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Εισαγωγικό Σημείωμα 
Η Ελλάδα συμμετέχει από το 2012 στην διεθνή εθελοντική πρωτοβουλία 

“The Open Government Partnership (OGP)” διαμορφώνοντας και 
υλοποιώντας ήδη δύο σχέδια δράσης (2012-2014, 2014-2016) ενώ έχει ήδη 

υποβάλει το τρίτο σχέδιο δράσης (2016-2018). Στόχος των παρελθόντων αλλά και του παρόντος 

σχεδίου δράσης είναι να δεσμευτεί η Ελληνική Κυβέρνηση προς τους πολίτες για δράσεις που 

έχουν να σχετίζονται με πολιτικές που προωθούν την διαφάνεια, την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην διακυβέρνηση, καθώς και για την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών με στόχο την ενίσχυση της ανοικτής διακυβέρνησης.  

Tο δεύτερο σχέδιο δράσης έδινε έμφαση στο άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων στο κοινό. 

Αυτό επρόκειτο να επιτευχθεί μέσα από ένα σύνολο δεσμεύσεων που αφορούσαν την 

υλοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων αλλά και νομικών και διοικητικών 

αλλαγών. Επιπρόσθετα, σημαντικό μέρος του σχεδίου δράσης περιελάμβανε δεσμεύσεις που 
αποτελούσαν τη συνέχιση προσπαθειών που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου σχεδίου 

δράσης με στόχο την αύξηση της δημόσια συμμετοχής. Αυτές περιλάμβαναν βελτιώσεις στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαύγεια και στον ιστοχώρο διαβουλεύσεων του www.opengov.gr. 

Πρόσθετες δεσμεύσεις ανελήφθησαν για τη συνέχιση των εργασιών που είχαν αρχίσει στη 

διάρκεια του πρώτου σχεδίου δράσης σχετικά με τη δημοσίευση φορολογικών και γεωχωρικών 

δεδομένων.  

Επιπλέον, σχεδιάστηκαν νέες δεσμεύσεις για τη διευθέτηση θεμάτων ακεραιότητας της 

δημόσιας διοίκησης και λογοδοσίας, οι οποίες περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες με σκοπό να 

ενισχύσουν τη διαφάνεια στην πλήρωση θέσεων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, τη 

δημοσιοποίηση οργανογραμμάτων δημοσίων φορέων, και την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών 

σωμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Σημαντικό μέρος του δεύτερου σχεδίου δράσης αποτέλεσε η συμμετοχή της Βουλής των 

Ελλήνων που πρότεινε δεσμεύσεις δομημένες σε 3 θεματικές ομάδες, γεγονός που αντανακλά 

την επιθυμία της Βουλής να είναι η ίδια αποκλειστικά υπεύθυνη για το συντονισμό της 

εφαρμογής αυτών των δεσμεύσεων. 

Με το παρόν κείμενο, η Ελλάδα αυτοαξιολογείται αναφορικά με την πρόοδο των δεσμεύσεων 
της αναφορικά με το σχέδιο Δράσης 2014-2016. Ένα σχέδιο δράσης το οποίο κλήθηκε να 

υλοποιήσει η χώρα εν μέσω συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης αλλά και συνεχών εκλογικών 

αναμετρήσεων (Ευρωεκλογές 2014, Εθνικές Εκλογές Ιανουάριος 2015 και Σεπτέμβριος 2015) 

γεγονότα που επέδρασαν σαφώς στην πλήρη υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων. 
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Σύνοψη: Πρόοδος Δεσμεύσεων  
Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία OGP καλούνται στον τέλος της περιόδου να 

συντάξουν μία έκθεση αυτοαξιολόγησης. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το σχέδιο δράσης 2014-2016 

με μερική επιτυχία και κάποια στατιστικά παρουσιάζονται κάτωθι. 

Σημαντικό ρόλο για την βελτίωση της απόδοσης του σχεδίου δράσης σε σχέση με την 

ενδιάμεση αξιολόγηση από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αναφοράς (IRM) αποτέλεσε το γεγονός 

ότι ολοκληρώθηκαν πληροφοριακά συστήματα τα οποία και έδωσαν την δυνατότητα στην 

υλοποίηση κάποιων δεσμεύσεων.  Για την έκδοση της παρούσας έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 

τα κάτωθι βήματα: 

1. Σε συνέχεια της σύστασης της Ομάδας έργου για την Ανοικτή Διακυβέρνηση  (ΑΔΑ: 

ΨΒΔ2465ΦΘΕ-Θ2Η απόφαση), πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εμπλεκόμενους 

φορείς κατόχους των δεσμεύσεων και με παρουσία του IRM όπου και αναλύθηκε η 

εξέλιξη των δεσμεύσεων από την πλευρά τους.  

2. Ακολούθως στάλθηκε επιστολή στους εμπλεκόμενους φορείς μαζί με ένα πρότυπο 
καταγραφής εξέλιξης δέσμευσης προς συμπλήρωση. 

3. Η Ομάδα Έργου έλαβε την εξέλιξη των δεσμεύσεων και με βάση αυτές συνέταξε την 

παρούσα έκθεση.   

Αυτοαξιολόγηση Δεσμεύσεων - Με μία ματιά 

 

 
 

 

Καταληκτικά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το 2014-2016 

ολοκληρώθηκε με σχετική επιτυχία παρά τις αντίξοες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και των 

πολιτικών αλλαγών. Αρκετές από τις δεσμεύσεις ικανοποιήθηκαν και αρκετές άλλες 

μεταφέρθηκαν στο επόμενο σχέδιο δράσης. Κάτωθι παρουσιάζονται αναλυτικά οι δεσμεύσεις 

όπως αυτές αυτοαξιολογήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς. 



Έκθεση Αυτοαξιολόγησης για το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης 2014-2016 

 5 

Κάτωθι γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των δεσμεύσεων έτσι όπως τις αξιολόγησαν οι 

φορείς υλοποίησης. 

 

Α. ∆εσµεύσεις για Ανοικτή Κυβέρνηση 

∆έσµευση 1: Θεσµική θωράκιση και τεχνολογική αναβάθµιση του Προγράµµατος 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 1: Θεσμική θωράκιση και τεχνολογική 

αναβάθμιση του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 01/10/2014 - 

31/06/2016 

Νέα  

Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Φ. Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
(Πληροφορίες: Νικολέτα 

Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος του 

Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής 

Διακυβέρνησης και Καινοτομίας) 

Τίτλος Υπηρεσίας Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ηλ. Ταχυδρομείο diavgeia@yap.gov.gr  

Τηλέφωνο 2131313088 

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

Συνεργασία με το σύνολο των φορέων της 

δημόσιας διοίκησης για εφαρμογή του νέου 

Προγράμματος. 

Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Στόχος Δέσμευσης Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και 

της λογοδοσίας μέσα από τη βελτίωση του 

νομοθετικού πλαισίου και τη διεύρυνση 

εφαρμογής συστημάτων που προάγουν τις 

διαφανείς διαδικασίες στη δημόσια 

διοίκηση. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Ενεργοποίηση του ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ, με 

βελτιωμένες δυνατότητες πρόσβασης του 

πολίτη στα δημόσια έγγραφα που τον 
ενδιαφέρουν και λοιπές δυνατότητες . 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

• Ως προς το πρώτο και το δεύτερο 

ορόσημο, ο νόμος 4210/21.11.2013 με 

το άρθρο 23 είχε ήδη τροποποιήσει το 
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Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (όπως 

είχε ήδη τροποποιηθεί από το Ν. 

4057/2012, ΦΕΚ Α/ 54). Στο πλαίσιο 

αυτό υλοποιήθηκαν όλες οι σχετικές 

βελτιώσεις για το ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ στο 

πλαίσιο της σχετικής σύμβασης. Στις 10 

Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε  η 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

του νέου πληροφοριακού συστήματος " 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ " για το σύνολο των υπόχρεων 
φορέων 

Για τα ανωτέρω, εκδόθηκαν οδηγίες με την 

αριθ. ΥΑΠ/Φ..40/3404/2.6.2014 (ΑΔΑ: 

ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο  

• Ως προς το τρίτο ορόσημο, η μελέτη δεν 

υλοποιήθηκε και οι σχετικές ανάγκες 

καλύφθηκαν στο πλαίσιο του της 

συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό έργο 

“YourDataStories”, ένα Ευρωπαϊκό έργο 
με πολλούς εταίρους που αφορά στη 

δημιουργική χρήση των δεδομένων για 

την αφήγηση ιστοριών. 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

Με τις νέες ρυθμίσεις ενδυναμώνεται το 

Πρόγραμμα Διαύγεια με την παροχή 

πληρέστερης διαφάνειας της δράσης της 

Διοίκησης την ενίσχυση της ισχύος των 

αναρτημένων εγγράφων και τον 

εμπλουτισμό των δυνατοτήτων 

απλούστευσης των διαδικασιών των 

δημόσιων φορέων. 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο: 
Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη:Χ 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης Δεκέμβριος 2014: Πλήρης ένταξη και 

επιχειρησιακή λειτουργία των φορέων στο 

νέο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Επόμενα βήματα Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4305/2014, 

με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 10Β στο 

Ν. 3861/2010, και στο οποίο επιχειρείται η 

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσο 

αφορά στη διαχείριση του δημόσιου 
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χρήματος, με τη θέσπιση της υποχρέωσης  

δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων 

δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που 

επιχορηγούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 

από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με 
ποσό άνω των 3.000 ευρώ ετησίως. 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

 

∆έσµευση 2: ∆ηµόσια συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή:  Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής   
Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης:  Δέσμευση 2: Δημόσια συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων   
Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: Οκτώβριος 

2014 – Ιούνιος 2016 

Νέα  

  

Φορείς Υλοποίησης  Υλοποίηση: Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).  

Υποστήριξη: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ)   

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Συντονιστής: Μονάδα Τεκμηρίωσης και 

Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) 

  
Τίτλος Υπηρεσίας Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  
Ηλ. Ταχυδρομείο  mtk@ekdd.gr   
Τηλέφωνο  +30 213 306 384   

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

 Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

 Χ   

Κατάσταση Δέσμευσης Μερικώς Υλοποιημένη 

Στόχος Δέσμευσης  

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης  
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 Ενίσχυση της διαδικασίας 

διαβουλεύσεων νομοσχεδίων σε όλα τα 

επίπεδα (νομικό, επιχειρησιακό, τεχνικό).  

 

Θεσμικό:  
Ενίσχυση του υπάρχοντος θεσμικού 

πλαισίου. 

 

 

 

 

 

Τεχνικό:  

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

www.opengov.gr να αποτελεί το κεντρικό  
Σημείο πληροφόρησης και διεξαγωγής 

διαβουλεύσεων για όλο τον δημόσιο 

τομέα. 

 

 

 

 

 

Να ενισχυθούν οι μηχανισμοί διάχυσης 

διαβουλεύσεων 
 

Επιχειρησιακό: 

 

Εισαγωγή νέου κώδικα (μεθοδολογίας) 

διαβούλευσης που θα ισχύει για όλους 

τους δημόσιους φορείς. 

 

Υιοθέτηση ελαχίστου χρόνου 

διαβούλευσης για όλες τις διαβουλεύσεις.  

 
Ανάδειξη καλώς πρακτικών. Ανάλυση 

διαβουλεύσεων με μεγάλη συμμετοχή. 

 

Ταυτοποίηση διαβουλεύσεων και 

υποβληθέντων νομοσχεδίων. Να υπάρχει 

διασύνδεση ανάμεσα στην 

πραγματοποιηθείσα διαβούλευση και στο 

τελικό νομοσχέδιο (θα 

συμπεριλαμβάνεται και πίνακας 

αποτελεσμάτων με τις προτάσεις και τη 
δημόσια διαβούλευση που ελήφθησαν 

υπόψη). Υιοθέτηση των ίδιων κωδικών 

διαβούλευσης και κωδικών άρθρων 

  

 

 

 

Αναμένεται αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου για υποχρεωτικότητα 

ανάρτησης διαβουλεύσεων στο 

opengov.gr  

(Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης) 

 

 

  

Έχει ισχυροποιηθεί η ασφάλεια τους 

σχετικού ιστοτόπου και προχωράει η 
«αποκέντρωση», η δυνατότητα δηλαδή που 

δίνεται στον ιστότοπο για την εισαγωγή 

διαβουλεύσεων από τους επισπεύδοντες σε 

δημόσια διαβούλευση. Η σχετική δέσμευση 

είναι γέφυρα στο 3ο σχέδιο Δράσης 2016-

2018 (ΕΚΔΔΑ). 

 

 

Ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί 

ενημέρωσης μέσω Facebook και twitter. 
 

 

 

Αναμένεται στην νέα νομοθετική 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

 

 

 
Η σχετική δέσμευση είναι γέφυρα στο 3ο 

Σχέδιο Δράσης 2016-2018 (ΕΚΔΔΑ) 

 

 

Η σχετική δέσμευση είναι γέφυρα στο 3ο 

Σχέδιο Δράσης 2016-2018 (ΕΚΔΔΑ) 
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ψηφισθέντων νομοσχεδίων για την άμεση 

συσχέτιση. 

 

Προτυποποίηση εκθέσεων διαβούλευσης. 

 
Ετήσια αποτίμηση διαβουλεύσεων. 

 

Εκπαίδευση και αξιοποίηση στελεχών. 

 

 

 

 

 

 

Υιοθέτηση μηχανισμών για την 
προσέγγιση και την κινητοποίηση των 

πολιτών, Στην διαδικασία αυτή θα 

επιδιωχθεί η εμπλοκή φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών.  

 

Δομημένη επικοινωνία με όλες τις ομάδες 

ενδιαφέροντος. 

 

Σταδιακή ένταξη των διαβουλεύσεων σε 

περιφερειακό/τοπικό επίπεδο (δήμοι) σε 
ζητήματα που άπτονται της 

καθημερινότητας του πολίτη. 

 

  

 

 

Υλοποιήθηκε, υπάρχει επεξεργασία για 

βελτίωση του μορφότυπου εκθέσεων 

(ΕΚΔΔΑ). 
 

Έχει ξεκινήσει με στόχο να γίνει σχετικό 

πιστοποιημένο πρόγραμμα, λόγω του 

μεγάλου αριθμού επιμορφωμένων η σχετική 

δέσμευση είναι γέφυρα στο 3ο Σχέδιο 

Δράσης 2016-2018 (ΕΚΔΔΑ) 

 

 

Έχουν διεξαχθεί ημερίδες οι οποίες έχουν 

διαδοθεί μέσω live streaming από την 
ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ. Επίσης έχουν 

συνταχθεί σχετικά κείμενα στο ενημερωτικό 

δελτίο του ΕΚΔΔΑ το οποίο διαχέεται σε όλο 

το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό κοινό του 

ΕΚΔΔΑ. 

 

 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της ΜΟΤΕΚ 

ΕΚΔΔΑ έχουν δημιουργηθεί δίαυλοι 

επικοινωνίας με φορείς οι οποίοι αναρτούν 
δημόσιες διαβουλεύσεις συμβάσεων, 

τεχνικών προδιαγραφών κ.α. Έτσι έχουμε 

συνεργασία με την Επιτροπή Προμηθειών 

Υγείας, την Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων 

συμβάσεων και άλλους φορείς. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Πληρέστερη, αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της Ανοικτής Διαβούλευσης, 

υλοποιώντας πληρέστερα το σκοπό αυτής. Η 

ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στην 

συνείδηση των πολιτών και η ανοικτότητα 

του κράτους κατά την νομοθετική 
διαδικασία επιφέρει συνολική βελτίωση 

στην κατοχύρωση των συνταγματικών 

δικαιωμάτων. Οι πολιτικές της ανοικτότητας 

εξυπηρετούνται αν τα θεσπισμένα εργαλεία 

λειτουργούν αποτελεσματικά και 

πληρέστερη λειτουργία της Ανοικτής 

Διαβούλευσης βοηθά στην διάχυση της 

Ανοικτότητας.  

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

Η σχετική δέσμευση είναι γέφυρα στο 3ο 

Σχέδιο Δράσης 2016 – 2018 (ΕΚΔΔΑ).  

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο: 
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Μερικώς: Χ 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης 2018  

Επόμενα βήματα Υλοποίηση της δέσμευσης σύμφωνα με όσα 

έχουν μεταβιβαστεί ωε γέφυρα στο 3ο 

Σχέδιο Δράσης 2016 – 2018 (ΕΚΔΔΑ).  

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

 

Β. Ανοικτά ∆ηµόσια ∆εδοµένα 

∆έσµευση 1: Ενσωµάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για την επαναχρησιµοποίηση της 
πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 1: Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για 

την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 01/07/2014 - 

30/06/2015 

Νέα  

Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Φ. Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(Πληροφορίες: Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, 

υπάλληλος του Τμήματος Διαφάνειας, 

Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας) 

Τίτλος Υπηρεσίας Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ηλ. Ταχυδρομείο diavgeia@yap.gov.gr  

Τηλέφωνο 2131313088 

Κυβέρνηση, Υπουργεία Συνεργασία με Υπουργείο Πολιτισμού, 

Υπουργείο Παιδείας 

Άλλοι 

εμπλεκόμε

νοι Κοινωνία των Πολιτών, 

Ιδιωτικός Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Στόχος Δέσμευσης Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2013/37/EU 

2003/98/EΚ για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία 

PSI) αποσκοπούσε στο να  καταστούν οι 

πληροφορίες του δημόσιου τομέα 

διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση τόσο 

για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, 

σε μηχαναγνώσιμα πρότυπα και ανοιχτές 
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άδειες  χρήσης. Περαιτέρω διαφάνεια και 

επανάχρηση τόσο από πολίτες και 

επιχειρήσεις. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2013/37/EU 

2003/98/EΚ για την περαιτέρω χρήση στο 

εθνικό νομοθετικό πλαίσιο 
 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης Ενσωματώθηκε με το κεφ. Α του Ν. 
4305/2014 «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 

3448/2006 (Α΄ 57), ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 
 

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: 

• Κατοχυρώθηκε η αρχή της εξ ορισμού 
ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 

χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων του δημόσιου τομέα (open 

by default), 

• Κατοχυρώθηκε ειδική διαδικασία 

καταγραφής και αξιολόγησης των 

συνόλων των εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων οι οποίοι εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Νόμου 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη:Χ 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης Οκτώβριος 2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31.10.2014)  

Επόμενα βήματα Διοικητικές ενέργειες και ενημερωτικές 

ημερίδες για την εφαρμογή της 

προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας 

από όλους τους φορείς, την ενίσχυση της 

περαιτέρω χρήσης, σύμφωνα με το σχέδιο 

δράσης το οποίο περιλαμβάνεται στην 

ετήσια έκθεση για τα ανοικτά δεδομένα και 

κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων 
(https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-

content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%

CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-

%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%

CE%B7.pdf )  
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Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

• Θεσμικό πλαίσιο: http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio 

• Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων, η 

οποια κατατέθηκε και συζητήθηκε στη Βουλή, διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-

content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-

%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 

 
 

∆έσµευση 2: Κανονιστικές παρεµβάσεις για τη διαχείριση και διάθεση ανοικτών δεδοµένων 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 2: Κανονιστικές παρεμβάσεις για τη 

διαχείριση και διάθεση ανοικτών δεδομένων 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 01/12/2014 - 

30/06/2015 

Νέα  

Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Φ. Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(Πληροφορίες: Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, 
υπάλληλος του Τμήματος Διαφάνειας, 

Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας) 

Τίτλος Υπηρεσίας Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ηλ. Ταχυδρομείο diavgeia@yap.gov.gr  

Τηλέφωνο 2131313088 

Κυβέρνηση, Υπουργεία Συνεργασία με το σύνολο των φορέων Άλλοι 
εμπλεκόμε

νοι 
Κοινωνία των Πολιτών, 

Ιδιωτικός Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Στόχος Δέσμευσης Προώθηση κανονιστικών παρεμβάσεων οι 

οποίες θα διευκολύνουν την περαιτέρω 
διάθεση ανοικτών δεδομένων που 

διαχειρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες υπό το 

φως του νέου θεσμικού πλαισίου 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Έκδοση οδηγιών - Δημοσιοποίηση πλαισίου 

αδειοδότησης δημοσίων δεδομένων -  

οδηγός ανοικτής διάθεσης δεδομένων  

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης • Αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για 

την εφαρμογή του ν.4305/2014 με 

την ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2016 (ΑΔΑ: 
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ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) εγκύκλιο 

• Ως προς το ζήτημα της 

αδειοδότησης, προβλέπεται στο 

άρθρο 7 του Ν. 4305/ 2014 και στο 
πλαίσιο της προαναφερόμενης 

εγκυκλίου σελ 13 αναφέρεται ότι «Oι 

φορείς του δημόσιου τομέα 

ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 

ανοικτές τυποποιημένες άδειες, οι 

οποίες συμμορφώνονται με το 

εθνικό δίκαιο περί διανοητικής 

ιδιοκτησίας και το δίκαιο των 

συμβάσεων, καθώς και με τις 

συνιστώμενες διατάξεις περί 
αδειοδότησης. Στο παράρτημα Γ της 

εγκυκλίου αναλύονται ενδεικτικά 

διαθέσιμες αδειοδοτήσεις. 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

• Σαφείς οδηγίες και πλαίσιο για την 

εφαρμογή του Ν. 4305/2014 από το 

σύνολο των φορέων 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη:Χ 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης Ιανουάριος 2015 - ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2016 

(ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) εγκύκλιο 

Επόμενα βήματα Ειδικότερη ενημέρωση σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαία 
 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

• Θεσμικό πλαίσιο: http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio 

• Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων, η οποια 

κατατέθηκε και συζητήθηκε στη Βουλή, διαθέσιμη στη διεύθυνση 

https://diavgeia.gov.gr/blog/wp-

content/uploads/2016/04/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-

%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 

 

∆έσµευση 3: Υλοποίηση πλατφόρµας για την κεντρική διάθεση ανοικτών δεδοµένων του 
∆ηµοσίου τοµέα 

 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 3: Υλοποίηση πλατφόρμας για την κεντρική 

διάθεση ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου τομέα 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 01/06/2014 - Νέα  
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30/06/2015 

Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Φ. Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(Πληροφορίες: Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, 

υπάλληλος του Τμήματος Διαφάνειας, 
Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας) 

Τίτλος Υπηρεσίας Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ηλ. Ταχυδρομείο opendata@yap.gov.gr  

Τηλέφωνο 2131313088 

Κυβέρνηση, Υπουργεία  Άλλοι 

εμπλεκόμε
νοι 

Κοινωνία των Πολιτών, 

Ιδιωτικός Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Στόχος Δέσμευσης Διάθεση ανοικτών δεδομένων του δημοσίου 

από ένα κεντρικό σημείο  

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Στα πλαίσια της εφαρμογής και λειτουργίας 

του έργου G-Cloud Datacenter του Ελληνικού 

Δημοσίου προβλεπόταν η υλοποίηση και η 
εφαρμογή ενός νέου κεντρικού σημείου 

συγκέντρωσης, αποθήκευσης, αναζήτησης 

και διάθεσης ανοικτών δεδομένων και 

διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης Στο πλαίσιο του ν. 4305/2014, στο άρθρο 10 

ο ιστότοπος www.data.gov.gr 

θεσμοθετήθηκε ως το «Μητρώο Ανοικτών 

Δεδομένων του Δημοσίου». Αν και η 

υλοποίηση του έπρεπε να είχε γίνει στο 

πλαίσιο του G-Cloud Datacenter, λόγω 

καθυστέρησης ανάπτυξης του 
συγκεκριμένου έργου, υλοποιήθηκε με ίδια 

μέσα και τυχόν επιπλέον λειτουργικότητες 

θα ενσωματωθούν όταν ενταχτεί στο G-

CLOUD 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

Έχει ήδη σημειωθεί ραγδαία αύξηση στα 

αναρτηθέντα σύνολα δεδομένων (πάνω από 

2200 το Σεπτέμβρη του 2016, συγκριτικά με 

47 τον Ιούλιο του 2015), ενώ αναμένεται και 

περαιτέρω αύξηση του αριθμού των 

συνόλων δεδομένων και βελτίωση της 

ποιότητας τους. 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο: 
Μερικώς: 
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Ολοκληρωμένη:Χ 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης Ιούνιος 2015 – Ολοκληρώθηκε ο 

ανασχεδιασμός της πλατφόρμας με ίδια 

μέσα 

Επόμενα βήματα Εμπλουτισμός με νέα σύνολα δεδομένων 

από τους φορείς 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

• Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του Δημόσιου Τομέα: www.data.gov.gr 

• Οδηγός διαχειριστή φορέα: 

http://www.data.gov.gr/files/UserGuide_data.gov.gr.ver.1.0.pdf  

• Θεσμικό πλαίσιο: http://www.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio  

 
 

∆έσµευση 4: Ανοικτή διάθεση γεωχωρικών δεδοµένων 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ανοικτά Δεδομένα 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Ανοικτή Διάθεση Γεωχωρικών Δεδομένων 

Λήξη Δέσμευσης: Ιούνιος 2016 Συνεχιζόμενη από το προηγούμενο σχέδιο 

Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ΕΘΕΓ, ΕΚΧΑ ΑΕ, 

ΓΥΣ.  Συνεργασία με Υπουργείο Μεταφορών, 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο 

Οικονομικών, ΥΔΜΗΔ 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 
Υπουργεία 

ΕΘΕΓ, ΕΚΧΑ ΑΕ, ΓΥΣ.  Συνεργασία με 
Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, Υπουργείο Οικονομικών, ΥΔΜΗΔ 

Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Στόχος Δέσμευσης H διάθεση ανοικτών γεωχωρικών 

δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας 

Διοίκησης σε ανοικτό μορφότυπο, σε 

επεξεργάσιμη μορφή και στη βάση τεχνικών 

προδιαγραφών διαλειτουργικότητας που 

ορίζονται στο πλαίσιο της Οδηγίας 

2007/2/ΕΚ και στη συνέχεια από το Εθνικό 

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 
Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
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Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) θα αναλάβει 

τον κεντρικό συντονισμό όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης που διαχειρίζονται / παράγουν / 

διαθέτουν γεωχωρικά δεδομένα, 
προκειμένου αυτά να διατίθενται δημόσια 

σε επεξεργάσιμη μορφή και ανοικτό 

μορφότυπο. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΚΑ θα 

προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες 

νομοθετικές παρεμβάσεις και στον 

καθορισμό της επιχειρησιακής διαδικασίας. 

Τα γεωχωρικά δεδομένα θα αναρτηθούν 

μέσω του ιστότοπου της Εθνικής Υποδομής 

Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) από το 

ΥΠΕΚΑ και από τους φορείς που διαθέτουν 
τα προς ανάρτηση γεωχωρικά δεδομένα, 

ακολουθώντας τα τεχνικά πρότυπα και 

διαδικασίες που θα οριστούν. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 

δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί λόγω 

αδυναμίας συντονισμού των εμπλεκομένων 

φορέων. 

Τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας ενημέρωσαν πως υπάρχουν 

θεσμικά και εκτελεστικά προβλήματα, 

ειδικά έπειτα από την κατάργηση του ΟΚΧΕ. 
Προκειμένου να ξεκινήσει να υλοποιείται 

μία τέτοια ενέργεια απαιτείται να 

διαμορφωθεί το οργανόγραμμα του 

Υπουργείου το οποίο αναμένεται μέχρι και 

το τέλος του 2016. 

Απαιτούνται και επιπλέον θεσμικές 

παρεμβάσεις ώστε οι πάροχοι γεωχωρικών 

δεδομένων να υποχρεούνται να εντάξουν τα 

δεδομένα τους σε μία πλατφόρμα ανοικτών 
διαθέσιμων δεδομένων. Το οικείο 

νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή ο Ν.3882/2010 

είναι πολύ γενικός και υπάρχει πρόβλημα 

στην εφαρμογή που στην πράξη τον καθιστά 

ανενεργό  

Αναφορικά με το geodata.gov.gr 

αναγνωρίζεται η ύπαρξη του αλλά σύμφωνα 

με το ΥΠΕΚΑ αποτελεί μία ανεπίσημη 

προσπάθεια και όχι έγκυρη, αν και υπάρχει. 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 
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Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: Χ 

Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

 

∆έσµευση 5-Ανοικτή διάθεση πολιτιστικών δεδοµένων 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης:  Δέσμευση 5-Ανοικτή διάθεση πολιτιστικών δεδομένων 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 

__/__/__2015__ - __/__/____ 

Νέα  

  

Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου 

Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας 

Πολιτιστικών Αγαθών/ Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο 2131322100 

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

 Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης Οι δράσεις μέσω των οποίων θα επιτευχθεί 

η δέσμευση υλοποιούνται.  

Ειδικότερα τα δύο μεγάλα έργα  - η 
ψηφιοποίηση και διάθεση ως ανοικτών 

δεδομένων των κινητών μνημείων του 

Εθνικού Αρχείου Μνημείων και το 

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο  είναι δύο 

οριζόντιες δράσεις που υλοποιούνται από το 

ΥΠΠΟΑ και συνεχίζονται απρόσκοπτα,  

καθώς χρηματοδοτήθηκαν κατ΄ αρχήν από 

το ΕΣΠΑ 2007-2014 και ως 

τμηματοποιημένες δράσεις θα συνεχιστούν 
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με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-20120. Ωστόσο 

δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός 

του Σχεδίου Δράσης 2014-2016. Στο πλαίσιο 

υλοποίησης των δύο αυτών πράξεων έχει 

υπογραφεί Σύμφωνο Αποδοχής όρων για 
την ένταξής τους στο Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» που ήταν και ο φορέας 

χρηματοδότησής τους, μεταξύ του ΥΠΠΟΑ 

και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης προς 

εφαρμογή του «Πλαισίου Οδηγιών, 

Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας 

και Ανοικτών Δεδομένων», βάσει των 

καθορισμένων εθνικών προτεραιοτήτων και 

Ευρωπαϊκών Πολιτικών στον τομέα του 

ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 
 Η τροποποίηση του Ν. 3448/2006 έχει ήδη 

ολοκληρωθεί  με την ψήφιση του Ν 

4305/2014,όπου υπάρχει και η πρόβλεψη 

για την πολιτιστική πληροφορία. Ήδη το 

ΥΠΠΟΑ έχει εκδόσει και την σχετική 

κανονιστική Υ.Α. για τον καθορισμό των 

συνόλων δεδομένων του ΥΠΠΟΑ  (ΑΔΑ 

6ΘΕΑ4653Π4-ΣΦΡ).  

Στόχος Δέσμευσης Στόχος είναι να δοθούν ως ανοικτά και 

διασυνδεδεμένα δεδομένα: 

Το σύνολο της πληροφορίας σε σχέση με τη 

θέση, είδος, περιγραφή και λειτουργία των 
μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών 

ανοικτών στο κοινό της χώρας και  

το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των κινητών 

και ακινήτων μνημείων της χώρας. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Το ΥΠΠΟΑ έχει στη διάθεσή του πληθώρα 

δεδομένων που εμπίπτουν στους ορισμούς 

της δημόσια πληροφορίας και τα οποία θα 

διατεθούν προς περαιτέρω χρήση 

προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινό 

εθνικό πολιτιστικό προϊόν. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης Δεν έχει ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια 

δεν μπορεί να αξιολογηθεί. 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 
 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Περιορισμένο: Χ 

 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα Οι κύριες δράσεις που θα έχουν ως 
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αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων της 

δέσμευσης έχουν περιληφθεί στη νέα 

δέσμευση για το σχέδιο δράσης 2016-2018. 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

 

 

 

 

 

∆έσµευση 6: Ανοικτή διάθεση δεδοµένων εξωχώριων εταιρειών 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Ανοικτή διάθεση δεδομένων εξωχώριων εταιρειών 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 30/06/2014 - 

31/03/2015 

Νέα  

Φορείς Υλοποίησης Υπουργείο Οικονομικών 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας Υπουργείο Οικονομικών 

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

(Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων) 

Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

Στόχος Δέσμευσης Ο βασικός στόχος από τη δημοσίευση 

δεδομένων που αφορούν στις εξωχώριες 

εταιρείες είναι η ενίσχυση της διαφάνειας 

και της λογοδοσίας. Οι εξωχώριες εταιρείες, 

όσον αφορά στα στοιχεία ίδρυσης και 
λειτουργίας τους, τα οποία και δεν είναι 

διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, τα τελευταία 

χρόνια βρίσκονται διαρκώς στη 

δημοσιότητα με αρνητικό κυρίως τρόπο 

εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς και 

σκανδάλων. Η δημοσιοποίηση στοιχείων για 

στατιστικούς λόγους (απολογιστικά) θα 

υποστηρίξει λειτουργικά τον δεύτερο κύριο 

στόχο, αυτόν την λογοδοσίας, και αφορά 

τους επίσημους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Το Υπουργείο Οικονομικών θα διαθέσει τη 
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λίστα όλων των «Αλλοδαπών Νομικών 

Πρόσωπων και αντιστοίχων οντοτήτων» με 

έδρα στην Ελλάδα σε επεξεργάσιμη μορφή. 

Η πληροφορία που θα δημοσιευθεί θα 

εμπεριέχει: Α.Φ.Μ., Στοιχεία Διεύθυνσης 
στην Ελλάδα, Στοιχεία Δραστηριοτήτων 

(ΚΑΔ), Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος καθώς 

και αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί 

στη Φορολογική Διοίκηση για την Μητρική 

στην αλλοδαπή όπως: Α.Φ.Μ. της Έδρας 

στην αλλοδαπή, Χώρα έδρας, 

Δραστηριότητα μητρικής, Στοιχεία 

Διεύθυνσης έδρας στην αλλοδαπή, Διακοπή 

Εργασιών ή στο αν η επιχείρηση δεν 

παρουσιάζει συναλλακτική ή όποια άλλη 
κίνηση, φορολογικού ενδιαφέροντος, επί 

του παρόντος ή σε δεδομένη περίοδο 

αναφοράς Η πληροφορία αυτή θα είναι 

άμεσα προσπελάσιμη και θα ενημερώνεται 

σε (τουλάχιστον) μηνιαία βάση. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Δεν έγινε εφικτή η υλοποίηση της 

δέσμευσης λόγω μη διαμορφωμένου 

θεσμικού πλαισίου. 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: Χ 

Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα Εισαγωγή δέσμευσης στο 3ο σχέδιο δράσης 

2016-2018 με στόχο να επιλύσει θεσμικά 
προβλήματα. 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

∆έσµευση 7: Ανοικτή διάθεση κρίσιµων συνόλων δεδοµένων 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Ανοικτή διάθεση κρίσιμων συνόλων δεδομένων 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 

__/__/____ 

Νέα  

  

Φορείς Υλοποίησης Φορολογικά δεδομένα: Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων 
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(ΓΓΔΕ), Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)  

Εμπορικά δεδομένα, δεδομένα δημοσίων 

συμβάσεων και έργων: Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού  

Δεδομένα εργασίας, ασφάλισης και πρόνοιας: 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομίας 

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο 2103742070 

Κυβέρνηση, Υπουργεία ΥΔΜΗΔ, Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ. 

Καταναλωτή (ΓΓΚ), Γ.Γ. Εμπορίου (ΓΓΕ), Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ΗΔΙΚΑ 

Άλλοι 

εμπλεκόμεν

οι 

Κοινωνία των Πολιτών, 

Ιδιωτικός Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

Στόχος Δέσμευσης Στόχος είναι η διάθεση αυτών των συνόλων 

δεδομένων ως ανοικτά δεδομένα, στον κεντρικό 

portal data.gov.gr. Τα δεδομένα αυτά θα είναι 

σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. csv, xml, rdf), και 

θα διατίθενται προς επαναχρησιμοποίηση χωρίς 

περιορισμούς 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η δέσμευση αφορά τη διάθεση ανοικτών 

συνόλων δεδομένων που αφορούν τους τομείς 
της φορολογίας, του εμπορίου και των 

δημοσίων έργων και συμβάσεων. Για την 

διάθεση αυτών των συνόλων δεδομένων σε 

ανοικτή μορφή δεν απαιτούνται νομοθετικές 

ρυθμίσεις και οι μόνοι ουσιαστικοί περιορισμοί 

έχουν να κάνουν με την τεχνική υλοποίηση και 

ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Υπήρξε μερική υλοποίηση. Ποιο συγκεκριμένα 

και αναφορικά με τον φορολογικό μηχανισμό 

ισχύει: 

 

Η απόδοση των Δ.Ο.Υ. έχει υλοποιηθεί και είναι 

διαθέσιμη από τον ιστοχώρο: 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/target/

2014/3/ 

Ωστόσο τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στο 

data.gov.gr 

 

Το πλήθος φορολογικών Ελέγχων και 

παραβάσεων με γεωγραφική κατανομή δεν έχει 

υλοποιηθεί 
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Η ανάλυση του δημοσίου προϋπολογισμού ανά 

ΚΑΕ έχει υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμο στον 

ιστοχώρο data.gov.gr 

http://data.gov.gr/dataset/ektelesh-

proypologismoy-febroyarioy-2016 
http://www.mnec.gr/images/ektelesi_dudget_ia

n_2016.pdf 

 

Στατιστικά για το οικονομικό έγκλημα. Δεν 

υλοποιήθηκε. 

 

Στατιστικά στοιχεία για φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, για ΦΠΑ και φόρους κεφαλαίου: Δεν 

υλοποιήθηκε 

 
Δεδομένα Συμβάσεων από το ΚΗΜΔΗΣ και το 

ΕΣΗΔΗΣ:  

ΜΕΡΙΚΩΣ. Τα δεδομένα από το ΚΗΜΔΗΣ είναι 

διαθέσιμα σε μη επεξεργάσιμη μορφή στο 

σχετικό ιστοχώρο (https://goo.gl/VWGqOU) 

 

Δεδομένα για έργα χρηματοδοτούμενα από το 

ΕΣΠΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Τα δεδομένα από το ΕΣΠΑ είναι πλέον 

διαθέσιμα στον ιστοχώρο 
http://www.anaptyxi.gov.gr αλλά και στο 

data.gov.gr http://data.gov.gr/dataset/erga-

espa-anaptyxi και έχουν αξιοποιηθεί από την 

Κοινωνία των Πολιτών για μελέτες: 

http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=

projects 

http://www.dianeosis.org/2016/02/ta-noumera-

tou-espa/ 

https://github.com/dianeosis 

 
Παρατηρητήριο διδάκτρων Γενικής Γραμματείας 

Καταναλωτή. ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ. Τα 

δεδομένα είναι  διαθέσιμα τόσο στο data.gov.gr 

(http://data.gov.gr/dataset/parathrhthrio-

didaktrwn) όσο και στον ειδικό ιστοχώρο της  

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

(http://app.gge.gov.gr/http://www.businessport

al.gr/search_auto.php) 

 

Δεδομένα από το ΓΕΜΗ: ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 
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Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε:  

Περιορισμένο:  

Μερικώς: Χ 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

 
 

Γ. Ακεραιότητα και Λογοδοσία 

 

∆έσµευση 1: Ανοικτές προσκλήσεις στελέχωσης για το δηµόσιο τοµέα 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ακεραιότητα και Λογοδοσία 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 1: Ανοικτές προσκλήσεις στελέχωσης για το 

δημόσιο τομέα 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 30/06/2016 - 

30/9/2015 

Νέα 

  

Φορείς Υλοποίησης Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης  

Στόχος Δέσμευσης Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής 

δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.  

Διορισμός των μελών της Επιτροπής για την 

επιλογή με διαφανή και ανοιχτή διαδικασία. 

Επιλογή βάσει διαφανών και αξιοκρατικών 

διαδικασιών (ανοιχτή πρόσκληση, ανοιχτή 

επιλογή μελών επιτροπής αξιολόγησης, 

αντικειμενικά εκ των προτέρων 

δημοσιευμένα κριτήρια, κοινή και διαφανής 
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διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, 

δημοσίευση αιτιολόγησης επιλογής).  

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Εισαγωγή ενός ανοικτού συστήματος 

επιλογής στελεχών επί θητεία για τον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε 

αντικατάσταση της μέχρι σήμερα 

διαδικασίας διορισμών σε θέσεις ευθύνης. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης  

 

 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: Χ  

Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα Έχει ενταχθεί στο 3ο Σχέδιο Δράσης για την 

Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018, μέσα 
από μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν.4369/2016, όπως 

ισχύει, με τον οποίο συνίσταται συνιστάται 

το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 

Δημόσιας Διοίκησης για την κάλυψη 

διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης στο 

Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,  

οι οποίες  ορίζονται από τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

 

∆έσµευση 2: ∆ηµοσίευση οργανογράµµατος δηµόσιας διοίκησης 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ακεραιότητα και Λογοδοσία 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 2: Δημοσίευση οργανογράμματος δημόσιας 

διοίκησης 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 30/6/2014 - 

31/12/2015 

Νέα  

Φορείς Υλοποίησης Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), Υπουργείο 

Οικονομικών. Αφορά το σύνολο Δημόσιας 

Διοίκησης. 
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Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης  

Στόχος Δέσμευσης Στόχος της δέσμευσης είναι να 

διευκολυνθούν οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις στην επικοινωνία τους με τους 

δημόσιους φορείς, καθώς και η ενίσχυση 

της διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε 

πληροφοριακά συστήματα των φορέων του 
δημοσίου. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η Ελληνική κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει 

όλο το οργανόγραμμα της δημόσιας 

διοίκησης μέχρι επίπεδο τμηματάρχη. Σε 

κάθε κόμβο του οργανογράμματος θα 

υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς 

και η περιγραφή των αρμοδιοτήτων του. Η 

βασική επιδίωξη είναι το οργανόγραμμα να 

διατίθεται δημόσια διαθέσιμο προς όλους, 

σε ανοιχτά και μηχαναγνώσιμα πρότυπα και 

να επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο, 
προκειμένου να λειτουργήσει και ως 

μητρώο φορέων της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης Η δράση έχει υλοποιηθεί μερικώς μέσα από 

το έργο της Διαύγειας, στο οποίο οι φορείς 

έχουν την διαδικασία δήλωσης του 

οργανογράμματος τους μέσα από το 

διαχειριστικό περιβάλλον. Καθώς δεν έχουν 

προβεί όλοι οι φορείς στη συγκεκριμένη 

ενέργειας και λόγω ζητημάτων υλοποίησης 

(σε τεχνικό επίπεδο), επιχειρείται να γίνει 

μέσα από την απογραφή ενώ υπάρχει και 
σχετική, σαφέστερη και οριζόντια δέσμευση 

στο 3ο Σχέδιο Δράσης 2016-2018. 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο:  
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Μερικώς: Χ 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα Έχει ενταχθεί στο 3ο Σχέδιο Δράσης για την 

Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

∆έσµευση 3: Συντονισµός και έλεγχος εφαρµογής της πολιτικής για την ανοικτή 
διακυβέρνηση 

 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ακεραιότητα και Λογοδοσία 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Συντονισμός και έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής για 

την ανοικτή διακυβέρνηση 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: 30/6/2014-

30/6/2015 

Νέα  

Φορείς Υλοποίησης Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Φ. Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(Πληροφορίες: Νικολέτα 

Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος του 

Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής 

Διακυβέρνησης και Καινοτομίας) 

Τίτλος Υπηρεσίας Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ηλ. Ταχυδρομείο diavgeia@yap.gov.gr  

Τηλέφωνο 2131313088 

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) 

Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ 

Στόχος Δέσμευσης Στόχος είναι η εξασφάλιση της ορθής 

εφαρμογής της πολιτικής και των αρχών της 
ανοικτής διακυβέρνησης μέσω των νέων 

οργανωτικών δομών εσωτερικού ελέγχου 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η ενίσχυση της λογοδοσίας και η 

καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς 

συναρτώνται άμεσα και με την ενδυνάμωση 

των ελεγκτικών λειτουργιών των φορέων. 

Στο πλαίσιο του συνολικού 

προγραμματισμού της Ελληνικής 
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κυβέρνησης για την αξιολόγηση και την 

αναδιάρθρωση των δομών των Κεντρικών 

Υπηρεσιών των Υπουργείων, θα 

θεσμοθετηθούν δομές Εσωτερικού Ελέγχου 

στην αποστολή των οποίων θα ενταχθεί ο 
έλεγχος συμμόρφωσης τόσο με τις 

θεμελιώδεις αρχές όσο και με την επιτυχή 

υλοποίηση των δράσεων ανοικτής 

διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν αναληφθεί 

από τον εκάστοτε φορέα 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης Υλοποιήθηκε, τουλάχιστον σε έναν 

ικανοποιητικό βαθμό μέσα από τη 

θεσμοθέτηση του Τμήματος Διαφάνειας, 

Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας 

στο ΠΔ 99/2014. Παράλληλα, στο νέο σχέδιο 

δράσης 2016-2018 υπάρχει δέσμευση για τη 

ψήφιση Νόμου-Πλαισίου  για Ανοικτή και 
Συμμετοχική Διακυβέρνηση 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: Χ 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα Στο νέο σχέδιο δράσης 2016-2018 υπάρχει 

δέσμευση για τη ψήφιση Νόμου-Πλαισίου 

 για Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

∆έσµευση 4: Αναδιοργάνωση ελεγκτικών σωµάτων και στρατηγική συµµαχία για 
καταπολέµηση της διαφθοράς 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Ακεραιότητα και Λογοδοσία 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 4: Αναδιοργάνωση ελεγκτικών σωμάτων και 

στρατηγική συμμαχία για καταπολέμηση της διαφθοράς 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 

__/__/____ 

Νέα 

  

Φορείς Υλοποίησης Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  
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Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

Πρώην Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) 

Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

Στόχος Δέσμευσης Δύο οι βασικοί στόχοι:  

Εκπόνηση μελέτης για την αναδιοργάνωση 

και την ενίσχυση των ελεγκτικών σωμάτων 

και εφαρμογή αυτής.  

Εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης στρατηγικής 

συμμαχίας με Αρχές και Υπηρεσίες Ελέγχου 

και καταπολέμησης της διαφθοράς και 

εφαρμογή αυτής.  

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η δέσμευση αποτελείται από δύο βασικά 
σκέλη: το πρώτο αφορά την ανάπτυξη 

στρατηγικής συμμαχίας με αρχές και 

υπηρεσίες ελέγχου και καταπολέμησης της 

διαφθοράς, και το δεύτερο την 

αναδιοργάνωση των ελεγκτικών σωμάτων. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δέσμευσης Διαπιστώθηκε ότι δεν υλοποιήθηκε και οι 

μελέτες δεν έχουν γίνει γιατί υπήρχε 

στρατηγικός επαναπροσδιορισμός. 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: Χ 

Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

 
 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 
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Δ. ∆εσµεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο 

∆έσµευση 1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρµόζονται στα νοµοσχέδια από την 
κατάθεσή τους µέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 1: Παρακολούθηση αλλαγών που 

εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο 

σύνολο. 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 

__/__/____ 

Νέα  

  

Φορείς Υλοποίησης Βουλή των Ελλήνων 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

 Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

Στόχος Δέσμευσης Στόχοι της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι 

οι ακόλουθοι:  

Η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα 

επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό των 

αλλαγών που επήλθαν σε ένα νομοσχέδιο 

κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του στις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στην 

Ολομέλεια μετά την ενσωμάτωση 

τροπολογιών, νομοτεχνικών βελτιώσεων και 

διορθώσεων.  

Η δυνατότητα δημοσίευσης του 

νομοσχεδίου σε μορφή αναγνώσιμη από 

μηχανές έτσι ώστε να μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν από άλλες 

εφαρμογές και ιστοσελίδες.  
 

Η διευκόλυνση της ανταλλαγής εγγράφων 

μεταξύ των μεταξύ των εμπλεκομένων 

υπηρεσιών (Κοινοβουλίου, Κυβέρνησης, 

Κοινωνίας των Πολιτών και ξένων 

Κοινοβουλίων).  

 Η σύνδεση με αυτοματοποιημένο τρόπο 

των σχετικών με το νομοσχέδιο 
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κοινοβουλευτικών εγγράφων (Πρακτικά 

Επιτροπών, Πρακτικά Ολομέλειας, εκθέσεις, 

αποτελέσματα ψηφοφοριών).  

 Η υποστήριξη πολλαπλών μορφών 

απεικόνισης (διαφορετικές εμφανίσεις του 

νομοσχεδίου για: ηλεκτρονική ιστοσελίδα, 

αντίγραφο σε χαρτί, ενσωμάτωση σε άλλο 

έγγραφο, αξιοποίηση από συστήματα που 

υποστηρίζουν ΑμεΑ).  

 Η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

διατήρησης των εγγράφων για χρήση τους 

στο μέλλον μέσω οποιασδήποτε 
τεχνολογίας.  

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας και 
εξέτασης των νομοσχεδίων στις 

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στη 

συνέχεια στην Ολομέλεια μέχρι την ψήφισή 

τους στο σύνολο επιφέρουν τροποποιήσεις 

στο αρχικό κείμενο των νομοσχεδίων που 

κατατέθηκε στη Βουλή. Η δέσμευση 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

τεκμηρίωση της νομοθετικής διαδικασίας, 

φιλοδοξώντας να επιτύχει την υιοθέτηση 
ενός συστήματος που παρακολουθεί την 

κατάσταση και το ιστορικό ενεργειών κατά 

την επεξεργασία των νομοσχεδίων από το 

Κοινοβούλιο, βοηθά στην παραγωγή των 

διαφορετικών εκδόσεών τους και επιτρέπει 

τη γρήγορη διανομή τους, τόσο εσωτερικά 

στα μέλη του Κοινοβουλίου, όσο και στο 

κοινό. Παράλληλα, χρησιμεύει ως έγκυρη 

βάση πληροφόρησης του Κοινοβουλίου και 

επιτρέπει στα μέλη του και στο κοινό να 
ανακτήσουν τις πληροφορίες που 

αναζητούν με έναν ακριβή και έγκαιρο 

τρόπο προάγοντας τις αρχές της 

κοινοβουλευτικής διαφάνειας. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Τα στελέχη της Βουλής των Ελλήνων 

ανέφεραν ότι διαπιστώνεται μερική 

υλοποίηση. Η δέσμευση έχει περάσει 

μερικώς στο 3ο Σχέδιο Δράσης 2016-2018. Η 

Βουλή ψάχνει πρότυπα και εξετάζει την 

υλοποίηση αυτών 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης  

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο:  

Μερικώς: Χ 
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Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα Η δέσμευση έχει περάσει μερικώς στο 3ο 

Σχέδιο Δράσης 2016-2018 

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

 

 

∆έσµευση 2: Επέκταση της ευχρηστίας και της λειτουργικότητας της ενότητας 
«Κοινοβουλευτική ∆ιαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 2: Επέκταση της ευχρηστίας και της 

λειτουργικότητας της ενότητας «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της 

Βουλής των Ελλήνων 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 

__/__/____ 

Νέα  

  

Φορείς Υλοποίησης Βουλή των Ελλήνων 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

Βουλή των Ελλήνων Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης  

Στόχος Δέσμευσης Η αυξημένη προσέλευση ενδιαφερομένων 

πολιτών παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης 

της συγκεκριμένης ενότητας τόσο σε 

θεσμικό, όσο και τεχνολογικό επίπεδο, και 

παράλληλα δύναται να ενισχυθεί η 

λογοδοσία. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η τεχνολογική αναβάθμιση της ενότητας με 
την παροχή ανοικτών δομημένων 

πληροφοριών πέραν των εγγράφων που ήδη 

αναρτώνται, θα επαυξήσει τη διαφάνεια και 

τη λογοδοσία. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων Δεν έχει υλοποιηθεί από την Βουλή. Ο 
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Δέσμευσης ιστοχώρος αναφορικά με την εν λόγω 

δέσμευση παραμένει στην υλοποίηση του 

2014. Ωστόσο η απαίτηση καλύπτεται από 

υλοποίηση που έχει γίνει από πρωτοβουλία 

Vouliwatch.  

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 
 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: Χ 
Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

∆έσµευση 3: Βελτιώσεις στην διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων και εφαρµογή 
νέων προτύπων-τεχνολογιών 
 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 3: Βελτιώσεις στην διαδικτυακή πύλη της 

Βουλής των Ελλήνων και εφαρμογή νέων προτύπων-τεχνολογιών 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 

__/__/____ 

Νέα / Συνεχιζόμενη από το προηγούμενο 

σχέδιο 

  

Φορείς Υλοποίησης Βουλή των Ελλήνων 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

 Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Στόχος Δέσμευσης Η παρούσα δέσμευση στοχεύει μέσω της 

επανεξέτασης και βελτίωσης της 

λειτουργικότητας της διαδικτυακής πύλης 

της Βουλής των Ελλήνων στην: 

 

Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας 
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και της διαφάνειας του Κοινοβουλίου και 

των μελών του.  

 Βελτίωση της γενικότερης εμπειρίας των 

χρηστών όσον αφορά την κατανόηση και η 

δυνατότητα χρήσης των κοινοβουλευτικών 

πληροφοριών.  

 Παρουσίαση με απλό και συστηματικό 

τρόπο των πληροφοριών/εγγράφων που 

σχετίζονται με την κοινοβουλευτική 

διαδικασία.  

 Εξασφάλιση της πληρότητας, ακρίβειας 

και εγκυρότητας των πληροφοριών.  

 Κατάργηση ή ελαχιστοποίηση των 

περιορισμών στην πρόσβαση των πολιτών 

στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες.  

 Υιοθέτηση πολιτικής που θα εξασφαλίσει 

ότι οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες 

παρέχονται με τη χρήση των αρχών 

«Ανοικτών Δεδομένων» υπό μορφή που 

επιδέχεται επεξεργασία από μηχανές.  

 Περαιτέρω διάχυση της κοινοβουλευτικής 

πληροφορίας σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Τα Ανοικτά Κοινοβουλευτικά Δεδομένα είναι 

μια από τις προκλήσεις για τη Βουλή των 

Ελλήνων ακολουθώντας το παράδειγμα 

άλλων Κοινοβουλίων παγκοσμίως. Πέραν 
αυτού, η σωστή δόμηση της πληροφορίας 

εξασφαλίζει ευρύτερη και ποιοτικότερη 

εμπειρία των χρηστών και τη συγκέντρωση 

όλων των απαραίτητων στοιχείων που 

αναζητούν σε συγκεκριμένα σημεία της 

διαδικτυακής πύλης.  

Η συγκεκριμένη δέσμευση απαιτεί την 

εφαρμογή βελτιώσεων στη διαδικτυακή 

πύλη της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με 
νέα πρότυπα που θα ανταποκρίνονται στα 

Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα (Open Data), τον 

εμπλουτισμό του περιεχομένου της, την 

ανάπτυξη εφαρμογών για ενδεχόμενη 

οπτική αναπαράσταση πληροφοριών και την 

εξέλιξη των εργαλείων αναζήτησης. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

 

 

 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης Σύμφωνα με τα στελέχη της Βουλής των 
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Ελλήνων, η δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί. 

Έχει γίνει η μελέτη (και διαβούλευση) και 

προωθείται εσωτερικά στην Βουλή. Επίσης 

γίνεται μία εντονότατη προσπάθεια 

εκπαίδευσης των πολιτών στην χρήση του 
υφιστάμενου site. 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: Χ 
Περιορισμένο: 

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

∆έσµευση 4: ∆ιάθεση στο κοινό ιστορικού κοινοβουλευτικού υλικού σε ψηφιακή µορφή 

 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης:  Δέσμευση 4: Διάθεση στο κοινό ιστορικού 

κοινοβουλευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 
__/__/____ 

Νέα  

  

Φορείς Υλοποίησης Βουλή των Ελλήνων 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

 Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΜΕΡΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Στόχος Δέσμευσης Η διάθεση, ανάδειξη, προβολή και διάθεση 

στο κοινό ψηφιακού υλικού, που αφορά 

στην κοινοβουλευτική – πολιτική ιστορία 

του τόπου μας και διαθέτει η Βιβλιοθήκη 
της Βουλής, μέσω σύγχρονων 

ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.  

Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της 

διαδικτυακής πύλης της Βουλής των 
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Ελλήνων και με άλλες μορφές ηλεκτρονικών 

εκδόσεων αρχείων κοινοβουλευτικού 

υλικού που μπορεί να διατίθενται και μέσω 

φορητών συσκευών είναι μια νέα 

διαδικασία που δεσμεύεται να εξετάσει και 
να υιοθετήσει η Βουλή. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η δέσμευση στοχεύει στον εμπλουτισμό του 
περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της 

Βουλής με τη δημοσίευση - σύμφωνα με τα 

ανοικτά πρότυπα - ψηφιοποιημένου υλικού 

που αφορά:  

 Στα Πρακτικά των συνεδριάσεων της 

Ολομέλειας από την Α’ Βουλευτική περίοδο 

μέχρι και την Η’ Βουλευτική περίοδο (9-12-

1974 έως και 22-8-1996)  

 Στις εισηγητικές εκθέσεις των 

νομοσχεδίων που κατατέθηκαν από το 1975 

έως και 1993.  

 

Επίσης, αποσκοπεί στη μερική μετατροπή 

κοινοβουλευτικών αρχείων σε ηλεκτρονικά 

βιβλία (e-books) και τη διάθεσή τους στο 

κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Διαπιστώθηκε μερική υλοποίηση. Στόχος 
είναι να υλοποιηθεί η διασύνδεση με το 

Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να 

αποκατασταθεί ψηφιακά το αρχείο με την 

αντίστοιχη τεκμηρίωση.  

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο: Χ 

Μερικώς: Χ 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

∆έσµευση 5: Ενίσχυση πολιτικής Κοινωνικών µέσων (Social Media) στο Κοινοβούλιο 

 

Απολογισμός Δέσμευσης 
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Θεματική Περιοχή: Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 5: Ενίσχυση πολιτικής Κοινωνικών μέσων 

(Social Media) στο Κοινοβούλιο 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 

__/__/____ 

Νέα  

  

Φορείς Υλοποίησης Βουλή των Ελλήνων 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας  

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

 Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

Στόχος Δέσμευσης Η συγκεκριμένη δέσμευση στοχεύει να 

ενισχύσει τον ρόλο των τριών πυλώνων που 

αφορούν στα κοινωνικά μέσα (ενημέρωση, 

εκπαίδευση, συμμετοχή), δημιουργώντας 

έναν ενιαίο και πιο συστηματικό 

επικοινωνιακό σχεδιασμό μεταξύ των τριών 

κοινωνικών μέσων συνδέοντάς τα με την 

έως τώρα έντυπη και δια ζώσης ενημέρωση, 
εκπαίδευση και συμμετοχή των πολιτών. 

Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής 
των κοινωνικών μέσων (social media) στο 

Κοινοβούλιο και η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που δύνανται να 

προσφέρουν τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά 

μέσα αποτελούν έναν από τους βασικούς 

στόχους της Βουλής των Ελλήνων. Η 

συστηματική και πιο οργανωμένη 

προσέγγιση των πολιτών, τόσο από πλευράς 

ενημέρωσης όσο και από πλευράς 
εκπαίδευσης και συμμετοχής τους, 

καθίσταται πλέον αναγκαία, δημιουργώντας 

τις συνθήκες για έναν πληρέστερο 

επικοινωνιακό σχεδιασμό. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Διαπιστώθηκε μερική υλοποίηση. 

Λειτουργούν κάποια κανάλια κοινωνικών 

δικτύων (πχ facebook, twitter) αλλά δεν 

έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 
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Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: 

Περιορισμένο:  

Μερικώς: Χ 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 

 

 

∆έσµευση 6: Ηλεκτρονική ∆ιάθεση Εκθεσιακών Συλλογών 
 

 

Απολογισμός Δέσμευσης 

Θεματική Περιοχή: Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο 

Αριθμός και Επωνυμία Δέσμευσης: Δέσμευση 6: Ηλεκτρονική Διάθεση Εκθεσιακών 

Συλλογών 

Έναρξη και Λήξη Δέσμευσης: __/__/____ - 

__/__/____ 

Νέα / Συνεχιζόμενη από το προηγούμενο 

σχέδιο 

  

Φορείς Υλοποίησης Βουλή των Ελλήνων 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου  

Τίτλος Υπηρεσίας Βουλή των Ελλήνων 

Ηλ. Ταχυδρομείο  

Τηλέφωνο  

Κυβέρνηση, 

Υπουργεία 

Βουλή των Ελλήνων Άλλοι εμπλεκόμενοι 

Κοινωνία των 

Πολιτών, Ιδιωτικός 

Τομέας 

 

Κατάσταση Δέσμευσης ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

Στόχος Δέσμευσης Η διεύρυνση της επικοινωνιακής πολιτικής 

του Κοινοβουλίου και η διάχυση της 

κοινοβουλευτικής και ιστορικής γνώσης στο 

σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως 

μορφωτικού επιπέδου, πολιτικής 

ταυτότητας, ηλικίας, τόπου διαμονής, 

γλώσσας ή άλλων παραγόντων αποκλεισμού 

και περιορισμού.  

Ενίσχυση της δυνατότητας προσέγγισης των 

πολιτών με πολιτιστικές συλλογές.  

Εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

διατήρησης των εκθεσιακών συλλογών.  
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Σύντομη Περιγραφή της Δέσμευσης Η Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα της Βουλής για 

τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

διοργανώνουν εκθέσεις που στοχεύουν στη 

μελέτη και την προώθηση των εννοιών της 

δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, 
της αναζήτησης της συλλογικής μνήμης και 

της συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας.  

Η μεταφορά των εκθέσεων σε ψηφιακή 

πλατφόρμα, η υιοθέτηση τεχνολογιών για 

την δημιουργία εικονικών επισκέψεων 

στους φυσικούς χώρους των εκθέσεων, η 

δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στις 

εκθέσεις μέσω του διαδικτύου και μέσω 

κινητών/φορητών συσκευών, προωθούν τη 

διάχυση της γνώσης και την κατανόηση της 
κοινοβουλευτικής λειτουργίας.  

Η ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης 

μεταξύ του Κοινοβουλίου και των πολιτών 

μέσα από μορφωτικές και πολιτιστικές 

δράσεις ενθαρρύνει την συμμετοχή τους στο 

Κοινοβουλευτικό γίγνεσθαι και ενισχύει την 

εξωστρέφεια του Κοινοβουλίου. 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων 

Δέσμευσης 

Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν 

έχει γίνει προμήθεια κάποιου ηλεκτρονικού 

εργαλείου, αλλά η Βουλή διερευνά τα 

διαθέσιμα open source. Την συγκεκριμένη 

στιγμή υπάρχουν κάποιες online 
δυνατότητες, ειδικά για τις τελευταίες 

εκθέσεις (foundation.parliament.gr). 

Μελλοντική αξιοποίηση Δέσμευσης 

 

 

 

Επίπεδο Ολοκλήρωσης Δεν ξεκίνησε: Χ 

Περιορισμένο:  

Μερικώς: 

Ολοκληρωμένη: 

Ημερομηνία Υλοποίησης Δέσμευσης  

Επόμενα βήματα  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορία για την Δέσμευση 
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Συµπεράσµατα 
 

Όπως αποτυπώθηκε και στην παρούσα έκθεση αυτοαξιολόγησης, η Ελλάδα παραμένει 

σταθερά προσηλωμένη στους στόχους, τις αρχές και τις αξίες της ανοικτής διακυβέρνησης, 

αναλαμβάνοντας σημαντικές ενέργειες για την δρομολόγηση της πραγμάτωσης των 
δεσμεύσεων οι οποίες αναλήφθηκαν στο δεύτερο σχέδιο δράσης.  

Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης κατέδειξε πτυχές όπου οι βασικές αρχές της ανοικτής 

διακυβέρνησης εμπεδώθηκαν ουσιαστικά στο πλαίσιο των διαδικασιών της δημόσιας 

διοίκησης. Η υιοθέτηση του θεσμικού πλαισίου για τα την περαιτέρω χρήση των ανοικτών 

δεδομένων, σε ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή οδηγία, καθώς και η ανάληψη ενεργειών σε 

επιχειρησιακό επίπεδο για το άνοιγμα των δεδομένων των φορέων του δημοσίου, με σημαία 

τον εμπλουτισμό του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr) με 

πληθώρα συνόλων δεδομένων βελτίωσε την πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενους νέα σύνολα 

δεδομένων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

ακεραιότητας και της λογοδοσίας καθώς και της ανάπτυξης εφαρμογών προστιθέμενης αξίας. 

Ορισμένες δεσμεύσεις δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην υλοποίηση τους. 

Κρίσιμα σύνολα δεδομένων άνοιξαν μερικώς (όπως στην περίπτωση των φορολογικών 

δεδομένων) ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση των δεσμεύσεων για 

διάφορους λόγους (δεδομένα εξωχώριων εταιριών). Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, και 

αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την πραγμάτωση των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης, 

όπως στην περίπτωση του Πολιτισμού και των γεω-χωρικών δεδομένων, οι δεσμεύσεις 

μεταφέρθηκαν στο νέο σχέδιο δράσης 2016-2018.  

Παράλληλα δεσμεύσεις αναφορικά με την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, οι 

οποίες δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθούν πλήρως ή με το βέλτιστο τρόπο, 
αναδιαμορφώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νέο σχέδιο δράσης, με σκοπό την υιοθέτηση μίας 

περισσότερο ολοκληρωμένης, και όχι αποσπασματικής προσέγγισης, για την ουσιαστική 

μεταρρύθμιση της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Ήδη και σε εφαρμογή του 3ου Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, τα πρώτα βήματα έχουν γίνει με τη θέση σε διαδικασία 

ανοικτού σχολιασμού – προδιαβούλευσης των βασικών αρχών ενός νέου νομοθετικού 

πλαισίου με στόχο τη ρύθμιση και την περαιτέρω προώθηση και εμπέδωση των πολιτικών για 

την Ανοικτή Διακυβέρνηση1. Ο στόχος του νόμου είναι να ρυθμίσει συνολικά και με 

ολοκληρωμένο τρόπο την θέσπιση και λειτουργία των πολιτικών για την Ανοικτή και 

συμμετοχική Διακυβέρνηση στο ελληνικό κράτος. Με αυτό τον τρόπο θα αλληλοσυνδεθούν 

υφιστάμενα εργαλεία και δυνατότητες με νέα που θα δημιουργηθούν ώστε να ενισχυθούν οι 
δημοκρατικοί θεσμοί, η διαφάνεια και η λογοδοσία του κράτους καθώς και η συμμετοχή των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής αυτών. 

Ολοκληρώνοντας, οι δεσμεύσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016-2018, βασίζονται στην εμπειρία από την 

εφαρμογή του προηγούμενου σχεδίου δράσης και θέτουν στόχους για άμεσες και λειτουργικές 

αλλαγές για μια νέα σχέση μεταξύ πολίτη και κράτους, θέτοντας όλες τις προϋποθέσεις  για την 

επιτυχή εφαρμογή τους στη συνέχεια, σε αγαστή συνεργασία με τους φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών. 

                                                   
1
 Προσβάσιμο στη διεύθυνση: 

http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%

CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-

%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/  


