ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έκθεση Διαβούλευσης

Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης

Επισπεύδων Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τίτλος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (OPEN
GOVERNMENT PARNTERSHIP)

Χρόνος έναρξης Διαβούλευσης

6 Μαΐου 2014

Χρόνος λήξης

10 Ιουνίου 2014

Δικτυακός τόπος Ανάρτησης

http://www.opengov.gr/ogp/?p=255-

Κατηγορία

Διαβούλευση

Είδος Διαβούλευσης

Κείμενο Στρατηγικής

Πλήθος άρθρων

22

Συντονιστές διαβούλευσης
Υπεύθυνος Διαχείρισης
Υπεύθυνοι Έγκρισης Σχολίων

Ομάδα επεξεργασίας Έκθεσης

Ρουτζούνη Αθανασία
Κλεάνθης Νόου
Ρουτζούνη Αθανασία
Κλεάνθης Νόου
Νταλάκου Βασιλική
Βασιλείου Ιωάννης
Δημητρίου Ανδρέας
Ρουτζούνη Αθανασία
Χαραλαμποπούλου Νικολέτα
Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Μπούρας Χρήστος
Αναγνωστοπούλου Σοφία

Πλήθος σχολίων

Βαμβακούλας Χρήστος
72

Αριθμός σχολιαστών

14

Β. Πλήθος σχολίων ανά Κεφάλαιο
Αριθμός
Κεφαλαίου

Τίτλος Κεφαλαίου

Αριθμός
Σχολίων

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2

2

3

4

5

6

7

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1: ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1:
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

-

9

7

1

6

3

8

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 4: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6

9

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 5: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5

10

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 6: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1

11

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 7: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4

12

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ : ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1:
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ

3

13

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3

14

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 3: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1

15

16

17

18

19

20

21

22

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 4: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ,
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
«ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ 3: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 5: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ (SOCIAL MEDIA) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ

4

1

3

3

5

2

1

2

Γ. Επεξεργασία Σχολίων
Κεφάλαιο 1ο
Προτεινόμενο Σχόλιο

Εισήγηση

Σχόλια ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη διαβούλευση της OGP
Το ελληνικό σχέδιο δράσης για το OGP 2014 αποτελεί
ουσιαστικό βήμα σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο
δράσης που είχε καταθέσει η χώρα και ενσωματώνει
αρκετά από τα διδάγματα από τη διεθνή εμπειρία στον
τομέα της ανοικτής διακυβέρνησης λαμβάνοντας
υπόψη
τις
ιδιαιτερότητες
της
ελληνικής
πραγματικότητας.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει συμμετάσχει στο σύνολο της
διαδικασίας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της
έκδοσης του σχεδίου του 2014 στο πλαίσιο της
καταστατικής της αποστολής και προσπαθώντας να
ενισχύσει την ανοικτότητα σε όλα τα επίπεδα της
δράσης της δημόσιας διοίκησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει να κάνει τις εξής
προτάσεις για τη βελτίωση του ελληνικού σχεδίου
δράσης 2014:
(α) Η πρόταση γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
αλλά αποτελεί έκφραση του συνολικού εθνικού
σχεδίου για την ανοικτότητα. Έτσι, ενώ είναι λογικό να
εντοπίζεται σε δράσεις που αφορούν θέματα
διοικητικής μεταρρύθμισης, δε θα πρέπει να αγνοεί πιο
αναπτυξιακές προτεραιότητες, ειδικά εκείνες που
στηρίζονται στην καινοτομία και την έξυπνη
εξειδίκευση.
(β) Απαιτείται να υπάρχει μία δέσμευση για τη
δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου για το σύνολο
των δράσεων που αφορούν ανοικτότητα και,
ειδικότερα, των δράσεων που καλύπτουν τις ακόλουθες
περιοχές:
- ανοικτή διακυβέρνηση με τη στενή έννοια
- ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή έρευνα
- ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο
- ανοικτή καινοτομία
- επιχειρηματικότητα που βασίζεται στα ανοικτά
δεδομένα
Οι δράσεις αυτές, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται
διασπασμένες ανάμεσα σε διαφορετικά υπουργεία και
φορείς και δεν αποτελούν μέρος μια ενιαίας

-Δεν μπορεί να υλοποιηθεί εγκαίρως κατά τη διάρκεια
του σχεδίου δράσης. Θα εξεταστεί κατά την κατάρτιση
του επόμενου σχεδίου.

στρατηγικής για την ανοικτότητα η οποία είναι
απαραίτητη προκειμένου οι δεσμεύσεις για την
ανοικτή διακυβέρνηση να έχουν ένα αναπτυξιακό
χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα
αναπτυξιακά αποτελέσματα κάποιων από τις κεντρικές
δεσμεύσεις (όπως, π.χ. η δέσμευση για τη μεταφορά
της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση δημόσιας
πληροφορίας) δεν μπορούν να επέλθουν χωρίς το
σχετικό συντονισμό.
(γ) Αντίστοιχα, απαιτείται οι δεσμεύσεις σε
κανονιστικό επίπεδο ή σε επίπεδο πολιτικής να
συνοδεύονται από αντίστοιχες δεσμεύσεις για
πραγματοποίηση προσκλήσεων εντός του ΕΣΠΑ 20142020 οι οποίες θα ενισχύουν τόσο το άνοιγμα των
δεδομένων από δημόσιους φορείς όσο και την
περαιτέρω χρήση τους από τον ιδιωτικό τομέα.
(δ) Ειδικότερα, δράσεις ανοικτότητας που
συνεισφέρουν στην εθνική πολιτική/ στρατηγική
ανοικτότητας και οι οποίες ήδη βρίσκονται σε
λειτουργία θα πρέπει να υπάρχει σαφής δέσμευση ότι
θα συνεχισθούν. Αναφέρονται ενδεικτικά, οι Μονάδες
Αριστείας του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και
Καινοτομίας, τα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα του
GRNET, οι υπηρεσίες αποθετηρίων και συσσώρευσης
έγκριτου ανοικτού περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης, οι δράσεις ανοικτής διάθεσης ψηφιακών
υποκαταστάτων κινητών και ακίνητων μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού (Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου
Μνημείων (ΔΕΑΜ)).
(ε) Ειδικά σε σχέση με το πρόγραμμα Διαύγεια:
Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η
εμπειρία της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ειδικότερα προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν συμβατές, και όπου γίνεται όμοιες,
κατηγορίες αποφάσεων (πχ στις δαπάνες).
Ειδικότερα:
1. Ολιγάριθμες, με νόημα και συμβατές με την
ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατηγορίες Είδος Απόφασης θα πρέπει να
δημιουργηθούν ανώτερης τάξης κατηγορίες με
συγκεκριμένα κριτήρια (πχ δαπάνες: απόφαση,
έγκριση, πληρωμή κλπ) λαμβάνοντας υπόψη και την
νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες και
πλοηγήσιμες με τον ελάχιστο θόρυβο και
πολυπλοκότητα ποσά και κωδικοί προϋπολογισμού
στις αποφάσεις με οικονομικό αντίκτυπο (πχ δαπανών)
θα πρέπει να υπάρχει ως βασικό μεταδεδεδομένο στην
περίληψη και στην πλήρη καρτέλα το ΠΟΣΟ και ο
κωδικός προϋπολογισμού (πχ σε βάρος του Κ.Α.0869)
2. Μηχανικά αναγνώσιμα συννημένα Οι αποφάσεις να
έχουν συννημένα (και) CSV και όχι μόνο pdf,
τουλάχιστον οι εξής αποφάσεις: πράξεις επί του
Προϋπολογισμού, Απολογισμού

-Θα ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση της σχετικής
δράσης

-Ειδικό θέμα. Θα ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/0502zk/ file:///Users/user/Downloads/0502%CE%96%CE%9A.pdf πληροφορίες για το
προσωπικό
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/results/?ada=&pr
otocolnumber=&datefrom=&dateto=&signer=&sector
=&freetext=&type=d53efae4-5e3f-4ec7-8b0aa29500a8e353 και ο αριθμός των επισ. συνεργατών
ανά βουλευτή και όχι μόνο το σύνολο
file:///Users/user/Downloads/0402%CE%973%20(1).pdf 3. Όνομα βουλευτή είναι
σημαντικό να αναφέρεται στα μεταδεδομένα το όνομα
του βουλευτή, όπως ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:
• στις μετακινήσεις (πχ
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/0102i3/)
• στις επιτροπές (πχ
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/0402ht/
(στ) Στις δεσμεύσεις σε σχέση με τον πολιτισμό θα
πρέπει να υπάρξει ειδική αναφορά στην τροποποίηση
των Υπουργικών Αποφάσεων για τη διάθεση
πολιτιστικού περιεχομένου του Ν. 3028/2002
(ζ) Θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κανόνας της εξορισμού
ανοικτότητας και της ενεργητικής διαφάνειας στο
επίπεδο του Νόμου για την περαιτέρω χρήση της
δημόσιας πληροφορίας και όχι σε επιπλέον
κανονιστικές πράξεις ή την ανάγκη χρήσης αδειών.
Επίσης η πολιτική χρεώσεων θα πρέπει να
αποφασίζεται κεντρικά και με υπουργική απόφαση και
όχι σε επίπεδο φορέα. Μέχρι την έκδοση απόφασης τα
δεδομένα θα πρέπει να είναι ανοικτά.
(η) Θα πρέπει να εφαρμοστούν διατάξεις για την
εφαρμογή του Ν. 3882/2010 και να εκδοθεί η εθνική
πολιτική για την γεωχωρική πληροφορία
(θ) θα πρέπει να υπάρχουν κατελάχιστο υποχρεωτικά
μεταδεδομένα των αποφάσεων που εκδίδονται στη
Διαυγεια προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτησή
τους. Ειδικότερα προτείνονται τα ακόλουθα πεδία:
οναδικό Αναγνωριστικό με διεύθυνση Διαδικτύου (πχ
ΑΔΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/ΒΙΥ1ΗΖΝΝ)
· Άλλα αναγνωριστικά υφιστάμενων συστημάτων (πχ
αριθμός πρωτοκόλλου)
· Θέμα
· Ημερομηνία απόφασης
· Ημερομηνία ανάρτησης
· Φορέας
· Μονάδα Φορέα
· Υπογράφων
· Είδος Πράξης (σύμφωνα με τις κατηγορίες της νέας

-Θα ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση της σχετικής
δράσης

-Έχει συμπεριληφθεί στο σχετικό νομοσχέδιο
“Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών,
εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την
τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του ν.
3448/2006 και την προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” που
έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στις 6/6/2014.

ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
· Κατηγορία Πράξης με βάση διεθνείς
κατηγοριοποιήσεις (πχ CPV για τις δαπάνες)
· Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται
στην Πράξη με τα εξής στοιχεία:
o Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
o ΑΦΜ
και τον ανάλογο χαρακτηρισμό πχ ανάδοχος δαπάνης,
διορισμένος Πρόεδρος κλπ
· Χρηματικά ποσά (εφόσον εμπλέκονται)
· Σχετικά στοιχεία Δημόσιου Λογιστικού (πχ ΚΑΕ)
(ι) θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ανοικτή
πρόσβαση για έρευνα και δεδομένα που
χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα

-Θα ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση της σχετικής
δράσης

Επίσης:
Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
(ια) Τα δεδομένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο της σχετικής δράσης
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έχουν σε μερικές
εγγραφές λάθος ΑΦΜ και ποσά τα οποία δεν
συμφωνούν στα μεταδεδομένα και την αναρτημένη
πράξη σε pdf. Είναι δύσκολο να σας παραθέσω
παράδειγμα καθώς οι URI δεν είναι ούτε uniform ούτε
αποκλειστικοί για κάθε πόρο. Μπορεί να διορθωθεί
μερικώς το θέμα των λαθών με την χρήση της
υπηρεσίας του ΑΦΜ validation της ΓΓΠΣ.

Κεφάλαιο 3ο
Προτεινόμενο Σχόλιο

Εισήγηση

Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική δημοσίευση ΚΑΘΕ
δαπάνης του Δημοσίου. Αυτό αποβαίνει σε βάρος της
Διαφάνειας και καταστρατηγεί την έννοια της. Όλα τα
υπόλοιπα είναι άνευ σημασίας.

Στο πρόγραμμα Διαύγεια αναρτώνται οι πράξεις που
περιέχουν το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε
επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του νόμου 3861/2010 (άρθρο 2 παρ.
4, περ. 6α), με την επιφύλαξη των κανόνων για την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των κανόνων
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και
εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από
ειδικότερες διατάξεις (άρθρο 5).

Δεν μπορεί να υλοποιηθεί εγκαίρως κατά τη διάρκεια
του σχεδίου δράσης. Θα εξεταστεί κατά την κατάρτιση
A true transparency will be achieved when for each των επόμενων δράσεων.
project/expense you display the result. i.e. Was it
completed in time and budget? If not, why not.
Consequences for meeting its objectives: on the
company, the public, the government.
Σαφής διάκριση των κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο Συμφωνούμε. Έχει υλοποιηθεί στον νέο διαδικτυακό
«Δι@υγεια»
με
ύπαρξη τόπο του Διαύγεια.
ξεκάθαρων οδηγιών σχετικά με το αντικείμενο της
κάθε κατηγορίας.
Dear Sirs,

Διευθέτηση του τρόπου καταχώρησης από τους
οργανισμούς στο διαδικτυακό τόπο «Δι@υγεια». Η
κατηγοριοποίηση να γίνεται ανά περίπτωση
οργανισμού, με συνέπεια όλοι οι οργανισμοί να μην
μπορούν να βάλουν αποφάσεις σε όλες τις υπάρχουσες
κατηγορίες.
Διάθεση των δεδομένων σε μορφές αναγνώσιμες από
μηχανές
με
στόχο
την
διαλειτουργικότητα και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους
με βάση τον κανόνα των 5 αστέρων του Tim BernersLee (http://5stardata.info/). (Σε περίπτωση αρχείου με
πίνακα, δεν αρκεί μόνο το PDF, αλλά και το ίδιο το
csv).
Δυνατότητα του push information distribution, με
σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επιλέξουν
ορισμένες ενότητες και να ενημερώνονται αυτόματα
για μελλοντικές αλλαγές αυτών.

Συμπληρώθηκε

Ορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών με αρμοδιότητες
και χρονικούς περιορισμούς για τον έλεγχο των
προβληματικών πράξεων που έχουν υποδειχθεί από
τους πολίτες και να γίνεται δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων των ελέγχων.
Στην πρόταση «ουσιαστική βελτίωση των μηχανισμών
αναζήτησης, της φιλικότητας προς το χρήστη και της
προσβασιμότητας από Α.μ.ε.Α.», η έκφραση «της
προσβασιμότητας από Α.με.Α.» δεν είναι δόκιμη και
είναι σημαντικά περιορισμένη σε σχέση με την
ευρύτερη έννοια της «ηλεκτρονικής προσβασιμότητας»
για όλους.

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

Επίσης, ως έχει πρόκειται για πολύ γενική και αόριστη
περιγραφή.
Πρόταση:

Να

διατυπωθεί

ως

εμπλουτισμός της πληροφορίας του Προγράμματος
Διαύγεια με σαφή κατηγοριοποίηση ανά οργανισμό

Συμπληρώθηκε
βελτίωση του συστήματος διάθεσης ανοικτών
δεδομένων, σε μορφές αναγνώσιμες από μηχανές με
στόχο την διαλειτουργικότητα.

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

Προσθήκη
συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG, έκδοση 2.0, σε
επίπεδο ΑΑ.
Συμπληρώθηκε

διάθεση νέων μέσων αλληλεπίδρασης του Πολίτη και
εξής: της επιχείρησης με τη δημόσια διοίκηση για την

- ουσιαστική βελτίωση των μηχανισμών αναζήτησης,
με χρήση προηγμένων τεχνικών ανάκτησης
πληροφοριών και δυναμικής δημιουργίας και
ενημέρωσης
προφίλ
αναζήτησης,
- βελτίωση της πρόσβασης στην πλατφόρμα από
φορητές συσκευές
smartphones
και tablets,
- αποκατάσταση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας
του συστήματος: συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG,
έκδοση 2.0, σε επίπεδο ΑΑ (μεσαίο επίπεδο, εισαγωγή
ειδικών μηχανισμών για την προσαρμογή και
εξατομίκευση των ρυθμίσεων της διεπαφής του χρήστη
καθώς και για την αυτόματη μεταγραφή και διάθεση
των αναρτημένων ηλεκτρονικών εγγράφων σε
πολλαπλές, εναλλακτικές μορφές προσβάσιμες από
διάφορους
τύπους
χρηστών
με
αναπηρία
- συστηματική αξιολόγηση και ουσιαστική αναβάθμιση
της εμπειρίας του χρήστη, με έμφαση στην
αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την
υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη

υποβολή παρατηρήσεων επί των αναρτημένων
εγγράφων (με χρήση του λογαριασμού χρήστη στο
σύστημα δημοσίευσης των εγγράφων ή του
λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ.
Google, Facebook)

Στο «Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα», Θα αξιολογηθεί
προτείνουμε να συμπεριληφθεί η μελέτη και η δράσης
εκπόνηση δράσεων για την αποκατάσταση της
προσβασιμότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας του
χρήστη της πλατφόρμας, ήτοι ως ακολούθως:
» •Εκπόνηση μελέτης και σταδιακή προώθηση
δράσεων για την αποκατάσταση της ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας και της εμπειρίας του χρήστη της
πλατφόρμας και των ηλεκτρονικών περιεχομένων της.
(Εκπόνηση μελέτης έως τον Ιούνιο 2015, σταδιακή
υλοποίηση έως τον Ιούνιο 2016″.

κατά την υλοποίηση της σχετικής

Κεφάλαιο 4ο
Προτεινόμενο Σχόλιο

Εισήγηση

Dear Sirs,

Προσθήκη

I see that the districts and local/cities are not included
in the process.
It is my understanding that the local boards exert more
influence on person’s life than the central government.
Today, they are the least transparent organizations and
the mayors behave many times are small dictators.
I suggest that a great emphasis be given to this area as

Σταδιακή ένταξη των διαβουλεύσεων σε περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο (δήμοι) σε ζητήματα που άπτονται
της καθημερινότητας του πολίτη.

well as the district and central government.
Τίθεται θέμα νομιμοποίησης από το μέγεθος της
συμμετοχής των πολιτών.

Τα ζητήματα που τίθενται θα ληφθούν υπόψη κατά τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση

1. Πόσοι συμμετέχουν;
2. Ποιό είναι το όριο συμμετοχής ώστε να μην τίθενται
εν αμφιβόλω οι αποφάσεις που λαμβάνονται;
3. Πως η συμμετοχή των stakeholders διασφαλίζεται
μέσω της πλατφόρμας ώστε να μπορούν όλοι να
βλέπουν τις θέσεις τους;
4.Πως κατηγοριοποιούνται οι παρατηρήσεις;
5.Πως πιστοποιούνται οι χρήστες ώστε να μην μπαίνει
ο καθένας δυο-τρεις φορές με διαφορετικά στοιχεία
προκειμένου να ενισχύει τις θέσεις του;
6.Θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα και σε άλλες
κρατικές ή αυτοδιοικητικές δομές για να την
αξιοποιούν;
Οργανωμένη καμπάνια ενημέρωσης πολιτών για την
αξία της δημόσιας συμμετοχής με αποτελέσματα.

Συμπληρώθηκε

Υιοθέτηση μηχανισμών για την προσέγγιση και
κινητοποίηση των πολιτών. Στη διαδικασία αυτή θα
επιδιωχθεί η εμπλοκή φορέων της κοινωνίας των
πολιτών.

Σε κάθε διαβούλευση θα πρέπει να υπάρχει πίνακας Συμπληρώθηκε
αποτελεσμάτων με ποιες προτάσεις και πώς λήφθηκαν
Ταυτοποίηση διαβουλεύσεων και υποβληθέντων
υπόψιν στο τελικό κείμενο.
νομοσχεδίων. Να υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στην
πραγματοποιηθείσα διαβούλευση και στο τελικό
νομοσχέδιο (θα συμπεριλαμβάνεται και πίνακας
αποτελεσμάτων με τις προτάσεις από τη δημόσια
διαβούλευση που ελήφθησαν υπόψη).
Πλατφόρμα διαβούλευσης και όχι απλού σχολιασμού.

Συμφωνούμε. Θα εξεταστεί κατά την υλοποίηση της
σχετικής δράσης

Οργάνωση εκδηλώσεων από φορείς σχολιασμού και Συμπληρώθηκε
διαβούλευσης. Όπως για παράδειγμα η εκδήλωση του
OKF Greece ως ένα πρώτο δείγμα σχετικά με την
ευαισθητοποίηση των πολιτών στην εκπαίδευση Υιοθέτηση μηχανισμών για την προσέγγιση και
δημόσιας διοίκησης (School of Data).
κινητοποίηση των πολιτών. Στη διαδικασία αυτή θα
επιδιωχθεί η εμπλοκή φορέων της κοινωνίας των
πολιτών.
Αναφορικά με το απόσπασμα «[…] 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. […]«,
πρέπει επισημάνουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει
ολοκληρωθεί επειδή σε τεχνικό επίπεδο δεν
εξασφαλίζεται η ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης για
όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με
αναπηρία, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opengov.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε να προστεθεί το παρακάτω:
«•απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της
προσβασιμότητας και της ευχρηστίας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συμμόρφωση με
σχετικά πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστεί η
δυνατότητα πρόσβαση από όλους,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, των
ηλικιωμένων ατόμων, και των χρηστών
υποστηρικτικών τεχνολογιών»
Αναφορικά με το απόσπασμα «[…] Τεχνικό: Η
ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.opengov.gr να
αποτελεί το κεντρικό σημείο πληροφόρησης και
διεξαγωγής διαβουλεύσεων για όλο το δημόσιο τομέα.
Επίσης να ενισχυθούν οι μηχανισμοί διάχυσης
διαβουλεύσεων. […]» Θα πρέπει να γίνει αναφορά
στην αποκατάσταση της ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το
διαδικτυακό σχολιασμό προτεινόμενων νομοθετικών
πράξεων (www.opengov.gr). Ως εκ τούτου
προτείνουμε το προαναφερθέν απόσπασμα να
διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Τεχνικό: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
http://www.opengov.gr να αποτελεί το κεντρικό σημείο
πληροφόρησης και διεξαγωγής διαβουλεύσεων για όλο
το δημόσιο τομέα. Να αποκατασταθεί η ηλεκτρονική

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.opengov.gr
βρίσκεται σε φάση επανασχεδιασμού. Οι προτάσεις
σας θα ληφθούν υπόψη κατά τον επανασχεδιασμό της
και την υλοποίηση της σχετικής δράσης.

προσβασιμότητα και η πλήρης συμμόρφωση της
πλατφόρμας με το με το πρότυπο WCAG, έκδοση 2.0,
σε επίπεδο ΑΑ (μεσαίο επίπεδο), το οποίο μεταξύ
άλλων διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση διαφόρων
τύπων χρηστών με αναπηρία και χρηστών
υποστηρικτικών τεχνολογιών. Επίσης να ενισχυθούν οι
μηχανισμοί διάχυσης διαβουλεύσεων».
Αναφορικά με το απόσπασμα:
«Επιχειρησιακό:
- Υιοθέτηση μηχανισμών για την προσέγγιση και
κινητοποίηση των πολιτών.
- Δομημένη επικοινωνία με όλες τις ομάδες
ενδιαφέροντος.
[…]«,
προτείνουμε να συμπεριληφθεί αναφορά για την
αποκατάσταση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ως εκ τούτου προτείνουμε
να προστεθούν τα παρακάτω σημεία:
«-βελτίωση της πρόσβασης στην πλατφόρμα από
φορητές συσκευές smartphones και tablets
-αποκατάσταση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας
του συστήματος: συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG,
έκδοση 2.0, σε επίπεδο ΑΑ (μεσαίο επίπεδο), εισαγωγή
ειδικών μηχανισμών για την προσαρμογή και
εξατομίκευση των ρυθμίσεων της διεπαφής του χρήστη
καθώς και για την αυτόματη μεταγραφή και διάθεση
των αναρτημένων ηλεκτρονικών εγγράφων («Σχετικό
Υλικό») σε πολλαπλές, εναλλακτικές μορφές
προσβάσιμες από διάφορους τύπους χρηστών με
αναπηρία
-συστηματική αξιολόγηση και ουσιαστική αναβάθμιση
της εμπειρίας του χρήστη, με έμφαση στην
αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την
υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη»
Αναφορικά με το απόσπασμα:
«[…]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», προτείνουμε να
ενταχθεί η μελέτη και η εκπόνηση δράσεων για την
αποκατάσταση της προσβασιμότητας και τη βελτίωση
της εμπειρίας του χρήστη της πλατφόρμας. Ως εκ
τούτου προτείνουμε να προστεθεί το εξής:
«•Εκπόνηση μελέτης και σταδιακή προώθηση δράσεων
για την αποκατάσταση της ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας και της εμπειρίας του χρήστη της
πλατφόρμας και των ηλεκτρονικών περιεχομένων της.
(Εκπόνηση μελέτης έως τον Ιούνιο 2015, σταδιακή
υλοποίηση έως τον Ιούνιο 2016)».

Κεφάλαιο 5ο
Προτεινόμενο Σχόλιο

Εισήγηση

Αποσαφήνιση της ημερομηνίας για την ενσωμάτωση
της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση
των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI). Στο
επίσημο κείμενο υπάρχουν δυο ημερομηνίες. Μία στο
τέλος Ιουνίου του 2015 και μία Δεκέμβρη του 2014.

Διόρθωση
Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/37/EU στην
ελληνική νομοθεσία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος Ιουνίου 2015.

Κεφάλαιο 6ο
Προτεινόμενο Σχόλιο

Εισήγηση

Συγγραφή οδηγού ανοικτής διάθεσης δεδομένων Συμπληρώθηκε
βασισμένος στο εγχειρίδιο ανοικτών δεδομένων του
Ιδρύματος
Ανοικτής
Γνώσης Έκδοση οδηγού ανοικτής διάθεσης δεδομένων
την
υπάρχουσα
παρεχόμενη
(http://okfn.gr/files/2013/01/open-data-handbook.pdf). (αξιοποιώντας
επιστημονική βιβλιογραφία και τεχνογνωσία).
Ανεξάρτητη αρχή που θα παρακολουθεί την υλοποίηση Δεν μπορεί να υλοποιηθεί κατά την διάρκεια αυτού του
των κανονιστικών παρεμβάσεων ανά φορέα.
σχεδίου δράσης. Θα εξεταστεί κατά την κατάρτιση του
επόμενου.

Συνεργασία και θεσμοθέτηση της απογραφής ανοικτών Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
δεδομένων του OKF Greece ως βοηθητικού εργαλείου της σχετικής δράσης
ελέγχου.
“Σχολεία δεδομένων” (“School of Data”) στους Θα εξεταστεί κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών
δημόσιους οργανισμούς, ως δράση για την κατανόηση δράσεων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
της μεγάλης σημασίας του εγχειρήματος και του ορθού Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
τρόπου υλοποίησής του από τους δημοσίους φορείς.
Να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο αδειοδότησης Θα αξιολογηθεί
ανοικτών δεδομένων και άδειες χρήσεις δεδομένων. δράσης
Όχι μόνο αυτές του περιεχομένου (π.χ. Open Data
Licence).

κατά την υλοποίηση της σχετικής

Το πλαίσιο αδειοδότησης παραμένει καθοριστικό για Θα αξιολογηθεί
την διάθεση ανοικτών δεδομένων. Προτείνουμε ως δράσης
καταληκτική ημερομηνία τον Ιανουάριο 2015 αντί για
Ιούνιο του 2015. Χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο μπορεί
να δημιουργηθεί πρόβλημα στο άνοιγμα των
δεδομένων.

κατά την υλοποίηση της σχετικής
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Υλοποίηση πλατφόρμας, βασισμένη στο πλαίσιο
ανοικτού κώδικα CKAN, που χρησιμοποιείται εδώ και
χρόνια επιτυχώς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α
και την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και το Datatank για
την διαθεσή τους ως Linked Open Data.
Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης
συνδεδεμένων δεδομένων με μη λατινικούς
χαρακτήρες όπως το Internationalisation Framework
της DBpedia όπου πρωτοεφαρμόστηκε από το OKF
Greece στην Ελληνική DBpedia.

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

Λαμβάνοντας υπόψη: (α) την ετερογένεια των «προς Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
άνοιγμα» δεδομένων, (β) την ποικιλομορφία των της σχετικής δράσης
πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτει ο κάθε
φορέας
(γ) τη διαφορετική ωριμότητα και εξοικείωση των
δημοσίων λειτουργών με το όλο εγχείρημα νομίζω ότι
το πλέον κρίσιμο είναι να θεσπιστούν όσο το δυνατόν
απλούστερες διαδικασίες «καταγραφής/απογραφής»
συνόλων
δεδομένων.
Στη λογική αυή, ίσως μια απλή φόρμα καταγραφής (ως
απογραφικό δελτίο) να αποτελεί κλειδί, καθώς θα
διασφαλίζει την αντιμετώπιση δύο καίριων θεμάτων:
1.
Παροχή
απλού
εργαλείου
καταγραφής/απόθεσης/ενημέρωσης των συνόλων
δεδομένων. Όσο πιο απλή είναι η διαδικασία αρχικής
απογραφής και, εν συνεχεία, ενημέρωσης του κάθε
συνόλου δεδομένων, τόσο πιο «προσιτό» θα είναι για
τους φορείς να «τρέχουν» τη διαδικασία.
2. Περιγραφή – χαρακτηρισμός της κάθε πηγής
δεδομένων με κοινά μεταδεδομένα (άδεια χρήσης,
φορές
παραγωγής,
δημοσίευσης,
τελευταία
τροποποίηση, καθιέρωση βασικών όρων, κτλ).
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Εχετε δίκιο, επαναλαμβάνω το σχόλιο:

Τα ζητήματα που τίθενται θα ληφθούν υπόψη κατά τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση

Επισήμανση προς αποφυγή:
και ο 3882 πολύ καλά τα έλεγε.
Ωστόσο στο άρθρο 32 η τελευταία παράγραφος, έχει
ως εξής:
Η εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4
πραγματοποιείται όταν οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμες
και προς τούτο εκδίδεται κάθε φορά διαπιστωτική
πράξη του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με την οποία
καθορίζεται η δημόσια αρχή και το είδος της πράξης ή

της υπηρεσίας.
Με τέτοιες ρυθμίσεις που μπορούν να αναβάλουν
εσαεί κάθε μεταρρύθμιση, δεν πρόκειται να υπάρξει
πρόοδος.

Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη όχι μόνο για τα Θα ληφθεί υπόψη στην υλοποίηση του πλάνου
γεωχωρικά δεδομένα αλλά γενικά για όλα τα ανοικτά εκπαίδευσης για τη συνολική δράση της ανοικτής
δεδομένα.
διάθεσης δημόσιων δεδομένων
Να συμπεριληφθούν και άλλες εξειδικευμένες άδειες Καλύπτεται από τον νόμο
χρήσης δεδομένων.

Επαναχρησιμοποίηση
υπαρχόντων
σχημάτων
μεταδεδομένων οντολογιών και τεγχνολογιών σε
πρόβλήματα που υπάρχουν λύσεις δοκιμασμένες, όπως
http://linkedgeodata.org/About
και
http://www.w3.org/2014/03/lgd/

Συμπληρώθηκε
Καθορισμός του σχήματος των μεταδεδομένων (μέσω
και της επαναχρησιμοποίησης υπαρχόντων σχημάτων
δεδομένων και οντολογιών),
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Το χρονοδιάγραμμα που τίθεται (τέλος του 2015) για
την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και των
κανονιστικών πράξεων, είναι πολύ μεγάλο. Σε μια
χώρα στην οποία ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι το
μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της κάθε μήνας που
περνάει χωρίς να υπάρχει ανοιχτή πρόσβση σε αυτά τα
δεδομένα είναι άκρως πολύτιμος. Κατά τη γνώμη μου
θα πρέπει να σταλούν τεχνικές οδηγίες σε κάθε φορέα
που διαθέτει ψηφοποιημένη πολιτιστική πληροφορία,
να αρχίσει ήδη να «ανοίγει» τα δεδομένα του σε ένα
κοινά αποδεκτό από την παγκόσμια εμπειρία φορμά
και όχι να περιμένουμε αυτό να γίνει κεντρικά από του
υπουργείο πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει
ήδη οι φορείς να μετατρέπουν τα ψηφιακά δεδομένα
τους τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα.

Συμπληρώθηκε
Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και πιο
συγκεκριμένα του Ν.3448/2006 (και έκδοση νέων
κανονιστικών πράξεων). Επίσης τροποποιήσεις (όπου
απαιτείται) σε υπουργικές αποφάσεις για τη διάθεση
πολιτιστικού περιεχομένου του Ν. 3028/2002.

Πέρα από τα μουσεία και τα μνημεία , πολιτιστική
πληροφορία αποτελούν και στοιχεία που αφορούν την
τρέχουσα πολιτιστική δράση (θεατρικά δρώμενα επί
παραδείγματος), παραδοσιακά στοιχεία, βίντεο που
δείχνουν έθιμα ή χορούς. Να μην μένουμε στα στατικά
μνημεία, αλλά και στην ζωντανή δράση της Ελλάδος,
όπου ό, τι καθορίζει την πολιτιστική της ταυτότητα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τουριστικό στοιχείο.
Eπίσης οτιδήποτε ενισχύει την ιστορική μνήμη.
(Eίναι ήδη υπό κατασκευή μια σχετική πλατφόρμα η
οποία απεικονίζει, για διάφορες χώρες ήθη και έθιμα
λαών και τα συνδέει με την ιστορία τους, ώστε να
χρησιμοποιηθεί από μετανάστες.)

Θα ληφθεί υπόψη κατά την ολοκλήρωση εκπόνησης
του σχεδίου νόμου

Σάς ευχαριστώ.

Ενίσχυση της Ελληνικής Wikipedia με πολιτιστικό
περιεχόμενο καθώς και της Ελληνικής DBpedia η
οποία αποτελεί τον πυρήνα των ελληνικών
συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων – Greek Linked
Open Data.
Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης
συνδεδεμένων δεδομένων με μη λατινικούς
χαρακτήρες όπως το Internationalisation Framework
της DBpedia όπου πρωτοεφαρμόστηκε από το OKF
Greece στην Ελληνική DBpedia.

Δεν είναι δέσμευση. Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί
κατά την υλοποίηση της σχετικής δράσης

Δημοσιοποίηση του αρχείου της πρώην δημόσιας
τηλεόρασης (ΕΡΤ).

Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η υλοποίηση στο χρονικό
πλαίσιο του σχεδίου δράσης αυτού, θα αξιολογηθεί για
επόμενες δράσεις-δεσμεύσεις.

Συμπληρώθηκε
Δημιουργία προτύπων για το άνοιγμα, διασύνδεση, και
τη διάθεση - περαιτέρω χρήση των πολιτιστικών
δεδομένων (αξιοποιώντας τις τρέχουσες καλές
πρακτικές δημοσιοποίησης ανοικτών δεδομένων).
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Συμμετοχή στη διεθνή καμπάνια stop secret contracts Πολύ ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί
(http://stopsecretcontracts.org/)
υλοποίηση της σχετικής δράσης

κατά την
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Η γενική αίσθησή μου είναι ότι σωστά δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια. Από την άλλη
θεωρώ ότι παραμελείται κάπως ο χώρος της
εσωτερικής συνεργασίας μεταξύ φορέων δημόσιας
διοίκησης αλλά και μεταξύ των τελευταίων και των
εξωτερικών συνεργατών τους. Κατά την άποψή μου,
μια ισόρροπη προσέγγιση θα είναι συνεπής με την
τάση ανοικτής πρόσβασης (open access) και θα
εντάσσει *ρητά* στη λογική «ανοιχτότητας»,
«σύνδεσης» και «επαναδιάθεσης» (μέσα από τα
σχετικά αποθετήρια), τουλάχιστον:

Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η υλοποίηση στο χρονικό
πλαίσιο του σχεδίου δράσης αυτού, θα αξιολογηθεί για
επόμενες δράσεις-δεσμεύσεις

- μελέτες
- παραδοτέα έργων
- πρακτικά επιτροπών
- αναφορές ομάδων εργασίας
- πηγαίο λογισμικό
- μοντέλα διαδικασιών
Εξάλλου, τα παραπάνω θεωρώ ότι μπορούν να
ενταχθούν στο στόχο του OGP για -έστω και κάπως
πιο έμμεση- λογοδοσία καθώς ο ενδιαφερόμενος
πολίτης μπορεί να εντοπίσει κατά πόσο αξιοποιούνται
και με ποιο τρόπο οι -άυλες- προμήθειες/»επενδύσεις»
σε γνώση και πληροφορία αλλά και η όποια εσωτερική
παραγωγή γνώσης.
Ευχαριστώ για τη δυνατότητα συμμετοχής.

Αυστηρός ορισμός των κρίσιμων ανοικτών δεδομένων Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η υλοποίηση στο χρονικό
ανα υπουργείο και όχι μόνο του Οικονομικών,π.χ. πλαίσιο του σχεδίου δράσης αυτού, θα αξιολογηθεί για
κρίσιμα δεδομένα είναι αυτά των Μεταφορών, της επόμενες δράσεις-δεσμεύσεις.
ποιότητας του αερά κ.α. Αν ένας από τους στόχος είναι
η ενίσχυση του τουρισμού όπως έχει αναφερθεί από το
υπουργείο, ένας βασικός παράγοντας είναι τα ανοικτά
δεδομένα μεταφορών, όπου μπορούν να οδηγήσουν και
στην αύξηση του τουρισμού αλλά και της
επιχειρηματικότητας.

Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης Θα εξεταστεί κατά την υλοποίηση της σχετικής δράσης
συνδεδεμένων δεδομένων στατιστικής φύσης π.χ data
cube ontology
Τα δεδομένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έχουν σε μερικές της σχετικής δράσης
εγγραφές λάθος ΑΦΜ και ποσά τα οποία δεν
συμφωνούν στα μεταδεδομένα και την αναρτημένη
πράξη σε pdf. Είναι δύσκολο να σας παραθέσω
παράδειγμα καθώς οι URI δεν είναι ούτε uniform ούτε
αποκλειστικοί
για
κάθε
πόρο.
Μπορεί να διορθωθεί μερικώς το θέμα των λαθών με
την χρήση της υπηρεσίας του ΑΦΜ validation της
ΓΓΠΣ.
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Λετε:
Θα ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της σχετικής
«Η πλειοψηφία των στελεχών επί θητεία σε θέσεις δράσης
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.»
Η
πρόσφατη
προσωπική
μου
εμπειρία:
Πριν ένα περίπου χρόνο το Υπουργείο Υγείας
προκήρυξε τις θέσεις Διοικητών/Αναπληρωτών των
Νοσοκομείων
όλης
της
χώρας.Μάλιστα
οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν το
βιογραφικό τους με το ευρωπαϊκό format η όπως
λέγεται διεθνώς «Europass».Είναι,κατά την γνώμη
μου,ένα μεγάλο βήμα για την ζητούμενη
«Ακεραιότητα και Λογοδοσία στην διαδικασία
επιλογής των στελεχών που επανδρώνουν την Δημόσια
Διοίκηση». Επειδή υπέβαλα υποψηφιότητα με αυτή τη
διαδικασία, και ανεξάρτητα από την τύχη της
υποψηφιότητας μου, θα αισθανόμουν πολύ λιγότερο
«ριγμένος», αν είχα πρόσβαση στα Εuropass αυτών

που τελικά επελέγησαν. Αναρωτιέμαι τι νόημα είχε
αυτή η (‘ανοιχτή κατα τ’άλλα..)διαδικασία αν όπως
έγινε-μετά από «μαγείρεμα» 7-8 μηνών-οι θέσεις
κατελήφθησαν με το γνωστό σύστημα «4-2-1″..?
Θα ήταν απλό-απλούστατο να υπάρχει πρόσβαση σε
κάθε ενδιαφερόμενο στα Europass όλων των
υποψηφίων… Έτσι πρέπει να «κτισθεί» από δω και
στο εξής το Nεο Ελληνικό Κράτος…
Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών προσόντων, όπου Συμπληρώθηκε
τα στοιχεία όλων των επιλογών θα είναι δημόσια
Θεσμοθέτηση ανοικτής διαδικασίας επιλογής στελεχών
διαθέσιμα.
με καθορισμό των ελάχιστων τυπικών προσόντων,
όπου τα στοιχεία όλων των επιλογών θα είναι δημόσια
διαθέσιμα
Καθορισμός συγκεκριμένου τρόπου περιγραφής των Θα ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της σχετικής
κύριων σημείων του βιογραφικού, βάσει οντολογιών δράσης
και των κύριων σημείων περιγραφής της θέσης.
Αυτόματη αντιστοίχηση των “προς κρίση” υπαλλήλων
και ενημέρωση των “προς πλήρωση” θέσεων.
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Επαναχρησιμοποίηση καλών πρακτικών περιγραφής με
συγκεκριμένα λεξικά και οντολογίες του W3C (π.χ.
SKOS, ORG) έτσι ώστε αυτό το σύνολο δεδομένων να
επαναχρησιμοποιηθεί από όλον το δημόσιο τομέα.
Ο
σχεδιασμός
της
δημοσιοποίησης
του
οργανογράμματος να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα των Linked Open
Data του δημοσίου.

Πολύ ειδικό, θα ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της
σχετικής δράσης

Πολύ ειδικό, θα ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της
σχετικής δράσης

Να καθοριστούν με σαφήνεια οι διαδικασίες των Πολύ ειδικό, θα ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της
δημοσίων οργανισμών έτσι ώστε να υπάρχει διοικητική σχετικής δράσης
διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα των
συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί εάν και μόνο εάν
υπάρχουν καλά ορισμένες διαδικασίες.
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Προτείνεται η υλοποίηση συστήματος-πλατφόρμας για Εκτός χρονικού πλαισίου θα αξιολογηθεί στο επόμενο
τον έλεγχο και την αναφορά από τους πολίτες και τους σχέδιο δράσης.
εργαζομένους.
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Για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας απαιτείται
δραστική αναδιοργάνωση των διαδικασιών του
δημοσίου.
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική
λειτουργία των ελεγκτικών σωμάτων είναι η θεσμική
θωράκιση της λειτουργίας τους από κάθε είδους
παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι παρεμβάσεις των
πολιτικών προϊσταμένων τους.
Απαραίτητη η στήριξη πρωτοβουλιών των πολιτών και
των μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την
υποστήριξη των στρατηγικών συμμαχιών.

Γενικό, οι δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης είναι σε
αυτή την κατεύθυνση.
Γενική πρόταση.

Γενική πρόταση

Συμμετοχή στη διεθνή καμπάνια stop secret contracts Πολύ ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί
(http://stopsecretcontracts.org/)
υλοποίηση της σχετικής δράσης

κατά την
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Καταγράφω εδώ μια πρόταση, μη βρίσκοντας κάποιο
πιό κατάλληλο άρθρο της διαβούλευσης:

Εκτός χρονικού πλαισίου του παρόντος σχεδίου
δράσης. Θα αξιολογηθεί στο επόμενο σχέδιο δράσης.

Καλό θα ήταν να σχεδιασθεί κοινός χάρτης ροών της
διαβούλευσης από την αρχική πρόταση έως την
δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Δηλαδή σε ΕΝΑΝ ιστότοπο να εμφανίζονται τόσο τα
στάδια της αρχικής διαβούλευσης, όσο και οι
Κοινοβουλευτικές διαδικασίες και φάσεις

επεξεργασίας όσο και η τελική πορεία στο Εθν.
Τυπογραφείο. (εννοείται για όσες διατάξεις τελικά
δημοσιεύονται σε ΦΕΚ)
Προφανώς ο ιστότοπος αυτός μπορεί να είναι απλά ένα
πρώτο σημείο υποδοχής του πολίτη και από εκεί και
πέρα να λειτουργούν οι επί μέρους ιστοσελίδες.
Ωστόσο και έτσι ακόμα θα προσφέρει νομίζω πολλά
ως προς την εποπτεία και την γενική εικόνα του πώς
εξελίσσονται τα πράγματα.
Θα έχει την δυνατότητα ο πολίτης να πληροφορείται
από ένα μοναδικό σημείο το εάν κάτι ετοιμάζεται, ή
έχει προχωρήσει και πόσο, αντί να πρέπει να ψάξει ή
να μαντέψει το πού θα πρέπει να ψάξει.
Εννοείται ότι γραφικά μέσα, θεματικές
κατηγοριοποιήσεις και timelines θα χρειασθούν για να
κάνουν την ενημέρωση ευκολότερη.
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Χρησιμοποίηση ενός μοναδικού επικαιροποιημένου Προστέθηκε
εγγράφου για κάθε νόμο με την προσθήκη
Ολοκλήρωση μέχρι τον Δεκέμβριο 2014:
μεταδεδομένων.


Συνεργασία με τους φορείς της Κεντρικής
Κυβέρνησης
(Γενική
Γραμματεία
Κυβέρνησης,
Υπουργεία
κ.ο.κ.)
προκειμένου να επανεξεταστεί η ροή της
πληροφορίας από τη σύνταξη του
νομοσχεδίου μέχρι την ψήφισή του στο
σύνολο και τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Εξέταση και υιοθέτηση ανοικτού κοινού
προτύπου (π.χ. XML) για τη σύνταξη,
δόμηση, επεξεργασία και ανταλλαγή των
νομοσχεδίων και των τροπολογιών.

Ολοκλήρωση μέχρι τον Ιούνιο 2016:
o

Ανάπτυξη συστήματος που θα
χειρίζεται τα δομημένα νομοθετικά
κείμενα, θα παρακολουθεί τις αλλαγές

που υφίστανται και θα παράγει τις
διαφορετικές εκδόσεις τους σε κάθε
στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας
ψηφιακά υπογεγραμμένες.

Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για χρήση των Το ίδιο
Linked Data για αυτοματοποιημένη σύνδεση σχετικών
εγγράφων.
Χρήση ενός δομημένου προτύπου για τη δημοσίευση Το ίδιο
των νόμων με χρήση μεταδεδομένων και εφαρμογή
Linked Data ώστε να συνδέονται μέρη από
διαφορετικά έγγραφα (π.χ. στη τροποποίηση άρθρων
και παραγράφων).
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Ανοικτά δεδομένα εκτέλεσης προυπολογισμού σε
διαφόρες μορφές (CSV, RDF, κ.α)

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

Οπτικοποίησεις
OpenSpending)
Οπτικοποίησεις
OpenSpending)

εκτέλεσης

προυπολογισμού

εκτέλεσης

προυπολογισμού

(π.χ. Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης
(π.χ.

Ως προς το «[…]Μέσα για την υλοποίηση της Συμπληρώθηκε
δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
•Δημιουργία ερωτηματολογίου για την εμπειρία των
επισκεπτών της ενότητας, τόσο σε επίπεδο ευχρηστίας Ολοκλήρωση μέχρι τον Φεβρουάριο 2015:
και προσβασιμότητας, όσο και σε θεσμικό επίπεδο»,
θεωρούμε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση για την
o Αξιολόγηση
της
τρέχουσας
βελτίωση της ευχρηστίας της συγκεκριμένης ενότητας
κατάστασης της ενότητας αναφορικά
της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων είναι
με την εμπειρία των επισκεπτών (π.χ.
ιδιαίτερα
επιφανειακή.
Η
«Δημιουργία
μέσω
δημιουργίας
σχετικού
ερωτηματολογίου» δεν πρόκειται να λύσει από μόνη
ερωτηματολογίου) τόσο σε επίπεδο
της τα υπαρκτά προβλήματα ως προς την
ευχρηστίας και προσβασιμότητας,
προσβασιμότητα και την εμπειρία για παράδειγμα των
όσο και σε θεσμικό επίπεδο.
χρηστών με αναπηρία. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η
Ολοκλήρωση (σταδιακά) μέχρι τον Ιούνιο 2016:
συστηματική μελέτη και η εκπόνηση δράσεων για την

καταγραφή και αποκατάσταση της προσβασιμότητας
και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της
πλατφόρμας. Ως εκ τούτου προτείνουμε το
προαναφερθέν απόσπασμα να τροποποιηθεί ως
ακολούθως:
«•Μελέτη για την καταγραφή της εμπειρίας των
επισκεπτών της ενότητας, τόσο σε επίπεδο ευχρηστίας
και προσβασιμότητας, όσο και σε θεσμικό επίπεδο, και
σταδιακή προώθηση δράσεων για την αποκατάσταση
της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της εμπειρίας
των επισκεπτών της ενότητας. (Εκπόνηση μελέτης έως
τον Ιούνιο 2015, σταδιακή υλοποίηση έως τον Ιούνιο
2016″.

o

Ανάπτυξη της ενότητας «Συχνές
ερωτήσεις»
από
πλευράς
του
κοινοβουλίου για ερωτήματα θεσμικά
και τεχνολογικά που δύνανται να
προέλθουν από την ανάδραση των
επισκεπτών.

o

Ανάπτυξη
της
δυνατότητας
ενημέρωσης των επισκεπτών της
ενότητας μέσω RSS (Rich Site
Summary), είτε ανά θεματική ενότητα
ή ανά είδος απόφασης.

o

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
δημοσίευσης.

o

Τεχνολογική
αναβάθμιση
της
εφαρμογής προκειμένου να παρέχει
δομημένη
(βάσει
ανοικτών
προτύπων) πληροφόρηση που αφορά
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού
του Κοινοβουλίου.
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Τα ανοικτά δεδομένα της Βουλής πρέπει να
συμπεριληφθούν στις δεσμεύσεις για Ανοικτά Δημόσια
Δεδομένα με τις ίδιες τεχνικές αναφορές όπως των
Linked Open Data.
Η πλατφόρμα της Βουλής θα πρέπει να είναι
ανεξάρτητη από την πλατφόρμα που διαθέτει τα
δεδομένα και το κεντρικό σημείο ανακτήσής τους με
στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους.

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

Θα αξιολογηθεί
δράσης

κατά την υλοποίηση της σχετικής

Σύσταση ομάδας από εξωτερικό φορέα με αντικείμενο Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
την εξέταση της ροής της κοινοβουλευτικής της σχετικής δράσης
πληροφορίας και της τεχνολογικής υποδομής του
Κοινοβουλίου για την υποστήριξή της.

Το site της Βουλής θεωρώ πρέπει να διατηρήσει την
επίσημη και τυπική HCI μορφή του, για λόγους
ιστορικότητας, αλλά και εξυπηρέτησης των χρηστών
που ήδη έχουν μάθει να το χρησιμοποιούν.
Δεν σκέφτεται κανείς τον σεβασμό σε αυτούς τους
χρήστες, που δεν είναι εύκολο να εξοικειωθούν με
Αλλαγές στο interface; Καλό είναι να εμπλουτιστεί το
υλικό προσθέτοντας με προσοχή κάποια στοιχεία,
χωρίς να παρεμβαίνουν στην όλη διεπαφή.
Καλό είναι να δημιουργηθεί εκ νέου κάποιο
ΣΥΓΧΡΟΝΟ forum της Βουλής όπου θα αναρτώνται
οι απόψεις του κοινού.
Πόσο προσεχτική ήταν η σχεδίαση του αρχικού site,
και πόσο θα κοστίσει η αναδιαμόρφωσή του; Αυτό
επιχειρείται για λόγους εκ-συγχρονισμού; Δεν πρέπει
να αντιμετωπίζονται τα άτομα της Βουλής σαν απλοί
χρήστες. Αλλά οι απλοί χρήστες να έρθουν πιο κοντά
στη Βουλή.
Να μην συγχέονται οι δύο θεματικές. Είναι
διαφορετικός ο τόπος όπου αναρτώνται τα
ΔΕΔΟΜΕΝΑ της Βουλής, και διαφορετικός ο τόπος
όπου θα φαίνονται οι γνώμες των πολιτών.
Σχεδιάζεται να γίνει εκσυγχρονισμός με επιχείρημα
ποιό; Να μην μείνει η σημερινή μορφή με επιχείρημα
να ακολουθήσουμε τον συρμό της τεχνολογίας; Ας
μιλήσει κάποιος ειδικός πανεπιστημιακός. Αυτές είναι
αλλαγές που προσπαθεί h Ανοιχτή Διακυβέρνηση να
επιφέρει;
Ας ισχύσει τουλάχιστον η τήρηση βασικών αρχών/ o
κατάλογος επιλογών, οι χρωματικές επιλογές. Πάντως
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ για την
αλλαγή του ιστοτόπου, και ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να
ακολουθήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ που είναι μέγα θέμα εξαρτάται
και από τους ρυθμούς αφομοίωσης των δεδομένων
χρηστών. Να μην γίνονται αλλαγές για το θεαθήναι,
και για την αφομοίωση χρημάτων.
Πρέπει να φαίνει κάπου ξεχωριστά ο τόπος της
νομοθεσίας, και ξεχωριστά η γνώμη του πολίτη,
τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Καλό είναι να υλοποιηθεί
ένα forum – τόπος συζήτησης ΤΟΥ Πολίτη.
Ο σεβασμός στα ήδη κείμενα επιβάλλει την σύσταση
ενός καινούριου πιο δυναμικού ιστοχώρου, ο οποίος
πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά, ένα
μεσολαβητικό στάδιο λειτουργίας νέων δεδομένων και

Θα αξιολογηθεί
δράσης

κατά την υλοποίηση της σχετικής

για αρκετό καιρό τήρηση του προηγούμενου.

Γενικό σχόλιο
Όπου είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί η εμπειρία της
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ειδικότερα προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν συμβατές, και όπου γίνεται όμοιες,
κατηγορίες αποφάσεων (πχ στις δαπάνες).
Ειδικότερα:
1. Ολιγάριθμες, με νόημα και συμβατές με την
ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατηγορίες
Είδος Απόφασης
θα πρέπει να δημιουργηθούν ανώτερης τάξης
κατηγορίες με συγκεκριμένα κριτήρια (πχ δαπάνες:
απόφαση, έγκριση, πληρωμή κλπ) λαμβάνοντας υπόψη
και την νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες
και πλοηγήσιμες με τον ελάχιστο θόρυβο και
πολυπλοκότητα
ποσά και κωδικοί προϋπολογισμού
στις αποφάσεις με οικονομικό αντίκτυπο (πχ δαπανών)
θα πρέπει να υπάρχει ως βασικό μεταδεδεδομένο στην
περίληψη και στην πλήρη καρτέλα το ΠΟΣΟ και ο
κωδικός προϋπολογισμού (πχ σε βάρος του Κ.Α.0869)
2. Μηχανικά αναγνώσιμα συννημένα
Οι αποφάσεις να έχουν συννημένα (και) CSV και όχι
μόνο pdf, τουλάχιστον οι εξής αποφάσεις:
πράξεις επί του Προϋπολογισμού, Απολογισμού
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/0502zk/
file:///Users/user/Downloads/0502%CE%96%CE%9A.pdf
πληροφορίες για το προσωπικό
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/results/?ada=&pr
otocolnumber=&datefrom=&dateto=&signer=&sector
=&freetext=&type=d53efae4-5e3f-4ec7-8b0aa29500a8e353
και ο αριθμός των επισ. συνεργατών ανά βουλευτή και
όχι μόνο το σύνολο file:///Users/user/Downloads/0402%CE%973%20(1).pdf
3. Όνομα βουλευτή
είναι σημαντικό να αναφέρεται στα μεταδεδομένα το

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

όνομα του βουλευτή, όπως ενδεικτικά στις εξής
περιπτώσεις:
• στις μετακινήσεις (πχ
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/0102i3/)
• στις επιτροπές (πχ
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/0402ht/
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Επαναχρησιμοποίηση
καλών
πρακτικών
δημοσιοποίησης των μεταδεδομένων ως RDF triples με
τις κατάλληλες οντολογίες και διασύνδεσή τους με το
υπόλοιπο linked open data cloud.
Δεδομένης της υποχρέωσης για πλήρη συμμόρφωση
της διαδικτυακής πύλης της Βουλής με τις Οδηγίες για
WCAG, έκδοση 2.0, σε επίπεδο ΑΑ (οι οποίες
διασφαλίζουν μεταξύ άλλων την προσβασιμότητα για
διάφορους τύπους επισκεπτών με αναπηρία), θεωρούμε
ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη προσβασιμότητα των
ψηφιακών μορφών που θα παράγονται και θα
διατίθενται. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη:
(α) για τη συμμόρφωση των παραγόμενων αρχείων
PDF, Word, και txt με σχετικά πρότυπα
αναγνωσιμότητας και προσβασιμότητας για διάφορους
τύπους χρηστών με αναπηρία,
και (β) για τη μεταγραφή και διάθεση των
αναρτημένων ηλεκτρονικών εγγράφων σε πολλαπλές,
εναλλακτικές μορφές προσβάσιμες από διάφορους
τύπους χρηστών με αναπηρία.

Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
της σχετικής δράσης

Στα προτεινόμενα «Μέσα για την υλοποίηση της
δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα»,
προτείνουμε να τροποποιηθούν τα παρακάτω ως
ακολούθως:
«•Συστηματικός ποιοτικός έλεγχος στα παραγόμενα
από την ψηφιοποίηση αρχεία κειμένου, εφαρμογή
απαραίτητων διορθώσεων για την πλήρη συμμόρφωση
με σχετικά πρότυπα αναγνωσιμότητας και

Θα ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση της σχετικής
δράσης

προσβασιμότητας για διάφορους τύπους χρηστών με
αναπηρία.
•Μεταγραφή και διάθεση των αναρτημένων
ηλεκτρονικών εγγράφων σε πολλαπλές, εναλλακτικές
μορφές προσβάσιμες από διάφορους τύπους χρηστών
με αναπηρία.
[…]
Αναφορικά με τη δημιουργία e-books, προσβάσιμων
από όλους, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι
ακόλουθες ενέργειες:
•Διερεύνηση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για τη
δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων και ανοικτού
κώδικα εφαρμογών για την ανάγνωσή τους, με έμφαση
σε πρότυπα και τεχνικές που διασφαλίζουν την
προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων για
διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία και χρηστών
υποστηρικτικών τεχνολογιών».
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Σχολεία δεδομένων (School of Data) στην Βουλη των Θα αξιολογηθεί
Ελληνων για την κατανόηση της μεγάλης σημασίας δράσης
του εγχειρήματος και του ορθού τρόπου υλοποίησής
του.

κατά την υλοποίηση της σχετικής
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Επαναχρησιμοποίηση
καλών
πρακτικών Ειδική πρόταση. Θα αξιολογηθεί κατά την υλοποίηση
δημοσιοποίησης των μεταδεδομένων ως RDF triples με της σχετικής δράσης
τις κατάλληλες οντολογίες και διασύνδεσή τους με το
υπόλοιπο linked data cloud. Όπως για παράδειγμα τα
δεδομένα τις βιβλίοθήκης της Βέροιας που
δημοσιευθηκάν στο LOD Cloud από το OKF Greece.

Στο απόσπασμα
«[…]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[…]«, να συμπεριληφθεί η διάσταση της
αναπηρίας ως ακολούθως:
«•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,
αναπηρίας ή άλλων παραγόντων αποκλεισμού και
περιορισμού».
Επιπρόσθετα, προτείνουμε να αποτυπωθεί η ανάγκη
διασφάλισης της πρόσβασης και στο περιεχόμενο (δηλ.
στα αναρτημένα ηλεκτρονικά έγγραφα), όχι μόνο στο
σύστημα. Ως εκ τούτου προτείνουμε το αντίστοιχο
απόσπασμα να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Συμπληρώθηκε
Ολοκλήρωση μέχρι τον Οκτώβριο 2015:
o

«Υιοθέτηση πλατφόρμας για την ψηφιακή προβολή
των εκθεσιακών συλλογών στο διαδίκτυο που θα
διασφαλίζει την ευκολία και ποιότητα πρόσβασης για
διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία και χρηστών
υποστηρικτικών τεχνολογιών, τόσο στο περιβάλλον
του συστήματος όσο και στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο.
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».

Υιοθέτηση πλατφόρμας για την
ψηφιακή προβολή των εκθεσιακών
συλλογών στο διαδίκτυο που θα
εξασφαλίζει την ευκολία πρόσβασης
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).

