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αποτυπώνονται, όπως κατεγράφησαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά του εργαστηρίου, οι 
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Πρόλογος 

Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.∆.∆.Α), στο πλαίσιο 

του θεσµικού του ρόλου, παράλληλα µε τους κύριους άξονες δραστηριότητάς του –

εκπαίδευση και επιµόρφωση-, συµβάλλει ουσιαστικά στις µεταρρυθµιστικές 

προσπάθειες στον χώρο της δηµόσιας διοίκησης, αναπτύσσοντας δράσεις που 

περιλαµβάνουν συνεργατικά εργαστήρια επίλυσης προβληµάτων, συναντήσεις 

διαβούλευσης για τη διαµόρφωση προτάσεων και υποστήριξη της εφαρµογής των 

σχεδίων δράσης της διοίκησης σε σηµαντικούς τοµείς της δηµόσιας πολιτικής και την 

αντιµετώπιση φαινοµένων δυσλειτουργίας.  

Οι δράσεις του Ε.Κ.∆.∆.Α λειτουργούν συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά µεταξύ 

τους διαµορφώνοντας ένα συστηµατικό πλαίσιο υποστήριξης δηµόσιων πολιτικών µε 

ρυθµιστικό παράγοντα το ανθρώπινο δυναµικό της.  Οι συµµετέχοντες σε κάθε 

εργαστήριο εµπειρογνώµονες, καθηγητές, καθώς και εξειδικευµένα στελέχη 

δηµοσίων υπηρεσιών µεταφέρουν την τεχνογνωσία τους, παρουσιάζουν καλές 

πρακτικές άλλων χωρών, καταθέτουν απόψεις, ανταλλάσσουν εµπειρίες, υποβάλλουν 

προτάσεις και καταβάλλουν προσπάθειες, µέσα  από διαδικασίες συναίνεσης, 

προκειµένου να ανιχνευθεί η δυνατότητα εξεύρεσης συγκεκριµένων και πρακτικά 

εφαρµόσιµων λύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, µετά από πρόταση του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης  

και σε συνεργασία µε αυτό, το Ε.Κ.∆.∆.Α σχεδίασε και  οργάνωσε δράσεις 

υποστήριξης του νέου σχεδίου δράσης για την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση και ειδικότερα 

σε θέµατα που αφορούν επιτακτικά αιτήµατα της Λειτουργίας της ∆ιοίκησης όπως η 

∆ιαφάνεια, Λογοδοσία και Λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών, αλλά και θέµατα 

∆ηµόσιας Συµµετοχής και Ανοικτής Επικοινωνίας 

Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από τις 

εργασίες του καινοτόµου εργαστηρίου.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους τους συµµετέχοντες,  οι οποίοι µε 

προθυµία και εξαιρετικό ενδιαφέρον, συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαβούλευση.  

 

 Η αναπληρώτρια του Γενικού Γραµµατέα 

ΕΚ∆∆Α 

  

 ∆ρ. Φανή Κοµσέλη 
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Περίληψη 

Οι δεσµεύσεις της Ελλάδος ως µέλος του οργανισµού για την Ανοιχτή ∆ιακυβέρνηση 

(Open Government Partnership
1
) για την ∆ιαφάνεια και την Λογοδοσία στην 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση καθώς και για την Συµµετοχική ∆ιακυβέρνηση αποτέλεσαν το 

έναυσµα για την διοργάνωση του συγκεκριµένου θεµατικού εργαστηρίου.  

Το εν λόγω καινοτόµο εργαστήρι διαβούλευσης οργανώθηκε στο ΕΚ∆∆Α στις 17 

Φεβρουαρίου 2014 µε θέµα «Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια 

Συµµετοχή» 

 

Σκοπός του εργαστήριου αποτέλεσε η ανάγκη επικοινωνίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

µε τους κοινωνικούς εταίρους µε σκοπό την ανταλλαγή  απόψεων αναφορικά µε τα 

θέµατα διαφάνειας, λογοδοσίας και ανοιχτής διάθεσης δηµοσίων εγγράφων καθώς 

και της δηµόσιας συµµετοχής στην διακυβέρνηση και την λήψη των αποφάσεων. 

 

Η παρούσα έκθεση πολιτικής στηρίχθηκε αποκλειστικά στις τοποθετήσεις των 

συµµετεχόντων, για τις οποίες κρατήθηκαν πρακτικά σε όλη την διάρκεια του 

προγράµµατος και στην συνέχεια αποµαγνητοφωνήθηκαν. 

 

Το εργαστήριο διοργανώθηκε σε διαδοχικές συνεδρίες που αφορούσαν στα ακόλουθα 

θέµατα: 

 

Α) ∆ιαφάνεια και Ανοιχτή Πρόσβαση στα ∆ηµόσια Έγγραφα 

1. ∆ιαφάνεια στην λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

2. Λογοδοσία, λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού 

3. Ανοικτή διάθεση – Κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών 

Β) ∆ηµόσια Συµµετοχή στη ∆ιακυβέρνηση και τη Λήψη Αποφάσεων 

1. Ανοιχτή και συµµετοχική διαδικασία νοµοθετικών προτάσεων 

2. Οργάνωση ∆ιαβουλεύσεων 

Γ) Ανοικτή επικοινωνία µε τους πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών (θεσµικό 

 πλαίσιο και διοικητικές διαδικασίες) 

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω καινοτόµου εργαστηρίου υπήρξαν παρεµβάσεις από φορείς 

του δηµοσίου αλλά και κοινωνικούς φορείς στο θέµα της διαφάνειας µε αναφορά τα 

συστήµατα ∆Ι@ΥΓΕΙΑ
2
 και ΕΣΗ∆ΗΣ

3
 (Εθνικό Σύστηµα Ηλ. ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων). Στόχος των παρεµβάσεων υπήρξε η µελλοντική εξέλιξη των δύο 

συστηµάτων, οι αλλαγές που µπορούν να επιφέρουν στην ∆ηµόσια διοίκηση και η 

ενδυνάµωση τους µέσω αναγκαίων προσθηκών. 

 

Αναφορικά µε τα ζητήµατα της λογοδοσίας και της εύρυθµης λειτουργίας των 

ελεγκτικών µηχανισµών, οι ελεγκτικοί φορείς εξέφρασαν θέσεις και προτάσεις για 

την συµµετοχή των πολιτών στην διαδικασία λογοδοσίας. Υπήρξαν προτάσεις 

                                                 
1
 www.opengovpartnership.org 

2
 www.diaygeia.gov.gr 

3
 www.eprocurement.gov.gr 
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συνεργασίας των Ελεγκτικών Φορέων µε τους Πολίτες µε σκοπό την βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας των ελεγκτικών µηχανισµών .  

Παράλληλα έγιναν αναφορές και προτάσεις για την θεσµοθέτηση διαδικασιών για την 

αδιάβλητη και διαφανή λειτουργία των Ελεγκτικών Φορέων καθώς και για την 

δηµοσιοποίηση των στοιχείων των ελέγχων. 

 

Στο ζήτηµα της Ανοικτής διάθεσης και κωδικοποίησης των διοικητικών διαδικασιών 

έγιναν αναφορές σε διοικητικές διαδικασίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις. Υπήρξαν παρεµβάσεις εκατέρωθεν των συµµετεχόντων αναφορικά 

µε τις περιπλεγµένες και ασαφείς υποχρεώσεις και αρµοδιότητες που υπάρχουν σε κάθε 

διοικητική διαδικασία. 

 

Στο ζήτηµα της ανοικτής και συµµετοχικής διαδικασίας στην κύρωση νοµοθετικών 

πράξεων έγινε αναφορά στην επέκταση του ιστοχώρου Οpengov
4
 προκειµένου να 

καλύψει την απαίτηση για την διαδικασία συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υπογραφών των 

προς συζήτηση ή επικύρωση νοµοσχεδίων από τη Βουλή.  

 

Για το θέµα της οργάνωσης των διαβουλεύσεων κατατέθηκαν προτάσεις και 

εκφράσθηκαν απόψεις για την αξιοποίηση των σχολίων, την ανάγκη ύπαρξης ανάδρασης 

και τη γενικότερη βελτίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης µέσα από τον 

ιστοχώρο opengov.gr. Σηµαντικό στοιχείο για την ολοκληρωµένη διαχείριση της 

διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης αποτελεί η ανάγκη µίας θεσµοθετηµένης 

διαχείρισης των υποθέσεων των πολιτών. 

 

                                                 
4
 www.opengov.gr 
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Executive Summary 

 

Greece as a member of the Organization for Open Government Partnership has made 

some commitments in the fields of Transparency and Accountability in Public 

Administration and for Participatory Governance. 

 

 The purpose of this innovative workshop is to form the communication needs of the 

social partners to get feedback on the issues of transparency, accountability and open 

distribution of public documents and public participation in governance and decision 

making. 

 

This policy paper is based on the placements of participants for which minutes were 

kept throughout the duration of the program and then transcribed from the recordings. 

 

The report includes the following topics: 

 

A) Transparency and Open Access to Public Documents 

1. Transparency in the functioning of the Public Administration, 

2. Accountability and operation of the control mechanism, 

3. Open disposal - Coding administrative procedures. 

 

B ) Public Participation in Governance and Decision Making 

1. Open and participatory legislative proposals, 

2. Organize a successful Public Consultation 

 

C) Open communication with citizens for legislative and administrative procedures. 

 

In the context of this innovative laboratory we had interventions by public bodies and 

social organizations on the issue of transparency with reference systems ∆ι@υγεια 

and ΕΣΗ∆ΗΣ (National Electronic Procurement System). The scope of the 

interventions was the future evolution of these two major systems, changes that can be 

made on them in order to have transparency in Public administration. Concurrently 

we tried to find ways in order to empower them through the necessary additions. 

 

Regarding the issue of accountability and the proper functioning of control 

mechanisms, the evaluation agencies expressed positions and recommendations for 

involving citizens in the process of accountability. There were proposals for 

cooperation audit bodies with Citizens for greater accountability. 

References were also made in order to adopt formal procedures for fair and 

transparent functioning of Audit Institutions and the disclosure of data controls. 

 

There were extending discussion about the issue of open access and coding of 

administrative procedures in favour of citizens and businesses. There were positions 

by the participants regarding the confusing and unclear obligations and 

responsibilities that exist in any administrative proceedings. 
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Also there was extending discussion about the issue of open and participatory process 

to legislative acts. The participants proposed an extension of the opengov platform in 

order to meet a requirement for the process of gathering signatures for electronic 

debate for the legislative acts of the Parliament. 

 

On the issue of the Public Consultation there were proposals and expressed opinions 

on the use of feedback of every consultation.  
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1. “Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση - ∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια 

Συµµετοχή » 

Η δηµόσια διοίκηση για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες 

της κοινωνίας καλείται να αποκτήσει ιδιότητες «ανοικτής διοίκησης». Τα θέµατα 

σχετικά µε την Ανοικτή διάθεση Υπηρεσιών,  ∆ιαδικασιών και εν γένει ∆εδοµένων 

καθώς και οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για. ∆ιαφάνεια και Λογοδοσία στην 

λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν 

βασικό ζητούµενο στην «Κοινωνία της Γνώσης». Οι ελεγκτικοί µηχανισµοί 

ενισχύουν και  εξασφαλίζουν την ανοικτή  λειτουργία. της διοίκησης. Η ∆ηµόσια 

Συµµετοχή προσδιορίζει την ορθολογικότερη ∆ιακυβέρνηση και Λήψη Αποφάσεων 

Οι πολιτικές, κατευθύνσεις, τεχνολογίες, πρότυπα αλλά και θέµατα επιχειρησιακής 

οργάνωσης τίθενται ως άξονες ανάλυσης και είναι καθοριστική η συµµετοχή και 

συνεργασία όλων.  

2. Οργάνωση του Καινοτόµου Εργαστηρίου 
 

Το καινοτόµο εργαστήρι για την «Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση - ∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια 

Συµµετοχή» αποτελεί ένα από τα εργαστήρια καινοτοµίας που οργανώνονται και 

υλοποιούνται από το Ε.Κ.∆.∆.Α, µετά από πρόταση του Υ∆IΜΗ∆ στα πλαίσια ενός 

ευρύτερου συνόλου καινοτόµων δράσεων για την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση, οι οποίες 

συγχρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013». 

Αποτελεί συγχρόνως αναπόσπαστο κοµµάτι µιας φιλόδοξης προσπάθειας για την  

αντιµετώπιση σύγχρονων προβληµάτων αλλά και διαχρονικών δυσλειτουργιών της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Βασικό συστατικό της προσπάθειας αυτής είναι η 

διαβούλευση, αφού τα κύρια εργαλεία των εργαστηρίων είναι η ανταλλαγή εµπειριών 

και τεχνογνωσίας και ο ουσιαστικός και γόνιµος διάλογος. Τα συµπεράσµατα και οι 

προτάσεις των εργαστηρίων αποτυπώνονται σε εκθέσεις πολιτικής και επιχειρησιακά 

σχέδια δράσης. 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να φέρει σε συνεργασία και επικοινωνία φορείς από τη 

δηµόσια διοίκηση, εµπειρογνώµονες, ερευνητές από την πανεπιστηµιακή και 

ερευνητική κοινότητα καθώς και τον ιδιωτικό τοµέα µε απώτερο στόχο την 

διαµόρφωση Σχεδίου ∆ράσης για την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση αλλά και των 

απαραίτητων ρυθµίσεων µε την προοπτική εφαρµογής των βασικών θεµάτων της  στη 

∆ιοίκηση.   

Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες και πολιτικές, αναδείχτηκαν 

προβλήµατα και εξετάστηκαν τα θέµατα που τέθηκαν µε τη µορφή παρατηρήσεων 

και προτάσεων των συµµετεχόντων. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν αφορούν τόσο 

γενικά θέµατα της Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης όσο και ειδικότερα θέµατα ∆ιαφάνειας 

και ∆ηµόσιας Συµµετοχής.  
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Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις έχουν στόχο να συµβάλουν στην 

− Ανάδειξη των δυνατοτήτων αλλά και περιορισµών για τη ∆ιαφάνεια, τη 

∆ηµόσια Συµµετοχή και Ανοικτή Επικοινωνία µε τη ∆ιοίκηση.  

− Οριστικοποίηση της πρότασης σχεδίου δράσης για το Open Government 

Partnership -ΟGP
5
 

 

2.1 Μεθοδολογία Οργάνωσης του Καινοτόµου Εργαστηρίου 

Η δράση των καινοτόµων εργαστηρίων του Ε.Κ.∆.∆.Α υλοποιείται µε τη διοργάνωση 

θεµατικών εργαστηρίων διαβούλευσης – στρογγυλών τραπεζιών, που κύριο στόχο 

έχουν, να βοηθήσουν στη δηµιουργία µιας κουλτούρας διαλόγου και ελεύθερου 

προβληµατισµού, συγκεντρώνοντας στο ίδιο τραπέζι και διασφαλίζοντας συνθήκες 

ισότιµης έκφρασης των απόψεων όλων των εµπλεκοµένων κάθε προβλήµατος. 

Εντάσσεται στις µεθόδους ποιοτικής έρευνας και σε τεχνικές διαχείρισης οµάδων. 

1.1.1.1 Σχεδιασµός και προετοιµασία εργαστηρίου  

Η Υφυπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ∆ρ. 

Εύη Χριστοφιλοπούλου απηύθυνε σχετική πρόσκληση στις κεντρικές υπηρεσίες – 

Υπουργεία προκειµένου να ορίσουν εκπροσώπους για να συµµετέχουν στο 

εργαστήριο ενώ ταυτόχρονα το Ε.Κ.∆.∆.Α προχώρησε, µέσω της Μονάδας 

Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών, σε πρόσκληση φορέων και ατόµων που η εµπειρία, 

τεχνογνωσία ή άλλη συµβολή τους θεωρήθηκε σηµαντική στο αντικείµενο του 

εργαστηρίου. 

Με απόφαση της αναπληρώτριας του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Κ.∆.∆.Α συστάθηκε 

Επιτροπή Επιστηµονικής και Οργανωτικής Υποστήριξης αποτελούµενη από τις/τους: 

• Παπαστυλιανού Αναστασία, συντονίστρια ΜΟΤΕΚ, ως Συντονίστρια της 

οµάδας και συντάκτρια του κειµένου πολιτικής, 

• Κοζάρη Ανατολή, στέλεχος ΕΚ∆∆Α, ως µέλος, καταγραφέα των πρακτικών 

του εργαστηρίου και συντάκτη του κειµένου πολιτικής, 

• Τερζή Κονδύλω, ΕΚ∆∆Α, στέλεχος ΕΚ∆∆Α, ως µέλος, καταγραφέα των 

πρακτικών του εργαστηρίου και συντάκτη του κειµένου πολιτικής, 

• Μπούρα Χρήστο, στέλεχος ΜΟ∆, ως µέλος και συντάκτη του κειµένου 

πολιτικής 

Έργο της Επιτροπής ήταν η προετοιµασία υλοποίησης του εργαστηρίου, η 

επιστηµονική επιµέλεια των θεµατικών ενοτήτων του, η συγκέντρωση των κειµένων 

εργασίας, η επεξεργασία τους σε τελική µορφή, καθώς και η διαµόρφωση κειµένου 

πολιτικής για τη ∆ιαφάνεια και τη ∆ηµόσια Συµµετοχή.  

                                                 
5
 http://www.opengovpartnership.org/country/greece  
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Η Επιτροπή στο διάστηµα µέχρι την έναρξη του προγράµµατος ήταν επιφορτισµένη 

µε τη διαµόρφωση του προγράµµατος, τον καθορισµό των κεντρικών οµιλητών, των 

συντονιστών καθώς και την κατάρτιση της τελικής λίστας µε τους συµµετέχοντες. 

1.1.1.2 Χαρακτηριστικά Εργαστηρίου 

Το Καινοτόµο εργαστήριο οργανώθηκε σε επίπεδο Ολοµέλειας σε δυο συνεδρίες 

∆όθηκε επίσης η δυνατότητα υποβολής γραπτών προτάσεων και αποστολής τους 

εντός προκαθορισµένου χρόνου.  

Η δράση όπως υλοποιήθηκε περιλαµβάνει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Έγινε µετά από  πρόταση του Υ∆ΙΜΗ∆  και ανταποκρίνεται σε µια 

σηµαντική δηµόσια πολιτική και προτεραιότητα 

• Υποστηρίζει το σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ιεθνή Πρωτοβουλία OGP που 

συµµετέχει η χώρα   

• Το ΕΚ∆∆Α υποστήριξε την δράση µε στελέχη του από την ΜΟΤΕΚ και το 

ΙΝΕΠ, µε επικεφαλής τη συντονίστρια της ΜΟΤΕΚ, επιµέρους συντονιστές 

και rapporteurs –µέλη του Μητρώου του Κύριου ∆ιδακτικού προσωπικού του 

ΕΚ∆∆Α- σε κάθε παράλληλο εργαστήριο, τεχνικούς κάλυψης, υπεύθυνο 

επικοινωνίας,  οργανωτικά υπευθύνους, οµάδα µαγνητοφώνησης κλπ. 

• Έγινε µε συµµετοχή πάνω από 50 στελεχών 

• Τηρήθηκαν οι πιστοποιηµένες διαδικασίες υλοποίησης Καινοτόµων 

Εργαστηρίων του ΕΚ∆∆Α και τα αντίστοιχα, πρότυπα όπως Περίγραµµα, 

Πρόγραµµα, προσκλήσεις, δελτίο τύπου,  κλπ.   

• Υπήρχε συµµετοχή εµπειρογνωµόνων  

• Κρατήθηκαν πρακτικά, οι εργασίες µαγνητοφωνήθηκαν και έγινε  

αποµαγνητοφώνηση και αποδελτίωση 

• Συγκεντρώθηκαν και γραπτές προτάσεις µετά το τέλος του εργαστηρίου 

1.1.1.3 Θεµατικές Ενότητες  

Οι θεµατικές ενότητες ήταν: 

Α) ∆ιαφάνεια και Ανοιχτή Πρόσβαση στα ∆ηµόσια Έγγραφα 

1. ∆ιαφάνεια στην λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

2. Λογοδοσία, λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού 

3. Ανοικτή διάθεση – Κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών 

Β) ∆ηµόσια Συµµετοχή στη ∆ιακυβέρνηση και τη Λήψη Αποφάσεων 

1. Ανοιχτή και συµµετοχική διαδικασία νοµοθετικών προτάσεων 

2. Οργάνωση ∆ιαβουλεύσεων 

Γ) Ανοικτή επικοινωνία µε τους πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών (θεσµικό 

πλαίσιο και διοικητικές διαδικασίες) 
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Κατά τη διοργάνωση ορίστηκαν οι ρόλοι των συντονιστών και των rapporteurs. Στο 

εργαστήριο δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης των απόψεων όλων των συµµετεχόντων, 

η εξασφάλιση αλληλεπίδρασης και η συνδιαµόρφωση των προτάσεων. 

1.1.1.4 Συµµετέχοντες 

 

Συνολικά στο εργαστήριο συµµετείχαν πάνω από πενήντα άτοµα (βλ. Παράρτηµα) 

εκπροσωπώντας τη δηµόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητες αρχές, 

ελεγκτικές αρχές, την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα και την κοινωνία 

των πολιτών. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δόθηκε η δυνατότητα συµµετοχής και 

τοποθέτησης όλων.  

 

∆ιάγραµµα 1. Κατανοµή Συµµετεχόντων ανά Φορέα Προέλευσης 

 

             

 
 

 

Η προέλευση των συµµετεχόντων δείχνει το ενδιαφέρον και τη διάθεση συµµετοχής 

κάθε πλευράς και εξασφάλισε σε ικανοποιητικό βαθµό την καταγραφή των 

διαφορετικών προσεγγίσεων και την καταγραφή ευρύτερων απαιτήσεων και αναγκών 

που αφορούν τη διαφάνεια και εξασφάλιση της δηµόσιας συµµετοχής.   
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∆ιάγραµµα 2. Πλήθος Συµµετεχόντων ανά Φορέα  

 

 

Το πλήθος και η  κατανοµή των συµµετεχόντων έθεσε τις προϋποθέσεις  γόνιµου 

διαλόγου ανά θεµατική ενότητα. 

 

∆ιάγραµµα 3. Κατανοµή Συµµετεχόντων κατά Φύλο 

 

 
 

 

Η εκπροσώπηση των γυναικών ήταν σηµαντική παρά τη µικρότερη αναλογικά 

συµµετοχής τους. 
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3. Παρουσίαση εργασιών του καινοτόµου εργαστηρίου  
 

3.1 Πολιτικές και Κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 

OGP 

Η ανάπτυξη µιας λεπτοµερώς σχεδιασµένης πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση 

επιβάλλεται να δίνει έµφαση στα συνεργατικά σχήµατα για την παραγωγή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών, την πρόσβαση και αξιοποίηση των ανοικτών δηµόσιων 

δεδοµένων καθώς και τη διαφάνεια και συµµετοχικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος 

του συγκεκριµένου εργαστηρίου είναι σηµαντικός αφού µέσω αυτής της διαδικασίας 

διαβούλευσης διασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, ο 

διάλογος και ο ελεύθερος προβληµατισµός. 

 

Η ηγεσία του Υ∆ΙΜΗ∆ είναι αποφασισµένη να προωθήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης 

για την ανοικτή διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί ζήτηµα πρωτεύουσας σηµασίας. Για 

το λόγο αυτό η χώρα ήδη από το 2010 συµµετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία 

του Open Government Partnership. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η ανοικτή 

διακυβέρνηση έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα είναι δύο:  

 

• Ο πρώτος είναι ότι µε τις πολιτικές της µπορεί να γεφυρώσει το έλλειµµα 

εµπιστοσύνης ανάµεσα στην πολιτική ηγεσία και τους πολίτες, οι οποίοι 

απαιτούν περισσότερο από ποτέ διαφάνεια, συµµετοχή στη λήψη των 

αποφάσεων, έλεγχο και λογοδοσία των πολιτικών. Σε αυτή την κατεύθυνση το 

Υ∆ΙΜΗ∆ έχει στηρίξει πολιτικές οι οποίες προωθούν τη διαφάνεια, µε 

σηµαντικότερη τη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (η οποία ενισχύθηκε), και σκοπός είναι να 

ενισχυθούν ακόµα περισσότερο οι µηχανισµοί διαβούλευσης στη λογική του 

OpenGov
6
.  

• Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα ανοικτά δεδοµένα µπορούν να αποτελέσουν 

έναν ουσιαστικό καταλύτη για την ανάπτυξη. Υπάρχει πολύ πληροφορία 

διαθέσιµη µέσα στα κλειστά σιλό του δηµοσίου η οποία αν καταστεί ανοικτή 

και προσβάσιµη µπορεί να αποτελέσει έναν πραγµατικό καταλύτη ανάπτυξης. 

Στο συγκεκριµένο πλαίσιο εδράζεται και η οδηγία για την 

επαναχρησιµοποίηση της πληροφορίας του δηµοσίου (PSI Directive
7
). 

 

Το αναπτυξιακό όφελος θα επέλθει όχι απλά από την ανοικτή διάθεση των 

δεδοµένων, αλλά από τη δυνατότητα (νοµική και τεχνική) επεξεργασίας τους. Με τον 

τρόπο αυτό θα δηµιουργηθεί προστιθέµενη αξία, οι επιχειρήσεις θα µπορούν να 

καινοτοµήσουν και να παράγουν πλούτο και η ζωή των πολιτών θα διευκολυνθεί 

σηµαντικά. Για να επιτευχθεί λοιπόν το µέγιστο δυνατό όφελος η δέσµευση της 

Ελλάδας ως µέλος του OGP είναι να µεταβεί σε µια ανοικτή πολιτική δεδοµένων 

στην οποία τα δεδοµένα θα είναι ανοικτά εκ προοιµίου (open by default). Όλα τα 

                                                 
6
 www.opengov.gr 

 
7
 http://www.epsiplatform.eu/ 
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δεδοµένα θα είναι ανοικτά και προς επεξεργασία, εξαιρώντας δεδοµένα που αφορούν 

την εθνική ασφάλεια καθώς και αυτά που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.  

 

Σηµαντικό είναι να εξασφαλιστεί βέβαια (σε συνεργασία µε τις ανεξάρτητες αρχές 

όπως η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ο Γενικός Επιθεωρητής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.λπ.) ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση του δικαιώµατος της 

εξαίρεσης από την ανοικτή διάθεση και επεξεργασία. Το Υ∆ΙΜΗ∆ θα εκδώσει 

σύντοµα σχετική υπουργική απόφαση, το σχέδιο της οποίας θα αποσταλεί σε όλους 

τους συµµετέχοντες για παρατηρήσεις, πριν ξεκινήσει η δηµόσια διαβούλευση. 

Πρόθεση επίσης του Υπουργείου είναι η συνεργατική δηµιουργία του Εθνικού 

Σχεδίου ∆ράσης για το OGP.   

 

Τέλος η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την ανοικτή διάθεση δεδοµένων 

µέσω της ιστοσελίδας data.gov.gr
8
, και το Υ∆ΙΜΗ∆ έχει συνεισφέρει σε αυτή την 

προσπάθεια παρέχοντας δεδοµένα από το ∆ι@ύγεια  και δεδοµένα αναφορικά µε τα 

στοιχεία των εργαζοµένων του δηµοσίου τοµέα. 

 

Η Ελλάδα στα πλαίσια συµµετοχής της στην πρωτοβουλία του OGP θα πρέπει να 

αντλήσει καλά παραδείγµατα και πρακτικές από άλλες χώρες, αλλά και να δώσει η 

ίδια καλά παραδείγµατα της προσπάθειάς της. Το Υ∆ΙΜΗ∆ θα είναι καταλύτης σε 

αυτή την διαδικασία ενθαρρύνοντας τα άλλα υπουργεία και τους δηµόσιους φορείς να 

συµµετέχουν. 

 

3.2  Θεµατικές Ενότητες  

 

Α) ∆ιαφάνεια και ανοικτή πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα. 

1 ∆ιαφάνεια στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης  

2. Ανοικτή διάθεση – Κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών 

3. Λογοδοσία, λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού 

 

Β). ∆ηµόσια Συµµετοχή στη ∆ιακυβέρνηση και τη Λήψη Αποφάσεων 

1. Ανοιχτή και συµµετοχική διαδικασία νοµοθετικών προτάσεων 

2. Οργάνωση ∆ιαβουλεύσεων 

 

Γ) Ανοικτή επικοινωνία µε τους πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών (θεσµικό 

 πλαίσιο και διοικητικές διαδικασίες) 

                                                 
8
 http://data.gov.gr 
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3.2.1 ∆ιαφάνεια και Ανοιχτή Πρόσβαση στα ∆ηµόσια Έγγραφα 

Το θέµα της ∆ιαφάνειας στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης καθώς και η Ανοικτή διάθεση των διοικητικών πράξεων και 

αποφάσεων αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την ορθή λειτουργία της 

διοίκησης και απαιτούν σωστή κωδικοποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ελεγκτικού µηχανισµού µε απώτερο 

στόχο τη Λογοδοσία. 

 

3.2.1.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

 

� Τεχνικά ζητήµατα - Υποδοµές 

• Υποστηρίζονται αυτή τη στιγµή δράσεις διαφάνειας µε παραδείγµατα 

δράσεων όπως είναι το ∆ι@ύγεια  αυτή καθ΄ εαυτή η δράση, το help 

desk του ∆ι@ύγεια  καθώς επίσης και τα συστήµατα ανοιχτών 

δεδοµένων αποθήκευσης, τεκµηρίωσης και αναζήτησης ανοιχτών 

δεδοµένων
9
 και δεδοµένων ∆ιοικητικού ενδιαφέροντος.  

• Στο ∆ι@ύγεια  υπάρχουν πάνω από 10 εκατοµµύρια αποφάσεις  

• Οι αποφάσεις όπως αναρτώνται δεν είναι κατανοητές. Συχνά, µια 

απόφαση που αναρτάται παραπέµπει σε στοιχεία για το συγκεκριµένο 

θέµα τα οποία δεν έχουν αναρτηθεί και τα οποία δεν δηµοσιοποιούνται 

και εποµένως περιορίζεται η ποιότητα της πληροφορίας. Σε αυτό το 

σηµείο αναδεικνύεται το θέµα των ∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων 

(Linked Data
10

) που απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

• Υπάρχουν προβλήµατα αναφορικά µε την αναζήτηση ή µε την 

ποιότητα της τυποποίησης και τεκµηρίωσης των δηµοσιευµένων 

δεδοµένων. Υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνολογίες και τα εργαλεία που 

θα µπορούσαν να υποστηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες.  

• Με την τελευταία τροποποίηση του ∆ι@ύγεια  (∆ι@ύγεια  II), εκτός 

από την ανάρτηση όλων των πράξεων προς το σκοπό της διαφάνειας, 

                                                 
9
 www.data.gov.gr 

10
 http://open-data.europa.eu/en/linked-data 
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καθίσταται το ∆ι@ύγεια  και αποθετήριο δηµοσίων εγγράφων υπό την 

έννοια ότι τα αναρτηθέντα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.  

• Το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει πύλη δηµοσιότητας 

(portal
11

) όπου δηµοσιεύονται αποφάσεις, συµβάσεις, προµήθειες 

κανονιστικές πράξεις ατοµικές πράξεις, κλπ. ταξινοµηµένες κατά το 

πρότυπο του ∆ι@ύγεια  . 

• Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) γίνεται 

ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο ∆ι@ύγεια  και ταυτόχρονα η 

διακίνηση εγγράφων, τόσο εντός του Ιδρύµατος όσο και µε τους 

πολίτες, γίνεται ηλεκτρονικά χρησιµοποιώντας τον Αριθµό 

∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α.∆.Α). 

• Μία σηµαντική διαπίστωση είναι να αναρτηθούν και να 

ενηµερώνονται στο διαδίκτυο και σε έναν µοναδικό ιστοχώρο (βλέπε 

∆ι@ύγεια) τα οργανογράµµατα των φορέων του δηµοσίου.  

• Η Γενική Γραµµατεία Εµπορείου διαθέτει τα εξής µητρώα: το Γενικό 

Εµπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ
12

), το µητρώο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ), το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) καθώς και πλατφόρµα για τις ηλεκτρονικές 

διαγωνιστικές διαδικασίες.  

• Μία από τις βασικές ελλείψεις για την οµαλή λειτουργία των 

πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί η µη ύπαρξη 

διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων 

(∆ι@ύγεια  , ΚΗΜ∆ΗΣ, ΕΣΗ∆ΗΣ κλπ.). 

• Παρατηρείται το φαινόµενο των διπλο-καταχωρήσεων όπου το ίδιο 

έγγραφο αναρτάται και στο ∆ι@ύγεια  και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

• Υπάρχει αδυναµία πρόσβασης σε τεχνικά και επιστηµονικά στοιχεία 

(π.χ. τεχνικές µελέτες, αεροφωτογραφίες) σε σχέση µε τη δηµόσια 

περιουσία και το κτηµατολόγιο από υπηρεσίες και πολίτες. 

• Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το εθνικό δίκτυο δηµόσιας διοίκησης το 

οποίο εξελίσσεται αλλά δεν καλύπτει σήµερα όλες τις ανάγκες.  

• Στο Γενικό Λογιστήριο το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής είναι σε λειτουργία τα τελευταία τρία 

                                                 
11

 http://www.hellenicparliament.gr/ 
12

 https://www.businessregistry.gr/ 
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χρόνια και γίνεται παρακολούθηση  του δηµοσίου λογιστικού  και του 

προϋπολογισµού.  

• Υπάρχει ευρύτατη δηµοσιοποίηση και διαρκής επικαιροποίηση 

στοιχείων από το µητρώο µισθοδοτούµενων του ελληνικού δηµοσίου. 

•  ∆ηµοσιεύονται αναλυτικά στοιχεία για τον αριθµό του ανθρώπινου 

δυναµικού του δηµόσιου τοµέα και την εξέλιξή του, σε προσλήψεις,  

αποχωρήσεις και µετατάξεις από το πληροφοριακό σύστηµα της 

απογραφής. 

• Σε θέµατα που αφορούν στη συµµετοχή και τη διαφάνεια δεν έχουν 

υλοποιηθεί πολύ σηµαντικά έργα πληροφορικής, τα οποία 

καθυστερούν εδώ και χρόνια, από έλλειψη πολιτικής βούλησης.  

• Αναφορικά µε το έργο του κτηµατολογίου έχουν παρατηρηθεί µεγάλες 

καθυστερήσεις. Στην παρούσα φάση το Υπουργείο Οικονοµικών 

αναπτύσσει το σύστηµα του Εθνικού Περιουσιολογίου το οποίο 

εκµεταλλεύεται χαρτογραφικά δεδοµένα από το Κτηµατολόγιο.  

• Η επέκταση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ εκκρεµεί από το 2010 µε αποτέλεσµα να 

µην δύναται να παρασχεθούν υψηλού επιπέδου διαδικτυακές 

υπηρεσίες και να εξοικονοµηθούν 150.000.000. 

• Ένα µεγάλο µέρος της δηµόσιας πληροφορίας βρίσκεται σε µορφή µη 

επεξεργάσιµη.  

 

� Θεσµικό πλαίσιο  

• Το θεσµικό πλαίσιο καθιστά το ∆ι@ύγεια  αποθετήριο διοικητικών 

εγγράφων. 

• Σήµερα ο νόµος δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται τα έγγραφα 

του ∆ι@ύγεια  χωρίς επικύρωση.  

• Το Α.Σ.Ε.Π προωθεί το έργο της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας του 

που ξεκινά µε τον ιδρυτικό νόµο 2190/94 και τις τροποποιήσεις που 

έγιναν τα επόµενα χρόνια καθώς και άλλες διατάξεις που αφορούν στη 

λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π.  
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• Ανοικτό είναι το ζήτηµα σε θεσµικό επίπεδο για την συνεργασία 

µεταξύ των φορέων που ασχολούνται µε ζητήµατα στα οποία 

απαιτείται η συµµετοχή των. Τέτοια περίπτωση είναι  η κατεδάφιση 

αυθαίρετων κατασκευών όπου εµπλέκονται φορείς όπως οι γενικοί 

γραµµατείς των αποκεντρωµένων διοικήσεων οι οποίοι έχουν την 

ευθύνη της υλοποίησης της κατεδάφισης, η δικαιοσύνη, οι ελεγκτικοί 

µηχανισµοί κλπ. 

• Το νοµοθετικό πλαίσιο για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων είναι σε ισχύ  τα τελευταία τρία χρόνια.  

 

� Επιχειρησιακά θέµατα – ∆οµές – Λειτουργία  

• Υπάρχει πληθώρα ελεγκτικών οργάνων στον τοµέα των δηµοσίων 

συµβάσεων 

• Η πρόσβαση στους ελεγκτικούς µηχανισµούς στην Ελλάδα γενικά 

είναι ελεύθερη στους πολίτες και υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση των 

ελεγκτικών µηχανισµών να πληροφορούν τους πολίτες εφόσον αυτοί 

το ζητήσουν για τον έλεγχο που διενεργείται.  

• Υπάρχει ένα µίνιµουµ διαφάνειας σε ό,τι αφορά στη δράση των 

ελεγκτικών µηχανισµών µε δεδοµένο ότι υποβάλλονται ετήσιες 

εκθέσεις, γίνεται έλεγχος και κοινωνικός αλλά και θεσµικός. 

• Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει καταγράψει αναφορές-παράπονα 

σύµφωνα µε τις οποίες δεν τηρείται η χρονική προτεραιότητα σε σχέση 

µε την αποπληρωµή των οφειλών καθώς παρατηρείται το φαινόµενο 

να δίνεται προβάδισµα στην πληρωµή δανειστών οι οποίοι είναι 

χρονικά µεταγενέστεροι.  

 

 

� ∆ηµόσιες Πολιτικές  

• Το έργο «κωδικοποίηση της νοµοθεσίας» υπάρχει για πολλούς 

διαφορετικούς τοµείς δηµοσίων πολιτικών (ΑΣΕΠ, τουριστική 
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νοµοθεσία, ασφαλιστική νοµοθεσία). ∆εν υπάρχει στρατηγικός 

σχεδιασµός για να αντιµετωπίζονται συλλογικά οι προσπάθειες αυτές.  

• Το Υ∆ΜΗ∆ δηµοσιεύει δεδοµένα, τα οποία αποτελούν και τη βάση 

για την λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων και την ανάληψη 

συγκεκριµένων δράσεων αλλά δεν υπάρχει καθολικότητα εφαρµογής.  

� Εκπαίδευση  

• Το Ε.Κ.∆.∆.Α υλοποιεί επιµορφωτικές δράσεις σε θέµατα Ανοικτής 

∆ιακυβέρνησης, ειδικές εκπαιδεύσεις για τη ∆ι@υγεια σε συνεργασία 

µε το Υ∆ΙΜΗ∆ καθώς και ειδικές δράσεις για δηµόσιες συµβάσεις και 

προµήθειες σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 

 

3.2.1.2 Προβληµατισµοί 

• Υπάρχει επιφύλαξη αναφορικά µε το ποια πληροφορία θα πρέπει να 

είναι δηµοσιεύσιµη. Η δηµοσίευση θα πρέπει να γίνεται µε επιλογή 

και µε γνώµονα την µείωση της γραφειοκρατίας και την ωφέλεια του 

πολίτη. 

• Το θεσµικό πλαίσιο που καθιστά το ∆ι@ύγεια  αποθετήριο 

διοικητικών εγγράφων δεν εξασφαλίζει το δικαίωµα της προστασίας 

των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών το οποίο έρχεται σε 

αντίθεση µε σχετική απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπου ορίζεται ότι η διαφάνεια είναι το υπέρτερο δηµόσιο 

συµφέρον αλλά την ίδια στιγµή δεν πρέπει  να καταστρατηγείται ή να 

στραγγαλίζεται το δικαίωµα, της προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων. 

• Κατά τον σχεδιασµό των διαφόρων συστηµάτων δεν ελήφθησαν 

υπόψη οι ανάγκες των υπευθύνων. Επί παραδείγµατι στο θέµα των 

∆ιαβουλεύσεων (opengov.gr) δεν είχαν καθοριστεί εκ των προτέρων οι 

moderators και µε ποια διαδικασία θα διαχειριζόταν τα δεδοµένα από 

την ανοιχτή διαβούλευση. 
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3.2.1.3 Προοπτικές και Προτάσεις  

 

� Τεχνικά ζητήµατα – Υποδοµές 

 

• Προτάσεις για το σύστηµα ∆ι@ύγεια : 

− ∆ιασύνδεση του ∆ι@ύγεια µε το δικτυακό τόπο του ελληνικού 

κοινοβουλίου.  

− Ανάπτυξη τεχνολογίας για ανάλυση περιεχοµένου στα δεδοµένα 

που αναρτώνται στο ∆ι@ύγεια µε στόχο επιπλέον πληροφορία από 

αυτή που υπάρχει ήδη.  

− Να δηµιουργηθεί ένα εργαλείο αναζήτησης στο ∆ι@ύγεια  και να 

βελτιωθεί η φιλικότητα του συστήµατος προς το χρήστη. 

− Ανάγκη υλοποίησης διαδικασιών µερικής αυτοµατοποίησης. 

− Ανωνυµοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.  

− Να υπάρξει διαλειτουργικότητα του ∆ι@ύγεια µε άλλα 

πληροφοριακά συστήµατα και για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

αλλά και για την εξυπηρέτηση των δηµόσιων φορέων που κάνουν 

τις αναρτήσεις. Πχ. να υπάρξει διαλειτουργικότητα του ∆ι@ύγεια  

µε το εθνικό σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων µε το ΟΠΣ 

δηµοσιονοµικής πολιτικής κ.α.   

− Να προχωρήσει το σύστηµα της ∆ι@ύγεια  µε επικαιροποιηµένη 

έκδοση µε σκοπό να µειώσει την ανθρωποπροσπάθεια που 

απαιτείται για να κωδικοποιηθεί ένα έγγραφο.  

− Χρήση προτύπων(templates).  

− Θα πρέπει να υπάρξει ένας βαθµός τυποποίησης στη µορφή και 

στην κατηγοριοποίηση των σχετικών εγγράφων που θα πρέπει να 

ακολουθείται από όλους ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε 

κάποιον που ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο αντικείµενο  

− Να υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης όλων των ουσιαστικών και 

κρίσιµων συµπληρωµατικών πληροφοριών και δεδοµένων ενός 

εγγράφου. 

− Όταν ένα έγγραφο αναρτάται στη ∆ι@ύγεια , τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να γίνονται δεδοµένα, µεταδεδοµένα, συνδεδεµένα 
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δεδοµένα για να υπάρχει καλής ποιότητας πληροφόρηση.  Αυτό 

µπορεί να αντιµετωπισθεί µε το επόµενο βήµα του ∆ι@ύγεια. 

− Θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες και  

δοµές. 

− Να αναγνωριστεί και να εξασφαλιστεί το κόστος υλοποίησης όλων 

των µηχανισµών που πρέπει να υποστηρίζουν τις δράσεις, 

αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης. 

 

 

 

• ∆ηµοσίευση Εσόδων Εξόδων του κράτους: Να υπάρξει κατάλληλο 

πληροφοριακό σύστηµα όπου θα δηµοσιεύονται έστω µε µικρή 

καθυστέρηση τα έξοδα και τα έσοδα του κράτους. 

• Ηλεκτρονική παρακολούθηση Προϋπολογισµού : Να αναπτυχθεί το 

σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εκτέλεσης εθνικού 

προϋπολογισµού. Σκοπός είναι να ενοποιηθούν σε ένα σύστηµα ο 

προϋπολογισµός και η λογιστική καταγραφή.  

• ∆ιαύγεια στις ∆ικαστικές Αποφάσεις: Να δηµιουργηθεί ένα 

πρόγραµµα αντίστοιχο µε αυτό του ∆ι@ύγεια   σε σχέση µε το σύνολο 

των δικαστικών αποφάσεων. Θα πρέπει να αναρτώνται συνολικά οι 

δικαστικές αποφάσεις σε ένα σύστηµα 

• Κατάλληλη Μορφή δεδοµένων: Πριν ανοίξει η οποιαδήποτε πύλη 

προς τον πολίτη, να έχει αποσαφηνισθεί µε ποια µορφή θα διατεθούν 

τα δεδοµένα. 

• Μητρώο για Τελεσιδίκως Αυθαίρετα: Να υπάρχει ένα µητρώο στο 

οποίο να είναι καταγεγραµµένα τα τελεσιδίκως αυθαίρετα κτίσµατα 

ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα αναφορικά µε αυτά.  

• Μητρώο δεσµευµένων Ιδιοκτησιών: Να υπάρχει ένα µητρώο στο 

οποίο να είναι καταγεγραµµένες οι δεσµευµένες ιδιοκτησίες 

προκειµένου το κράτος να γνωρίζει πότε υπάρχει περίπτωση 

καταπάτησης δηµόσιας περιουσίας όπως επίσης και ο πολίτης να 

µπορεί να προστατεύεται από ζητήµατα καταπάτησης της ιδιωτικής 

του περιουσίας 

• Μητρώο µητρώων: Να σταµατήσει η εσωστρέφειά στη διαχείριση 

των διάφορων µητρώων στη δηµόσια διοίκηση και να δηµιουργηθεί το 
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περίφηµο µητρώο των µητρώων, όπου ο κάθε φορέας θα µπορεί να 

γνωρίζει πού βρίσκεται η πληροφορία πρωτογενώς καταγεγραµµένη, 

να επέλθει συµφωνία σε ποιο µητρώο θα καταχωρείται πρωτογενώς. 

Να στηριχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες, συστήµατα διαλειτουργικότητας 

για να τα παίρνει ο ένας από τον άλλον, για να σταµατήσει η 

υπερφόρτωση της γραφειοκρατίας µε τη συλλογή ηλεκτρονικών 

στοιχείων και η υπερφόρτωση του διοικητικού βάρους απέναντι στον 

πολίτη.  

• Μητρώο συνεργαζοµένων φορέων: Να δηµιουργηθεί ένα µητρώο 

συνεργαζοµένων φορέων που να συνεισφέρουν το πιθανώς ανοιχτό 

λογισµικό ή άλλες ανοιχτές πρακτικές σε ένα κοινό καλάθι που να 

είναι αναζητήσιµο µε πάρα πολύ φιλικό τρόπο, καθώς  στο δηµόσιο 

υπάρχουν πολύ περιορισµένοι πόροι. 

• Ανοικτά Οργανογράµµατα στη ∆ιοίκηση: Να λειτουργήσει το 

πληροφοριακό σύστηµα το οποίο θα δώσει αποτύπωση της εικόνας 

των οργανογραµµάτων της δηµόσιας διοίκησης αλλά κυρίως της 

εικόνας των αρµοδιοτήτων των δηµοσίων φορέων. 

 

 

� Επιχειρησιακά θέµατα – ∆οµές – Λειτουργία  

• Πληρότητα και Ποιότητα ∆εδοµένων: Τα ανοιχτά δεδοµένα θα 

πρέπει να είναι ταυτόχρονα και αξιόπιστα να τα  εµπιστεύονται οι 

πολίτες ως προς την πληρότητα και την ποιότητά τους 

• Ανάρτηση Περίληψης Πράξης, Εκπαιδευµένο Προσωπικό: Μελέτη 

του τρόπου ανάρτησης των δεδοµένων στο ∆ι@ύγεια  και 

επεξεργασίας των στοιχείων ώστε να αναρτάται περίληψη της 

πράξης από καλά εκπαιδευµένο προσωπικό, το οποίο επίσης να είναι 

σε θέση να ξεχωρίζει τι αναρτάται και τι όχι. 

• ∆ιαφάνεια και ∆ιασφάλιση Ατοµικών ∆ικαιωµάτων: Να 

προβλέπεται η ανάρτηση της περίληψης της πράξεως η οποία 



           

Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια 

Συµµετοχή  
 

 

ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ  21 

 

εξυπηρετεί τη διαφάνεια χωρίς να θίγονται τα ατοµικά δικαιώµατα 

των πολιτών.  

• Έγκαιρη Ανάρτηση: Να διασφαλίζεται η έγκαιρη ανάρτηση των 

διοικητικών πράξεων στο ∆ι@ύγεια  πριν την εφαρµογή της 

διοικητικής πράξης την οποία αφορά η συγκεκριµένη ρύθµιση.  

• ∆ιάρκεια Ανάρτησης: Να οριστεί η χρονική διάρκεια ανάρτησης 

των πράξεων από πλευράς προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Αν ο 

σκοπός της ανάρτησης είναι η διαφάνεια αυτό έχει σηµασία σε ένα 

πλαίσιο επικαιρότητας και όχι στο διηνεκές.  

• Επεξεργασµένη, Οµαδοποιηµένη και Συγκεντρωµένη 

Πληροφορία: Να µπορεί ο πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόµενος να 

παίρνει συγκεντρωτικά αυτά τα οποία τον ενδιαφέρουν από το 

∆ι@ύγεια  (π.χ. πόσα ταξίδια έγιναν σε ένα οργανισµό  σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) 

• Πρόσβαση σε ∆ικαστικές Αποφάσεις: Πρόσβαση στις δικαστικές 

αποφάσεις τουλάχιστον από τις δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου να 

υποστηριχθούν οι θέσεις και οι αποφάσεις των οργάνων της δηµόσιας 

διοίκησης µε προηγούµενη νοµολογία. 

• Πρόσβαση σε προϋπάρχουσα Γνώση: Πρόσβαση, κατόπιν 

επεξεργασίας, σε θέµατα παλαιών εξετάσεων του ΑΣΕΠ µαζί µε τις 

απαντήσεις τους (π.χ. θέµατα διαγωνισµών εκπαιδευτικών, σε τεστ 

δεξιοτήτων) στο ευρύ κοινό έτσι ώστε να µη χρειάζεται κάποιος 

υποψήφιος να τα αναζητά σε βιβλία του εµπορίου ή ενδεχοµένως να 

µην χρειαστεί να πηγαίνει καν σε φροντιστήριο.  

• Πληροφόρηση Σαφής, Χρηστική ,Φιλική: Να γίνει διάκριση στο τι 

αναρτάται, το τι παρέχεται σαν πληροφόρηση από τον πολίτη ώστε να 

είναι χρηστική, να είναι φιλική σε αυτόν και όχι να µπαίνει κανείς σε 

µία ιστοσελίδα µίας δηµόσιας υπηρεσίας και να βλέπει άπειρη 

νοµοθεσία η οποία παρέχεται χωρίς κάποια διευκόλυνση στο πώς να 

την κατανοήσει και πώς να την αξιοποιήσει.  
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• Συµβούλιο σοφών και Αξιοποίηση Υφιστάµενης Γνώσης:  Να 

συσταθεί ένα συµβούλιο σοφών το οποίο να µην αποτελείται µόνο από 

παράγοντες της δηµόσιας διοίκησης προκειµένου να συνεισφέρουν 

στο περιεχόµενο και να υπάρχουν απευθείας προτάσεις, για να 

βοηθήσει την ενσωµάτωση εργαλείων που υπάρχουν ήδη στη δηµόσια 

διοίκηση. 

 

� Θεσµικό πλαίσιο  

• Ενοποίηση πληροφοριών ∆ηµοσίων Συµβάσεων: Έχει κατατεθεί 

σχέδιο νόµου µε πρόταση την ενοποίηση της πληροφορίας, που 

σχετίζεται µε τις δηµόσιες συµβάσεις, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

• Ηλεκτρονική Συνεργασία των ελεγκτικών οργάνων: Να προβλεφθεί 

η συνεργασία µεταξύ των ελεγκτικών οργάνων που αυτό θα 

αποτυπώνεται και πληροφοριακά, για να υπάρχει ένα ολοκληρωµένο 

ελεγκτικό σύστηµα στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Το 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µπορεί να 

αξιοποιηθεί προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικό και το σύστηµα των 

ελεγκτικών οργάνων  

• Οµογενοποίηση των διατάξεων για τις δηµόσιες δαπάνες. Κεντρικό 

θέµα είναι για Υπουργείο Οικονοµικών είναι η οµογενοποίηση των 

διατάξεων για τις δηµόσιες δαπάνες. Εφόσον δεν προβλέπονται ίδιες 

διαδικασίες δεν θα µπορούµε να έχουµε και ίδια αποτελέσµατα από 

άποψη πληροφόρησης. 

• Ρύθµιση Πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αποθετήρια: Να ρυθµιστεί η 

πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποθετήρια του δηµοσίου τα οποία 

εξυπηρετούν την ίδια τη δηµόσια διοίκηση εσωτερικά αλλά και τους 

πολίτες.  

• Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας: Να προχωρήσει η κωδικοποίηση της 

νοµοθεσίας γενικά αλλά και σε θέµατα αρµοδιότητας ΑΣΕΠ που 
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αφορά στον τρόπο πιστοποίησης ορισµένων προσόντων τα οποία είναι 

σταθερά (π.χ. πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, γνώσεις χειρισµού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή).  

• Ορισµός Προτεραιοτήτων: Να υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση για την 

προτεραιότητα των ενεργειών των υπηρεσιών, ποιος πρώτα από 

όλους αναλαµβάνει το χειρισµό της υπόθεσης 

• Επίτροπος Πρόσβασης στην Πληροφορία: Θέσπιση του επιτρόπου 

πρόσβασης στην πληροφόρηση, ο οποίος να ασχολείται µε τα διάφορα 

προβλήµατα που προκύπτουν στη σύγκρουση µεταξύ της ανάγκης για 

διαφάνεια, της ανάγκης για προστασία της προσωπικής ζωής αλλά και 

της ανάγκης για προστασία και λειτουργία των µηχανισµών. Ο 

επίτροπος ο οποίος θα µπορούσε να πάρει και τις αρµοδιότητες που 

είναι αυτή τη στιγµή διάσπαρτες σε διάφορους φορείς, θα µπορούσε να 

λειτουργήσει ενιαία και να λύσει σε κεντρικό επίπεδο και χωρίς κάποια 

αµφισβήτηση τα προβλήµατα που ταλανίζουν τη δηµόσια διοίκηση.  
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� Επιχειρησιακά θέµατα – ∆οµές – Λειτουργία 

• ∆ηµιουργία ∆οµών ∆ιαχείρισης Πληροφοριών:  Να δηµιουργηθούν 

οι κατάλληλες δοµές µέσα στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης για τη 

συλλογή και επεξεργασία στοιχείων.  

• Αξιοποίηση Ανθρώπινου ∆υναµικού: Οι φορείς  αξιοποιώντας το 

υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό να µπορέσουν να δηµιουργήσουν 

οµάδες εργασίας οι οποίες θα µπορέσουν να στηρίξουν όλες αυτές τις 

πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις. Να γνωρίζει ο καθένας ποιο είναι το 

αντικείµενό του και προς ποια κατεύθυνση πρέπει όλες αυτές οι 

προσπάθειες να στοχεύουν.  

• ∆ιερεύνηση και Καταγραφή Υφιστάµενης Πληροφορίας: Να 

γίνουν συντονισµένες ενέργειες, καµπάνιες, για να διερευνηθούν τα 

στοιχεία που υπάρχουν. Να εξηγηθούν πόσα και τι στοιχεία υπάρχουν.  

• Τεκµηρίωση Πληροφορίας: Να τεκµηριωθούν και να εξηγηθούν τα 

υπάρχοντα στοιχεία  

• Κατάλληλη ∆ιάθεση Πληροφορίας για Επαναχρησιµοποίηση και 

Αξιοποίηση: Να δοθούν τα υπάρχοντα στοιχεία µε ένα τέτοιο τρόπο 

που να µπορούν να αξιοποιηθούν από τρίτους. 

• Η Ανοικτή Πληροφορία ως Ελεγκτικός Μηχανισµός: Να 

λειτουργήσει το ∆ι@ύγεια  ως ένας ελεγκτικός µηχανισµός και όχι 

µόνο ως αποθετήριο γνώσης 

• Αξιολόγηση Πληροφορίας και αύξηση Χρηστικότητας : Να δοθούν 

τα υπάρχοντα στοιχεία προς τρίτους για να κάνουν αυτοί διαφόρων 

ειδών αξιολογήσεις, οι οποίες να βοηθήσουν τη δηµόσια διοίκηση να 

βάλει σε προτεραιότητα την αύξηση της χρηστικότητας των 

δεδοµένων.  

• ∆ιαφάνεια αποπληρωµής Οφειλών: Να υπάρξει  διαφάνεια στην 

αποπληρωµή των οφειλών προς τους διάφορους προµηθευτές του 

δηµοσίου ένα πάγιο αίτηµα που έχει υποβάλλει ο Συνήγορος του 

Πολίτη σε επιµέρους ειδικές εκθέσεις και σε πορίσµατα προς την 

πολιτική ηγεσία.  
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• Πρωτοβουλίες Ιδιωτικού τοµέα για άνοιγµα ∆εδοµένων: 

Προτάσεις για το πώς ο ιδιωτικός τοµέας θα αναλάβει και εκείνος 

πρωτοβουλίες ώστε να ανοίξει τα δικά του δεδοµένα είτε για 

χρήση του δηµοσίου τοµέα είτε για χρήση από τους πολίτες. 

• Πίεση και Υποχρέωση Ιδιωτικού Τοµέα: Να γίνουν προτάσεις 

σχετικά µε το πώς το δηµόσιο χρησιµοποιεί τα πλεονεκτήµατα που 

έχει όχι µόνο για να ανοίξει το ίδιο δεδοµένα αλλά για να 

«αναγκάσει» και τον ιδιωτικό τοµέα να προχωρήσει και εκείνος σε 

πιο ανοιχτές διαδικασίες.  

• Εξυπηρέτηση Αναγκών Πολιτών: Πρέπει ο κάθε εµπλεκόµενος 

φορέας να σκεφτεί µε ποιο τρόπο θα γίνει χρήσιµος στους πολίτες 

για τα επόµενα δυο χρόνια σκεπτόµενος ανά τρίµηνο. 

 

� ∆ηµόσιες Πολιτικές  

 

• Καθολικότητα Εφαρµογής: Τα στοιχεία, αν είναι δυνατόν, να είναι 

διαθέσιµα από το σύνολο των υπηρεσιών.  

• ∆ιαφάνεια στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα: Να γίνει κατανοητό ότι 

δεν υπάρχει διάκριση και διαχωριστική γραµµή µεταξύ δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα. Οι οικονοµικές συναλλαγές προφανώς και ο κύκλος 

της διαφάνειας και της συµµετοχής αφορά και τους δύο.  

• Καλύτερος συντονισµός: Συντονισµός µεταξύ των Υπουργείων όσον 

αφορά  πληροφορίες που σχετίζονται µε οριζόντια θέµατα. 

• Πρόσβαση ανοιχτή σε όλους: Να υπάρξει κάτι ανάλογο το 

ευρωπαϊκού αντίστοιχου συστήµατος ΤΕD, όπου η πρόσβαση είναι 

ανοιχτή όχι µόνο στην αναθέτουσα αρχή ή τον προµηθευτή αλλά σε 

όλους.   
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� Αρχές  ∆εοντολογίας / Κανόνες  

• Κανόνες Πρόσβασης: Να υπάρξει µία κωδικοποίηση των κανόνων 

σχετικά µε την πρόσβαση στην  πληροφορία, η οποία να προκύπτει σε 

συνεργασία αρχών όπως πχ. ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων προκειµένου να είναι 

ξεκάθαροι οι κανόνες όχι µόνο για τους ελεγκτικούς µηχανισµούς 

αλλά και για όλους τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται µε ελέγχους, 

ξεκάθαροι κανόνες για το ποια πρόσβαση µπορούν να έχουν οι πολίτες 

σε τέτοια ζητήµατα τα οποία πολλές φορές µπορεί να είναι και 

ευαίσθητα. Να διευκρινιστεί ποια στοιχεία και πότε πρέπει να 

δίνονται από τη δηµόσια υπηρεσία στους πολίτες. 

• Πλαίσιο ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων: Να καθοριστεί, ένα κοινό πλαίσιο 

για όλες τις υπηρεσίες όσον αφορά  στα δεδοµένα, πώς θα 

συλλεχθούν και πώς θα διατεθούν αυτά προς τις υπηρεσίες και προς 

τους πολίτες.  

• ∆είκτες Μέτρησης ∆ιαφάνειας και ∆ηµόσιας Συµµετοχής: Να 

οριστούν δείκτες  µέτρησης (ποιοτικοί/ποσοτικοί) της διαφάνειας, 

συµµετοχής, λογοδοσίας και συναίνεσης σε κάθε φορέα.   

 

 

 

3.2.2 ∆ηµόσια Συµµετοχή στη ∆ιακυβέρνηση και τη Λήψη 

Αποφάσεων 

 

Η ανοικτή ∆ιακυβέρνηση προϋποθέτει τη σωστή πληροφόρηση τη συνεργασία και 

συναίνεση των πολιτών και όλων των εµπλεκοµένων. Η  Ανοιχτή και συµµετοχική 

διαδικασία για την διαµόρφωση των νοµοθετικών προτάσεων προϋποθέτει την 

διοργάνωση ∆ιαβουλεύσεων.   

3.2.2.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

� Τεχνικά ζητήµατα – Υποδοµές 
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• Η Ελλάδα είναι µπροστά σε πρακτικές διαβούλευσης υιοθετώντας ως 

κεντρική πλατφόρµα το www.opengov.gr
13

. 

 

• Στη διαβούλευση δύναται να συµµετέχουν µόνο όσοι έχουν πρόσβαση 

σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ∆εν υπάρχει µέριµνα για συµµετοχή 

στη διαβούλευση όσων δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

 

• Έλλειψη ∆ιαλειτουργικότητας του opengov µε τον ιστοχώρο της  
Βουλής: Το site της Βουλής δεν ενηµερώνεται  µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν νοµοσχέδια στα οποία εντάσσονται κάποιες διατάξεις 

άσχετες µε το νοµοσχέδιο και να µην φαίνονται καν στο site στην 

κατάθεση του νοµοσχεδίου. Με αυτό τον τρόπο προφανώς και δεν 

ενισχύεται αλλά δηµιουργείται η εντύπωση ότι γίνεται σκόπιµα εκ των 

προτέρων για να  περάσει κάτι και να µην το πάρει κανείς είδηση. 

 

• Έλλειψη ∆ιαλειτουργικότητας του www.opengov µε site φορέων 
που υλοποιούν άλλες διαβουλεύσεις πέραν των νοµοθετικών 

διαβουλεύσεων  

 

� Θεσµικό πλαίσιο  

• ∆εν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο αξιοποίησης των διαβουλεύσεων  

 

 

� Επιχειρησιακά θέµατα – ∆οµές – Λειτουργία  

 

• Η Μονάδα Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών του ΕΚ∆∆Α υποστηρίζει 

επιχειρησιακά και τεχνικά θέµατα ανοικτής διακυβέρνησης όπως οι 

διαβουλεύσεις, οι ανοικτές προσκλήσεις, η ανοικτή επικοινωνία κλπ. 

µέσω του www.opengov.gr
14

. 

 

• ∆εν υπάρχει ειδική ενηµέρωση, πέραν της ανάρτησης, σχετικά µε την 

έναρξη κάποιας διαβούλευσης, προκειµένου να συµµετέχει η κάθε 

δηµόσια υπηρεσία στη διαβούλευση. 

 

• Τα σχόλια στις διαβουλεύσεις δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

• Η διαβούλευση σε µεγάλο ποσοστό  «ολοκληρώνεται» απλώς µε την 

ανάρτηση των αποφάσεων. 

 

• Στη διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές για τους διαγωνισµούς 

που διεξάγει η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου τον τελευταίο χρόνο έχει 

παρατηρηθεί  ελάχιστη έως µηδαµινή συµµετοχή των προµηθευτών. 

Έχει ανατεθεί από το νόµο η διαχείριση του συστήµατος στον 

επιµελητηριακό κόσµο και υπάρχει σύγκρουση µεταξύ Γενικής 

                                                 
13

 http://www.opengov.gr/home/?cat=42  
14

 http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2013-12-05-10-01-42  
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Γραµµατείας Εµπορίου και επιµελητηριακού κόσµου, ο οποίος θέλει 

τα στοιχεία να τα κρατά για τον εαυτό του και να µην τα δίνει έξω.  

 

• Υπάρχει µια στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε 

δηµόσια διαβούλευση η οποία είναι η ίδια που πηγαινοέρχεται χρόνια 

ολόκληρα µε λιγότερα πράγµατα µέσα και δεν υπάρχει συσχέτιση. 

 

• Συχνά δεν αρκούν δύο εβδοµάδες διαβούλευσης, γιατί η προϋπόθεση 

για τις δύο εβδοµάδες είναι ότι υπάρχει το διαδίκτυο και όλοι έχουν 

ταυτόχρονη πρόσβαση.  

 

• Τα νοµοσχέδια που δηµοσιεύονται (π.χ. στο φορολογικό) έχουν 

παραποµπές σε διάφορα διατάγµατα και αποφάσεις. Και το νέο 

νοµοσχέδιο για τις δηµόσιες συµβάσεις το οποίο είχε βγει σε 

διαβούλευση, είχε κάποιες βασικές αρχές τις οποίες άγγιζε πολύ 

ελαφρά και από εκεί και µετά παρέπεµπε σε κανονισµούς οι οποίοι θα 

βγουν στη συνέχεια. Άρα προκειµένου να γίνει αντιληπτό το τι 

ακριβώς προβλέπεται θα πρέπει να πηγαίνεις µόνιµα είτε σε 

παραποµπές είτε σε ειδήµονες πάνω στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 

 

• Υπάρχει ανθρώπινο δίκτυο υποστήριξης των διαβουλεύσεων σε κάθε 

φορέα το οποίο δεν αξιοποιείται επαρκώς
15

 

 

� Θέµατα Κουλτούρας  

.  

• Η ανάδραση που είναι η ουσία της διαβούλευσης παραµένει 

ζητούµενο. 

 

• Υπάρχει καχυποψία από την πλευρά του πολίτη και του επιχειρηµατία 

σχετικά µε τις προθέσεις της ∆ιοίκησης για τη διαβούλευση. 

 

• Η αντίσταση στη συµµετοχή είναι ισχυρότατη.  

 

• Η µικρή συµµετοχή σε συγκεκριµένες διαβουλεύσεις αποτελεί δείγµα 

αµφισβήτησης του συστήµατος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης  

 

• Παρατηρείται έλλειψη κουλτούρας διαβούλευσης από πλευράς της 

ελληνικής δηµόσιας διοίκησης καθώς δεν ενισχύεται η επικοινωνία µε 

τους πολίτες µε τρόπο σαφή και ξεκάθαρο, καθώς σηµαντικά 

ζητήµατα περνούν µέσα σε άσχετα µε το θέµα νοµοσχέδια ή 

τροποποιήσεις νοµοσχεδίων και εκ των πραγµάτων διαφεύγουν 

τελείως από τη γνώση όλων αυτών που θα έπρεπε να κάνουν κάποια 

σχόλια σε αυτό. Έχει περάσει π.χ. στο παρελθόν µια τροποποίηση για 

τα πνευµατικά δικαιώµατα σε ένα νοµοσχέδιο για τη µετανάστευση. 

                                                 
15

 http://www.opengov.gr/home/ministries-members  



           

Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια 

Συµµετοχή  
 

 

ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ  29 

 

Αυτά τα πράγµατα δεν σου δίνουν ποτέ τη δυνατότητα να συµµετέχεις 

πραγµατικά.  

 

• Οι πολίτες ενδιαφέρονται να πουν τα προβλήµατά τους αν ξέρουν ότι 

αυτό που θα πουν µπορεί να έχει εφαρµογή.  

 

• Η εµπειρία δείχνει ότι ο πολίτης είναι πολύ διστακτικός και δεν 

εµπιστεύεται τα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 

• Η δηµόσια διοίκηση δεν έχει κουλτούρα συµµετοχής. Στην περίπτωση 

που η διαβούλευση κλείνει µε πέντε σχόλια, ο φορέας προσπαθεί απλά 

να νοµιµοποιήσει µια απόφαση. Και προκύπτει ένα θέµα όχι ουσίας 

αλλά νοµιµοποίησης της όποιας απόφασης.  

 

• Συχνά, όσον αφορά τη νοµοθετική πρωτοβουλία αλλά και άλλες 

κανονιστικού περιεχοµένου πράξεις, η διαβούλευση γίνεται µε την 

ελπίδα να µην υπάρχουν σχόλια, προκειµένου να περάσουµε τελικά 

αυτό που θέλουµε όσο γίνεται πιο ανώδυνα.  

 

3.2.2.2 Προβληµατισµοί 

• Υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης τόσο από την πλευρά των πολιτών, 

όσο και από την πλευρά της αγοράς σε όλες τις διαδικασίες της 

ανοιχτής διακυβέρνησης.  

 

• Κάποιες εκθέσεις διαβούλευσης είναι εκθεσιοκεντρικές και όχι 

σχολιοκεντρικές όπως είναι ο σκοπός τους.  

 

• Υπάρχει η νοοτροπία ότι ο καθένας έχει απευθείας πρόσβαση στο 

decision maker και δεν χρειάζεται τη γνώµη του να την πει δηµοσίως, 

αλλά να ειπωθεί απευθείας σε αυτόν που τελικά θα επιβάλλει την 

άποψή του.  

 

• Πίσω από την προστασία κάποιων δικαιωµάτων πολλές φορές 

κρύβονται αντιλήψεις ή και συµφέροντα που δεν θέλουν την ουσία της 

συµµετοχής και χρησιµοποιούν νοµικές ερµηνείες προκειµένου η 

συµµετοχή να περιορισθεί.  

 

• Η διαβούλευση απειλεί πολύ συγκεκριµένες ισορροπίες µέσα στη 

δηµόσια διοίκηση και µέσα στην οικονοµία. 

 

• Μια πρόκληση που τίθεται από το πληροφοριακό σύστηµα και έχει 

σχέση και µε τις διαβουλεύσεις είναι το σύστηµα διαβούλευσης όπου 

θα µπορεί ο πολίτης να σχολιάζει µέσα από προεπιλεγµένες προτάσεις 
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3.2.2.3 Προοπτικές και Προτάσεις  

 

� Τεχνικά ζητήµατα – Υποδοµές 

• Ενηµέρωση Κεντρικού ιστοχώρου www.opengov.gr για όλες τις 

∆ιαβουλεύσεις: Να ενηµερώνεται  το κεντρικό site επί όλων των 

θεµάτων δηµόσιας διαβούλευσης ώστε ο κάθε ένας να µπορεί να 

µπαίνει σ’ ένα σηµείο ανά πάσα στιγµή και να υπάρχουν όλα πχ. όλα 

τα έργα που είναι προς δηµόσια διαβούλευση και να επιλέγει ο 

καθένας αυτό που τον ενδιαφέρει για να κάνει κάποια πρόταση. Το 

open.gov. µπορεί να λειτουργήσει, και ως σωρευτικός µηχανισµός 

όλων των διαβουλεύσεων. 

• ∆ιάχυση ∆ιαβουλεύσεων: Να υπάρχει µήνυµα αυτόµατης 

ενηµέρωσης- κοινοποίησης της ανάρτησης των διαβουλεύσεων προς  

όλους  φορείς αλλά και πολίτες εφόσον το επιθυµούν, µέσω ειδικής 

διαδικασίας ενηµέρωσης, δηλώνοντας εκ των προτέρων ποιες 

διαβουλεύσεις επιθυµούν να βλέπουν.  

 

 

� Επιχειρησιακά θέµατα – ∆οµές – Λειτουργία 

 

• Σχεδιασµός και οργάνωση της διαβούλευσης και σε επίπεδο 
φορέων: Επιχειρησιακός σχεδιασµός και οργάνωση της διαβούλευσης 

σε επίπεδο φορέων πχ. πώς θα βελτιωθεί η ποιότητα των νοµοθετικών 

σχεδίων, πως θα υποδεχθεί ο φορέας τα σχόλια, πώς θα κάνει 

µόχλευση ενδιαφέροντος σε όσους αφορά το προς διαβούλευση σχέδιο 

κλπ. 

 

• ∆ιαβούλευση και στους ΟΤΑ: Να υπάρχει δηµόσια διαβούλευση και 

σε επίπεδο δήµων, καθώς υπάρχει σωρεία τοπικών κανονιστικών 

αποφάσεων που λαµβάνουν τα δηµοτικά συµβούλια ή και τα 

περιφερειακά συµβούλια.  

 

• ∆ιαβούλευση σε αρχικό στάδιο: Να µπορούν να προπαρασκευαστούν 

σωστά σε πρώτο επίπεδο οι διαβουλεύσεις και µετά να προχωρήσει η 

διαδικασία στα πιο σύνθετα θέµατα που είναι τα νοµοσχέδια. 

 

• Ίδιοι Κωδικοί ∆ιαβούλευσης και Κωδικοί άρθρων Κωδικοί µε 
Ψηφισθέντα: Να υιοθετηθεί η διαδικασία κοινών (ή σε αντιστοιχία) 

κωδικών διαβούλευσης, κωδικού άρθρου, τίτλου διαβούλευσης τίτλου 

άρθρου, µε στόχο ο έλεγχος να γίνεται επί συγκεκριµένων σηµείων. 

 

• Ανάδειξη Καλών Πρακτικών: Να υπάρξει ανάλυση των 

διαβουλεύσεων όπου παρουσιάστηκε µεγάλη συµµετοχή και να 

αναλυθούν οι τρόποι µε τους οποίους επιτεύχθηκε η µεγάλη 

συµµετοχή.  
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• Επάρκεια Χρόνου: Να υιοθετηθεί  ελάχιστος χρόνος διαβούλευσης 

 

• Ταυτοποίηση ∆ιαβουλεύσεων και Υποβληθέντων Νοµοσχεδίων : 

Να υιοθετηθεί κωδικός διαβούλευσης και ο ίδιος να χρησιµοποιείται 

και από τη Βουλή, ώστε να γίνεται αντιληπτό τι ποσοστό είναι 

τροποποιήσεις οι οποίες βγήκαν (ή δεν βγήκαν) σε διαβούλευση. 

 

• Κοινές µεθοδολογίες: Υπάρχει ανάγκη κοινών µεθοδολογιών στις 

διαβουλεύσεις  

 

• Προτυποποίηση Εκθέσεων:  Υιοθέτηση ελάχιστων απαιτήσεων για 

τις εκθέσεις των διαβουλεύσεων. 

 

• Ελληνικό Βrand Name : Υιοθέτηση ελληνικού ονόµατος για το 

open.gov και τις διαβουλεύσεις.   

 

• Πλαίσιο ∆ιαβούλευσης και Συνεργασίας: Να δηµιουργηθεί ένας 

πλαίσιο διαβούλευσης. 

 

• Αποτίµηση: Να υπάρχει ετήσια αποτίµηση των στοιχείων των 

διαβουλεύσεων  

 

• Εκπαίδευση: Ο κάθε δηµόσιος φορέας πρέπει να έχει την ευθύνη να 

εκπαιδευτεί και να εκπαιδεύσει στα θέµατα της διαβούλευσης.  

 

• Αξιοποίηση Ανθρώπινου ∆ικτύου Υλοποίησης ∆ιαβουλεύσεων και 

Υπευθύνων Επικοινωνίας 

 

 

 

� Συνεργασία 

• ∆οµηµένη Επικοινωνία: Να υπάρχει δοµηµένη επικοινωνία µε όλες 

τις οµάδες ενδιαφέροντος, τόσο µε τους πολίτες όσο και µε την 

διοίκηση, προκειµένου να µπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και 

να µπορούµε τα δεδοµένα να τα σχεδιάζουµε µε τρόπο ο οποίος να 

είναι ωφέλιµος για κάθε πολίτη.  

 

• Υιοθέτηση συστήµατος παιγνιοποίησης: Η υιοθέτηση συστήµατος 

παιγνιοποίησης (gamification) όπου όλοι συµµετέχουν σε ένα πολύ 

µεγάλο παιχνίδι και εκείνοι οι υπάλληλοι/πολίτες οι οποίοι 

συνεισφέρουν, έµµεσα ή άµεσα σε µία διαδικασία, παίρνουν βαθµούς 

οι οποίοι είναι µε κάποια µορφή εξαργυρώσιµοι. 

 

• Η Ανταµοιβή ως Κίνητρο: Κίνητρο συµµετοχής στη 

διαδικασία/υλοποίηση των διαβουλεύσεων στο εσωτερικό της 

διοίκησης θα µπορούσε να είναι η ανταµοιβή του/της υπαλλήλου ο/η 

οποίος/α αντί για να δώσει ως σύνοψη διαβούλευσης το «167 σχόλια, 
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τέλος», να δίνει ως σύνοψη διαβούλευσης µία ανάλυση, ή όταν 

εντοπίζει ένα λάθος ή ένα πρόβληµα να µπορεί να πάρει κάποια αξία ο 

ίδιος από τον εντοπισµό ενός προβλήµατος. 

 

• Τεχνικές Συµµετοχής: Να προωθηθούν τεχνικές για να βελτιωθεί η 

δηµόσια συµµετοχή και να αντικατοπτρίζει τη σχετική πολιτική 

βούληση.  

 

• Προσέγγιση και  κινητοποίηση των πολιτών: Θα πρέπει να 

αναζητηθούν τρόποι προσέγγισης των πολιτών, κινητοποίησης των 

πολιτών, ώστε να συµµετέχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει το διαδίκτυο που  ανοίγει τη δυνατότητα, το 

εύρος των ανθρώπων που µπορούν να συµµετέχουν, αλλά ταυτόχρονα 

βάζει και φραγµούς σε αυτούς που δεν έχουν είτε την πρόσβαση, είτε 

τις δεξιότητες να ανταποκριθούν. 

 

• Μηχανισµοί διάχυσης διαβουλεύσεων: Να αξιοποιηθούν και άλλοι 

µηχανισµοί διάχυσης των διαβουλεύσεων,  γιατί δεν έχουν όλοι οι 

πολίτες την ίδια πρόσβαση στο Internet, κυρίως σε επίπεδο επαρχίας ή 

σε συγκεκριµένες ηλικιακές κατηγορίες. Τέτοιοι µηχανισµοί είναι τα 

τοπικά συµβούλια, ακόµη και πολιτιστικοί οργανισµοί, µη 

κερδοσκοπικοί οργανισµοί που δρουν σε όλη την περιφέρεια. Ίσως 

ακόµη και οι κοµµατικοί µηχανισµοί µπορεί να έχουν µια εµπλοκή  

και θα έπρεπε να υποχρεούνται τα  µέλη τους τουλάχιστον κατά 

τόπους να επικοινωνούν την ύπαρξη µιας διαβούλευσης.  

 

� Θεσµικό πλαίσιο  

• Θεσµική θωράκιση του κεντρικού φορέα υποστήριξης διαχείρισης 

των διαβουλεύσεων µε κατάλληλη δοµή και λειτουργία (ΜΟ.ΤΕ.Κ-

Ε.Κ.∆.∆.Α). 

• Υποχρέωση ελάχιστου χρόνου ανάρτησης 

 

� Αρχές  ∆εοντολογίας / Κανόνες/ Κουλτούρα διαβούλευσης  

• Συναίνεση: Στη συζήτηση για διαφάνεια και συµµετοχή θα πρέπει να 

µπει και η έννοια της συναίνεσης. Πρέπει να υπάρχει η νοοτροπία ότι  

διαβούλευση γίνεται προκειµένου να πετύχουµε συναίνεση και 

είµαστε ανοιχτοί σε προτάσεις µε σκοπό να συνδιαµορφωθεί τελικά το 

νοµοθετικό κείµενο, λαµβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των 

πολιτών. 

• Αµφίδροµη Επικοινωνία Αξιοπιστία: Σκοπός στις διαβουλεύσεις 

είναι η δηµιουργία ενός καναλιού στο οποίο ο πολίτης µπορεί να 
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µιλήσει, και λαµβάνεται υπόψη τι είπε. Μόνο µε αυτό τον τρόπο ο 

ενδιαφερόµενος θα ξανάρθει, θα υποβάλλει πάλι τις απόψεις του.  

• Συνεργασία όχι Συγκυβέρνηση: Να γίνει σαφές ότι λαµβάνεται 

υπόψη η γνώµη των πολιτών αλλά δεν γίνονται συγκυβερνήτες. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση λέει πολύ συχνά ότι οι πολίτες συµµετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων αλλά δεν συγκυβερνούν. Είναι θέµα  των πολιτικών 

να αποφασίσουν ποια απόφαση θα πάρουν. 

• Επιδίωξη Αύξησης συµµετοχής: Ο διαχειριστής µιας διαβούλευσης 

µε λίγα σχόλια πρέπει να επεκτείνει τη διαβούλευση, να κινητοποιήσει 

µε ότι µέσο πληροφόρησης είναι εφικτό προκειµένου να υπάρξει 

αύξηση της συµµετοχής σε µεγάλης σηµασίας ζητήµατα (ο 

σχεδιασµός της βαριάς βιοµηχανίας της χώρας).  

• Εµπιστοσύνη στις δηµόσιες διαβουλεύσεις: Προκειµένου να υπάρχει 

εµπιστοσύνη στις δηµόσιες διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται 

όχι για να ικανοποιήσουν το γράµµα του νόµου αλλά γιατί πραγµατικά 

ο κάθε φορέας τις κάνει για να πάρει χρήσιµα σχόλια και κάποιες 

παρατηρήσεις για το έργο του. 

• Βαθµός και Στάδια Εµπλοκής Πολιτών: Θα πρέπει να γίνει σαφές 

πότε και γιατί εµπλέκεται ο πολίτης. ∆εν είναι απαραίτητη η 

συναίνεση. Ο πολίτης µπορεί να δώσει ένα εύρος πληροφοριών, ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα να εµβαθύνει η διοίκηση σε ένα θέµα και να δει 

και όλες τις διαφορετικές  πλευρές του. Θα πρέπει να γίνει σαφές σε 

ποιο βαθµό θα εµπλακεί ο πολίτης. Θέλουµε απλά να µας δώσει 

πληροφορία και να εµβαθύνουµε στο θέµα; Θέλουµε να συµµετάσχει 

στη διαδικασία λήψης απόφασης;  ∆εν µπορούµε να τον βάζουµε στο 

τέλος µιας διαδικασίας όπου έχουµε σχεδόν προαποφασίσει και να του 

λέµε πες µας τη γνώµη σου και στη συνέχεια να του πούµε πού 

συµφωνούµε και πού διαφωνούµε ή πού τη λάβαµε ή δεν τη λάβαµε 

υπόψη. 

• Συνέπεια για εξασφάλιση Επικοινωνίας: Προκειµένου να υπάρξουν 

γέφυρες επικοινωνίας µε τον πολίτη θα πρέπει οι δηµόσιοι φορείς να 

είναι συνεπείς σε µια σειρά από πράγµατα όπως η τεκµηρίωση ότι 
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πληροφορία που δόθηκε είναι αυτή, αξιοποιήθηκε έτσι ή δεν 

αξιοποιήθηκε για αυτό και για εκείνο το λόγο. Και αυτό να είναι 

οµοιόµορφο από όλους τους φορείς που εκθέτουν θέµατα στη 

διαβούλευση. 

� ∆ηµόσιες Πολιτικές  

 

• Επιχειρησιακός Συντονισµός: Καλύτερος επιχειρησιακός 

συντονισµός µεταξύ των Υπουργείων  

• Ποιότητα: Ποιότητα νοµοθετικών ρυθµίσεων 

• Ανάδραση: Λειτουργικές απαιτήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι 

φορείς απαντούν και ανταποκρίνονται στα σχόλια των πολιτών  

• Κώδικας δεοντολογίας διαβουλεύσεων: Απαιτείται η ύπαρξη κώδικα 

δεοντολογίας ώστε να µπορούµε να υποστηρίζουµε τους πολίτες µε 

µέτρα προστασίας 
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3.2.3 Ανοιχτή επικοινωνία µε πολίτες, διαχείριση υποθέσεων 

πολιτών 

3.2.3.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

 

Τεχνικά ζητήµατα – Υποδοµές 

 

•••• Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελιών πχ. στο 

Σ.Ε.Ε.∆.∆. 

•••• Χορηγούνται πληροφορίες ηλεκτρονικά πχ. στο υπουργείο Μεταφορών η 

διαδικασία για να τεθεί σε ακινησία ένα αυτοκίνητο και διατίθενται 

διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πχ. Φορολογικά θέµατα στο Υπουργείο 

Οικονοµικών κλπ.  αλλά δεν υπάρχει καθολικότητα εφαρµογής.  

•••• Στο www.opengov.gr υπάρχει φόρµα επικοινωνίας
16

 των πολιτών µε όλη 

τη διοίκηση, για την καταχώρηση υποθέσεων, προβληµάτων γενικών 

σχολίων, προτάσεων, παραπόνων κλπ. καθώς και ειδικός  µηχανισµός 

προώθησης των µηνυµάτων στα αρµόδια υπουργεία και φορείς.  

 

Επιχειρησιακά θέµατα – ∆οµές – Λειτουργία  

 

•••• Στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης υπάρχει και λειτουργεί ο αριθµός 

1500 και απαντά σε ερωτήσεις οποιουδήποτε θέµατος στο δηµόσιο τοµέα.   

•••• Η πληροφόρηση που παρέχεται δεν είναι εύκολα αφοµοιώσιµη ή/και 

αξιοποιήσιµη από τον πολίτη όταν δεν αφορά στις καθηµερινές του 

ανάγκες. 

•••• Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

παρέχονται υπό τη µορφή απαντήσεων σε πολύ συχνές ερωτήσεις διάφορα 

στοιχεία προς τους φορολογούµενους.  

                                                 
16

 https://apps.gov.gr/opengov/contact/  
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•••• Οι απαντήσεις της διοίκησης σε ηλεκτρονικά ερωτήµατα πολιτών είναι 

ελάχιστες. 

•••• Είναι συχνό το φαινόµενο της καθυστέρησης απάντησης της δηµόσιας 

υπηρεσίας σε αναφορές των πολιτών.  

•••• Η αποστολή µε email  αναφοράς, σε δήµους, σε διάφορες υπηρεσίες έχει 

µικρή εφαρµογή.  

•••• ∆εν υπάρχει ενιαία διαδικασία και διαχείριση των υποθέσεων των 

πολιτών. ∆ιατυπώνεται από τις υπηρεσίες άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα 

που αφορούν την περιβαλλοντική πληροφόρηση. 

•••• Στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων δηµοσιεύονται στοιχεία για την 

αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των εφοριών σε υποτοµείς 

όπως είναι οι επιστροφές του Φ.Π.Α., η εξυπηρέτηση σε σχέση µε τις 

δηλώσεις της φορολογίας εισοδήµατος.  

•••• Το Σ.Ε.Ε.∆.∆ µελετά την ανταπόκριση των υπηρεσιών στις ανάγκες των 

πολιτών και στην ανάγκη λογοδοσίας απέναντί τους. 

•••• Το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆) ως 

ελεγκτική υπηρεσία εστιάζει στη διαθεσιµότητα και αξιοποίηση δηµόσιων 

δεδοµένων προκειµένου να συµβάλουν στην αξιολόγηση του έργου των 

δηµόσιων υπηρεσιών και της αποτελεσµατικότητάς τους 

•••• Ο ρόλος των ΚΕΠ είναι πολύ σηµαντικός στην επικοινωνία των πολιτών 

µε τη δηµόσια διοίκηση 

Θεσµικό πλαίσιο  

• Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση από τους πολίτες στους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς στην Ελλάδα.  

• Υπάρχει υποχρέωση των ελεγκτικών µηχανισµών να πληροφορούν τους 

πολίτες εφόσον αυτοί το ζητήσουν για τον έλεγχο που διενεργείται.  

 

3.2.3.2 Προβληµατισµοί 

•••• Οι καταγγελίες προς τις δηµόσιες υπηρεσίες είναι συχνά και µέσο 

εκτόνωσης των πολιτών.  
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•••• Καταγράφεται φόβος του πολίτη απέναντι στη δηµόσια διοίκηση. Ο 

πολίτης φοβάται να καταγγείλει, ρωτάει τι θα γίνει, φοβάται µήπως γίνει 

δίωξη για συκοφαντική δυσφήµιση.  

 

3.2.3.3 Προοπτικές και Προτάσεις  

 

� Τεχνικά θέµατα και Υποδοµές 

 

•••• Ηλεκτρονικός φάκελος του πολίτη: Απαιτείται ηλεκτρονικός φάκελος 

του πολίτη για την επικοινωνία αλλά και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των 

πολιτών µε τη διοίκηση.  

 

•••• Ηλεκτρονική υποβολή αναφορών και καταγγελιών: Να καθιερωθεί η 

ηλεκτρονική υποβολή αναφορών σε όλες τις αρχές όπως ισχύει σε 

κάποιες Υπηρεσίες (π.χ.  στο Συνήγορο του Πολίτη, στο Σ.Ε.Ε.∆.∆). 

 

•••• ∆ιαλειτουργικότητα σηµαντικών και βασικών συστηµάτων: Να 

ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα, σηµαντικών συστηµάτων τα οποία 

λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να λειτουργήσουν στο δηµόσιο, όπως είναι 

το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα δηµοσιονοµικής πολιτικής η 

οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεργασία µε το Υ∆ΜΗ∆ όσον αφορά  

την ανάρτηση κάποιων εξόδων.  

 

•••• Παροχή υπό τη µορφή απαντήσεων πολύ συχνών ερωτήσεων  

 

� Επιχειρησιακά και Οργανωτικά  θέµατα  

 

• Τήρηση σειράς προτεραιότητας αιτηµάτων: Οι ιστοσελίδες των 

δηµοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία σχετικά µε τα 

αιτήµατα που έχουν υποβάλλει οι πολίτες (π.χ. παρακολούθηση της 

τήρησης σειράς προτεραιότητας αιτηµάτων στις πολεοδοµίες). 

 

•••• Κατάργηση υποβολής ∆ικαιολογητικών: Οποιοδήποτε στοιχείο 

φορολογικό δεν προστατεύεται από το απόρρητο να µπορεί να διατεθεί σε 

άλλες υπηρεσίες, όπως σε ασφαλιστικούς φορείς, ώστε να καταργηθεί, η 

ανάγκη απαίτησης φορολογικής ενηµερότητας στα πλαίσια υποβολής 

κάποιου αιτήµατος. 

 

•••• Αναζητήσιµη και Παρουσιάσιµη Πληροφορία: Η πληροφορία στο 

διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εύκολα αναζητήσιµη και παρουσιάσιµη στον 

πολίτη όπως τη χρειάζεται.  

 

•••• Μορφές ∆ιάθεσης Πληροφορίας: Ο τρόπος διάθεσης των στοιχείων από 

τη δηµόσια διοίκηση, να δίνεται σε δύο µορφές: µία καταρχήν αυτής 

καθαυτής της πληροφορίας και µία πιο σύνθετη και τεκµηριωµένη µορφή, 
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η οποία να συνοδεύεται από νοµοθεσία και νοµολογία ούτως ώστε να 

µπορεί να αξιοποιηθεί από πιο έµπειρους χρήστες.  

 

 

•••• Στατιστική Πληροφόρηση: Να δοθούν κάποια σηµαντικά σηµεία σε 

µεµονωµένη µορφή, bullet points, για παράδειγµα, αριθµός ενστάσεων, 

πόσες έγιναν δεκτές και πόσες όχι  για ένα θέµα. Πχ. η έκβαση κάποιων 

επιθεωρήσουν  πόσα στοιχεία στάλθηκαν στον εισαγγελέα. Ή σε σχέση µε 

τις διαδικασίες διαθεσιµότητας, κινητικότητας.  

 

•••• Συντονισµός Ελεγκτικών Αρχών για Προσφυγές: Να υπάρχει 

οπωσδήποτε διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων των ελεγκτικών αρχών, 

τουλάχιστον όσον αφορά  στα ονοµατεπώνυµα και τις θεµατικές των 

προσφευγόντων σε αυτές ούτως ώστε να µην υπάρχει επικάλυψη. 

 

•••• Απάντηση στο Τεκµηριωµένο Αίτηµα του Πολίτη: Να δοθεί έµφαση 

στη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων αλλά παράλληλα να γίνει 

προσπάθεια να  φτιαχτεί ένα καλύτερο επίπεδο δηµοσίου έτσι ώστε να 

µπορεί ο πολίτης ο οποίος απευθύνεται στη δηµόσια διοίκηση, να έχει 

δυνατότητα απάντησης στο αίτηµα ή την γνώµη που εξέφρασε. 

 

•••• Επαναχρησιµοποίηση Πληροφορίας: Πληροφορία εύκολα 

επεξεργάσιµη.  

 

•••• Αποτίµηση Έργου: Στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα και την 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών. 

 

� Συνεργασία 

 

•••• Εντοπισµός Προβληµάτων µε την Υποστήριξη των Πολιτών: Να 

υπάρχει η δυνατότητα όταν κάποιος πολίτης εντοπίζει ένα πρόβληµα 

προσωπικών δεδοµένων- ότι κάτι έχει εκτεθεί που δεν θα έπρεπε - να έχει 

τη  δική του συνεισφορά να πει: προσέξτε εδώ. 

 

•••• Προσυπογραφή Αιτηµάτων ή Καταγγελιών: Να αξιοποιηθούν 

δυνατότητες όπως της υπογραφής, των πολλών υπογραφών καταγγελίας 

όπως ιστοσελίδες, που δίνουν την δυνατότητα να υπάρχει µία καταγγελία 

και µετά να προσυπογράφει κάποιος πολίτης και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει κάτι διαθέσιµο από αυτό που θέλει να θέσει, να µπορεί να 

δηµιουργήσει δική του.  

 

 

 

•••• Έγκαιρες απαντήσεις της διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε ηλεκτρονικά 

ερωτήµατα πολιτών και µε αποστολή email.  

 

•••• Έλεγχος καταγγελιών: Ο έλεγχος να αφορά περιπτώσεις που οι 
καταγγελίες  αποτελούν µέσο εκτόνωσης των πολιτών.  
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•••• Ενιαία διαδικασία και διαχείριση: Ενιαία διαδικασία και διαχείριση 

όπου είναι εφικτό των υποθέσεων των πολιτών.  

 

 

•••• Συστηµατικές διαδικασίες: Να υπάρχουν συστηµατικές διαδικασίες 

όπου σε τοπικό επίπεδο να υπάρχει µια συζήτηση και ένα σύνολο 

πρακτικών τα οποία θα προωθούνται µε δοµηµένο τρόπο από την αρχή, 

από τη σχεδίαση για να είναι αξιοποιήσιµα προς τα επάνω. 

 

• Μέθοδοι που θα συλλεχθούν και θα διατεθούν οι πληροφορίες προς τις 

υπηρεσίες και προς τους πολίτες. 

 

 

 

 

� Συνεργασία 

 

 

• Ενεργοποίηση Πολιτών: Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες µε 

διάφορες δράσεις. Μια τέτοια δράση είναι το school of data το οποίο 

γίνεται σε διάφορες άλλες χώρες όπου ενηµερώνονται οι δηµόσιοι φορείς 

και οι πολίτες στο τι µπορούν να κάνουν αυτά τα δεδοµένα. 

 

• Σηµεία Κατάθεσης Απόψεων: Να ανοίξει ένα hotspot σε κάθε περιοχή 

να µπορεί κάποιος να πάει εκεί, να ενηµερωθεί, να βάλει µέσα την άποψή 

του. 

 

• Συνεργατική Αξιολόγηση Έργου ∆ιοίκησης. ∆ιαθεσιµότητα και 

αξιοποίηση δηµόσιων δεδοµένων για την αξιολόγηση του έργου των 

δηµόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες.  

 

 

• Ανάδειξη Καλών Πρακτικών και Ιδεών µε τη βοήθεια Πολιτών: Να 

υλοποιηθεί έκτος κύκλος ανάδειξης καλών πρακτικών και εφαρµογών 

διάθεσης δεδοµένων. 

 

 

� ∆ηµόσιες Πολιτικές 

• Καλύτερος συντονισµός µεταξύ των Υπουργείων όσον αφορά  

πληροφορίες που σχετίζονται µε οριζόντια θέµατα. 

 

 

•••• Υπηρεσίες µε ανταπόκριση σε Ανάγκες Πολιτών. Ανταπόκριση των 

υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών και στην ανάγκη λογοδοσίας 
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απέναντί τους. Πληροφορίες ηλεκτρονικά για χρήσιµες και καθηµερινές 

υπηρεσίες. 

 

• Σχέδιο ∆ράσης: Να γίνει σχέδιο δράσης το οποίο θα έχει πραγµατικούς 

στόχους και δεσµεύσεις. ∆εσµεύσεις οι οποίες δεν θα βάζουν τα 

πληροφοριακά συστήµατα ως τη βασική απαίτηση για να γίνει η δράση 

αυτή αλλά θα βάζουν την πρόθεση να ανοίξει η πληροφορία και οι 

διαδικασίες σε συνεργασία µε τους πολίτες.  

• Πληροφόρηση αφοµοιώσιµη ή/και αξιοποιήσιµη: Η πληροφόρηση θα 

πρέπει να είναι κατανοητή, αφοµοιώσιµη  και αξιοποιήσιµη από τον 

πολίτη. 

• Πρόσβαση στους ελεγκτικούς µηχανισµούς: Πρόσβαση από τους 

πολίτες στους ελεγκτικούς µηχανισµούς και υποχρέωση όλων των 

ελεγκτικών µηχανισµών να πληροφορούν τους πολίτες.  

 

• Σαφής Ενηµέρωση: Να ενηµερώνονται οι πολίτες µε σαφήνεια για το 

πού υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία. Είναι υποχρέωση της πολιτείας 

εφόσον έχει την πολιτική βούληση, όταν δηµοσιοποιεί κάποια στοιχεία για 

λόγους διαφάνειας και συµµετοχής του πολίτη να το κάνει µε τη λογική 

ότι θέλει αυτός που είναι απέναντί της να µπορέσει να βρει αυτή την 

πληροφορία. 

• Ανοιχτή στελέχωση της διοίκησης, ανοιχτές προσκλήσεις. Να υλοποιηθεί 

καινοτόµο εργαστήριο για την διεύρυνση της εφαρµογής των ανοικτών 

προσκλήσεων και σε άλλες περιπτώσεις στελέχωσης οµάδων εργασίας ή 

έργου ή ανάθεσης ειδικών καθηκόντων σε εµπειρογνώµονες. 

 

� Ενηµέρωση/ Εκπαίδευση 

 

 

• Εκπαίδευση Υπαλλήλων:  Να εκπαιδευτούν οι εργαζόµενοι στα ΚΕΠ, να 

εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες αλλά και όσοι υπάλληλοι 

ασχολούνται µε θέµατα επικοινωνίας και διαχείρισης υποθέσεων.  

 

• Εκπαίδευση Νέων Πολιτών - Παιδιών: Να υπάρχει µια ενηµέρωση των 

βιβλίων που να αναφέρει ποιες είναι οι τωρινές πρακτικές της 

δηµοκρατίας. Να ενταχθεί στο µάθηµα που αφορά στην εκπαίδευση των 

νέων πολιτών των παιδιών σε σχέση µε θέµατα δηµοκρατίας. 

 

• ∆ράσεις - εκδηλώσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης: Να 

υλοποιηθούν δράσεις - εκδηλώσεις ενηµέρωσης και εκπαίδευσης στο 

αντικείµενο των νέων σχέσεων κράτους πολίτη και ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας. 

 

 

 

 

� Θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 
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• Επαναπροσδιορισµός του Θεσµικού Πλαισίου Επικοινωνίας, Ενηµέρωσης και 

∆ιαχείρισης Υποθέσεων  Πολιτών 

 

• Κανόνες/λειτουργικές απαιτήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς 

απαντούν και ανταποκρίνονται στα αιτήµατα των πολιτών (καταγγελίες, 

παράπονα, ερωτήµατα).  

 

 

• Όροι προστασίας; Όροι προστασίας από  δίωξη για συκοφαντική δυσφήµιση. 

 

 

 

� Αρχές ∆εοντολογίας / Κανόνες  

• Να τεθούν κανόνες/λειτουργικές απαιτήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι 

φορείς απαντούν και ανταποκρίνονται στα αιτήµατα των πολιτών 

(καταγγελίες, παράπονα, ερωτήµατα).  

• Nα υπάρξει ένας κώδικας ώστε να µπορούµε να υποστηρίζουµε τους 

πολίτες µε µέτρα προστασίας 

• Να καθορισθεί η διαδικασία ενηµέρωσης των πολιτών για την εξέλιξη της 

υπόθεσής τους.  



           

Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια 

Συµµετοχή  
 

 

ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ  42 

 

 

4. Προτεραιότητες Φορέων για την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση-

∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια Συµµετοχή  
 

Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα και για να ενισχυθεί η ∆ιαφάνεια και η 

∆ηµόσια Συµµετοχή προτείνεται ένα σύνολο παρεµβάσεων τόσο σε θεσµικό, 

τεχνικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, προκειµένου: 

a. να εµπλουτιστεί το σύνολο των ανοιχτά διαθέσιµων πληροφοριών, 

διοικητικών πράξεων, αποφάσεων, και να εξασφαλιστεί η συνεχής 

ανανέωση και επικαιροποίησή  

b. να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η ποιότητα των διαθέσιµων στοιχείων 

c. να θωρακισθεί θεσµικά και επιχειρησιακά η παροχή και διάθεση των 

διοικητικών πράξεων, αποφάσεων, διαβουλεύσεων, και δεδοµένων της 

διοίκησης 

d. να συγκεντρωθεί, να τεκµηριωθεί και να είναι προσβάσιµο από ενιαίο 

σηµείο το σύνολο των διοικητικών πράξεων, αποφάσεων, διαβουλεύσεων, 

και δεδοµένων της διοίκησης 

e. να δηµιουργηθεί κουλτούρα ανοικτής διάθεσης της πληροφορίας, 

ανοικτών διαβουλεύσεων και ανοικτής επικοινωνίας 

f. να εξασφαλισθεί η ανάδραση της διοίκησης στις υποθέσεις των πολιτών, 

στις διαβουλεύσεις αλλά και σε κάθε µορφή ανοικτής επικοινωνίας των 

πολιτών   

� Πολιτικές 

• ∆ιακήρυξη Αρχών για την Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση.  

o ∆ιακήρυξη Αρχών για τη ∆ιαφάνεια, την Ανοικτή Επικοινωνία, τις 

∆ιαβουλεύσεις  

• Πλαίσιο και κανόνες για τις διαβουλεύσεις και την επικοινωνία µε τη 

διοίκηση.   

• Πολιτική και  θεσµική παρέµβαση “Open by default”. 

 

• Συνεργασία Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα ∆ιαφάνειας. 

 

• Ενίσχυση της έρευνας, συνεργασία µε ερευνητικές οµάδες, και αξιοποίηση 

των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προσπαθειών σε θέµατα 

∆ιαφάνειας, Ανοικτής Επικοινωνίας, Συµµετοχής, Συνεργασίας, 

∆ιαβουλεύσεων. 
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� Προτεινόµενες Θεσµικές και Κανονιστικές Ρυθµίσεις 

 

• Βελτίωση του Θεσµικού Πλαισίου ∆ιάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας. 

Ειδικότερα το Άρθρο 5 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, 

Ν.3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου 

τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» και ο Νόµος 3979/2011 «Για 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» µε κατάλληλες 

τροποποιήσεις ώστε να µην απαιτείται η έκδοση πολλών επιπλέον 

νοµοθετικών πράξεων εφαρµογής. 

 

• Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας µε προτεραιότητα την Οµογενοποίηση 

των διατάξεων για τις δηµόσιες δαπάνες και την Ενοποίηση 

πληροφοριών ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

Ενίσχυση του ρόλου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε 

περιπτώσεις άρνησης πρόσβασης σε δηµόσιες πληροφορίες και 

Ηλεκτρονική Συνεργασία των ελεγκτικών οργάνων. 

 

• Επίτροπος Πρόσβασης στην Πληροφόρηση 

 

• Πλαίσιο αδειοδότησης δηµόσιας πληροφορίας. 

 

• Κώδικας Πρόσβασης στην ∆ηµόσια Πληροφορία. 

 

• Ρύθµιση Προτεραιοτήτων  ενεργειών των υπηρεσιών 

 

 

� Τεχνική ∆ιάσταση 

• Ενιαίο σηµείο Πρόσβασης: 

 

o  στις ∆ιοικητικές Πράξεις  το ∆ι@ύγεια  

o στη ∆ιοικητική Πληροφορία το data.gov  

o στις  ∆ιαβουλεύσεις το OpenGov  

 

• Κοινές τεχνικές  πρόσβασης στην ∆ιοικητική Πληροφόρηση 
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• Σύνδεση Συστηµάτων Πχ. ∆ιασύνδεση του ∆ι@ύγεια, µε άλλα 

πληροφοριακά συστήµατα και Μητρώα. 

• Ανάπτυξη βασικών συστηµάτων πχ. ∆ηµοσίευση Εσόδων Εξόδων του 

κράτους, Ηλεκτρονική παρακολούθηση Προϋπολογισµού, Μητρώο για 

Τελεσιδίκως Αυθαίρετα,  Μητρώο δεσµευµένων Ιδιοκτησιών κλπ. 

� Επιχειρησιακή και Οργανωτική ∆ιάσταση  

• Επέκταση του ∆ιαύγεια στις ∆ικαστικές Αποφάσεις 

• Έγκαιρη Ανάρτηση, Προσδιορισµός  ∆ιάρκειας Ανάρτησης 

• Πληρότητα και Ποιότητα ∆εδοµένων, Ανάρτηση Περίληψης Πράξης 

από Εκπαιδευµένο Προσωπικό 

• Προτυποποίηση, Κωδικοποίηση, Εύκολη Αναζήτηση, Ανάλυση 

Περιεχοµένου, Ανωνυµοποίηση ∆εδοµένων, Αυτοµατοποίηση για 

παροχή φιλικών και χρήσιµων πληροφοριών  

• Ανοικτά Οργανογράµµατα στη ∆ιοίκηση 

• ∆ιαφάνεια και ∆ιασφάλιση Ατοµικών ∆ικαιωµάτων  

• Εξασφάλιση πόρων 

• Εξασφάλιση Καλής Λειτουργίας, Κωδικοποίηση, Κοινές 

Μεθοδολογίες 

• Συντονισµός 

 

� Αλλαγή Κουλτούρας και ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

• Συστηµατικοί Μέθοδοι ∆ιάχυσης και Επικοινωνίας 

 

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µέσω κατάλληλης εκπαίδευσης, 

σωστής, αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού. 

 

• Εµπλοκή όλων των διοικητικών επιπέδων πχ. ΟΤΑ, Περιφέρειες κλπ. 

 

• Η Ανοικτή Πληροφορία ως Ελεγκτικός Μηχανισµός 
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• Ανάδειξη διοικητικής Γνώσης 

 

• Προσέγγιση και  κινητοποίηση των πολιτών 

 

• Υιοθέτηση συστήµατος παιγνιοποίησης και Τεχνικές Συµµετοχής 

 

• Επιβράβευση-Ανταµοιβή ως Κίνητρο  

 

• Ανάδειξη Καλών Πρακτικών και Εφαρµογών 

� Προτεινόµενες Αρχές   

 

• Πρόσβαση ανοιχτή σε όλους 

 

• ∆ηµοσίευση Πρωτογενών ∆εδοµένων 

 

• Αµεσότητα 

 

• Καθολικότητα Εφαρµογής ∆ιαφάνειας και ∆ιαβουλεύσεων 

 

• Ανοικτή Πρόσβαση 

 

• Συναίνεση 

 

• Όχι διακρίσεις 

 

• Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

 

• Χρήση ανοικτών προτύπων 

 

• Ανοικτή Επικοινωνία 

 

• Κανόνες ∆εοντολογίας-Εµπιστοσύνης 

 

• Συνεργασία όχι Συγκυβέρνηση 

 

• Ελληνικό Βrand Name για τις ∆ιαβουλεύσεις και την Ανοικτή 

∆ιακυβέρνηση όπως πχ. µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες 

 

• Ανάδραση 
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5. Προτάσεις για το σχέδιο ∆ράσης OGP 
 

Προτάσεις στην ενότητα «∆ιαφάνεια και ανοικτή πρόσβαση στα δηµόσια 

έγγραφα» 

• Στόχος: Θεσµικό Πλαίσιο για την ∆ιαφάνεια 

• Χρήση της ∆ι@ύγειας υποχρεωτικά στη ανάρτηση όλων των 

εγγράφων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

• Στόχος: Θεσµικό πλαίσιο για την ανοιχτή πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα  

• Open by default. Όλα τα δηµόσια έγγραφα θα είναι ανοικτά 

διαθέσιµα εκτός αν επιβάλλονται σηµαντικοί λόγοι να είναι κλειστά το 

οποίο θα επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη νοµοθετικής ρύθµισης 

• Linked Data. Όλα τα δεδοµένα της δηµόσια διοίκησης θα 

διασυνδέονται. 

• Στόχος: Επίτροπος Πληροφορίας 

• Καθιέρωση του Επιτρόπου για την πρόσβαση στην  Πληροφορία. 

Προτάσεις στην ενότητα «∆ηµόσια Συµµετοχή στη διακυβέρνηση και τη Λήψη 

Αποφάσεων» 

• Στόχος Συµµετοχικότητα 

• Όλα τα νοµοσχέδια που είναι να συζητηθούν και να ψηφισθούν από 

την Βουλή θα είναι διαθέσιµα στο opengov για διαβούλευση 

• Όλη η επικοινωνία των κειµένων διαβούλευσης µεταξύ των 

υπηρεσιών των φορέων της δηµόσιας διοίκησης θα γίνεται µέσω του 

opengov 

• Εκπαιδευτικές δράσεις στο δηµόσιο τοµέα αλλά και στην δηµόσια 

εκπαίδευση για την προώθηση της ιδέας της διαβούλευσης και της 

δηµόσιας συµµετοχής. 

• Στόχος Λογοδοσία 

• Όλες οι εκθέσεις των ελεγκτικών µηχανισµών θα είναι διαθέσιµες 

δηµόσια. Η πρόσβαση στους ελεγκτικούς µηχανισµούς στην Ελλάδα 

γενικά θα είναι ελεύθερη στους πολίτες και υπάρχει και αντίστοιχη 

υποχρέωση των ελεγκτικών µηχανισµών να πληροφορούν τους 

πολίτες εφόσον αυτοί το ζητήσουν για τον έλεγχο που διενεργείται. 
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6. Παράρτηµα  
  

Πίνακας Συµµετεχόντων 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αγγελόπουλος Γεώργιος 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Βαλέλης Αρτέµιος 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) Βλάχου Ευαγγελία 

ΕΚ∆∆Α Βλάχου Βάσω 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βούλγαρη ∆ώρα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γαλούκας Στυλανός 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Γεωργοπούλου Βαρβάρα  

 NCSR “Demokritos” Γιαννακόπουλος Γιώργος 

ΕΚΠΑ  Γκούσκος  ∆ηµήτρης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ∆ηµητρίου  Ανδρέας 

ΥΠΑΝ/Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  e-Procurement ∆ηµογέροντας ∆ηµήτρης 

Γενικός Επιθεωρητής 

∆ουλαδίρης Νίκος 

Opengov 

∆ρύστελλα Κρυσταλλία 

ΑΣΕΠ Ζαραφέτα Ελένη 

ΕΚ∆∆Α Ζούλιας Εµµανουήλ 

ΥΠΑΝ/Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θεοδωρακάκου Αφροδίτη 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Θεοχάρης Χάρης 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ -ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΕΕ∆∆) Θωµαϊδου  Μαργαρίτα  

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Καπόπουλος ∆ηµήτρης 

ΕΚΠΑ  Καραµαγκιώλη Εβίκα 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Καρδασιάδου Ζωή 



           

Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαφάνεια και ∆ηµόσια 

Συµµετοχή  
 

 

ΕΚΔΔΑ- ΜΟΤΕΚ  48 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ 

 NCSR “Demokritos” Καρκαλέτσης  Βαγγέλης 

ΕΕΛ/ΛΑΚ Καρούνος Θόδωρος  

ΕΚ∆∆Α Κοζάρη  Ανατολή 

ΥΠΑΝ/Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κοµνηνός Στέφανος 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κονίδα Αλεξάνδρα 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κορύζης ∆ηµήτρης 

ΕΚ∆∆Α Κουζέλης ∆ηµοσθένης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κουτσοµητόπουλος Μάριος  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ Λίτης ∆ηµήτρης 

ΜΟ∆ ΑΕ Μπούρας Χρήστος 

Open Knowledge Foundation Ελλάδος  Μπράτσας Χαράλαµπος 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νταλάκου Βασιλική 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) Πανταζής  Σάκης 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Παπαδοπούλου Ευγενία 

ΣΕΠΕ Παπαρίδου Παναγιώτα 

ΕΚ∆∆Α Παπαστυλιανου Αναστασία 

OGP Πρίφτης  Αθανάσιος 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Πρωτόπαππας Μάριος  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ρουτζούνη Αθανασία 

ΑΣΕΠ Σασσιάκος Κωνσταντίνος 

ΕΚ∆∆Α Σιαχάµη ∆ήµητρα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σούλης  Κωνσταντίνος 
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΘΕΤΟ  ΟΝΟΜΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σούρλας Γιώργος 

ΕΚ∆∆Α Στούκος ∆ηµήτρης 

ΕΜΠ Στρατηγέα Αναστασία 

ΕΚ∆∆Α Τερζή Κονδύλω 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τσιτσίµης Ιωάννης 

ΚΤΠ ΑΕ Τσώνης Πέτρος 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Χανιωτάκη Ελένη 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Χαραλαµποπούλου Νικολέτα 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΣ 

ΜΟΝΑ∆Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

 

mtk@ekk.gr 
 


