λογοδοσία στο δημόσιο βίο προωθώντας
ταυτόχρονα την καινοτομία και τονώνοντας την οικονομική ανάπτυξη.
Για το σκοπό αυτό, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε ένα ζωτικό χώρο για την
κοινωνία των πολιτών για την ουσιαστική συμμετοχή της στη διαδικασία αντιμετώπισης των κοινών
προκλήσεων και την εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της
πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση.
Το παρόν σχέδιο δράσης είναι προϊόν ευρύτατης δημόσιας διαβούλευσης και εμπεριέχει δεσμεύσεις
για την διετία 7/2014 – 6/2016. Συντάχθηκε σε άμεση συνάρτηση τόσο με το κείμενο της Στρατηγικής
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 – 2020, όσο και με αυτό της Στρατηγικής για την Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2014 – 2016 τα οποία επικαιροποιήθηκαν από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσα στον Απρίλιο του 2014.
Μοντέλο Διοίκησης του εθνικού Σχεδίου Δράσης
Ο ορισμένος εκπρόσωπος της χώρας στη διεθνή πρωτοβουλία συνεργασίας του OGP, συντονίζει την
προώθηση της εθνικής πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση και την υλοποίηση του εθνικού Σχεδίου
Δράσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που εξυπηρετεί το εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η
υιοθέτηση μοντέλου ενιαίας διοίκησης υλοποίησης αυτού. Σκοπός είναι η παρακολούθηση και ο
συντονισμός υλοποίησης των επί μέρους δεσμεύσεων ώστε να τηρείται το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής αλλά και να επικαιροποιούνται ή να τροποποιούνται οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί
όπου απαιτείται.
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Τον συντονισμό υλοποίησης των δεσμεύσεων ανοικτής διακυβέρνησης θα έχει η αρμόδια οργανωτική
μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Βασικά αντικείμενα του μοντέλου διοίκησης του σχεδίου δράσης είναι:





Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των δεσμεύσεων και εξαμηνιαία αξιολόγηση και
αποτίμηση του σχεδίου δράσης.
Συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης για την ιεράρχηση νέων αναγκών και την τροποποίηση
δράσεων, όπου αυτό απαιτείται.
Εντοπισμός πιθανών σημείων διακινδύνευσης της συνεπούς υλοποίησης του σχεδίου δράσης,
και προσδιορισμός επιπτώσεων και τρόπων αντιμετώπισης.
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας πραγματοποίησης των
επιμέρους δράσεων των δεσμεύσεων, έτσι ώστε να καταγραφούν όλα τα δεδομένα που
δημιουργούν καθυστερήσεις ή προβλήματα και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την
αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και των προβλημάτων αυτών.
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II. Πρωτοβουλίες Συνεργασίας και Διαβούλευσης
Η Ελλάδα υπέβαλε στον OGP το πρώτο εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον
Απρίλιο του 2012. Τον Αύγουστο του 2013 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης, η
οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και περιελάμβανε εκπόνηση προσχεδίου αναφοράς
προόδου, συναντήσεις συνεργασίας και διαβούλευσης με φορείς του δημοσίου, κοινωνικούς φορείς
και ανεξάρτητες αρχές και τέλος ανοικτή διαβούλευση για τον σχολιασμό της αναφοράς προόδου πριν
την οριστική υποβολή της. Ακολούθησε η αναφορά από τον Independent Reporting Mechanism (IRM)
του OGP στην οποία απεικονίζεται ότι από τις 11 δεσμεύσεις του Σχεδίου Δράσης ολοκληρώθηκαν ή
έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό οι 2, ενώ 7 θεωρούνται μερικώς εκπληρωμένες. Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι στο διάστημα από την εκπόνηση του πρώτου Σχεδίου Δράσης τον Απρίλιο
του 2012 έως και τον Αύγουστο του 2013 που ορίστηκε ο νέος εκπρόσωπος της χώρας, υπήρξαν
σημαντικές πολιτικές αλλαγές. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πραγματοποιήθηκαν δύο φορές
αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΥΔΜΗΔ) που συντονίζει τη δράση, αλλά και αλλαγές που αφορούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
της κυβερνητικής στρατηγικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Ξεκινώντας τον Αύγουστο του 2013, η πολιτική της Ανοικτής Διακυβέρνησης αναδεικνύεται ως ζήτημα
πρωτεύουσας σημασίας για την Ελληνική Κυβέρνηση, επαναπροσδιορίζεται η στρατηγική και
εντατικοποιείται η δράση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων φιλόδοξων αλλά και κρίσιμων
στόχων. Η πολιτική ηγεσία του ΥΔΜΗΔ έχει δεσμευτεί για την προώθηση της πολιτικής για την Ανοικτή
Διακυβέρνηση και έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση σχετικών δράσεων.
Η εκπρόσωπος της χώρας στον OGP, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Δρ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, ανακοίνωσε στην ετήσια διάσκεψη του Λονδίνου τον
Οκτώβριο του 2013 την νέα πολιτική και τις βασικές δεσμεύσεις της χώρας για την Ανοικτή
Διακυβέρνηση. Οι διαδικασίες για την εκπόνηση του νέου σχεδίου δράσης ξεκίνησαν αμέσως μετά την
υποβολή της εσωτερικής αναφοράς προόδου και ήδη τον Οκτώβριο του 2013 τα στελέχη του ΥΔΜΗΔ
που συμμετέχουν στην ομάδα για το OGP ξεκίνησαν τις συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων,
συναντήσεις οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα και θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική υποβολή του
νέου σχεδίου δράσης. Τον Δεκέμβρη του 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους από
την κοινωνία των πολιτών, Υπουργεία και ανεξάρτητες αρχές προκειμένου να αναδειχθούν οι
προτεραιότητες και οι βασικοί στόχοι της χώρας για την ανοικτή διακυβέρνηση. Το επόμενο βήμα ήταν
η διοργάνωση δύο εργαστηρίων διαβούλευσης και συνεργασίας με πολύ μεγάλη συμμετοχή από
κυβερνητικούς φορείς και από την κοινωνία των πολιτών. Το πρώτο εστίασε στα ανοικτά δεδομένα και
την συμβολή τους στην ανάπτυξη και το δεύτερο στη διαφάνεια και τη δημόσια συμμετοχή. Τα
αποτελέσματα της διαβούλευσης των εργαστηρίων αυτών καταγράφηκαν σε δύο εκθέσεις πολιτικής οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν στον προσδιορισμό των δεσμεύσεων για το παρόν Σχέδιο Δράσης. Είναι
σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι στο πρώτο εργαστήριο έγινε επίσημη ανακοίνωση της πρόθεσης του
ΥΔΜΗΔ να θεσμοθετήσει την πολιτική του open by default όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που
διαχειρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι πρωτοβουλίες του ΥΔΜΗΔ για την Ανοικτή Διακυβέρνηση δεν περιορίζονται στις προσπάθειες για
την σύνταξη του παρόντος σχεδίου δράσης για το OGP. Το ΥΔΜΗΔ προχώρησε σε επικοινωνία και
συνεννόηση με όλα τα Υπουργεία της κυβέρνησης προκειμένου να δημιουργηθεί ανθρώπινο δίκτυο για
5
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τον συντονισμό των ενεργειών στον τομέα της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Δημιουργήθηκε εφαρμογή
στην οποία θα καταχωρούνται δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης και σύνολα δεδομένων για ανοικτή
διάθεση. Το ΥΔΜΗΔ συμμετείχε επίσης (με εκπροσώπους τον Υπουργό και την Υφυπουργό) στο
European Data Forum 2014 όπου ανακοινώθηκε η νέα πολιτική για την διαχείριση και ανοικτή διάθεση
της δημόσιας πληροφορίας. Επιπλέον διοργανώθηκε open public data hacathon για την αξιοποίηση
δημόσιων δεδομένων, καθώς και δράση ενημέρωσης και ανοικτού διαλόγου με μαθητές λυκείου από
όλη τη χώρα με θέμα την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
Πρέπει τέλος να τονιστεί η προσπάθεια του Υπουργείου όσον αφορά τα ανοικτά δεδομένα. Ήδη από
τον Οκτώβριο του 2013 δημιουργήθηκε το data.gov.gr που αποτελεί την κεντρική πύλη για τα δημόσια
δεδομένα, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα σύνολα δεδομένων. Επιπλέον έχει ήδη ξεκινήσει η
διαδικασία για τον προσδιορισμό των νομοθετικών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για την
υλοποίηση της πολιτικής open by default και την εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία PSI.
Στο διάστημα από 5/5 έως και 26/5 το εθνικό Σχέδιο Δράσης θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και θα υλοποιηθεί πλάνο δημοσιότητας για την εξασφάλιση της
μέγιστης δυνατής συμμετοχής στη διαδικασία αυτή. Τα σχόλια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν
προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις στο κείμενο το δεσμεύσεων (όπου είναι απαραίτητο), ενώ μέχρι
την οριστική υποβολή του σχεδίου δράσης θα συνεχιστεί η συνεργασία με τους εκπροσώπους των
φορέων της δημόσιας διοίκησης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.
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III. Δεσμεύσεις OGP
Δεσμεύσεις για Ανοικτή Κυβέρνηση
Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής
Δέσμευση 1: Θεσμική
Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

θωράκιση

και

τεχνολογική

αναβάθμιση

του

Υφιστάμενη κατάσταση
Το Πρόγραμμα Διαύγεια θεωρείται παγκόσμια καινοτομία και έχει αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική
προώθησης της κυβερνητικής διαφάνειας διότι προσφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα να έχει
απευθείας πρόσβαση σε όλες τις αποφάσεις του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω
διαδικτύου τη στιγμή που αυτές εκδίδονται. Με τον Ν. 3861/2010, εισάγεται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων σε κεντρικό κυβερνητικό διαδικτυακό τόπο (diavgeia.gov.gr). Στο
ηλεκτρονικό δημοσιευμένο έγγραφο αποδίδεται ένας μοναδικός Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης
(ΑΔΑ) ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ και εκτέλεση της σχετικής πράξης ή απόφασης.
Στο Πρόγραμμα Διαύγεια είναι ενταγμένοι 3.677 φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
το σύνολο των δημοσιευμένων αποφάσεων από το 2010 μέχρι σήμερα είναι 11.262.086 και αυξάνεται
κατά 16.000 κάθε εργάσιμη ημέρα από 32.025 εκπαιδευμένους χρήστες που αποτελούν μια κρίσιμη
μάζα εργαζομένων στο στενό και ευρύ δημόσιο τομέα με ψηφιακή κουλτούρα για την προώθηση
καινοτόμων δράσεων.
Περιγραφή Δέσμευσης
Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσα από τη βελτίωση του νομοθετικού
πλαισίου και τη διεύρυνση εφαρμογής συστημάτων που προάγουν τις διαφανείς διαδικασίες στη
δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του Προγράμματος, το ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ.

Οι βασικές παρεμβάσεις σχετίζονται με τη θεσμική και τεχνολογική ενίσχυση του ισχύοντος
κυβερνητικού Προγράμματος Διαύγεια και την προώθηση δράσεων για την απόδοση
προστιθέμενης αξίας σε αυτό:




αυστηρή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θεσμική θωράκιση
του αναρτημένου εγγράφου που θα εξασφαλίσει την ηλεκτρονική χρήση και διακίνηση
αυτού με μόνη την επίκληση του μοναδικού αριθμού που αποδίδεται στο έγγραφο κατά
την ανάρτηση χωρίς την ανάγκη επικύρωσης
ουσιαστική βελτίωση των μηχανισμών αναζήτησης, της φιλικότητας προς το χρήστη και της
προσβασιμότητας από Α.μ.ε.Α.
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διάθεση νέων μέσων αλληλεπίδρασης του Πολίτη και της επιχείρησης με τη δημόσια
διοίκηση για την υποβολή παρατηρήσεων επί των αναρτημένων εγγράφων
παροχή δυνατότητας για προσωποποιημένες σελίδες και αναζητήσεις
βελτίωση του συστήματος διάθεσης ανοικτών δεδομένων με κλιμακούμενη αξιοποίηση
αυτών από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης αλλά και για την περαιτέρω
αξιοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης της διοικητικής δράσης από κάθε
ενδιαφερόμενο
εμπλουτισμός της πληροφορίας του Προγράμματος Διαύγεια με αξιοποίηση άλλων πηγών
δεδομένων του δημοσίου (δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίων συμβάσεων,
εσόδων κ.α.) με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ενημέρωσης προς το
ευρύ κοινό αλλά και την ανάπτυξη διακριτού υποσυστήματος που θα είναι προσβάσιμο
από τους αρμόδιους φορείς για εξαγωγή εξειδικευμένων αναφορών με σκοπό την
παρακολούθηση της δομής, λειτουργίας και δράσης της δημόσιας διοίκησης καθώς και της
παρακολούθησης των δαπανών και των προμηθειών για την υποστήριξη της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Τεχνολογία και καινοτομία για Διαφάνεια, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ.
Συνεργασία με το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης για εφαρμογή του νέου Προγράμματος.
Στόχος
Μέσω της εφαρμογής του νέου Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα προσφέρονται βελτιωμένες δυνατότητες
πρόσβασης του πολίτη στα δημόσια έγγραφα που τον ενδιαφέρουν και θα επιτρέπεται
αλληλεπίδραση με τους φορείς που τα εκδίδουν. Παράλληλα, η δυνατότητα για επισήμανση πράξεων
με προβληματικά χαρακτηριστικά από τους πολίτες και η προώθηση των παρατηρήσεων τους σε
οργανωμένο κανάλι διαχείρισης θα ενδυναμώσει την εμπλοκή του πολίτη στη λειτουργία της δημόσιας
διοίκησης με δυνατότητα άσκησης κριτικής και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, μέσα από
την περαιτέρω αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του Διαύγεια και το συνδυασμό
τους με άλλες πηγές δεδομένων του δημοσίου θα επιτευχθεί περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας
και της λογοδοσίας των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Κύριο μέσο για την υλοποίηση της δέσμευσης είναι η σύμβαση του έργου της ΚτΠ ΑΕ "Υλοποίηση β΄
Φάσης Λειτουργίας Προγράμματος Δι@ύγεια". Παράλληλα, η υλοποίηση της δέσμευσης βασίζεται
στον επιχειρησιακό συντονισμό εφαρμογής της β’ Φάσης του Προγράμματος στο σύνολο των φορέων
της δημόσιας διοίκησης.
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
 Έκδοση εγκυκλίου και οδηγών για την ορθή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και την
λειτουργία των νέων εφαρμογών (Οκτώβριος 2014).
 Πλήρης ένταξη και επιχειρησιακή λειτουργία των φορέων στο νέο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(Δεκέμβριος 2014).
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Εκπόνηση μελέτης και σταδιακή προώθηση δράσεων για τον εμπλουτισμό των δεδομένων
του Προγράμματος Διαύγεια από άλλες πηγές δεδομένων του δημοσίου για
«συγκεντρωτική» και ορθή πληροφόρηση για μεγέθη του δημοσίου τομέα, όπως δαπάνες,
έσοδα, προσωπικό κλπ. (Εκπόνηση μελέτης έως τον Ιούνιο 2015, σταδιακή υλοποίηση έως
τον Ιούνιο 2016).

Δέσμευση 2: Δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
Υφιστάμενη κατάσταση
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το διαδικτυακό σχολιασμό προτεινόμενων νομοθετικών πράξεων
(www.opengov.gr) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009 με βασικό στόχο την δημοσιοποίηση και σχολιασμό
κάθε σχεδίου νομοθεσίας (σε ξεχωριστό χώρο που δημιουργήθηκε για κάθε υπουργείο στο
www.opengov.gr) πριν από την υποβολή τους στο κοινοβούλιο. Πολίτες και οργανισμοί καταθέτουν
σχόλια, προτάσεις και απόψεις, άρθρο προς άρθρο, προκειμένου αυτά να συγκεντρωθούν και
αξιολογηθούν από τους δημόσιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε διαβούλευση νόμου.
Η προσπάθεια αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί αφού:
 ο χρόνος διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σύντομος (κατά μέσο όρο),
 οι συμμετέχοντες δεν ξέρουν κατά πόσο τα σχόλιά τους λήφθηκαν υπόψη (ή όχι),
 γενικότερα η πλατφόρμα δεν έχει εξελιχθεί σε χώρο ουσιαστικής διαβούλευσης και
συμμετοχής.
Περιγραφή Δέσμευσης
Ενίσχυση της διαδικασίας διαβουλεύσεων νομοσχεδίων σε όλα τα επίπεδα (νομικό, επιχειρησιακό,
τεχνικό). Η ενίσχυση της διαδικασίας διαβουλεύσεων μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει βελτιώσεις στους
ακόλουθους τομείς:




Θεσμικό: Ενίσχυση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.
Τεχνικό: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opengov.gr να αποτελεί το κεντρικό σημείο
πληροφόρησης και διεξαγωγής διαβουλεύσεων για όλο το δημόσιο τομέα. Επίσης να
ενισχυθούν οι μηχανισμοί διάχυσης διαβουλεύσεων.
Επιχειρησιακό:
o Εισαγωγή νέου κώδικα (μεθοδολογίας) διαβούλευσης που θα ισχύει για όλους τους
δημόσιους φορείς.
o Υιοθέτηση ελάχιστου χρόνου διαβούλευσης για όλες τις διαβουλεύσεις.
o Ανάδειξη καλών πρακτικών. Ανάλυση διαβουλεύσεων με μεγάλη συμμετοχή.
o Ταυτοποίηση διαβουλεύσεων και υποβληθέντων νομοσχεδίων. Να υπάρχει
διασύνδεση ανάμεσα στην πραγματοποιηθείσα διαβούλευση και στο τελικό
νομοσχέδιο. Υιοθέτηση ίδιων κωδικών διαβούλευσης και κωδικών άρθρων
ψηφισθέντων νομοσχεδίων για την άμεση συσχέτιση.
o Προτυποποίηση εκθέσεων διαβούλευσης.
o Ετήσια αποτίμηση διαβουλεύσεων.
o Εκπαίδευση και αξιοποίηση στελεχών.
o Υιοθέτηση μηχανισμών για την προσέγγιση και κινητοποίηση των πολιτών.
o Δομημένη επικοινωνία με όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος.

Αρχές OGP
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Συμμετοχή των πολιτών, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ).
Υποστήριξη: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
Στόχος
Στόχος είναι η ενίσχυση της διαδικασίας διαβούλευσης μέσω της καλύτερης συνεργασίας και
συναίνεσης των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σταθερό
πλαίσιο για την διεξαγωγή των διαβουλεύσεων με διακριτούς κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες.
Επιπλέον στόχος είναι να ενισχυθεί η αξιοπιστία και διαφάνεια της όλης διαδικασίας, η μεγαλύτερη
συμμετοχή των πολιτών και η καλλιέργεια κουλτούρας διαβούλευσης τόσο στους πολίτες όσο και
στους δημόσιους φορείς και τα στελέχη τους.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Όλες οι απαραίτητες κανονιστικές παρεμβάσεις θα γίνουν από το ΥΔΜΗΔ, ενώ για τις επιχειρησιακές
και τεχνικές αλλαγές υπεύθυνος φορέας είναι το ΕΚΔΔΑ.
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
 Κανονιστικές παρεμβάσεις: ολοκλήρωση μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2015.
 Επιχειρησιακές και τεχνικές αλλαγές: σταδιακά μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2016. Θα
δημιουργηθεί πλάνο υλοποίησης αλλαγών μέχρι το τέλος του 2014 και σταδιακά θα τίθενται σε
παραγωγική λειτουργία οι προγραμματισμένες αλλαγές.
 Εκπόνηση πλάνου εκπαίδευσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, ευαισθητοποίησης και
κινητοποίησης πολιτών, ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2014 και σταδιακή εφαρμογή του πλάνου με
βάση το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί.
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Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα
Δέσμευση 1: Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση
της πληροφορίας του δημόσιου τομέα
Υφιστάμενη κατάσταση
Η έλλειψη ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου για την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας του
δημοσίου τομέα συνιστά αρνητικό παράγοντα. Απαιτείται ξεκάθαρο πλαίσιο που να «ανάβει το
πράσινο φως» στους υπαλλήλους για την διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Είναι χαρακτηριστικό
ότι έχει αναφερθεί από φορείς ότι για να ανοίξουν δεδομένα απαιτείται υπουργική απόφαση.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η Ελληνική κυβέρνηση θα ενσωματώσει την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή οδηγία για την
επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα (PSI) μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)
Συνεργασία με Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Παιδείας , ΕΚΤ
Στόχος
Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/37/EU 2003/98/EΚ για
την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία PSI) θα καταστήσει τις πληροφορίες
του δημόσιου τομέα διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση τόσο για εμπορικούς και μη εμπορικούς
σκοπούς, σε μηχαναγνώσιμα πρότυπα και ανοιχτές άδειες χρήσης. Η ενσωμάτωση της οδηγίας θα
βοηθήσει στο να αρθούν οι επιφυλάξεις που συχνά εκφράζονται από πολλούς δημόσιου φορείς
σχετικά με την υποχρέωση διάθεσης των πληροφοριών που κατέχουν. Αυτό θα αποφέρει οικονομικά
οφέλη και θα συμβάλλει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης για τη διαφάνεια
και το άνοιγμα δεδομένων και πληροφοριών προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν από τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες, και να δημιουργηθούν προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Η δέσμευση θα υλοποιηθεί εσωτερικά από το ΥΔΜΗΔ.
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/37/EU στην ελληνική νομοθεσία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
Δεκέμβρη του 2014.

Δέσμευση 2: Κανονιστικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση και διάθεση
ανοικτών δεδομένων
Υφιστάμενη κατάσταση
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Όσον αφορά τη διαχείριση και διάθεση ανοικτών δεδομένων η έλλειψη σαφούς πλαισίου
αδειοδότησης οδηγεί συχνά στην επιβολή «Όρων Χρήσης», απαιτήσεων απόδοσης, περιορισμών στη
διάχυση που λειτουργούν ως εμπόδια στη δημόσια χρήση των δεδομένων. Το άνοιγμα των δεδομένων
περιλαμβάνει την ξεκάθαρη σήμανση της δημόσιας πληροφορίας ως έργου της κυβέρνησης και της
διάθεσης της χωρίς περιορισμούς σε δημόσιο καθεστώς.
Συχνά δημόσιοι φορείς είναι κάτοχοι πληροφοριακών συστημάτων τα οποία έχουν στοιχίσει πολλά
χρήματα και στα οποία υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφορίας ο οποίος παραμένει κλειδωμένος είτε
γιατί δεν δίνεται πρόσβαση στις υποδομές από τον ανάδοχο, είτε γιατί δεν υπάρχει η τεχνογνωσία από
τους χειριστές των συστημάτων προκειμένου να εξαχθεί αυτή η πληροφορία. Έτσι ένας τεράστιος
όγκος δεδομένων παραμένει ανεκμετάλλευτος.
Ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η «ποιότητα των δεδομένων» καθώς είναι συχνό το φαινόμενο φορέων που
επιλέγουν τη δημοσιοποίηση των δεδομένων τους με τρόπους που δεν συμβάλλουν στην περαιτέρω
επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας ή την καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη, όπως αναφορές
(εφαρμογές), αρχεία pdf, αρχεία excel, πίνακες από διαδικασία σάρωσης κ.α. Η δημοσιοποίηση ενός
οδηγού ο οποίος θα είναι γραμμένος σε απλή και κατανοητή γλώσσα, αναμένεται να συμβάλει στην
βελτίωση του τρόπου δημοσιοποίησης των δεδομένων.
Περιγραφή Δέσμευσης
Προώθηση κανονιστικών παρεμβάσεων οι οποίες θα διευκολύνουν την περαιτέρω διάθεση ανοικτών
δεδομένων που διαχειρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Η δέσμευση αυτή εξειδικεύεται στις παρακάτω
3 παρεμβάσεις:
1. Έκδοση οδηγιών προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό δημόσια
χρηματοδοτούμενων έργων πληροφορικής η διάθεση ανοικτών δεδομένων, με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
2. Δημοσιοποίηση πλαισίου αδειοδότησης δημοσίων δεδομένων.
3. Έκδοση οδηγού ανοικτής διάθεσης δεδομένων. Εκπόνηση και διάχυση προς την κεντρική και
την τοπική διοίκηση, οδηγού που περιγράφει τις υποχρεώσεις, τις διαδικασίες, την
μεθοδολογία και τις τεχνολογίες δημοσιοποίησης ανοιχτών δημοσίων δεδομένων. Ο οδηγός θα
είναι γραμμένος σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Θα συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα που
αφορούν την αξία των ανοιχτών δεδομένων, τους μορφότυπους δημοσίευσης και τα
πλεονεκτήματα καθενός καθώς και πρότυπες μεθοδολογίες που αφορούν τον καλύτερο
επιχειρησιακό συντονισμό της όλης διαδικασίας εντός του κάθε φορέα.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)
Συνεργασία με Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), Διαχειριστικές Αρχές, ΟΤΑ
Στόχος
Να αρθούν τεχνικά και νομικά εμπόδια που αποτρέπουν την διάθεση δεδομένων και πληροφοριών του
δημοσίου τομέα ως ανοικτά δεδομένα.
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Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Η δέσμευση θα υλοποιηθεί εσωτερικά από το ΥΔΜΗΔ.
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
 Έκδοση οδηγού ανοικτής διάθεσης δεδομένων (Δεκέμβριος 2014).
 Οδηγίες για συμπερίληψη διάθεσης ανοικτών δεδομένων στο σχεδιασμό έργων (Ιούνιος 2015).
 Δημοσιοποίηση πλαισίου αδειοδότησης ανοικτών δεδομένων (Ιούνιος 2015).

Δέσμευση 3: Υλοποίηση πλατφόρμας για την κεντρική διάθεση ανοικτών
δεδομένων του Δημοσίου τομέα
Υφιστάμενη κατάσταση
Για την διάθεση ανοικτών δεδομένων του δημοσίου τομέα είναι σε λειτουργία η κεντρική πύλη
data.gov.gr. Υπάρχουν επίσης και άλλοι διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα.
Περιγραφή Δέσμευσης
Στα πλαίσια της εφαρμογής και λειτουργίας του έργου G-Cloud Datacenter του Ελληνικού Δημοσίου
πρόκειται να υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί ένα νέο κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, αποθήκευσης,
αναζήτησης και διάθεσης ανοικτών δεδομένων και διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων,
αποτελούμενο από το διαδικτυακό ιστότοπο data.gov.gr που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις στην αναζήτηση δεδομένων, το διαδικτυακό ιστότοπο submit.data.gov.gr που θα
εξυπηρετεί τα εξουσιοδοτημένα στελέχη των συνεργαζόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην
τεκμηρίωση, περιγραφή και διάθεση ανοικτών δεδομένων, καθώς και ένα σύνολο εξειδικευμένων
εργαλείων τα οποία μέσω κατάλληλα τεκμηριωμένων και δημοσιευμένων service APIs θα υλοποιούν
όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για την άντληση / τροφοδοσία πληροφορίας από
εξουσιοδοτημένα συστήματα, συσκευές και εφαρμογές, πλατφόρμες τρίτων (systems, devices,
applications, platforms). Με τον τρόπο αυτό η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει αυτόματα (και μη) μέσω
τυποποιημένων διαδικασιών δεδομένα που παράγονται κατά την λειτουργία των πληροφοριακών
συστημάτων των φορέων του δημοσίου και θα τα διαθέτει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Τεχνολογία και καινοτομία για Διαφάνεια, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ
Στόχος
Στόχος της δέσμευσης είναι να δημιουργήσει την απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη διαχείριση και
δημοσίευση ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί πέρα από
τους ιστότοπους data.gov.gr και submit.gov.gr θα παρέχει ένα σύνολο εξειδικευμένων εργαλείων και
APIs για την υλοποίηση διαλειτουργικότητας με διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και την
άντληση πληροφορίας προς δημοσίευση.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Κύριο μέσο για την υλοποίηση της δέσμευσης είναι η σύμβαση του έργου G-Cloud μέσω του οποίου θα
υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί και η Πλατφόρμα Open Linked Data.
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Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
Τα κύρια ορόσημα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχουν ως εξής:
 Υπογραφή Σύμβασης Υλοποίησης (Ιούλιος 2014),
 Παραλαβή Μελέτης Εφαρμογής και έναρξη Πιλοτικής Εφαρμογής Πλατφόρμας (Νοέμβριος
2014),
 Παραλαβή Πλατφόρμας και roll-out με το σύνολο των διαθέσιμων Ανοικτών Δεδομένων χώρας
(Ιούνιος 2015).

Δέσμευση 4: Ανοικτή διάθεση γεωχωρικών δεδομένων
Υφιστάμενη κατάσταση
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, δασικοί και αγροτικοί χάρτες, με αποτέλεσμα
τη δυσλειτουργία στην επιχειρηματική δραστηριότητα αφού δεν είναι με σαφή τρόπο
καταγεγραμμένες οι χρήσεις γης. Παράλληλα η μη ύπαρξη γεωχωρικών δεδομένων σημαίνει
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την άναρχη οικοδόμηση, την καταπάτηση δημόσιας γης και την
καταστροφή του περιβαλλοντικού πλούτου.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, όπως ο 3882/2010 που ορίζει ότι πρέπει να διατίθενται τα
δεδομένα ελεύθερα, το υπάρχον σύστημα των νόμων συχνά δεν εφαρμόζεται ή παρερμηνεύεται με
αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η ελεύθερη διάθεση των δεδομένων. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει
επίσης κενά αφού δεν έχουν διευθετηθεί μέχρι σήμερα:
1.
2.
3.

ο ορισμός του ιδιοκτήτη των δεδομένων
ο καθορισμός της άδειας χρήσης με την οποία εκχωρούνται τα δεδομένα
θέματα ορθής χρήσης των δεδομένων, ιδιωτικότητας και απορρήτου.

Σημαντικό πρόβλημα επίσης είναι η ενεργοποίηση των υφιστάμενων δομών ελέγχου και συντονισμού.
Ακόμα τα γεωχωρικά δεδομένα είναι διεσπαρμένα και όχι καταγεγραμμένα σε ένα κεντρικό σημείο και
κατά κανόνα η ποιότητά τους είναι χαμηλή.
Άλλα προβλήματα των υπαρχόντων συνόλων δεδομένων είναι ότι παρουσιάζουν μεγάλες
ασυμβατότητες μεταξύ τους, εμπεριέχουν σφάλματα, δεν επικαιροποιούνται και δεν υπάρχει σαφής
διαδικασία εγκυροποίησής τους. Η διαδικασία της καταγραφής τους είναι αποσπασματική και δεν
χαρακτηρίζεται από ένα ενιαίο σύνολο προτύπων, το οποίο είναι αποδεκτό από όλους τους
ενδιαφερομένους. Αυτό οδηγεί τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών στα θέματα αυτά να μειώνεται
στο ελάχιστο.
Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) θα αναλάβει τον κεντρικό
συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που διαχειρίζονται / παράγουν /
διαθέτουν γεωχωρικά δεδομένα, προκειμένου αυτά να διατίθενται δημόσια σε επεξεργάσιμη μορφή
και ανοικτό μορφότυπο. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες
νομοθετικές παρεμβάσεις και στον καθορισμό της επιχειρησιακής διαδικασίας. Τα γεωχωρικά
δεδομένα θα αναρτηθούν μέσω του ιστότοπου της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
(ΕΥΓΕΠ) από το ΥΠΕΚΑ και από τους φορείς που διαθέτουν τα προς ανάρτηση γεωχωρικά δεδομένα,
ακολουθώντας τα τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες που θα οριστούν. Επίσης τα δεδομένα θα
αναρτώνται στον κεντρικό κατάλογο data.gov.gr.
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Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Λογοδοσία.
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ΕΘΕΓ, ΕΚΧΑ ΑΕ, ΓΥΣ.
Συνεργασία με Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Οικονομικών, ΥΔΜΗΔ.
Στόχος
Βασικός στόχος της δέσμευσης είναι η διάθεση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης
Δημόσιας Διοίκησης σε ανοικτό μορφότυπο, σε επεξεργάσιμη μορφή και στη βάση τεχνικών
προδιαγραφών διαλειτουργικότητας που ορίζονται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και στη
συνέχεια από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών. Τα γεωχωρικά
δεδομένα κάθε φορέα της Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να καταστούν ανοικτά, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στις εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και στον
Ν.3882/2010. Μέχρι την έκδοση των θεσμικών κειμένων εφαρμογής του Ν.3882/2010, οι δημόσιες
αρχές που παράγουν και διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα δεν μπορούν να περιορίζουν την
πρόσβαση σε αυτά, αλλά οι κανόνες πρόσβασης και χρήσης θα πρέπει να συμφωνούν με την εθνική
και κοινοτική νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη του στόχου
αυτού, αποτελούν επίσης επιμέρους στόχους:


Καθορισμός της άδειας χρήσης (π.χ. Creative Commons Attribution 4.0 International) για τη
διάθεση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους.



Καθορισμός του σχήματος των μεταδεδομένων για την περιγραφή των ανοικτών γεωχωρικών
δεδομένων.



Διαδικασίες για την αρχική ανάρτηση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων και
μεταδεδομένων τους από τους φορείς που διαθέτουν τα γεωχωρικά δεδομένα.



Διαδικασίες για την εξαγωγή και καθαρισμό των προς δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων.



Συντονισμός της διαδικασίας διάθεσης ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων.



Εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Ο επιχειρησιακός συντονισμός των φορέων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης θα αναληφθεί από το
ΥΠΕΚΑ, εμπλέκοντας όπου είναι απαραίτητο και τους υπόλοιπους φορείς. Ειδικότερα, το ΥΠΕΚΑ θα
αναλάβει την ενημέρωση των φορέων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με την υποχρέωση
διάθεσης ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, την κατά προτεραιότητα κινητοποίηση των κύριων
κατόχων γεωχωρικών δεδομένων και τη ρύθμιση των θεμάτων αδειών χρήσης/σχήματος
μεταδεδομένων. Ως μέσο για την υλοποίηση της ανοικτής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων θα
αποτελέσει η δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων. Η τεχνική
διαχείριση του αποθετηρίου και η υποστήριξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στην παραγωγή
μεταδεδομένων, διαδικασία δημοσίευσης και επικαιροποίησής τους, εξαγωγή / καθαρισμό /
επεξεργασία των προς ανάρτηση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων και η διάθεσή τους με ανοικτές
διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να διευκρινιστούν.
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Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δέσμευσης θα προσδιορισθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα,
σύμφωνα με τον οδικό χάρτη εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και οπωσδήποτε μέχρι τον Ιούνιο του
2016, ενώ θα οριστούν ενδιάμεσα ορόσημα για την υλοποίησή της. Στις δράσεις διαβούλευσης που
έχουν προηγηθεί έχουν εντοπιστεί κρίσιμα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων για τα οποία έχει προταθεί
η ανοικτή διάθεσή τους. Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία θα
πρέπει να ενταχθούν στην προσπάθεια αυτή, η λίστα αυτή δηλαδή δεν είναι εξαντλητική:




Το σύνολο των ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ (πρώην Κτηματολόγιο ΑΕ) και τυχόν άλλων
χαρτογραφικών υποβάθρων.
Το σύνολο του αρχείου του πρώην ΟΚΧΕ (νυν ΕΚΧΑ ΑΕ και ΥΠΕΚΑ), που βρίσκεται η θα
μετατραπεί σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή.
Το σύνολο των περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας (natura, KAZ, κ.λπ.).

Δέσμευση 5: Ανοικτή διάθεση πολιτιστικών δεδομένων
Υφιστάμενη κατάσταση
Η πολιτιστική πληροφορία δεν υπάγεται στο νόμο για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δημοσίου τομέα (Ν. 3448/2006) καθώς εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του, ενώ δεν υπάρχουν
διαδικασίες για τη διάθεση της σχετικής πληροφορίας. Η ψήφιση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ (PSI)
επιβάλλει την έκδοση νέων κανονιστικών πράξεων του νόμου που αφορά στην πολιτιστική πληροφορία
(Ν. 3028/2002), αλλά και την αναθεώρηση του Ν. 3448/2006.
Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους
πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στους ορισμούς της δημόσιας πληροφορίας σύμφωνα με την
Οδηγία 2013/37/ΕΕ και τα οποία θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινό εθνικό πολιτιστικό προϊόν.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Συνεργασία με Γ.Γ. Πολιτισμού, εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Στόχος
Στόχος θα πρέπει να είναι να δοθούν ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα:



το σύνολο της πληροφορίας σε σχέση με τη θέση, είδος, περιγραφή και λειτουργία των
μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών ανοικτών στο κοινό της χώρας,
το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των κινητών και ακινήτων μνημείων της χώρας.

Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Για την υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:
 Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και διάθεσης ως ανοικτών δεδομένων των Κινητών Μνημείων
του Εθνικού Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων.
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Ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου και εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με το
Εθνικό Ψηφιακό Αρχείο των Κινητών Μνημείων της χώρας.
Δημιουργία επιχειρησιακού πλάνου για το άνοιγμα των πολιτιστικών δεδομένων.
Συνεργασία με άλλους φορείς (επιστημονικούς, τοπικούς, κ.α.) για τη διασύνδεση και
διαλειτουργικότητα υποδομών παροχής ανοικτών πολιτιστικών δεδομένων και πληροφορίας.
Δημιουργία προτύπων για το άνοιγμα, διασύνδεση, και τη διάθεση - περαιτέρω χρήση των
πολιτιστικών δεδομένων.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα του Ν.3448/2006 (και έκδοση νέων
κανονιστικών πράξεων). Αν απαιτηθεί θα ακολουθήσει τροποποίηση και άλλων διατάξεων της
κλαδικής – τομεακής νομοθεσίας. (Ολοκλήρωση μέχρι τέλος 2015).
 Υλοποίηση του Εθνικού Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου
και διάθεση των δεδομένων τους ως ανοικτών. (Ολοκλήρωση μέχρι τέλος 2015).
 Δημιουργία υποδομών διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας και περαιτέρω χρήση (π.χ.
συσσώρευση ή δημιουργία εφαρμογών) πολιτιστικών δεδομένων από τρίτους φορείς και
ιδιώτες. (Ολοκλήρωση μέχρι Ιούνιο 2016).

Δέσμευση 6: Ανοικτή διάθεση δεδομένων εξωχώριων εταιρειών
Υφιστάμενη κατάσταση
Κάθε εξωχώρια εταιρεία υπάγεται σε συγκεκριμένη ΔΟΥ, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο
αυτής. Δεν δημοσιεύονται αναλυτικά δεδομένα που αφορούν στις εξωχώριες εταιρείες.
Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Οικονομικών θα διαθέσει τη λίστα όλων των εξωχώριων (offshore) εταιρειών με έδρα
στην Ελλάδα σε επεξεργάσιμη μορφή. Η πληροφορία που θα δημοσιευθεί θα εμπεριέχει: Έδρα, ΑΦΜ
εταιρείας, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος Χώρα έδρας, Στοιχεία Διεύθυνσης στην Ελλάδα, Κωδικός
Αριθμός Δραστηριότητας ΚΑΔ, Ενεργός-Ανενεργός στην Ελλάδα. Η πληροφορία αυτή θα είναι άμεσα
προσπελάσιμη και θα ενημερώνεται σε (τουλάχιστον) μηνιαία βάση.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων)
Στόχος
Ο βασικός στόχος από τη δημοσίευση δεδομένων που αφορούν στις εξωχώριες εταιρείες είναι η
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι εξωχώριες εταιρείες, όσον αφορά στα στοιχεία
ίδρυσης και λειτουργίας τους, τα οποία και δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, τα τελευταία χρόνια
βρίσκονται διαρκώς στη δημοσιότητα με αρνητικό κυρίως τρόπο εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς και
σκανδάλων. Η δημοσιοποίηση στοιχείων για στατιστικούς λόγους (απολογιστικά) θα υποστηρίξει
λειτουργικά τον δεύτερο κύριο στόχο, αυτόν την λογοδοσίας, και αφορά τους επίσημους ελεγκτικούς
μηχανισμούς.
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Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Η δέσμευση θα υλοποιηθεί εσωτερικά από το Υπουργείο Οικονομικών χωρίς κόστη και δεν απαιτείται
νομοθετική ρύθμιση. Τα δεδομένα θα δημοσιεύονται στο data.gov.gr, αλλά και στους ιστότοπους
www.publicrevenue.gr με διασυνδέσεις στους κόμβους του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr,
www.minfin.gr).
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014 αναμένεται να είναι έτοιμος ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την
ηλεκτρονική παραγωγή των δεδομένων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η απαραίτητη υλοποίηση για τη
δημοσίευσή τους, με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της δέσμευσης την 30/03/2015.

Δέσμευση 7: Ανοικτή διάθεση κρίσιμων συνόλων δεδομένων
Υφιστάμενη κατάσταση
Η κατάσταση για την ανοικτή διάθεση δεδομένων φορολογίας, έργων, εμπορίου και εργασίας έχει ως
εξής:
 Φορολογικά δεδομένα: διατίθενται σε κάποια μορφή ορισμένα στατιστικά στοιχεία από τους
ιστοχώρους της ΓΓΔΕ (http://www.publicrevenue.gr) και της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr).
 Δημόσια έργα και συμβάσεις: δημοσιοποίηση δεδομένων των έργων μέσα από τα portal
espa.gr και το anaptyxi.gov.gr.
 Εμπορικά δεδομένα:
o Παρατηρητήριο τιμών διδάκτρων: ανάρτηση δεδομένων σε ιστοσελίδα.
o ΓΕΜΗ:
περιορισμένη διάθεση πληροφορίας (υποσύνολο στοιχείων των
εγγεγραμμένων) καθώς και δυνατότητα αναζήτησης. Η πληροφορία που χορηγείται
αφορά στα κατωτέρω στοιχεία: Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ υπόχρεου, Επωνυμία, Διακριτικός
Τίτλος, ΑΦΜ, Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., Νομική Κατάσταση, Ημερομηνία Απόδοσης
Γ.Ε.ΜΗ, Έγγραφα Δημοσιότητας.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η δέσμευση αφορά τη διάθεση ανοικτών συνόλων δεδομένων που αφορούν τους τομείς της
φορολογίας, του εμπορίου και των δημοσίων έργων και συμβάσεων. Για την διάθεση αυτών των
συνόλων δεδομένων σε ανοικτή μορφή δεν απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις και οι μόνοι
ουσιαστικοί περιορισμοί έχουν να κάνουν με την τεχνική υλοποίηση και ετοιμότητα των εμπλεκόμενων
φορέων. Τα σύνολα δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτή και επεξεργάσιμη μορφή από το κεντρικό
portal data.gov.gr είναι τα ακόλουθα ανά τομέα:




Φορολογικός μηχανισμός:
o Απόδοση ΔΟΥ
o Πλήθος φορολογικών ελέγχων και παραβάσεων με γεωγραφική κατανομή
o Ανάλυση του δημόσιο προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ
o Στατιστικά στοιχεία για το οικονομικό έγκλημα
o Στατιστικά στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα, για ΦΠΑ και φόρους κεφαλαίου
Δημόσια έργα και συμβάσεις:
o Δεδομένα συμβάσεων από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)
o Δεδομένα για έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, από το πληροφοριακό σύστημα
παρακολούθησης του ΕΣΠΑ
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Εμπορικά δεδομένα:
o Δεδομένα τιμών από το παρατηρητήριο διδάκτρων της ΓΓΚ
o Δεδομένα από το ΓΕΜΗ:
 Για Νομικά Πρόσωπα: ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, αρμόδια
υπηρεσία ΓΕΜΗ, Νομική κατάσταση (ενεργή, λύση-εκκαθάριση, πτώχευση
κλπ), ΕΔΡΑ (Δήμος-Νομός), Ταχυδρομική Δ/νση, Διάρκεια Νομικού Προσώπου,
Σκοπός, Ύψος κεφαλαίου, Κατανομή κεφαλαίου, Διάρκεια διαχειριστικής
χρήσης, στοιχεία νομίμου/νομίμων εκπροσώπων, ιστοσελίδα, διαδικτυακός
τόπος ηλεκτρονικού εμπορίου.
 Στοιχεία για τις εταιρικές μεταβολές: Ημερομηνία και είδος μεταβολής
 Διοικητικά έγγραφα: Οι ανακοινώσεις που παράγονται από τις Υπηρεσίες
Γ.Ε.ΜΗ.
 Ιδιωτικά Έγγραφα: Οι ισολογισμοί των κεφαλαιουχικών εταιριών

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση:
 Φορολογικά δεδομένα: Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
 Εμπορικά δεδομένα, δεδομένα δημοσίων συμβάσεων και έργων: Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας
 Δεδομένα εργασίας, ασφάλισης και πρόνοιας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς: ΥΔΜΗΔ, Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ. Καταναλωτή (ΓΓΚ), Γ.Γ. Εμπορίου
(ΓΓΕ), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ΗΔΙΚΑ
Στόχος
Στόχος είναι η διάθεση αυτών των συνόλων δεδομένων ως ανοικτά δεδομένα, στον κεντρικό portal
data.gov.gr. Τα δεδομένα αυτά θα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. csv, xml, rdf), και θα διατίθενται
προς επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Σε όλες τις περιπτώσεις η υλοποίηση θα γίνει με εσωτερική ανάπτυξη στον κάθε φορέα.
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
 Φορολογικός μηχανισμός: Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015 θα είναι έτοιμοι οι μηχανισμοί
παραγωγής των δεδομένων και μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2016 τα σύνολα δεδομένων προς
δημοσίευση.
 Δημόσια έργα και συμβάσεις:
o Δεδομένα συμβάσεων από το ΚΗΜΔΗΣ: μέχρι Ιούνιο 2015.
o Δεδομένα για έργα ΕΣΠΑ: μέχρι Μάιο 2015.
 Εμπορικά δεδομένα:
o Δεδομένα τιμών από το παρατηρητήριο διδάκτρων της ΓΓΚ: δημοσίευση μέχρι
Δεκέμβριο 2014
o Δεδομένα από το ΓΕΜΗ: δημοσίευση των δεδομένων μέχρι τον Ιανουάριο 2015.

19

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014
Ακεραιότητα και Λογοδοσία
Δέσμευση 1: Ανοικτές προσκλήσεις στελέχωσης για το δημόσιο τομέα
Υφιστάμενη κατάσταση
Η πλειοψηφία των στελεχών επί θητεία σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα (Πρόεδροι, Διευθύνοντες σύμβουλοι και όργανα διοίκησης φορέων) διορίζονται με απόφαση
Υπουργού, Γενικού Γραμματέα ή Δημάρχου, με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς δημοσιότητα, με
αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο ουσιαστικός έλεγχος από τη διοίκηση αλλά και η ενημέρωση των
πολιτών.
Τελευταία, έχει δημοσιευθεί μικρός αριθμός αντίστοιχων προσκλήσεων ενδιαφέροντος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opengov.gr .
Περιγραφή Δέσμευσης
Εισαγωγή ενός ανοιχτού συστήματος επιλογής στελεχών επί θητεία για τον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα σε αντικατάσταση της μέχρι σήμερα διαδικασίας διορισμών σε θέσεις ευθύνης. Το
σύστημα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στους παρακάτω τομείς:





Θεσμικό: Θεσμοθέτηση ανοιχτής διαδικασίας επιλογής στελεχών.
Επιχειρησιακό:
- Πρόταση ολοκληρωμένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου επιλογής
Επιτροπής Αξιολόγησης, της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο
www.opengov.gr καθώς και της δημοσιότητας των πρακτικών επιλογής.
- Προώθηση σχεδίου νόμου.
Τεχνικό:
- Δημιουργία και ανοιχτή διάθεση δεδομένων του executive job market, παράλληλα προς το
internal job market, όπου θα καταγράφονται όλες οι κενές θέσεις, η ημερομηνία λήξης των
πληρωμένων θέσεων, τα κύρια σημεία του βιογραφικού των κατεχόντων τις θέσεις και ο
φορέας εποπτείας.
- Επέκταση της εφαρμογής Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου («Απογραφή»)

Αρχές OGP
Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)
Στόχοι
 Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
 Διορισμός των μελών της Επιτροπής για την επιλογή με διαφανή και ανοιχτή διαδικασία.
 Επιλογή βάσει διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών (ανοιχτή πρόσκληση, ανοιχτή επιλογή
μελών επιτροπής αξιολόγησης, αντικειμενικά εκ των προτέρων δημοσιευμένα κριτήρια, κοινή και
διαφανής διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, δημοσίευση αιτιολόγησης επιλογής).
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Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Όλες οι απαραίτητες κανονιστικές, επιχειρησιακές και τεχνικές παρεμβάσεις θα γίνουν από το ΥΔΜΗΔ.
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
 Κανονιστικές παρεμβάσεις: ολοκλήρωση μέχρι τέλος Μαρτίου 2015.
 Επιχειρησιακές και τεχνικές αλλαγές: σταδιακά μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Θα
δημιουργηθεί πλάνο υλοποίησης αλλαγών μέχρι το τέλος του 2014 και σταδιακά θα τίθενται σε
παραγωγική λειτουργία οι προγραμματισμένες αλλαγές.

Δέσμευση 2: Δημοσίευση οργανογράμματος δημόσιας διοίκησης
Υφιστάμενη κατάσταση
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημο μητρώο φορέων της δημόσιας διοίκησης. Αυτό δημιουργεί
προβλήματα όπως:
 Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εντοπίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας φορέων της
δημόσιας διοίκησης.
 Αδυναμία να συνδυαστούν διαφορετικά σύνολα δεδομένων που βασίζονται σε διαφορετική
κωδικοποίηση των φορέων.
 Προβλήματα στην διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η Ελληνική κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει όλο το οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης μέχρι
επίπεδο τμηματάρχη. Σε κάθε κόμβο του οργανογράμματος θα υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας
καθώς και η περιγραφή των αρμοδιοτήτων του. Η βασική επιδίωξη είναι το οργανόγραμμα να
διατίθεται δημόσια διαθέσιμο προς όλους, σε ανοιχτά και μηχαναγνώσιμα πρότυπα και να
επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να λειτουργήσει και ως μητρώο φορέων της
Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ),
Υπουργείο Οικονομικών. Αφορά το σύνολο Δημόσιας Διοίκησης.
Στόχος
Στόχος της δέσμευσης είναι να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην επικοινωνία τους με
τους δημόσιους φορείς, καθώς και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε πληροφοριακά
συστήματα των φορέων του δημοσίου.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Η υλοποίηση θα γίνει με εσωτερική ανάπτυξη από το ΥΔΜΗΔ και το Υπουργείο Οικονομικών.
Εμπλέκονται τα συστήματα της Διαύγειας και του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
από το ΥΔΜΗΔ και TAXIS από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατόπιν όλοι οι φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης θα πρέπει να δημιουργήσουν τα οργανογράμματά τους.
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
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Υλοποίηση της εφαρμογής που θα υποστηρίξει τη δημιουργία, επικαιροποίηση και δημοσίευση
οργανογράμματος (Σεπτέμβριος 2014).
Δημιουργία και επικαιροποίηση οργανογραμμάτων φορέων ενταγμένων στη Διαύγεια (Ιούνιος
2015).
Δημιουργία και επικαιροποίηση οργανογραμμάτων φορέων που δεν εντάσσονται στη Διαύγεια
(Δεκέμβριος 2015).

Δέσμευση 3: Συντονισμός και έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής για την ανοικτή
διακυβέρνηση
Υφιστάμενη κατάσταση
Στην παρούσα οργανωτική δομή της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης δεν προβλέπονται μονάδες
εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ανασχεδιασμού των οργανωτικών δομών
διοίκησης των υπουργείων προβλέπεται η σύσταση τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και σε ορισμένες
περιπτώσεις τμημάτων εσωτερικών υποθέσεων σε όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης. Επιπλέον στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα θεσμοθετηθεί μονάδα
Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας με οριζόντιες αρμοδιότητες για την εφαρμογή
των πολιτικών για την ανοικτή διακυβέρνηση.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η ενίσχυση της λογοδοσίας και η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς συναρτώνται άμεσα και
με την ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών των φορέων. Στο πλαίσιο του συνολικού
προγραμματισμού της Ελληνικής κυβέρνησης για την αξιολόγηση και την αναδιάρθρωση των δομών
των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, θα θεσμοθετηθούν δομές Εσωτερικού Ελέγχου στην
αποστολή των οποίων θα ενταχθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές όσο και με
την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων ανοικτής διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τον
εκάστοτε φορέα.
Επιτελικό ρόλο στον συντονισμό και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής για την ανοικτή
διακυβέρνηση θα έχει αρμόδια μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Αρχές OGP
Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Συντονιστικός Ρόλος: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΥΔΜΗΔ). Υλοποίηση: Σύνολο Υπουργείων Δημόσιας Διοίκησης
Στόχος
Στόχος είναι η εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής και των αρχών της ανοικτής
διακυβέρνησης μέσω των νέων οργανωτικών δομών εσωτερικού ελέγχου.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
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Ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος για τον οργανισμό του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου θεσμοθετείται η μονάδα Διαφάνειας,
Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας.
Νέα Προεδρικά Διατάγματα που θα αποτυπώνουν, περιγράφουν και καθορίζουν τη λειτουργία των
νέων δομών Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Υπουργείο.

Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
Ενεργοποίηση των νέων οργανωτικών δομών (τέλος Ιουνίου 2015).

Δέσμευση 4: Αναδιοργάνωση ελεγκτικών σωμάτων και στρατηγική συμμαχία
για καταπολέμηση της διαφθοράς
Υφιστάμενη κατάσταση
Το αίτημα για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς είναι καθολικό, ενώ η ανάγκη για
αύξηση της διαφάνειας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη και της επιχείρησης σε
ανοιχτά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης είναι πλέον επιτακτική. Υπάρχει διαπιστωμένο ρήγμα στη
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Επίσης υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της
ικανότητας δράσης των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
ανθρώπινων πόρων μέσω της αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών σωμάτων.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η δέσμευση αποτελείται από δύο βασικά σκέλη: το πρώτο αφορά την ανάπτυξη στρατηγικής
συμμαχίας με αρχές και υπηρεσίες ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, και το δεύτερο την
αναδιοργάνωση των ελεγκτικών σωμάτων.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, θα εκπονηθεί μελέτη ανάπτυξης
στρατηγικής συμμαχίας με Αρχές και Υπηρεσίες Ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς. Μεταξύ
άλλων, η μελέτη θα περιλαμβάνει: εντοπισμό των ουσιαστικών και βασικών Αρχών και Υπηρεσιών
Ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς, δυνατότητες συνεργασίας με την Δημόσια Διοίκηση,
πεδία, μοντέλα και τρόποι συνεργασίας, υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης που μπορούν να
συμμετάσχουν σε αυτή την στρατηγική συμμαχία, προσδιορισμός προϋποθέσεων και συνθηκών
συνεργασίας, πρακτικές προτάσεις τρόπων υλοποίησης της στρατηγικής συμμαχίας, αναμενόμενα
αποτελέσματα, πιθανά προβλήματα και κίνδυνοι, καθώς και τρόποι διαχείρισής τους, απαιτούμενες
υποδομές και νομικό πλαίσιο.
Τα ελεγκτικά σώματα, στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων εντοπίζουν τις
αδυναμίες στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και εστιάζουν στους πιθανούς τομείς βελτίωσης της
αποτελεσματικότητάς της. Η ενίσχυση της δράσης τους, μέσω της χαρτογράφησης της υφιστάμενου
τρόπου λειτουργίας τους, τον εντοπισμό περιοχών βελτίωσης και την ανάληψη δράσεων για τη
διευκόλυνση του επιτελούμενου έργου τους τίθεται ως προτεραιότητα. Απώτερος σκοπός είναι ο
βέλτιστος συντονισμός των δράσεων τους και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της
αποδοτικότητας και της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης.
Αρχές OGP
Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
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Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εμπλεκόμενοι φορείς: Ελεγκτικές Αρχές
Στόχος
Δύο οι βασικοί στόχοι:
 Εκπόνηση μελέτης για την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση των ελεγκτικών σωμάτων και
εφαρμογή αυτής.
 Εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης στρατηγικής συμμαχίας με Αρχές και Υπηρεσίες Ελέγχου και
καταπολέμησης της διαφθοράς και εφαρμογή αυτής.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Για τη μελέτης ανάπτυξης στρατηγικής συμμαχίας με Αρχές και Υπηρεσίες Ελέγχου και καταπολέμησης
της διαφθοράς θα απαιτηθεί Τεχνικό Δελτίο (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - ΣΕΣ 2014-2020).
Βασικά ορόσημα - Χρονοδιάγραμμα
 Εκπόνηση μελέτης για την αναδιοργάνωση και την ενίσχυση των ελεγκτικών σωμάτων (τέλος
Ιουνίου 2015).
 Εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης στρατηγικής συμμαχίας με Αρχές και Υπηρεσίες Ελέγχου και
καταπολέμησης της διαφθοράς (τέλος Δεκεμβρίου 2015).
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Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο
Η Βουλή των Ελλήνων:
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open
Government Partnership – OGP), τη Διακήρυξη για την Κοινοβουλευτική Εξωστρέφεια (Declaration on
Parliamentary Openness), τον Οδηγό Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government Guide) και τις
συστάσεις του,
Αναγνωρίζοντας ότι η Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση αποτελεί μια πρωτοβουλία που
απαιτεί τη συνεκτίμηση τεχνολογικών, θεσμικών-πολιτικών, νομικών και κοινωνικών παραγόντων,
καθώς και τη συνεργασία διαφορετικών κυβερνητικών, ερευνητικών και ανεξάρτητων φορέων, καθώς
και Διευθύνσεων εντός του κοινοβουλίου για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των δεσμεύσεων,
Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα για την πληροφόρηση, την πρόσβαση στην πληροφορία και τη
δυνατότητα βελτίωσης παρουσίασης και παροχής των κοινοβουλευτικών πληροφοριών μέσω της
διαδικτυακής πύλης και των κοινωνικών μέσων,
Πιστεύοντας ότι δύναται να προαχθεί η πολιτική ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών
ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάθρου και αναγκών τους μέσω παροχής ποικίλου εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού, καθώς και με διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας,
δεσμεύεται σε τρεις βασικούς άξονες:
 την ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Εξωστρέφειας, Κοινοβουλευτικής και Νομοθετικής
Διαφάνειας,
 τη διάθεση Ανοικτών Κοινοβουλευτικών Δεδομένων, και
 την ενθάρρυνση της δημόσιας συμμετοχής.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι δεσμεύσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερες από μία αρχές της Ανοικτής
Διακυβέρνησης ανάλογα με τον σκοπό που εκπληρώνουν. Οι δεσμεύσεις που αφορούν στους
προαναφερόμενους βασικούς άξονες αποσκοπούν στη βελτίωση παροχής και πληρότητας
παρουσίασης των πληροφοριών που δημοσιεύονται, τόσο στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των
Ελλήνων, όσο και στην ενότητα «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια», στη δυνατότητα επεξεργασίας και
επαναχρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών δεδομένων, καθώς και στην προαγωγή της δημόσιας
συμμετοχής με τη βοήθεια παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
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Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Εξωστρέφειας, της Κοινοβουλευτικής
και Νομοθετικής Διαφάνειας
Δέσμευση 1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια
από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.
Περιγραφή Δέσμευσης
Τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας και εξέτασης των νομοσχεδίων στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές
και στη συνέχεια στην Ολομέλεια μέχρι την ψήφισή τους στο σύνολο επιφέρουν τροποποιήσεις στο
αρχικό κείμενο των νομοσχεδίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η δέσμευση αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της νομοθετικής διαδικασίας, φιλοδοξώντας να επιτύχει την
υιοθέτηση ενός συστήματος που παρακολουθεί την κατάσταση και το ιστορικό ενεργειών κατά την
επεξεργασία των νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο, βοηθά στην παραγωγή των διαφορετικών
εκδόσεών τους και επιτρέπει τη γρήγορη διανομή τους, τόσο εσωτερικά στα μέλη του Κοινοβουλίου,
όσο και στο κοινό. Παράλληλα, χρησιμεύει ως έγκυρη βάση πληροφόρησης του Κοινοβουλίου και
επιτρέπει στα μέλη του και στο κοινό να ανακτήσουν τις πληροφορίες που αναζητούν με έναν ακριβή
και έγκαιρο τρόπο προάγοντας τις αρχές της κοινοβουλευτικής διαφάνειας.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, νομοθετική εξωστρέφεια (legislative openness), τεχνολογία και
καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία), με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα
Κοινοβούλια και φορείς τυποποίησης προτύπων και παροχής ελεύθερου λογισμικού
Υφιστάμενη Κατάσταση
Η Βουλή των Ελλήνων μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των
νομοσχεδίων και τα έγγραφα που αφορούν σε ορισμένα από αυτά. Ωστόσο, η σημερινή διαδικασία
σύνταξης και τροποποίησης των κειμένων των νομοσχεδίων δεν επιτρέπει τον αυτοματοποιημένο
εντοπισμό των αλλαγών που επέρχονται σε κάθε στάδιο επεξεργασίας τους και, κατά συνέπεια, τη
δημοσίευση ηλεκτρονικών αρχείων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανές.
Στόχος
Στόχοι της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι οι ακόλουθοι:




Η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό των αλλαγών που
επήλθαν σε ένα νομοσχέδιο κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του στις Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές και στην Ολομέλεια μετά την ενσωμάτωση τροπολογιών, νομοτεχνικών βελτιώσεων
και διορθώσεων.
Η δυνατότητα δημοσίευσης του νομοσχεδίου σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανές έτσι ώστε
να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλες εφαρμογές και ιστοσελίδες.
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Η διευκόλυνση της ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών
(Κοινοβουλίου, Κυβέρνησης, Κοινωνίας των Πολιτών και ξένων Κοινοβουλίων).
Η σύνδεση με αυτοματοποιημένο τρόπο των σχετικών με το νομοσχέδιο κοινοβουλευτικών
εγγράφων (Πρακτικά Επιτροπών, Πρακτικά Ολομέλειας, εκθέσεις, αποτελέσματα
ψηφοφοριών).
Η υποστήριξη πολλαπλών μορφών απεικόνισης (διαφορετικές εμφανίσεις του νομοσχεδίου
για: ηλεκτρονική ιστοσελίδα, αντίγραφο σε χαρτί, ενσωμάτωση σε άλλο έγγραφο, αξιοποίηση
από συστήματα που υποστηρίζουν ΑμεΑ).
Η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των εγγράφων για χρήση τους στο μέλλον
μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας.

Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια και ενέργειες που προτείνονται να ακολουθηθούν για την επίτευξη της δέσμευσης είναι τα
ακόλουθα:






Συνεργασία με τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία) προκειμένου να
ενεργοποιηθεί η διαδικασία πιστοποιημένης ηλεκτρονικής διακίνησης και κατάθεσης
Νομοσχεδίων και Υπουργικών Τροπολογιών στη Βουλή καθώς και η από κοινού υιοθέτηση του
προτύπου XML κατά την σύνταξη των νομοσχεδίων και των τροπολογιών.
Επανεξέταση της ροής πληροφοριών από την κατάθεση του νομοσχεδίου μέχρι την ψήφισή
του στο σύνολο και την αποστολή του στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Εσωτερική αναθεώρηση των διαδικασιών σύνταξης και τροποποίησης των εγγράφων των
νομοσχεδίων.
Υιοθέτηση ενός διεθνούς ανοικτού προτύπου XML για τη σύνταξη και επεξεργασία των
νομοθετικών κειμένων.

Δέσμευση 2: Επέκταση της ευχρηστίας και της λειτουργικότητας της ενότητας
«Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των
Ελλήνων
Περιγραφή Δέσμευσης
Η τεχνολογική αναβάθμιση της ενότητας με την παροχή ανοικτών δομημένων πληροφοριών πέραν των
εγγράφων που ήδη αναρτώνται, θα επαυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια,
λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με άλλα Κοινοβούλια και φορείς τυποποίησης προτύπων και παροχής ελεύθερου
λογισμικού
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Υφιστάμενη Κατάσταση
Η ενότητα «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων αποτελεί
μια ουσιαστική προσπάθεια για την εξωστρέφεια και διαφάνεια του έργου του Κοινοβουλίου. Τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται πληρέστερα για το έργο
του Κοινοβουλίου, για τη διαχείριση και διοίκησή του, την κατάρτιση και εκτέλεση του
Προϋπολογισμού του, τις προμήθειές του και τα ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό του.
Στόχος
Η αυξημένη προσέλευση ενδιαφερομένων πολιτών παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της
συγκεκριμένης ενότητας τόσο σε θεσμικό, όσο και τεχνολογικό επίπεδο, και παράλληλα δύναται να
ενισχυθεί η λογοδοσία.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
 Ανάπτυξη της δυνατότητας ενημέρωσης των επισκεπτών της ενότητας μέσω RSS (Rich Site
Summary), είτε ανά θεματική ενότητα ή ανά είδος απόφασης.
 Ανάπτυξη της ενότητας «Συχνές ερωτήσεις» από πλευράς του κοινοβουλίου για ερωτήματα
θεσμικά και τεχνολογικά που δύνανται να προέλθουν από την ανάδραση των επισκεπτών.
 Δημιουργία ερωτηματολογίου για την εμπειρία των επισκεπτών της ενότητας, τόσο σε επίπεδο
ευχρηστίας και προσβασιμότητας, όσο και σε θεσμικό επίπεδο.
 Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων δημοσίευσης.
 Τεχνολογική αναβάθμιση της εφαρμογής προκειμένου να παρέχει δομημένη (βάσει ανοικτών
προτύπων) πληροφόρηση που αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.
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Διάθεση Ανοικτών Κοινοβουλευτικών Δεδομένων
Δέσμευση 3: Βελτιώσεις στην διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων και
εφαρμογή νέων προτύπων-τεχνολογιών
Περιγραφή Δέσμευσης
Τα Ανοικτά Κοινοβουλευτικά Δεδομένα είναι μια από τις προκλήσεις για τη Βουλή των Ελλήνων
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων Κοινοβουλίων παγκοσμίως. Πέραν αυτού, η σωστή δόμηση της
πληροφορίας εξασφαλίζει ευρύτερη και ποιοτικότερη εμπειρία των χρηστών και τη συγκέντρωση όλων
των απαραίτητων στοιχείων που αναζητούν σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικτυακής πύλης.
Η συγκεκριμένη δέσμευση απαιτεί την εφαρμογή βελτιώσεων στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των
Ελλήνων σύμφωνα με νέα πρότυπα που θα ανταποκρίνονται στα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα (Open
Data), τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της, την ανάπτυξη εφαρμογών για ενδεχόμενη οπτική
αναπαράσταση πληροφοριών και την εξέλιξη των εργαλείων αναζήτησης.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα, τεχνολογία και καινοτομία για
κοινοβουλευτική διαφάνεια, λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με κοινοβούλια παγκοσμίως, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας
Υφιστάμενη Κατάσταση
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο διαθέτει από το 2001 ιστοσελίδα για την διάθεση των κοινοβουλευτικών
πληροφοριών. Τον Μάιο του 2010 ενεργοποιήθηκε η νέα διαδικτυακή πύλη σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία κοινοβουλευτικών ιστοσελίδων της Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης (Inter-Parliamentary Union-IPU). Η πύλη αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας των πολιτών με
το Κοινοβούλιο, αφού μέσω αυτής διατίθεται μεγάλο εύρος κοινοβουλευτικών δεδομένων και
πληροφοριών σε πολλαπλές μορφές.
Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, τα αιτήματα
από την Κοινωνία των Πολιτών για περισσότερη, έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση με δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων από μηχανές, επιβάλλουν την επανεξέταση της
λειτουργικότητας της πύλης και του τρόπου παραγωγής, δημοσίευσης και διάθεσης των
κοινοβουλευτικών δεδομένων.
Στόχος
Η παρούσα δέσμευση στοχεύει μέσω της επανεξέτασης και βελτίωσης της λειτουργικότητας της
διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων στην:


Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας του Κοινοβουλίου και των
μελών του.
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Βελτίωση της γενικότερης εμπειρίας των χρηστών όσον αφορά την κατανόηση και η δυνατότητα
χρήσης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών.
 Παρουσίαση με απλό και συστηματικό τρόπο των πληροφοριών/εγγράφων που σχετίζονται με
την κοινοβουλευτική διαδικασία.
 Εξασφάλιση της πληρότητας, ακρίβειας και εγκυρότητας των πληροφοριών.
 Κατάργηση ή ελαχιστοποίηση των περιορισμών στην πρόσβαση των πολιτών στις
κοινοβουλευτικές πληροφορίες.
 Υιοθέτηση πολιτικής που θα εξασφαλίσει ότι οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες παρέχονται με
τη χρήση των αρχών «Ανοικτών Δεδομένων» υπό μορφή που επιδέχεται επεξεργασία από
μηχανές.
 Περαιτέρω διάχυση της κοινοβουλευτικής πληροφορίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
 Σύσταση ομάδας έργου με αντικείμενο την εξέταση της ροής της κοινοβουλευτικής
πληροφορίας και της τεχνολογικής υποδομής του Κοινοβουλίου για την υποστήριξή της.
Προσδιορισμός του ακριβή χαρακτήρα των πληροφοριών και του πεδίου εφαρμογής των
κοινοβουλευτικών δεδομένων, τον επανακαθορισμό των προτύπων σχετικά με το είδος των
πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται, πού, πότε, και σε ποια μορφή.
 Επανεξέταση των όρων χρήσης της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου
να δίνεται δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του συνόλου του περιεχομένου της.
 Επανεξέταση των τρόπων, των μέσων και του χρόνου παρουσίασης των πληροφοριών.
 Παρουσίαση των υφιστάμενων δεδομένων και πληροφοριών και εγγράφων με διαφορετικές
μορφές: δημιουργία e-books, νομοθετικά έγγραφα και έγγραφα πρακτικών Ολομέλειας σε
μορφή html πέραν της μορφής pdf και word.
 Προσαρμογή του μεγέθους και των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικτυακής πύλης (μενού,
εικόνες, κείμενο) ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής του χρήστη (responsive
web design).
 Περαιτέρω αξιοποίηση του γενικού εργαλείου αναζήτησης που παρέχεται μέσω της
διαδικτυακής πύλης προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων με τη
χρήση λογικών τελεστών και την επιλογή διακριτών ομάδων πληροφορίας.
 Καλύτερη απεικόνιση και σύνδεση των παρεχόμενων πληροφοριών.
 Παροχή κοινοβουλευτικών πληροφοριών σε μορφή ανοικτών δεδομένων (JSON, XML κ.ο.κ.)
σε διακριτή ενότητα της διαδικτυακής πύλης.
 Εμπλουτισμός του περιεχομένου με δεδομένα που μπορεί να αφορούν: διάδοση
αποτελεσμάτων ψηφοφοριών μέσω ανοικτών προτύπων, δημοσίευση Βουλευτικών
Τροπολογιών, δημοσίευση Αδιόρθωτων Πρακτικών των συνεδριάσεων των Επιτροπών,
επιπλέον στοιχεία της δραστηριότητας βουλευτών (ψήφοι, συμμετοχή σε συνεδριάσεις
επιτροπών, σε κοινοβουλευτικές αποστολές-ταξίδια, αποσπάσματα από τις εισηγήσεις τους
στις επιτροπές και στην ολομέλεια κλπ.), περισσότερα δεδομένα για τα μέσα
κοινοβουλευτικού ελέγχου (αρ. πρωτ. μέσου, αναζήτηση βάσει θέματος), σύνθετα κριτήρια
αναζήτησης συνθέσεων ολομέλειας, δημοσίευση εκθέσεων ανεξάρτητων αρχών, συστηματική
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δημοσίευση στοιχείων ειδικών διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, δυναμική δημοσίευση
του οργανογράμματος της Βουλής κ.ο.κ.

Δέσμευση 4: Διάθεση στο κοινό ιστορικού κοινοβουλευτικού υλικού σε
ψηφιακή μορφή
Περιγραφή Δέσμευσης
Η δέσμευση στοχεύει στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της Βουλής με τη
δημοσίευση - σύμφωνα με τα ανοικτά πρότυπα - ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά:
 Στα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας από την Α’ Βουλευτική περίοδο μέχρι και την Η’
Βουλευτική περίοδο (9-12-1974 έως και 22-8-1996)
 Στις εισηγητικές εκθέσεις των νομοσχεδίων που κατατέθηκαν από το 1975 έως και 1993.
Επίσης, αποσκοπεί στη μερική μετατροπή κοινοβουλευτικών αρχείων σε ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)
και τη διάθεσή τους στο κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, νομοθετική εξωστρέφεια (legislative openness), τεχνολογία και
καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Υφιστάμενη Κατάσταση
Στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων δημοσιεύονται σε μορφή αρχείων PDF ή/και Word, txt
τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας από την Θ’ Βουλευτική περίοδο έως και σήμερα. Όσον
αφορά στις εισηγητικές εκθέσεις των νομοσχεδίων δημοσιεύονται αυτές που έχουν κατατεθεί από το
1993 έως και μετά.
Στόχος
Η διάθεση, ανάδειξη, προβολή και διάθεση στο κοινό ψηφιακού υλικού, που αφορά στην
κοινοβουλευτική – πολιτική ιστορία του τόπου μας και διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Βουλής, μέσω
σύγχρονων ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.
Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων και με άλλες
μορφές ηλεκτρονικών εκδόσεων αρχείων κοινοβουλευτικού υλικού που μπορεί να διατίθενται και
μέσω φορητών συσκευών είναι μια νέα διαδικασία που δεσμεύεται να εξετάσει και να υιοθετήσει η
Βουλή.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
 Διερεύνηση και υιοθέτηση εξειδικευμένου λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που
θα μπορεί να ψηφιοποιήσει με ακρίβεια το έντυπο υλικό που είναι γραμμένο σε
γραφομηχανή, στην καθαρεύουσα και σε πολυτονικό σύστημα.
 Ψηφιοποίηση με τη χρήση λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character
Reading-OCR) του ιστορικού υλικού που αφορά σε Πρακτικά συνεδριάσεων Ολομέλειας αλλά
και σε εισηγητικές εκθέσεις των νομοσχεδίων.
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Συστηματικός ποιοτικός έλεγχος στα παραγόμενα από την ψηφιοποίηση αρχεία κειμένου και
εφαρμογή απαραίτητων διορθώσεων.
Τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού και σταδιακή δημοσίευσή του στη διαδικτυακή
πύλη της Βουλής των Ελλήνων.

Αναφορικά με τη δημιουργία e-books πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:





Διερεύνηση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων και
ανοικτού κώδικα εφαρμογών για την ανάγνωσή τους.
Πιλοτική δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων για διαφορετικές κατηγορίες Κοινοβουλευτικών
εγγράφων.
Οριστικοποίηση του τρόπου δόμησης των e-books ανά κατηγορία κοινοβουλευτικών
εγγράφων.
Ενεργοποίηση διαδικασίας δημιουργίας και δημοσίευσης ηλεκτρονικών βιβλίων για
επιλεγμένες κατηγορίες κοινοβουλευτικού υλικού.
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Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής
Δέσμευση 5: Ενίσχυση πολιτικής Κοινωνικών μέσων (Social Media) στο
Κοινοβούλιο
Περιγραφή Δέσμευσης
Η ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής των κοινωνικών μέσων (social media) στο Κοινοβούλιο και η
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που δύνανται να προσφέρουν τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά
μέσα αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της Βουλής των Ελλήνων. Η συστηματική και πιο
οργανωμένη προσέγγιση των πολιτών, τόσο από πλευράς ενημέρωσης όσο και από πλευράς
εκπαίδευσης και συμμετοχής τους, καθίσταται πλέον αναγκαία, δημιουργώντας τις συνθήκες για έναν
πληρέστερο επικοινωνιακό σχεδιασμό.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια,
συμμετοχή των πολιτών
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, ελληνικούς δημόσιους φορείς για τη μεταφορά
τεχνογνωσίας-εκπαίδευσης.
Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι ήδη υπάρχοντες λογαριασμοί του Γραφείου Τύπου στο Twitter και του Τηλεοπτικού Σταθμού της
Βουλής των Ελλήνων στο YouTube παρουσιάζουν το κοινοβουλευτικό έργο, ανακοινώσεις που
σχετίζονται με ποικίλα δρώμενα καθώς και οπτικοακουστικό υλικό με διαφορετικά είδη παραγωγών.
Παράλληλα, η πρόσφατη δημιουργία σελίδας στο Facebook για τη «Βουλή των Εφήβων» φιλοδοξεί να
προάγει την εκπαίδευση και συμμετοχή των νέων προσεγγίζοντάς τους μέσω επικοινωνιακών καναλιών
που είθισται να χρησιμοποιούν συχνότερα.
Στόχος
Η συγκεκριμένη δέσμευση στοχεύει να ενισχύσει τον ρόλο των τριών πυλώνων που αφορούν στα
κοινωνικά μέσα (ενημέρωση, εκπαίδευση, συμμετοχή), δημιουργώντας έναν ενιαίο και πιο
συστηματικό επικοινωνιακό σχεδιασμό μεταξύ των τριών κοινωνικών μέσων συνδέοντάς τα με την έως
τώρα έντυπη και δια ζώσης ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των πολιτών.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
Η δέσμευση πρόκειται να υλοποιηθεί εσωτερικά με τη συνεργασία διαφορετικών Διευθύνσεων της
Βουλής των Ελλήνων και όπου κρίνεται απαραίτητο θα εμπλακούν εξωτερικοί φορείς για τη μεταφορά
τεχνογνωσίας-εκπαίδευσης.
 Καταγραφή αναγκών για την ενίσχυση κάθε μέσου σε επίπεδο επικοινωνιακό, διαχειριστικό
και τεχνικό.
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων και απόφαση για τον στόχο της επικοινωνιακής πολιτικής και τις
πληροφορίες που θα αναρτώνται στα κοινωνικά μέσα, τη χρήση social media widgets σε
συγκεκριμένα σημεία τόσο της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων όσο και της
ιστοσελίδας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία για διαμοιρασμό συγκεκριμένου περιεχομένου.
Σύσταση ομάδων διαχείρισης περιεχομένου, εκπαίδευσή τους, ανάρτηση περιεχομένου και
επικοινωνία με πολίτες.
Τεχνικές βελτιώσεις και τοποθέτηση social media widgets, ολοκλήρωση αυτοματοποίησης
ανάρτησης περιεχομένου.
Διερεύνηση επιλογής ανάμεσα σε άδεια χρήσης Creative Commons ή YouTube Standard
License σε συνδυασμό με τις γενικότερες πρακτικές και νομοθεσία που εφαρμόζεται στην
Ελλάδα για τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για
την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Δέσμευση 6: Ηλεκτρονική Διάθεση Εκθεσιακών Συλλογών
Περιγραφή δέσμευσης
Η Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνουν

εκθέσεις που στοχεύουν στη μελέτη και την προώθηση των εννοιών της δημοκρατίας και του
κοινοβουλευτισμού, της αναζήτησης της συλλογικής μνήμης και της συγκρότηση της
συλλογικής ταυτότητας.
Η μεταφορά των εκθέσεων σε ψηφιακή πλατφόρμα, η υιοθέτηση τεχνολογιών για την δημιουργία
εικονικών επισκέψεων στους φυσικούς χώρους των εκθέσεων, η δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στις
εκθέσεις μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητών/φορητών συσκευών, προωθούν τη διάχυση της
γνώσης και την κατανόηση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.
Η ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών μέσα από
μορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις ενθαρρύνει την συμμετοχή τους στο Κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι
και ενισχύει την εξωστρέφεια του Κοινοβουλίου.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια,
συμμετοχή των πολιτών.
Φορείς Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων, Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με άλλα Κοινοβούλια και φορείς τυποποίησης προτύπων και παροχής ελεύθερου
λογισμικού.
Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι εκθέσεις που διοργανώνονται από τη Βουλή και το Ίδρυμα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό και
παρουσιάζονται σε εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος και σε χώρους του Κοινοβουλίου προσβάσιμους
από άτομα με κινητικά προβλήματα.

34

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014
Οι εκθέσεις μεταφέρονται σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στις τοπικές κοινωνίες να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά και
μορφωτικά αγαθά, δυσπρόσιτα κατ’ αρχήν στον τόπο τους.
Οι εκθέσεις γίνονται γνωστές στο κοινό με ανακοινώσεις στον τύπο, σε free press, σε ενημερωτικά
έντυπα, στο διαδίκτυο και στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής.
Στόχος
 Η διεύρυνση της επικοινωνιακής πολιτικής του Κοινοβουλίου και η διάχυση της
κοινοβουλευτικής και ιστορικής γνώσης στο σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως μορφωτικού
επιπέδου, πολιτικής ταυτότητας, ηλικίας, τόπου διαμονής, γλώσσας ή άλλων παραγόντων
αποκλεισμού και περιορισμού.
 Ενίσχυση της δυνατότητας προσέγγισης των πολιτών με πολιτιστικές συλλογές.
 Εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των εκθεσιακών συλλογών.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
 Υιοθέτηση πλατφόρμας για την ψηφιακή προβολή των εκθεσιακών συλλογών στο διαδίκτυο
που θα εξασφαλίζει την ευκολία πρόσβασής στα ΑμεΑ. Το περιβάλλον ανάπτυξης του
συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, ανοικτά
τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, ανοικτά
πρωτόκολλα επικοινωνίας και ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή
δεδομένων με άλλα συστήματα (ΕΚΤ, Europeana).
 Ανάπτυξη εφαρμογών παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών εικονικής περιήγησης στις εκθέσεις.
 Ανάπτυξη εφαρμογών για πρόσβαση των ψηφιακών εκθέσεων από κινητά και δημοφιλείς
φορητές πλατφόρμες.
 Επιλογή των εκθεσιακών συλλογών που θα μεταφερθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα.
 Διερεύνηση της δυνατότητας τεκμηρίωσης και παρουσίασης των εκθεμάτων σε πολλαπλές
γλώσσες.
 Ψηφιοποίηση των εκθεμάτων.
 Προσδιορισμός των πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε στοιχείο που θα χρησιμοποιείται στην
ψηφιακή έκθεση.
 Δημιουργία εικονικής περιήγησης για επιλεγμένες εκθέσεις.
 Σταδιακή δημοσίευση ψηφιακών εκθέσεων στο διαδίκτυο.
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