OGP - WORKSHOP II - “Ανοικτή Διακυβέρνηση – Διαφάνεια και Δημόσια Συμμετοχή”, 17/2/2014
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
A. Διαφάνεια και ανοικτή πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα
1.

Διαφάνεια στην λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Δι@ύγεια, ΕΣΗΔΗΣ)
Πώς βλέπουμε το Δι@ύγεια και το ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλ. Δημ Συμβάσεων) σε δύο χρόνια;
Ποιος ο ρόλος τους στην λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και πως μπορεί
αυτός αν ενδυναμωθεί περαιτέρω;
• Τι θέλουμε να προστεθεί, τι να αλλάξει;
• Δι@ύγεια και “Κοινοβουλευτική Διαφάνεια”.
2. Λογοδοσία, λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού
• Προτάσεις για την οργανωμένη συμμετοχή των πολιτών.
• Προτάσεις συνεργασίας Ελεγκτικών Φορέων με τους Πολίτες για περισσότερη λογοδοσία.
• Θέσπιση επίσημων διαδικασιών για την αδιάβλητη και διαφανή λειτουργία των Ελεγκτικών
Φορέων, δημοσιοποίηση στοιχείων ελέγχων.
3. Ανοικτή διάθεση - Κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών
• Προτεραιοποίηση στην ανοικτή διάθεση διοικητικών διαδικασιών. Ποιες διοικητικές διαδικασίες
ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες και τις επιχειρήσεις;
• Ευκρινής απεικόνιση των υποχρεώσεων και απόδοση αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκομένων σε
κάθε διοικητική διαδικασία.
• Η δημοσιοποίηση διοικητικών διαδικασίων σε ιστότοπο του Δημοσίου (ένα κεντρικό σημείο, ή
αποκεντρωμένα ανά φορέα) να έχει νομική και δεσμευτική ισχύ στις συναλλαγές πολιτών /
επιχειρήσεων με το Δημόσιο (τόσο όσον αφορά την κάθε διαδικασία, όσο και για την μετέπειτα
επίλυση διαφορών).
• Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
•
•

B. Δημόσια συμμετοχή στη διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων
Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία νομοθετικών προτάσεων
Πρόταση για θέσπιση διαδικασίας συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υπογραφών για συζήτηση
προτάσεων / νομοσχεδίων από τη Βουλή. Όταν θα συγκεντρώνεται συγκεκριμένος αριθμός
υπογραφών να υποχρεώνεται η Βουλή να συζητήσει την πρόταση, και μάλιστα σε
προδιαγεγραμμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 μήνας) από τη συγκέντρωση των υπογραφών.
• Ποιοι (ηλεκτρονικοί) τρόποι θα γίνονται δεκτοί; Ποιοι έγχαρτοι; Άλλοι τρόποι;
2. Οργάνωση διαβουλεύσεων
• Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση; (διαδικασία moderation, έκθεση αποτελεσμάτων, αξιοποίηση
σχολίων κ.α.)
• Πώς θα μπορούσε να οργανωθεί και να βελτιωθεί η διαδικασία;
• Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των σχολίων;
• Μπορούμε να θεσμοθετήσουμε ελάχιστη χρονική διάρκεια διαβούλευσης;
• Γίνεται να υπάρχει απάντηση σε κάθε σχόλιο;
• Μπορούμε να βελτιώσουμε την διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης επιτρέποντας δεύτερο,
τρίτο ή και περισσότερα άτομα να προσυπογράψουν μία άποψη που διατυπώθηκε;
• Κανόνες για να δημοσιεύεται ένα σχόλιο (ή να απορρίπτεται). Οι κανόνες πρέπει να είναι
δημοσιευμένοι, διαθέσιμοι στο opengov, και γνωστοί σε όλους.
• Πώς βλέπουμε το opengov.gr σε δύο χρόνια; Τί θέλουμε παραπάνω;
3. Ανοικτή Επικοινωνία με τους πολίτες, διαχείριση υποθέσεων πολιτών (θεσμικό πλαίσιο και
διοικητικές διαδικασίες)

1.

•

