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Μινυμα Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικών και  
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Χριςτόφορου Βερναρδάκθ 

 
Θ Ελλάδα παραμζνει ςτακερά προςθλωμζνθ ςτουσ ςτόχουσ, τισ αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ ανοικτισ 

διακυβζρνθςθσ, γεγονόσ το οποίο αποτυπϊνεται ςτθν ενεργι ςυμμετοχι ςτθν Ρρωτοβουλία για τθν 
Ανοικτι Διακυβζρνθςθ και κορυφϊνεται με τθ διαμόρφωςθ και υποβολι του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ 

για τθν περίοδο 2016-2018.  

Το τρίτο κατά ςειρά ςχζδιο δράςθσ, αποτζλεςμα ευρφτατθσ διαβοφλευςθσ, περιλαμβάνει ζνα πλζγμα 
δεςμεφςεων, ςε κεματικζσ – πυλϊνεσ για μια διαφανι και ανοικτι διοίκθςθ, θ οποία είναι προςβάςιμθ 
ςε κάκε πολίτθ. Οι δεςμεφςεισ αυτζσ, προερχόμενεσ, μεταξφ άλλων, από τισ κεματικζσ τθσ Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ, τθσ Ραιδείασ, τθσ Οικονομίασ, του Ρολιτιςμοφ, τθσ Δικαιοςφνθσ και τθσ Ναυτιλίασ, 
εντάςςονται ςτθν εξελιςςόμενθ πολιτικι για τθ διοικθτικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ, διαςφαλίηοντασ 
ότι θ ανοικτι διακυβζρνθςθ, θ διαφάνεια, θ ςυμμετοχι και θ λογοδοςία εξακολουκοφν να βρίςκονται 

ςτο επίκεντρο κάκε ςχετικισ ενζργειασ και πρωτοβουλίασ. Ραράλλθλα, για πρϊτθ φορά ςε εκνικό 
ςχζδιο αποδίδεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν προϊκθςθ τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθ ςε τοπικό επίπεδο, 
ενςωματϊνοντασ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όπου θ ςχζςθ πολιτϊν – 

δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι εγγφτερθ. 

Στο πλαίςιο αυτό, οι δεςμεφςεισ τθσ περιόδου 2016-2018 αποτελοφν ςτόχουσ για άμεςεσ και 
λειτουργικζσ αλλαγζσ για μια νζα ςχζςθ μεταξφ πολίτθ και κράτουσ, κζτοντασ όλεσ τισ προχποκζςεισ  
για τθν επιτυχι εφαρμογι τουσ ςτθ ςυνζχεια, ςε αγαςτι ςυνεργαςία με τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν. 

 
Μινυμα Αν. Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Εςωτερικών & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – 

τομζασ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Δθμιτρθ Σςουκαλά 
 

Οι δεςμεφςεισ που αφοροφν τθν Δθμόςια Διοίκθςθ ζχουν οριηόντιο χαρακτιρα και ςτοχεφουν ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ Διακιρυξθσ για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ για τθν Εφαρμογι των Στόχων Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ. Θ κζςπιςθ δράςεων και ρυκμίςεων με βάςθ τισ αρχζσ και τα εργαλεία τθσ Ανοικτισ 
Διακυβζρνθςθσ, ενιςχφουν τθν οικοδόμθςθ αποτελεςματικϊν κεςμϊν και τθν παροχι ποιοτικϊν και 

ουςιαςτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. Ζνασ νόμοσ – πλαίςιο για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ 
αποτελεί άμεςθ προτεραιότθτα και παράλλθλα με τισ υπόλοιπεσ δεςμεφςεισ, 
εγγυϊνται ζναν Δθμόςιο τομζα πιο διαφανι και πιο προςβάςιμο για όλουσ. 

 
Θ ςθμαςία των δεςμεφςεων που αφοροφν τθν διοικθτικι μεταρρφκμιςθ και τθ δθμόςια διοίκθςθ 

ςυνολικά, ζγκειται ςτθν οριηόντια και ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι τουσ ςε κάκε Υπθρεςία/φορζα του 
Δθμοςίου. Ειδικότερα θ κακιζρωςθ ψθφιακϊν οργανογραμμάτων για τθν πλθροφόρθςθ των πολιτϊν 
για το πωσ διαρκρϊνονται και λειτουργοφν οι υπθρεςίεσ του κράτουσ, κακϊσ και θ ειςαγωγι Οδθγϊν 

και προτυποποίθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςυνιςτοφν καινοτομία και τομι ςτθν λειτουργία τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα. 

 
Θ κζςπιςθ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία των 

πολιτικϊν Ανοικτότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, αποτελεί το κεςμικό εργαλείο για τθν προϊκθςθ τθσ 
Ατηζντασ τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ, θ οποία αποτελεί καίριο και χριςιμο εργαλείο υλοποίθςθσ  τθσ 

διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ για Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. 



3 
 

υγγραφικι Ομάδα 
Τα μζλθ τθσ ςυγγραφικισ ομάδασ αποτελοφν μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ 
(ΑΔΑ: ΨΒΔ2465ΦΚΕ-Κ2Θ), που λειτουργεί υπό το ςυντονιςμό του εκνικοφ εκπροςϊπου ςτον OGP , με 
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ςτουσ φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αλλά και το ελλθνικό Κοινοβοφλιο ςε ςυνεργαςία και με τουσ 
φορείσ και τισ οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των Ρολιτϊν. 
 
Ακαναςία  Ρουτηοφνθ 
Σφμβουλοσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
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Ανοικτι Διακυβζρνθςθ και μόνιμθ υπάλλθλοσ ςτο Τμιμα Διαφάνειασ, Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ και 
Καινοτομίασ τθσ  Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μεταρρυκμιςτικισ 
Ρολιτικισ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ. 
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Θα θζλαμε να ευχαριςτήςουμε όλα τα ςτελζχη των φορζων τησ Δημόςιασ διοίκηςησ, τησ Βουλήσ των 
Ελλήνων και των οργανώςεων τησ Κοινωνίασ των Πολιτών που ςυνεργάςτηκαν ςτη ςφνταξη των 

προσ ζνταξη δεςμεφςεων για την ανοικτή διακυβζρνηςη κατά την εκπόνηςη του παρόντοσ Σχεδίου 
Δράςησ. 

 
 
Ο ςχεδιαςμόσ του εξωφφλλου του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ πραγματοποιικθκε με τθν ευγενικι 
ςυμβολι τθσ Αργεντινισ (Undersecretary of Public Innovation and Open Government, Ministry of 
Modernization, Argentina) 

  
 
 
 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%942465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%982%CE%97
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I. Ειςαγωγι 

Οι αξίεσ και οι ςτόχοι τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ αποτελοφν προτεραιότθτα που διαχρονικά διαπνζει 
τθ ςτρατθγικι και τουσ ςτόχουσ όχι μόνο του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
αλλά και τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ ςτο ςφνολο τθσ. Θ ανοικτότθτα, θ ςυμμετοχικότθτα και θ 
λογοδοςία ςυνιςτοφν κεμελιϊδεισ αρχζσ οι οποίεσ  αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο για τθ χάραξθ και 
άςκθςθ των εκνικϊν πολιτικϊν. 

Αποκορφφωμα τθσ ρθτισ και ςαφοφσ προςιλωςθσ ςτθν υπεφκυνθ ανοικτι διακυβζρνθςθ  είναι θ 
ενεργι και αδιάλειπτθ, ιδθ από το 2012, ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτθ διεκνι ςυνεργατικι πρωτοβουλία 
του Open Government Partnership (OGP) και θ υιοκζτθςθ των αξιϊν τθσ, μζςω τθσ κατάρτιςθσ και 
εφαρμογισ των Εκνικϊν Σχεδίων Δράςθσ για τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ. 

Στθν παροφςα φάςθ, ολοκλθρϊκθκε θ διαμόρφωςθ και εκκινά θ εφαρμογι του τρίτου Εκνικοφ Σχεδίου 
Δράςθσ για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ για τθν περίοδο 2016 (βϋεξάμθνο) – 2018 (α’ εξάμθνο). Βαςικόσ 
άξονασ ςτον οποίο βαςίςτθκε θ κατάρτιςθ του νζου Σχεδίου Δράςθσ ιταν θ υιοκζτθςθ μίασ ανοικτισ, 
καινοτομικισ διαδικαςίασ για τθν ουςιαςτικι «ςυν-διαμόρφωςθ» του, μζςα από μία δομθμζνθ 
ςυνεργατικι διαδικαςία διαβοφλευςθσ ανάμεςα ςτουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ 
Κοινωνίασ των Ρολιτϊν. 

Οι δίαυλοι επικοινωνίασ και το ςφνολο των ςυνεργατικϊν διαδικαςιϊν που δρομολογικθκαν ςε 
αγαςτι ςυνεργαςία με φορείσ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν ανζδειξαν ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ 
όπου θ προϊκθςθ τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ουςιαςτικι 
ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν. 
Αξιοποιϊντασ τόςο τθ τεχνογνωςία των ςτελεχϊν τθσ Μονάδασ Υποςτιριξθσ (support unit) του OGP 
όςο και γειτονικϊν χωρϊν μελϊν ςτθν πρωτοβουλία OGP, δθμιουργιςαμε τισ προχποκζςεισ και, εν 
γζνει, γόνιμο ζδαφοσ για μία ανοικτι ςε όλουσ διαδικαςία ζτςι ϊςτε το νζο ςχζδιο δράςθσ να 
αποτελζςει προϊόν κοινισ και ςυλλογικισ προςπάκειασ τόςο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ όςο και των 
πολιτϊν. 

Απόρροια των διαδικαςιϊν είναι θ υιοκζτθςθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ το οποίο περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνεσ, μετριςιμεσ, ςαφϊσ οριοκετθμζνεσ, φιλόδοξεσ και χρονικά προςδιοριςμζνεσ 
δεςμεφςεισ. Οι δράςεισ αυτζσ καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, όπωσ προζκυψαν 
από τθν ευρφτατθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ που προθγικθκε και οι φορείσ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ καλοφνται να προβοφν ςτθν εμπρόκεςμθ υλοποίθςθ τουσ. Οι δεςμεφςεισ αυτζσ εντάςςονται 
ςτθν εξελιςςόμενθ πολιτικι για τθ διοικθτικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ, διαςφαλίηοντασ ότι θ ανοικτι 
διακυβζρνθςθ, θ διαφάνεια, θ ςυμμετοχι και θ λογοδοςία εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτο επίκεντρο 
κάκε ςχετικισ ενζργειασ και πρωτοβουλίασ. 

Υπογραμμίηεται, ότι για πρϊτθ φορά ςτο εκνικό ςχζδιο αποδίδεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν προϊκθςθ 
τθσ ανοικτισ διακυβζρνθςθ ςε τοπικό επίπεδο, ενςωματϊνοντασ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ςε 
περιφερειακό επίπεδο όπου θ ςχζςθ πολιτϊν – δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι εγγφτερθ. Ραράλλθλα, και 
αφοφ τζκθκε ςε ανοικτι δθμόςια θλεκτρονικι διαβοφλευςθ, το νζο ςχζδιο δράςθσ, ενςωματϊνοντασ 
και αυτι τθ χρονικι περίοδο δεςμεφςεισ για το «Ανοικτό Κοινοβοφλιο», ςε ςυνεργαςία με τθ Βουλι 
των Ελλινων, αποτζλεςε αντικείμενο ευρφτατθσ ςυηιτθςθσ ςε κοινι ςυνεδρίαςθ τθσ Διαρκοφσ 
Επιτροπισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Δικαιοςφνθσ και των Ειδικϊν Μόνιμων Επιτροπϊν 
κεςμϊν και Διαφάνειασ και Ζρευνασ και Τεχνολογίασ τθσ Βουλισ. 

Θ ςυμμετοχι ςτθν πρωτοβουλία OGP μζςω του νζου εκνικοφ ςχεδίου αποτελεί μία ακόμθ ευκαιρία για 
τθν ενεργοποίθςθ ενόσ χϊρου διαρκοφσ διαβοφλευςθσ και ςυνεργαςίασ με τθν κοινωνία των πολιτϊν 
για τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι τθσ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των δεςμεφςεων που 
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αναλαμβάνονται ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ για τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ. Συμμετζχοντασ, 
προτείνοντασ και υλοποιϊντασ, δίνεται ςτουσ πολίτεσ ουςιαςτικι δφναμθ, εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ τθσ 
ανοικτισ διακυβζρνθςθσ ςτθν πράξθ και διαμορφϊνοντασ μια ουςιαςτικι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ 
ανάμεςα ςτθ δθμόςιασ διοίκθςθ και τθν Κοινωνία των Ρολιτϊν. 

Μοντζλο Διοίκθςθσ του εκνικοφ χεδίου Δράςθσ: 

Ο οριςμζνοσ εκπρόςωποσ τθσ χϊρασ ςτθ διεκνι πρωτοβουλία ςυνεργαςίασ του OGP, ςυντονίηει τθν 
προϊκθςθ τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ και τθν υλοποίθςθ του εκνικοφ Σχεδίου 
Δράςθσ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που εξυπθρετεί το εκνικό Σχζδιο Δράςθσ είναι θ 
υιοκζτθςθ μοντζλου ενιαίασ διοίκθςθσ υλοποίθςθσ αυτοφ. Σκοπόσ είναι  θ παρακολοφκθςθ και ο 
ςυντονιςμόσ υλοποίθςθσ των επί μζρουσ δεςμεφςεων ϊςτε να τθρείται το χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογισ αλλά και να επικαιροποιοφνται ι να τροποποιοφνται οι δεςμεφςεισ που ζχουν αναλθφκεί 
όπου απαιτείται. 

Τον ςυντονιςμό υλοποίθςθσ των δεςμεφςεων ανοικτισ διακυβζρνθςθσ φζρει το Υπουργείο 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. Ωςτόςο, για το βζλτιςτο ςυντονιςμό των ενεργειϊν 
μεταξφ εμπλεκομζνων διαφορετικϊν φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, εγκακιδρφεται Ομάδα 
Διοίκθςθσ Ζργου1 με αντικείμενο με αντικείμενο τθ ςυμμετοχι τθσ Χϊρασ ςτθν «Ρρωτοβουλία για τθν 
Ανοικτι Διακυβζρνθςθ» (Open Government Partnership Initiative) με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ: 

 θ ςφνταξθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ανοικτι 
Διακυβζρνθςθ, ςφμφωνα   με   τον   Καταςτατικό   Χάρτθ   τθσ πρωτοβουλίασ για τθν 
Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ Open Government Partnership, OGP (www.opengovpartnership.org) 
κακϊσ και θ επικαιροποίθςθ του Σχεδίου με νζεσ δεςμεφςεισ 

 Θ ςυνεργαςία με τουσ φορείσ που ζχουν αναλάβει δεςμεφςεισ ςτα πλαίςια του Σχεδίου 
Δράςθσ για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ 

 Θ ςυνεργαςία, αλλθλεπίδραςθ και διαβοφλευςθ με φορείσ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτα αντικείμενα τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ 

 Θ ςυνεργαςία με Ρανεπιςτθμιακά Λδρφματα και ερευνθτικοφσ φορείσ τθσ Ελλάδασ και του 
εξωτερικοφ, και με Διεκνείσ Οργανιςμοφσ και φορείσ για κζματα Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ 
και Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ 

 Θ ςυνεργαςία με τον εκάςτοτε Εκνικό Εκπρόςωπο OGP για τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ ζναντι τθσ πρωτοβουλίασ για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ 

 Θ εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςτισ δράςθσ του OGP κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Εκνικοφ 
Εκπροςϊπου 
 

 

 

                                                           
1
 Με τθν αρικ. Ρρωτ. 19451/12.7.2016 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ (ΑΔΑ: ΨΒΔ2465ΦΚΕ-Κ2Θ) 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%942465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%982%CE%97
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II. Δράςεισ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ: Θ εφαρμογι 

μζχρι ςιμερα 

Το Σχζδιο Δράςθσ για Δράςθσ για τθν Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ 2014-2016 ολοκλθρϊκθκε για τθν χϊρα 
μασ με ςχετικι επιτυχία. Ιταν ζνα εξαιρετικά φιλόδοξο ςχζδιο το οποίο δεν μπόρεςε να αναπτυχκεί 
πλιρωσ δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ θ οποία και επζδραςε ςτθν υλοποίθςθ του. Ραράλλθλα θ 
πολιτικι αςτάκεια των ετϊν 2014-2016 και οι ςυνεχείσ εκλογικζσ αναμετριςεισ προκάλεςαν ςυχνζσ 
αλλαγζσ ςτθν πολιτικι θγεςία με ςυνζπειεσ ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδίου Δράςθσ. 

Με βάςθ τισ δεςμεφςεισ που τζκθκαν αλλά και τθν επιτάχυνςθ που προκάλεςε θ ενδιάμεςθ 
αξιολόγθςθ από τον ανεξάρτθτο ελεγκτι (OGP - IRM) τον Λανουάριο 2016, τα αποτελζςματα 
υλοποίθςθσ των δεςμεφςεων κρίνονται ικανοποιθτικά Ππωσ κα δοφμε και πιο κάτω κάποιεσ από τισ 
δεςμεφςεισ υλοποιικθκαν Αρκετζσ ενςωματϊκθκαν ςτο νζο ςχζδιο δράςθσ. Ραράλλθλα 
εγκαταλείφκθκαν κάποιεσ δεδομζνου του γεγονότοσ ότι άλλαξαν οι πολιτικζσ προτεραιότθτεσ. 

Στον κάτωκι πίνακα παρουςιάηεται θ κατάςταςθ των δεςμεφςεων όπωσ αυτζσ αποτυπϊκθκαν κατά τον 
κλείςιμο του Σχεδίου Δράςθσ με παράκεςθ των ςχετικϊν ιςτοχϊρων και νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν 

 

Πυλώνασ Δζςμευςθ Ολοκλιρωςθ 
(ΝΑΙ, ΟΧΙ, 
ΜΕΡΙΚΩ) 

Θεςμοκζτθςθ Ιςτοχώροσ 
Πλθροφόρθςθσ (Link) 

Ενκάρρυνςθ 
τθσ Δθμόςιασ 
Συμμετοχισ 

Δζςμευςθ 1: 
Κεςμικι κωράκιςθ 
και τεχνολογικι 
αναβάκμιςθ του 
Ρρογράμματοσ 
ΔΛΑΥΓΕΛΑ 

ΝΑΛ https://diavgeia.
gov.gr/legislatio
n  

https://diavgeia.gov.gr/ 

Δζςμευςθ 2: 
Δθμόςια ςυμμετοχι 
ςτθ λιψθ 
αποφάςεων 

OXI Δεν 
προχϊρθςαν οι 
βελτιϊςεισ που 
πρότεινε το 
ςχζδιο δράςθσ 
για τθν ενίςχυςθ 
τθσ διαδικαςίασ 
διαβοφλευςθσ 
μζςω του 
opengov 

http://www.opengov.gr
/ 

Ανοικτά 
Δθμόςια 
Δεδομζνα 

Δζςμευςθ 1: 
Ενςωμάτωςθ 
ευρωπαϊκισ 
οδθγίασ για τθν 
επαναχρθςιμοποίθς
θ τθσ πλθροφορίασ 

NAI NOMOΣ ΥΡ’ 
ΑΛΚ. 4305 
Ανοικτι διάκεςθ 
και περαιτζρω 
χριςθ 
εγγράφων, 

https://diavgeia.gov.gr/
blog/wp-
content/uploads/2014/
11/nomos-4305-2014-
anoixta-dedomena-
klp.pdf 

https://diavgeia.gov.gr/legislation
https://diavgeia.gov.gr/legislation
https://diavgeia.gov.gr/legislation


9 
 

του δθμόςιου τομζα πλθροφοριϊν 
και δεδομζνων 
του δθμόςιου 
τομζα, 
τροποποίθςθ 
του ν. 
3448/2006 (Αϋ 
57), 
προςαρμογι τθσ 
εκνικισ 
νομοκεςίασ ςτισ 
διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 
2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου 
και του 
Συμβουλίου, 
περαιτζρω 
ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ, 
ρυκμίςεισ 
κεμάτων 
Ειςαγωγικοφ 
Διαγωνιςμοφ 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και 
άλλεσ διατάξεισ. 
 
 

Δζςμευςθ 2: 
Κανονιςτικζσ 
παρεμβάςεισ για τθ 
διαχείριςθ και 
διάκεςθ ανοικτϊν 
δεδομζνων 

NAI NOMOΣ ΥΡ’ 
ΑΛΚ. 4305 
(όπωσ 
παραπάνω) 

https://diavgeia.gov.gr/
blog/wp-
content/uploads/2014/
11/nomos-4305-2014-
anoixta-dedomena-
klp.pdf 

Δζςμευςθ 3: 
Υλοποίθςθ 
πλατφόρμασ για τθν 
κεντρικι διάκεςθ 
ανοικτϊν 
δεδομζνων του 
Δθμοςίου τομζα 

ΝΑΛ NOMOΣ ΥΡ’ 
ΑΛΚ. 4305 
(όπωσ 
παραπάνω) 

http://data.gov.gr/ 

Δζςμευςθ 4: 
Ανοικτι διάκεςθ 

OXI Δεν επετεφχκθ 
λόγω αδυναμίασ 
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γεωχωρικϊν 
δεδομζνων 

ςυντονιςμοφ 
των 
εμπλεκόμενων 
φορζων 

Δζςμευςθ 5: 
Ανοικτι διάκεςθ 
πολιτιςτικϊν 
δεδομζνων 

ΟΧΛ   

Δζςμευςθ 6: 
Ανοικτι διάκεςθ 
δεδομζνων 
εξωχϊριων 
εταιρειϊν 

ΟΧΛ Δεν 
υλοποιικθκε 
διότι 
διαμορφϊκθκε 
το κεςμικό 
πλαίςιο ϊςτε να 
οριςτεί με 
ςαφινεια θ 
ζννοια τθσ 
εξωχϊριασ 
εταιρείασ 

 

Δζςμευςθ 7: 
Ανοικτι διάκεςθ 
κρίςιμων ςυνόλων 
δεδομζνων 

ΜΕΛΚΩΣ   

 Φορολογικά 
δεδομζνα 

Δεν 
υλοποιικθκε: α) 
Ανάλυςθ του 
δθμόςιο 
προχπολογιςμο
φ ανά ΚΑΕ 
β) Στατιςτικά 
ςτοιχεία για το 
οικονομικό 
ζγκλθμα 
γ) Στατιςτικά 
ςτοιχεία για 
φυςικά και 
νομικά 
πρόςωπα, για 
ΦΡΑ και φόρουσ 
κεφαλαίου 
Υλοποίθςθ: 
α) Απόδοςθ ΔΟΥ 
β) Ρλικοσ 
φορολογικϊν 

http://www.publicreve
nue.gr/kpi/, 
 
http://www.publicreve
nue.gr/kpi/public/repor
t/2015/18/0000/ 
 
http://www.publicreve
nue.gr/kpi/public/targe
t/2014/3/ 
 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/
http://www.publicrevenue.gr/kpi/
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/report/2015/18/0000/
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/report/2015/18/0000/
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/report/2015/18/0000/
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/target/2014/3/
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/target/2014/3/
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/target/2014/3/
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ελζγχων και 
παραβάςεων με 
γεωγραφικι 
κατανομι 

 Δθμόςια ζργα 
και ςυμβάςεισ: 

Δεν 
Υλοποιικθκαν:  
Δεδομζνα 
ςυμβάςεων από 
το Κεντρικό 
Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο 
Δθμοςίων 
Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) 
 
 
 
 
 
 
Υλοποιικθκαν:  
Δεδομζνα για 
ζργα 
χρθματοδοτοφμ
ενα από το 
ΕΣΡΑ, από το 
πλθροφοριακό 
ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθ
σ του ΕΣΡΑ 

http://www.eprocurem
ent.gov.gr/webcenter/f
aces/oracle/webcenter/
page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_
1561ceff660f/Page142.j
spx?wc.contextURL=/sp
aces/prod_ministry&_a
df.ctrl-
state=i4xthy40b_4&_afr
Loop=20933242580792
96#%2Foracle%2Fwebc
enter%2Fpage%2Fscop
edMD%2Fsd0cb90ef_26
cf_4703_99d5_1561ceff
660f%2FPage219.jspx%
40%3Fwc.contextURL%
3D%2Fspaces%2Fprod_
ministry%26_adf.ctrl-
state%3Dazf4i7si6_4 
 
 
http://anaptyxi.gov.gr/
GetData.ashx?queryTyp
e=projects 
 
 
 

 Δεδομζνα 
τιμϊν από το 
παρατθρθτιριο 
διδάκτρων τθσ 
ΓΓΚ 

Υλοποιικθκε 
Μερικϊσ 

http://app.gge.gov.gr/ 

 Δεδομζνα από 
το ΓΕΜΘ 

Υλοποιικθκε 
Μερικϊσ 

http://www.businesspo
rtal.gr/search_auto.php 

Ακεραιότθτα και Λογοδοςία 

 Δζςμευςθ 1: 
Ανοικτζσ 
προςκλιςεισ 

ΟΧΛ   

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=i4xthy40b_4&_afrLoop=2093324258079296#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage219.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dazf4i7si6_4
http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects
http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects
http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects
http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects
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ςτελζχωςθσ για 
το δθμόςιο 
τομζα 

 Δζςμευςθ 2: 
Δθμοςίευςθ 
οργανογράμ-
ματοσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 

ΟΧΛ   

 Δζςμευςθ 3: 
Συντονιςμόσ και 
ζλεγχοσ 
εφαρμογισ τθσ 
πολιτικισ για τθν 
ανοικτι 
διακυβζρνθςθ 

ΜΕΛΚΩΣ Μδρυςθ μονάδασ 
Διαφάνειασ, 
Ανοικτισ 
Διακυβζρνθςθσ 
και Καινοτομίασ 

 

 Δζςμευςθ 4: 
Αναδιοργάνωςθ 
ελεγκτικϊν 
ςωμάτων και 
ςτρατθγικι 
ςυμμαχία για 
καταπολζμθςθ 
τθσ διαφκοράσ 

ΟΧΛ   

Δεςμεφςεισ για Ανοικτό Κοινοβοφλιο 

 Δζςμευςθ 1: 
Ραρακολοφκθςθ 
αλλαγϊν που 
εφαρμόηονται 
ςτα νομοςχζδια 
από τθν 
κατάκεςι τουσ 
μζχρι και τθν 
ψιφιςι τουσ ςτο 
ςφνολο. 

ΜΕΛΚΩΣ Δεν υπάρχει μία 
διαδικαςία 
παρακολοφκθςθ
σ αλλαγϊν. 
Υπάρχει μόνο 
μία ςτατικι 
εικόνα 
ειςθγιςεων και 
διαβουλεφςεων 
που οδθγοφν 
ςτο τελικό 
αποτζλεςμα 

http://www.hellenicparl
iament.gr/Nomothetiko
-Ergo/Katatethenta-
Nomosxedia 

 Δζςμευςθ 2: 
Επζκταςθ τθσ 
ευχρθςτίασ και 
τθσ 
λειτουργικότθτασ 
τθσ ενότθτασ 

ΜΕΛΚΩΣ Στθν πφλθ τθσ 
βουλισ δεν ζχει 
αναπτυχκεί 
τζτοια 
υλοποίθςθ αλλά 
εμμζςωσ ζχει 

http://www.vouliwatch.
gr/ 
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«Κοινοβουλευτικ
ι Διαφάνεια» τθσ 
διαδικτυακισ 
πφλθσ τθσ 
Βουλισ των 
Ελλινων 

επιτευχκι αυτό 
από τθν 
πρωτοβουλία 
Vouliwatch.  

 Δζςμευςθ 3: 
Βελτιϊςεισ ςτθν 
διαδικτυακι 
πφλθ τθσ Βουλισ 
των Ελλινων και 
εφαρμογι νζων 
προτφπων-
τεχνολογιϊν 

ΟΧΛ Ο ιςτοχϊροσ δεν 
ζχει 
επικαιροποιθκεί 
ϊςτε να 
προςαρμοςκεί 
ςτισ απαιτιςεισ 
για tablet και 
κινθτά 

 

 Δζςμευςθ 4: 
Διάκεςθ ςτο 
κοινό ιςτορικοφ 
κοινοβουλευτικο
φ υλικοφ ςε 
ψθφιακι μορφι 

ΜΕΛΚΩΣ  http://catalog.parliame
nt.gr/ 

 Δζςμευςθ 5: 
Ενίςχυςθ 
πολιτικισ 
Κοινωνικϊν 
μζςων (Social 
Media) ςτο 
Κοινοβοφλιο 

ΜΕΛΚΩΣ Υπάρχει 
παρουςία ςτο 
twitter 

https://twitter.com/pre
ssParliament 

 Δζςμευςθ 6: 
Θλεκτρονικι 
Διάκεςθ 
Εκκεςιακϊν 
Συλλογϊν 

OXI Υπάρχει ο 
ιςτοχϊροσ αλλά 
δεν ζχει 
εξελιχκεί. 

http://foundation.parlia
ment.gr/central.aspx?sI
d=111I447I1143I646I45
7651 
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III. Διαδικαςία Εκπόνθςθσ Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ 

Στισ 29 Μαρτίου 2016, εγκαινιάςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ του 3ου Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν 
Ανοικτι Διακυβζρνθςθ, θ οποία ζλαβε χϊρα ςτο InnovAthens. Κατά τθν εκδιλωςθ: 

o παρουςιάςτθκαν από τουσ εκπροςϊπουσ του Ανεξάρτθτου Μθχανιςμοφ Αξιολόγθςθσ 
του OGP τα αποτελζςματα από τθν εφαρμογι του προθγοφμενου ςχεδίου δράςθσ  τθσ 
περιόδου 2014-2016 (α’ εξάμθνο). 

o ακολοφκθςαν τοποκετιςεισ από εκπροςϊπουσ των πολιτικϊν κομμάτων. 
o ςτο πλαίςιο των διαδραςτικϊν ςυνεδριάςεων οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν με ενεργι 

ςυμμετοχι εκπροςϊπων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, 
διαμορφϊκθκε ζνα ςφνολο αρχικϊν προτάςεων και ιδεϊν2 προσ περαιτζρω ςυηιτθςθ 
και επεξεργαςία.  

Τον Απρίλιο, διοργανϊκθκαν υπό το ςυντονιςμό του Υπουργείου ςυναντιςεισ με τουσ εκπροςϊπουσ 
των φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, με ςτόχο τθν επεξεργαςία των 
αρχικϊν προτάςεων. Ωσ απόρροια αυτϊν, προζκυψε ζνα αρχικό κείμενο προτάςεων προσ ζνταξθ ςτο 
νζο ςχζδιο δράςθσ ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ: 

o Ρεριβάλλον  - Ενζργεια 
o Δικαιοςφνθ 
o Μεταφορζσ - Ναυτιλία 
o Οικονομία - Ανάπτυξθ 
o Ρολιτιςμόσ - Εκπαίδευςθ 
o Εκνικι Άμυνα 
o Διοικθτικι μεταρρφκμιςθ (Γεω-χωρικι πλθροφορία - Δθμόςια πλθροφορία - 

Διαβοφλευςθ, νομοκζτθςθ, υλοποίθςθ πολιτικϊν) 

Ραράλλθλα, τον Απρίλιο, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτθ Βουλι των Ελλινων υπό τον Γενικό 
Γραμματζα τθσ Βουλισ με ςκοπό τθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ για τθν κατάρτιςθ του 
ςχεδίου δράςθσ.   

Το ςφνολο των αρχικϊν ιδεϊν και προτάςεων οι οποίεσ διαμορφϊκθκαν τζκθκαν ςε διαδικαςία 
ανοικτοφ ςχολιαςμοφ3 το χρονικό διάςτθμα 25/4/2016 ζωσ 15/5/2016, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ κατά το αρχικό ςτάδιο τθσ 
διαμόρφωςθσ. Θ διαδικαςία αυτι ζδωςε τθ δυνατότθτα για άμεςθ ςυμμετοχι κάκε ενδιαφερόμενου 
ιδθ από το αρχικό ςτάδιο του ςχθματιςμοφ των δεςμεφςεων.  

Κατά τον Μάιο, διενεργικθκαν εξειδικευμζνεσ ςυναντιςεισ με τουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για 
τθν εξειδίκευςθ των δεςμεφςεων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα αιτιματα τθσ Κοινωνίασ των 
Ρολιτϊν. Αποκορφφωμα των ενεργειϊν αυτϊν ιταν θ διοργάνωςθ, ςε ςυνεργαςία με το Αριςτοτζλειο 

                                                           
2
 Διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/OGP-

2016-03-29-Innovathens-NAPConsultation-Final-1.pdf  
3
 Στθ διεφκυνςθ  

http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/04/25/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B
5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%BF-3%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4/ 

http://www.innovathens.gr/events/%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/OGP-2016-03-29-Innovathens-NAPConsultation-Final-1.pdf
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/OGP-2016-03-29-Innovathens-NAPConsultation-Final-1.pdf
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/04/25/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-3%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/04/25/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-3%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/04/25/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-3%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/04/25/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-3%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4/
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Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ και τθν Κοινωνία των Ρολιτϊν (Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ) ςτισ 30/5/2016 
τθσ εκδιλωςθσ "Ανοικτι Διακυβζρνθςθ: Συμμετζχω, Ρροτείνω, Ακοφγομαι! Συνδιαμόρφωςθ του 
Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ 2016-2018” όπου μζςα από ςυνεργατικζσ 
διαδικαςίεσ επιχειρικθκε θ περαιτζρω εξειδίκευςθ των δεςμεφςεων4. 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν προϊκθςθ τθσ περαιτζρω εξειδίκευςθσ των δεςμεφςεων και τθσ οριςτικοποίθςθσ 
του εκνικοφ ςχεδίου δράςθσ, ιταν ουςιϊδθσ θ ςυμμετοχι τθσ Ομάδασ Υποςτιριξθσ (Support Unit) του 
OGP. Στισ αρχζσ Λουλίου, ο κ. Alonso Cerdan, Διευκυντισ Ρρογραμμάτων τθσ Μονάδασ Υποςτιριξθσ 
(Support Unit) και θ κα Tonusree Basu, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ Υποςτιριξθσ (Support Unit) τθσ διεκνοφσ 
πρωτοβουλίασ OGP επιςκζφκθκαν τθ χϊρα και ςυμμετείχαν ςε ςειρά ςυναντιςεων τόςο με τθ Βουλι 
των Ελλινων, φορείσ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ αλλά και οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των 
Ρολιτϊν, με ςτόχο τθν παροχι διευκρινιςεων και τθν παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν και 
παραδειγμάτων τρίτων χωρϊν. 

Οι αρχικζσ δεςμεφςεισ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ τζκθκαν ςε δθμόςια θλεκτρονικι διαβοφλευςθ ςτο 
opengov.gr κατά τθν περίοδο από 28/6/2016 ζωσ 11/7/2016, καλϊντασ τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ και 
κάκε ενδιαφερόμενο να ςυμμετάςχει κατακζτοντασ προτάςεισ, ςχόλια και παρατθριςεισ. Τα ςχόλια 
είναι διακζςιμα ςυγκεντρωτικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.opengov.gr/ypes/?ec=131&t=xls. Ραράλλθλα θ Βουλι των Ελλινων ζκεςε ςε ανοικτι 
δθμόςια θλεκτρονικι διαβοφλευςθ τισ προτεινόμενεσ δεςμεφςεισ τθσ5  

Αποςκοπϊντασ ςτθν ευρφτερθ δυνατι διαβοφλευςθ, πραγματοποιικθκε ςτισ 12 Λουλίου 2016 
ςυηιτθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των Επιτροπϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 
Δθμόςιασ Τάξθσ και Δικαιοςφνθσ, Κεςμϊν και Διαφάνειασ, Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. Σθμειϊνεται ότι 
αποτζλεςε το πρϊτο Εκνικό Σχζδιο που ςυηθτικθκε ςτθν Βουλι, γεγονόσ που αναδεικνφει τθν ςθμαςία 
που δίνεται από τθν ελλθνικι Βουλι και τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ για τθν εφαρμογι του. 

 

 

                                                           
4
 Το ςχετικό υλικό είναι προςβάςιμο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://ogp.okfn.gr/node/23  

5
 Στθ διεφκυνςθ http://diafaneia.hellenicparliament.gr/userfiles/c3496c6b-047a-4424-be97-

a2a800a3e9df/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7
%CF%82%202016-
%202018%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%
87%CF%84%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF
%83%CE%B7%20(OGP).pdf   

http://www.opengov.gr/ypes/?ec=131&t=xls
http://ogp.okfn.gr/node/23
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/userfiles/c3496c6b-047a-4424-be97-a2a800a3e9df/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%202016-%202018%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(OGP).pdf
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/userfiles/c3496c6b-047a-4424-be97-a2a800a3e9df/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%202016-%202018%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(OGP).pdf
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/userfiles/c3496c6b-047a-4424-be97-a2a800a3e9df/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%202016-%202018%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(OGP).pdf
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/userfiles/c3496c6b-047a-4424-be97-a2a800a3e9df/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%202016-%202018%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(OGP).pdf
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/userfiles/c3496c6b-047a-4424-be97-a2a800a3e9df/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%202016-%202018%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(OGP).pdf
http://diafaneia.hellenicparliament.gr/userfiles/c3496c6b-047a-4424-be97-a2a800a3e9df/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%202016-%202018%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%20(OGP).pdf
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IV. Δεςμεφςεισ για Ανοικτι και Συμμετοχικι 

Διακυβζρνθςθ 

Α. Δεςμεφςεισ για τθ Μεταρρφκμιςθ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ 

Δζςμευςθ 1: Νόμοσ – πλαίςιο για τθν Ανοικτι & υμμετοχικι Διακυβζρνθςθ 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

 Στθν Ελλάδα δεν υφίςταται ζνα ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο που να ρυκμίηει τα κζματα 
τθσ Ανοικτισ και ςυμμετοχικισ διακυβζρνθςθσ, με αποτζλεςμα παρά τισ διάφορεσ ενζργειεσ 
που ζχουν γίνει κατά το παρελκόν να απουςιάηει μια ςυνολικι ςτρατθγικι και θ υλοποίθςθ 
αυτισ. 

 Τα βιματα τθσ Διαφγειασ και τθσ Ανοικτισ Διαβοφλευςθσ και θ ςυμμετοχι ςτθν Διεκνι 
Ρρωτοβουλία Συνεργαςίασ για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθ, ζχουν ιδθ ενιςχφςει ςθμαντικά τισ 
λειτουργίεσ ανοικτότθτασ ςτο κράτοσ, όμωσ το ςυνολικό κεςμικό πλαίςιο παραμζνει αδφναμο 
χωρίσ ολοκλθρωμζνεσ και ουςιαςτικζσ ρυκμίςεισ με δεςμευτικό χαρακτιρα. 

 Για το λόγο αυτό κακίςταται αναγκαία θ κάλυψθ αυτϊν των αδυναμιϊν με τθ κζςπιςθ ενόσ 
νόμου-πλαίςιο για τθν ρφκμιςθ και τθν προϊκθςθ πολιτικϊν για τθν Ανοικτι Διακυβζρνθςθσ 

 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Σφνταξθ και ειςαγωγι προσ ψιφιςθ ςτθ Βουλι νομοςχεδίου για τθν Ανοικτι και Συμμετοχικι 
Διακυβζρνθςθ για τθν ολοκλθρωμζνθ ρφκμιςθ των κεμάτων και τθν προϊκθςθ των αντίςτοιχων 
πολιτικϊν. Συνοπτικά αναφζρονται κάποιεσ βαςικζσ ρυκμίςεισ που κα περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων 
ςτο νομοςχζδιο: 

 Δημοςιότητα των Συνεδριάςεων των Δημοτικών & Περιφερειακών Συμβουλίων και των 
Επιτροπών αυτών, όλεσ οι ςυνεδριάςεισ κα πρζπει να βιντεοςκοποφνται και να αναρτϊνται 
ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ κάκε Διμου και Ρεριφζρειασ. 

 Ομάδεσ Ζργου Υπουργείων με ςυμμετοχή εκπροςώπων ςυλλογικών φορζων, τησ κοινωνίασ 
των πολιτών και άμεςα ενδιαφερόμενων, που κακιςτά πλθρζςτερθ τθ λειτουργία κάκε 
Ομάδασ Ζργου αφοφ μπορεί να λαμβάνει γνϊςθ επί τθσ άμεςθσ και πραγματικισ επίδραςθσ 
των προτάςεϊν τθσ, από τουσ ίδιουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ.   

 Πληροφόρηςη των πολιτών μζςω ηλεκτρονικήσ αλληλογραφίασ, με τον τρόπο αυτό παρζχεται 
ολοκλθρωμζνθ και ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ για όλα τα κζματα που αφοροφν ςυναλλαγζσ με 
τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, κακϊσ και για τισ εκάςτοτε δυνατότθτεσ και εξελίξεισ για οικονομικά 
και κοινωνικά κζματα που αφοροφν άμεςα τουσ πολίτεσ, όπωσ κζματα φορολογίασ, 
κοινωνικϊν παροχϊν, αςφάλιςθσ, πρόνοιασ και αλλθλεγγφθσ 

 Διυπουργική Επιτροπή-Ομάδα για την Ανοικτή Διακυβζρνηςη,  θ κζςπιςθ και λειτουργία τθσ, 
κακίςταται απαραίτθτθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ κεςμικισ και ουςιαςτικισ εναςχόλθςθσ του 
Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και του Δθμοςίου ςυνολικά με το κζμα τθσ Ανοικτισ 
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Διακυβζρνθςθσ και τθσ πλθρζςτερθσ ςυμμετοχισ τθσ Ελλάδασ ςτον Διεκνι Οργανιςμό Open 
Government Partnership 

 Ανοικτότητα ςτισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ του Δημοςίου, πχ Κινθτικότθτα Ρροςωπικοφ, 
Θλεκτρονικι Διαδικαςία ζκδοςθσ πράξεων και εγγράφων, με δομζσ και εργαλεία 
οπτικοποιθμζνεσ απόδοςθσ κα παρζχεται θ δυνατότθτα άμεςθσ γνϊςθσ και λογοδοςίασ για τα 
εςωτερικά κζματα του Δθμοςίου. Οι πολίτεσ κα γνωρίηουν τισ αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςτο 
προςωπικό των υπθρεςιϊν, ενϊ κα παρακολουκοφν τθν απόδοςθ κάκε υπθρεςίασ κατά τθν 
παραγωγι διοικθτικϊν πράξεων. 

 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία,  Λογοδοςία, Συμμετοχικότθτα,  Τεχνολογία και καινοτομία για 
Διαφάνεια 
 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – τομζασ Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
Αν. Υπουργόσ για κζματα Μεταρρυκμίςεων, Αν. Γενικόσ Γραμματζασ 

 
Εμπλεκόμενοι:  

 όλα τα Υπουργεία και οι φορείσ του Δθμοςίου 

 Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ 
 
τόχοσ 
Ο ςτόχοσ του νόμου είναι να ρυκμίςει ςυνολικά και με ολοκλθρωμζνο τρόπο τθν κζςπιςθ και 
λειτουργία των πολιτικϊν για τθν Ανοικτι και ςυμμετοχικι Διακυβζρνθςθ ςτο ελλθνικό κράτοσ. Με 
αυτό τον τρόπο κα αλλθλοςυνδεκοφν υφιςτάμενα εργαλεία και δυνατότθτεσ με νζα που κα 
δθμιουργθκοφν ϊςτε να ενιςχυκοφν οι δθμοκρατικοί κεςμοί, θ λογοδοςία του κράτουσ, και θ 
ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και εφαρμογισ αυτϊν. 
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Νομοκετικι ρφκμιςθ για τθν ειςαγωγι και ψιφιςθ από τθ Βουλι, υπουργικζσ αποφάςεισ εξειδίκευςθσ 
των διατάξεων – κεςμικό, κανονιςτικό μζροσ. 
Κζςπιςθ και δθμιουργία εργαλείων εφαρμογισ των διατάξεων με τθν αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων – 
τεχνικό, επιχειρθςιακό μζροσ. 
 

Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 

 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

1.1. Συγκρότθςθ Νομοπαραςκευαςτικισ Επιτροπισ Σεπτζμβριοσ 2016 

1.2. Ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ Νομοπαραςκευαςτικισ Επιτροπισ Δεκζμβριοσ 2016 

1.3. Ψιφιςθ του νομοςχεδίου από τθ Βουλι Μάρτιοσ 2017 

1.4. Ζναρξθ λειτουργίασ των διαδικαςιϊν που κεςπίηονται από το νόμο Λοφνιοσ 2017 

1.5 Συνολικι λειτουργία Μάρτιοσ 2018 
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Δζςμευςθ 2: υμμετοχι ςτθν Αξιολόγθςθ του Δθμοςίου – e-goal setting tool & 
παρακολοφκθςθ κυβερνθτικοφ ζργου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

 Μζχρι ςιμερα θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν που λαμβάνουν από 
το Δθμόςιο δεν ζχει κεςμικό χαρακτιρα και είναι ςχεδόν μθδαμινι ςτθ λειτουργία των 
Υπθρεςιϊν/φορζων ενϊ δεν λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν κζςπιςθ πολιτικϊν λειτουργίασ του 
Δθμοςίου 

 Λόγω αυτισ τθσ απουςίασ οι πολίτεσ δεν ζχουν λόγο αν και δια τθσ φορολογίασ τουσ 
λειτουργοφν οι υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ςτθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ των 
Υπθρεςιϊν/φορζων. Το γεγονόσ αυτό ζχει δθμιουργιςει ζνα κενό διαλόγου και επαφισ με 
τουσ πολίτεσ, αναφορικά με τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 Επιπλζον απουςιάηει θ παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ίδιων των κυβερνθτικϊν 
οργάνων, και ο πολίτθσ δεν ζχει μια κεςμικά κατοχυρωμζνθ διαδικαςία που να δίνει τθ 
δυνατότθτα αξιολόγθςθσ των ίδιων των Υπουργϊν κλπ.  

 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 

 Με βάςθ το νόμο 4369/2016 οι πολίτεσ κα μποροφν μζςω ερωτθματολογίων αλλά και 
κατάκεςθσ προτάςεων να ςυμμετζχουν ςτθν διαμόρφωςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
αξιολόγθςθσ, ενϊ παράλλθλα κα μποροφν να παρακολουκοφν τα αναλυτικά και 
οπτικοποιθμζνα αποτελζςματα αυτισ μζςα από το εργαλείο θλεκτρονικισ ςτοχοκεςίασ, e-goal 
setting.  

 Σε κάκε Υπθρεςία/φορζα και ιδίωσ ςε όςεσ ζχουν ζντονθ ςυναλλαγι με τουσ πολίτεσ 
απευκείασ κα υπάρχουν ερωτθματολόγια και δελτία κατάκεςθσ προτάςεων, ενϊ αυτά κα 
βρίςκονται και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτον ιςτότοπο κάκε Υπθρεςίασ/Φορζα. 

 Τα αποτελζςματα αλλά και θ διαμόρφωςθ τθσ ςτοχοκεςίασ μζςα από τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα e-goal κα είναι δθμόςια και οι πολίτεσ κα μποροφν να ζχουν ςυνεχι γνϊςθ τθσ 
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν, ενϊ κα μποροφν να διατυπϊνουν και προτάςεισ. 

 Ιδθ το ζργο αυτό που υλοποιείται μζςω του νζου ΕΣΡΑ 2014-2020, κα ξεκινιςει πιλοτικά για 
το Υπουργείο Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και για το Υπουργείο Υγείασ, και κα 
επεκτακεί ςτο ςφνολο του Δθμοςίου. 

 Ραρακολοφκθςθ Κυβερνθτικοφ Ζργου. Πλα τα κυβερνθτικά όργανα κα πρζπει να ζχουν 
ανοικτά τα ςτοιχεία τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ, και να καταρτίηουν εκκζςεισ πεπραγμζνων που 
κα δθμοςιεφονται διαδικτυακά.  

 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία,  Λογοδοςία, Συμμετοχικότθτα, Τεχνολογία και καινοτομία για 
Διαφάνεια 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ    
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – τομζασ Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Διαχειριςτικι Αρχι του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ “Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Τομζα” 
Αν. Υπουργόσ για κζματα Μεταρρυκμίςεων, Αν. Γενικόσ Γραμματζασ 
 
Εμπλεκόμενοι:  

 Δθμόςια Διοίκθςθ, όλα τα Υπουργεία και οι φορείσ του Δθμοςίου, όλα τα κυβερνθτικά όργανα  
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τόχοσ 
Θ πλατφόρμα e-goal setting όπωσ υλοποιείται πιλοτικά ςε ςυγκεκριμζνα Υπουργεία όπωσ το 
Εςωτερικϊν, και φςτερα ςε όλο το Δθμόςιο ςκοπό ζχει τθν δθμιουργία δεδομζνων απόδοςθσ των 
υπθρεςιϊν ϊςτε να λειτουργεί ουςιαςτικά θ αξιολόγθςθ και θ βελτίωςι τουσ. 

Θ αξιολόγθςθ παράγει δεδομζνα τα οποία κα είναι προςβάςιμα προσ τουσ πολίτεσ μζςω διαδικτυακισ 
δθμοςίευςθσ, ενϊ και οι ίδιοι κα μποροφν να κατακζτουν τθν δικι τουσ αξιολόγθςθ και προτάςεισ ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διαδικαςίεσ τθσ Επιτροπισ Ακρόαςθσ, των Οργανιςμϊν, των Οδθγϊν Υπθρεςιϊν και 
Διαδικαςιϊν. 

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ με τθ ςυνδιαμόρφωςι τουσ και από τουσ πολίτεσ που λαμβάνουν 
υπθρεςίεσ και από τουσ ίδιουσ τουσ υπαλλιλουσ του Δθμοςίου, κα είναι ανοικτά και κα χρθςιμεφουν 
ςτθν κατάρτιςθ τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ και τθσ ςφγκριςθσ ανά ζτοσ.  

Επιπλζον πζραν τθσ αξιολόγθςθσ των δομϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, κρίςιμο ςθμείο λειτουργίασ είναι 
ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ τθσ ίδιασ τθσ εκτελεςτικισ λειτουργίασ, τθσ Κυβζρνθςθσ. Γεγονόσ που κα 
ενιςχφςει τθν οικοδόμθςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ προσ τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ διακυβζρνθςθσ 
και κα ενιςχφςει τθν λογοδοςία των κυβερνθτικϊν οργάνων.  

 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Το νομοκετικό πλαίςιο με τον ν.4369/2016 είναι επαρκζσ αλλά χρειάηεται εξειδίκευςθ με Υπουργικζσ 
Αποφάςεισ. Το τεχνικό ςκζλοσ με τθν υλοποίθςθ του ζργου e-goal setting μζςω του ΕΣΡΑ, χρειάηεται 
τθν επιμζλεια και τθν ςυμμετοχι των πιλοτικϊν φορζων, με το ςυντονιςμό από το Αν. Γενικό 
Γραμματζα Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, μζςα από τακτικζσ ςυναντιςεισ. 
 

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

2.1. Ριλοτικι εφαρμογι e-goal setting  
 
Μάρτιοσ 2017 

2.2. Εξειδίκευςθ νομοκετικοφ πλαιςίου ςυμμετοχισ των πολιτϊν 

2.3. Ραρακολοφκθςθ Κυβερνθτικοφ Ζργου, κζςπιςθ νομοκετικισ 
διάταξθσ 

Δζςμευςθ 3: Δθμοςιότθτα Οργανογραμμάτων & Φορζων του Δθμοςίου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

 Κατά τον παρόντα χρόνο το οργανόγραμμα λειτουργίασ για κάκε υπθρεςία και φορζα του 
ελλθνικοφ δθμοςίου, δεν είναι δθμόςια προςβάςιμο ςτθν πθγι του. Το κάκε οργανόγραμμα 
ζγκειται ςτθ βοφλθςθ του κάκε φορζα/υπθρεςίασ για το αν κα δθμοςιοποιθκεί και όποτε αυτό 
ςυμβαίνει δεν υπάρχει ενιαία μορφι με πλιρθ ςτοιχεία. 

 Μζχρι ςιμερα ζχει δθμιουργθκεί το Μθτρϊο Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ Ελλθνικισ Διοίκθςθσ 
του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ που παρζχει καταγεγραμμζνουσ 
του φορείσ και τισ υπθρεςίεσ χωρίσ όμωσ να ςυμπεριλαμβάνει και τα οργανογράμματά τουσ. 
Επίςθσ αρκετζσ υπθρεςίεσ και φορείσ ζχουν αναρτιςει ςτον ιςτότοπό τουσ τθν νομοκετικι 
πράξθ ςφςταςθσ του οργανογράμματόσ τουσ, (νομοκετικι ρφκμιςθ, υπουργικι απόφαςθ) 

 Θ απουςία μιασ δεςμευτικισ ρφκμιςθσ και ενόσ κοινοφ προτφπου δθμοςίευςθσ των 
οργανογραμμάτων ςε όλο το Δθμόςιο κακιςτά δυςλειτουργικι τθν επικοινωνία των πολιτϊν με 
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τισ υπθρεςίεσ. Θ ελλιπισ πλθροφόρθςθ ςυμβάλλει ςτθν χρονικι και ουςιαςτικι κακυςτζρθςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν, δθμιουργϊντασ ςτρεβλϊςεισ που δεν εξυπθρετοφν τθν διαφάνεια και τθ 
λογοδοςία του Δθμοςίου προσ τουσ πολίτεσ. 

 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Το ελλθνικό κράτοσ κα καταςτιςει δθμόςια προςβάςιμο κάκε οργανόγραμμα υπθρεςίασ και φορζα 
του ελλθνικοφ δθμοςίου, με τθν δθμοςίευςθ ςτον ιςτότοπο κάκε υπθρεςίασ/φορζα του 
οργανογράμματοσ ωσ το επίπεδο τμιματοσ. Θ δθμοςίευςθ κα γίνεται ςε κοινά πρότυπα και κα 
ςυμπεριλαμβάνει τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων θλεκτρονικισ και τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και 
ςυνοπτικισ περιγραφισ αρμοδιοτιτων και κακθκόντων.  

 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία,  Λογοδοςία, Τεχνολογία και καινοτομία για Διαφάνεια 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – τομζασ Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
Αν. Υπουργόσ για κζματα Μεταρρυκμίςεων, Αν. Γενικόσ Γραμματζασ 
 
Εμπλεκόμενοι:  

Πλα τα Υπουργεία και οι φορείσ του Δθμοςίου (ΝΡΔΔ, ΝΡΛΔ, ΑΕ), ΟΤΑ Α' και Βϋ βακμοφ και νομικά 
πρόςωπα αυτϊν, με αξιοποίθςθ του Μθτρϊου Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ Ελλθνικισ Διοίκθςθσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – τομζασ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ & Θλ. 
Διακυβζρνθςθσ 
 
τόχοσ 

 
Με τθ δζςμευςθ επιτυγχάνεται θ διαφάνεια ςτθν λειτουργία του Δθμοςίου, κακιςτϊντασ τθν δθμόςια 
διοίκθςθ πιο ανοικτι, αφοφ πλζον κάκε πολίτθσ κα μπορεί να ζχει πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ γνϊςθ 
τθσ ακριβοφσ λειτουργίασ κάκε υπθρεςίασ και φορζα. Ακόμθ με τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων 
επικοινωνίασ και τθσ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ αρμοδιοτιτων το δθμόςιο εξαςφαλίηεται θ 
προςβαςιμότθτα ςτισ υπθρεςίεσ και θ λογοδοςία αυτϊν. Επίςθσ εξοικονομείται χρόνοσ ςτθν παροχι 
πλθροφόρθςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν αφοφ πριν τθν ζναρξθ κάκε αιτιματοσ ο πολίτθσ κα 
γνωρίηει ποιοσ είναι ο κατάλλθλοσ φορζασ και υπθρεςία για να απευκυνκεί. 
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Για τθν επίτευξθ τθσ δζςμευςθσ κα υπάρξει νομοκετικι ρφκμιςθ και Υπουργικι Απόφαςθ για τον 
κακοριςμό των κοινϊν προτφπων δθμοςίευςθσ και των τεχνικϊν ηθτθμάτων.  Επίςθσ τεχνικζσ 
ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ όλων των Υπουργείων για τθν πλθρζςτερθ εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ και 
τθν αξιοποίθςθ τεχνολογικϊν εργαλείων και δυνατοτιτων. 
 
Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

3.1. Κζςπιςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου Μάρτιοσ 2017 

3.2. Λειτουργία τθσ ρφκμιςθσ ςε όλουσ τουσ αναφερόμενουσ φορείσ  Δεκζμβριοσ 2017 
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Δζςμευςθ 4: Λογοδοςία και Επίλυςθ Διαφορών πολιτών – Δθμοςίου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

 Μζχρι ςιμερα θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ κοινωνικισ λογοδοςίασ του Δθμοςίου εξαντλείται 
ςτθν δυνατότθτα αιτιςεων και ενδικοφανϊν προςφυγϊν που ζχουν οι πολίτεσ για να 
επιλφςουν δυςλειτουργίεσ που παρουςιάηονται κατά τθ ςυναλλαγι τουσ με τισ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ.  

 Επιπλζον θ απουςία διαδικαςιϊν κεςμικοφ διαλόγου ζχει ενιςχφςει φαινόμενα διαφκοράσ και 
προβλθμάτων όπου τα ηθτιματα που ανακφπτουν κα μποροφςαν είτε να επιλυκοφν, είτε να 
διαλευκανκοφν αν υπιρχε μια ςυγκροτθμζνθ διαδικαςία διαλόγου. Λόγω τθσ απουςίασ των 
αναγκαίων αυτϊν κεςμικϊν δυνατοτιτων οι πολίτεσ δεν εξυπθρετοφνται όπωσ κα μποροφςαν 
και οι υπάλλθλοι δεν ζχουν ζνα εργαλείο διαχείριςθσ καταςτάςεων διαλόγου με τουσ πολίτεσ. 

 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 

 Μζςω διαδικαςιϊν κεςμικοφ διαλόγου οι κοινωνικοί φορείσ και οι πολίτεσ μποροφν να 
επιλφουν ι και να προλαμβάνουν προβλιματα που υπάρχουν ι δθμιουργοφνται κατά τθν 
ςυναλλαγι τουσ με τισ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου.  
α) Επιτροπι Ακρόαςθσ Κοινωνικϊν Φορζων και Ρολιτϊν αρ. 24 του ν. 4369/2016 
β) Κεςμικι Διαμεςολάβθςθ – ( δεςμευτικό ι προαιρετικό ςτάδιο) πριν τθν προςφυγι ςτα 
διοικθτικά δικαςτιρια 

 Με τθν δθμιουργία τθσ Επιτροπισ Ακρόαςθσ ανά Υπθρεςία ι ανά φορζα, όπωσ προβλζπεται 
ςτο αρ. 24 του ν. 4369/2016 επιτυγχάνεται θ εμπζδωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ ςχζςεισ 
πολίτθ – κράτουσ, ωφελείται θ εφρυκμθ λειτουργία του Δθμοςίου ενϊ προλαμβάνονται οι 
τυχόν ανακφπτουςεσ διαφορζσ και τα κζματα κακοδιοίκθςθσ. Ακόμθ δίδονται προτάςεισ 
βελτίωςθσ από τουσ πολίτεσ, ιδίωσ για τισ Υπθρεςίεσ που ζρχονται ςε πιο άμεςθ και 
κακθμερινι επαφι. 

 Ρεραιτζρω αν μζςω από τθ διαδικαςία τθσ Επιτροπισ Ακρόαςθσ δεν επιλφονται τα υφιςτάμενα 
προβλιματα και οι διαφορζσ που ζχουν ανακφψει, τότε πριν από τθν προςφυγι ςτα διοικθτικά 
δικαςτιρια και τθ δθμιουργία επιπλζον φόρτου δικαςτικϊν υποκζςεων διαφορϊν των πολιτϊν 
με το Δθμόςιο, κα επιλαμβάνεται θ διαδικαςία τθσ Κεςμικισ Διαμεςολάβθςθσ.  

 Κατά τθ λειτουργία αυτισ, ο κάκε πολίτθσ κα μπορεί φςτερα από αιτιολογθμζνθ αίτθςι του και 
με ενδεχόμενθ παρουςία δικθγόρου να οδθγείται ςε διαμεςολάβθςθ με το Δθμόςιο (που κα 
ςυμμετζχει εκπρόςωποσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ) για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ 
που υπάρχει.  

 Θ κεςμοκζτθςθ τθσ Επιτροπισ Ακρόαςθσ και τθσ Κεςμικισ Διαμεςολάβθςθσ ςε κάκε 
οργανόγραμμα εγγυϊνται τθν ορκολογικι λειτουργία τουσ και τθν κεςμικι τουσ κατοχφρωςθ 
πζραν τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ για τθ δθμιουργία τουσ. 

 
Αρχζσ OGP 
Λογοδοςία  
 
Φορείσ υλοποίθςθσ  
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – τομζασ Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
Αν. Τπουργόσ για κζματα Μεταρρυκμίςεων, Αν. Γενικόσ Γραμματζασ 

 
Εμπλεκόμενοι φορείσ 
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 Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, όλα τα Υπουργεία και οι φορείσ του 
Δθμοςίου (ΝΡΔΔ, ΝΡΛΔ, ΑΕ) 
 
τόχοσ 
Θ λογοδοςία του Δθμοςίου προσ τουσ πολίτεσ ςυνιςτά κεμελιϊδθ αρχι λειτουργίασ και εκπλιρωςθσ 
του ςκοποφ του, όπου θ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακίςταται αναγκαία και 
διευκολφνεται όταν οι πολίτεσ ζχουν τον λόγο για τα ηθτιματα που ανακφπτουν. Επιπλζον με αυτό τον 
τρόπο μειϊνονται τα φαινόμενα κακοδιοίκθςθσ και θ γραφειοκρατία ενϊ προκφπτουν προτάςεισ 
κεςμικϊν και διαρκρωτικϊν αλλαγϊν. Επίςθσ με τθ διαδικαςία τθσ Κεςμικισ Διαμεςολάβθςθσ το 
Δθμόςιο προχωρά, μειϊνοντασ το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ Δικαιοςφνθσ, τον χρόνο απονομισ τθσ και 
επιπλζον ενιςχφει τθν. 
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Το κανονιςτικό πλαίςιο ζχει εν μζρει τεκεί με το άρκρο 24 του νόμου 4369/2016, ενϊ κα χρειαςτοφν 
και ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ. Ακόμθ κα προωκθκεί νομοκετικι ρφκμιςθ για τθν κζςπιςθ τθσ 
διαδικαςίασ τθσ Κεςμικισ Διαμεςολάβθςθσ 
 
Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 
 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

4.1 Υπουργικζσ Αποφάςεισ για τισ διαδικαςίεσ τθσ Επιτροπισ Ακρόαςθσ Δεκζμβριοσ 2016 

4.2 Νομοκετικι φκμιςθ για τθν Κεςμικι Διαμεςολάβθςθ Μάρτιοσ 2016 

4.3 Κζςπιςθ και λειτουργία τθσ Κεςμικισ Διαμεςολάβθςθσ  Λοφνιοσ 2017  

4.4 Κζςπιςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν Ακρόαςθσ Δεκζμβριοσ 2017 

 

Δζςμευςθ 5: Οδθγόσ και Προτυποποίθςθ Παροχισ Τπθρεςιών & Διαδικαςιών 
ανά Τπθρεςία/φορζα  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

 Ζχει παρατθρθκεί ότι ο μεγάλοσ όγκοσ τθσ ταλαιπωρίασ των πολιτϊν και ςπατάλθσ χρόνου και 
πόρων από τισ υπθρεςίεσ του κράτουσ ζγκειται ςτθν ελλειπι γνϊςθ και πλθροφόρθςθ των 
απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθν παροχι μιασ υπθρεςίασ ι για μία ενζργεια από τθ διοίκθςθ 
(πχ. Διμοι αγνοοφν τισ διαδικαςίεσ για μετάταξθ υπαλλιλου, πολίτεσ απευκφνονται ςε λάκοσ 
υπθρεςίεσ). Επίςθσ προκφπτουν φαινόμενα διαφκοράσ γιατί απουςιάηει θ διαφάνεια και θ 
γνϊςθ των πολιτϊν ςχετικά με τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ για μια ενζργεια ι τθν ανταπόκριςθ 
ςε αιτιματα. Ακόμθ θ διαδικαςία παροχισ υπθρεςιϊν και ενεργειϊν από τθν διοίκθςθ 
ποικίλλει ςε ηθτιματα που είναι ίδια ι παρεμφερι με αποτζλεςμα να μθν παρζχεται θ 
κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ προσ τουσ πολίτεσ, ενϊ και θ διοίκθςθ οδθγείται ςε δυςλειτουργίεσ 
και ςτρεβλϊςεισ. 

 Μζχρι ςιμερα δεν υφίςταται ζνα κανονιςτικό πλαίςιο ϊςτε να παρζχονται αναλυτικά μζςω 
Οδθγοφ υπθρεςιϊν όλεσ οι πλθροφορίεσ για το τί υπθρεςίεσ παρζχει και για ποιεσ ενζργειεσ 
ζχει αρμοδιότθτα κάκε Υπθρεςία/φορζασ, ενϊ παράλλθλα απουςιάηει μια ςυνολικι 
κατάςταςθ αποτφπωςθσ διαδικαςιϊν για τθν παροχι ίδιων ι παραπλιςιων υπθρεςιϊν ςε 
κοινά πρότυπα.  
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 Θ ελλιπισ πλθροφόρθςθ των πολιτϊν για το ποια Υπθρεςία είναι αρμόδια για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ι για ενζργεια και με ποια διαδικαςία παρζχονται κακϊσ και θ ανάγκθ αυτζσ να 
γίνονται ςε κοινά πρότυπα, κακιςτά δυςλειτουργικι τθ ςχζςθ πολίτθ-κράτουσ. Θ απουςία 
δθμόςιασ και ζγκυρθσ πλθροφόρθςθσ ευνοεί τθν αδιαφάνεια και τθ διαφκορά, ενϊ κοςτίηει ςε 
ανκρϊπινουσ πόρουσ και κονδφλια λειτουργίασ.  

 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 

 Κάκε Υπθρεςία/Φορζασ του Δθμοςίου κα ζχει δθμοςιευμζνο ςτον ιςτότοπό του, τον Οδθγό 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν & Διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτζσ του. Σε αυτό κα 
περιγράφονται αναλυτικά ποιεσ υπθρεςίεσ και ενζργειεσ παρζχει και με ποια διαδικαςία, ϊςτε 
να είναι γνωςτά ανά ςτάδια όλα τα απαραίτθτα βιματα που χρειάηονται για τθν παροχι μιασ 
υπθρεςίασ.  

 Ακόμθ κα δθμιουργθκεί βάςθ προτυποιθμζνων διαδικαςιϊν για τθν παροχι ίδιων ι 
παραπλιςιων υπθρεςιϊν από το Δθμόςιο. Θ βάςθ δεδομζνων προτυποποίθςθσ διαδικαςιϊν 
κακϊσ και όλοι οι Οδθγοί (πζραν του ιςτότοπου τθσ Υπθρεςίασ/φορζα) κα δθμοςιεφονται ςτον 
ιςτότοπο του Υπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ.  

 Οι πολίτεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα υποβολισ ςχολίων για τθν βελτίωςθ λειτουργίασ και τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν. 

 

 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία, Λογοδοςία, Συμμετοχικότθτα, Τεχνολογία και καινοτομία για 
Διαφάνεια 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – τομζασ Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
Αν. Υπουργόσ για κζματα Μεταρρυκμίςεων, Αν. Γενικόσ Γραμματζασ 
 
Εμπλεκόμενοι:  
όλα τα Υπουργεία και οι φορείσ του Δθμοςίου (ΝΡΔΔ, ΝΡΛΔ, ΑΕ), ΟΤΑ Α' και Βϋ βακμοφ και νομικά 
πρόςωπα αυτϊν, με αξιοποίθςθ του Μθτρϊου Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ Ελλθνικισ Διοίκθςθσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – τομζασ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ & Θλ. 
Διακυβζρνθςθσ 
 
τόχοσ 
Με τθ δζςμευςθ αυτι κα υπάρξει δθμοςιότθτα και διαφάνεια του Δθμοςίου, εξοικονόμθςθ πόρων, 
ταχφτθτα και βελτίωςθ ποιότθτασ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν, ενϊ παράλλθλα κα ενιςχυκεί το επίπεδο 
λειτουργίασ των δθμοςίων υπαλλιλων. Θ δθμόςια διοίκθςθ κακίςταται πιο ανοικτι αφοφ ο κάκε 
πολίτθσ κα ζχει τθν γνϊςθ για το ποφ ακριβϊσ κα απευκυνκεί, τθσ διαδικαςίασ που ακολουκείται για 
τθν εξυπθρζτθςι του, γνωρίηοντασ κάκε φορά ςε ποιο ςτάδιο βρίςκεται. Επιπλζον με τθν καταγραφι 
ςχολίων θ διοίκθςθ κα τα αξιοποιεί για τθν ςυνεχι βελτίωςθ.  
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Για τθν επίτευξθ τθσ δζςμευςθσ κα υπάρξει νομοκετικι ρφκμιςθ και Υπουργικι Απόφαςθ για τον 
κακοριςμό των λεπτομερειϊν εφαρμογισ. Κάκε Υπθρεςία/Φορζασ κα καταχωριςει ςτον ιςτότοπό του 
τον Οδθγό Ραροχισ Υπθρεςιϊν και Διαδικαςιϊν. 
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Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

5.1. Κζςπιςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου Δεκζμβριοσ 2016 

5.2. Δθμοςίευςθ Οδθγϊν ςε κάκε Υπθρεςίασ και Φορζα Λοφνιοσ 2017 

5.3. Βάςθ Ρροτυποποίθςθσ Διαδικαςιϊν Λοφνιοσ 2017, με διαρκι ανανζωςθ 

 

Δζςμευςθ 6: Βελτίωςθ Διαδικαςιών τθσ Ανοικτισ Διαβοφλευςθσ 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Θ θλεκτρονικι πλατφόρμα για το διαδικτυακό ςχολιαςμό προτεινόμενων νομοκετικϊν πράξεων 
(www.opengov.gr) ξεκίνθςε τον Οκτϊβριο του 2009 με βαςικό ςτόχο τθν δθμοςιοποίθςθ και ςχολιαςμό 
κάκε ςχεδίου νομοκεςίασ (ςε ξεχωριςτό χϊρο που δθμιουργικθκε για κάκε υπουργείο ςτο 
www.opengov.gr) πριν από τθν υποβολι τουσ ςτο κοινοβοφλιο. Ρολίτεσ και οργανιςμοί κατακζτουν 
ςχόλια, προτάςεισ και απόψεισ, άρκρο προσ άρκρο, προκειμζνου αυτά να ςυγκεντρωκοφν και 
αξιολογθκοφν από τουσ δθμόςιουσ φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τθν εκάςτοτε διαβοφλευςθ νόμου. 
Θ προςπάκεια αυτι  ζχει προχωριςει παραπζρα με τθν νομοκετικι κεςμοκζτθςθ βαςικϊν όρων για τισ 
δθμόςιεσ διαβουλεφςεισ με το νόμο 4048 (ΦΕΚ 34/23-02-2012). Ροιο ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 6 του εν 
λόγω νόμου ορίηονται τα μζςα με τθ φράςθ «Θ διαβοφλευςθ επιτυγχάνεται με τθ δθμοςιοποίθςθ, με 
πρόςφορα μζςα, τθσ ςχεδιαηόμενθσ ρφκμιςθσ, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και ςυμμετοχι ςε 
αυτιν των πολιτϊν, κοινωνικϊν φορζων και κάκε ενδιαφερομζνου» και με τθ φράςθ «Θ διαβοφλευςθ 
επί των νομοςχεδίων γίνεται και μζςω του δικτυακοφ τόπου www.opengov.gr». Ακόμα ορίηεται ότι 
«Υπόχρεοσ για τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ είναι ο ζχων τθ νομοκετικι πρωτοβουλία 
Υπουργόσ». Επίςθσ όπωσ ορίηει ο νόμοσ θ διαβοφλευςθ διεξάγεται ςε δφο φάςεισ οι οποίεσ μποροφν 
να λαμβάνουν χϊρα ταυτόχρονα. 

1. Θ πρϊτθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ διαρκεί τουλάχιςτον δφο (2) εβδομάδεσ. Αντικείμενο τθσ 
διαβοφλευςθσ είναι θ ενθμζρωςθ και θ παροχι δυνατότθτασ ςχολιαςμοφ ςχετικά με το ςτόχο και 
το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα τθσ ςχεδιαηόμενθσ ρφκμιςθσ, οι εναλλακτικζσ επιλογζσ, το κόςτοσ, τα 
οφζλθ και οι διακινδυνεφςεισ που ενδζχεται να προκφψουν από αυτιν. 

2. Θ δεφτερθ φάςθ διαρκεί τουλάχιςτον τρεισ (3) εβδομάδεσ. Κατά τθ δεφτερθ φάςθ τθσ 
διαβοφλευςθσ αναρτάται ςτο δικτυακό τόπο προςχζδιο των διατάξεων του νομοςχεδίου και 
παρζχεται θ δυνατότθτα κατ’ άρκρον ςχολιαςμοφ. 
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρχει ζτοιμο ςχζδιο διατάξεων, θ πρϊτθ φάςθ παραλείπεται με 
πρωτοβουλία του οικείου Υπουργοφ και θ δεφτερθ φάςθ επιμθκφνεται κατά μία εβδομάδα. 

3. Θ διαβοφλευςθ μπορεί να διακοπεί, κακϊσ και να ςυντμθκεί ι να επιμθκυνκεί ο χρόνοσ τθσ, με 
πρωτοβουλία του οικείου Υπουργοφ για επαρκϊσ τεκμθριωμζνουσ λόγουσ, οι οποίοι αναφζρονται 
ςτθν ζκκεςθ επί τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ που ςυνοδεφει τθ ρφκμιςθ. 

4. Το Γραφείο Νομοκετικισ Ρρωτοβουλίασ του οικείου Υπουργείου ςυντάςςει ζκκεςθ επί τθσ 
δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, ςτθν οποία παρουςιάηονται ομαδοποιθμζνα τα ςχόλια και οι προτάςεισ 
όςων ζλαβαν μζροσ ςτθ διαβοφλευςθ και τεκμθριϊνεται θ ενςωμάτωςι τουσ ι μθ ςτισ τελικζσ 
διατάξεισ. Θ ζκκεςθ ςυνοδεφει τθ ρφκμιςθ κατά τθν κατάκεςι τθσ ςτθ Βουλι, αναρτάται ςτο 
δικτυακό τόπο που ζλαβε χϊρα θ διαβοφλευςθ και αποςτζλλεται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτισ 
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ από τισ οποίεσ προιλκαν τα ςχόλια. 

http://www.opengov.gr/
http://www.opengov.gr/
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Τα παραπάνω που ορίηονται ςτο νόμο κρίνονται επαρκι από νομοκετικισ άποψθσ ςε ςχζςθ με τα 
ςχζδια νόμου. Υπάρχει όμωσ ανάγκθ νομοκετικισ παρζμβαςθσ ςτο πλαίςιο πρόβλεψθσ δθμόςιασ 
διαβοφλευςθσ και άλλων δθμοςίου ςυμφζροντοσ κειμζνων όπωσ ςχεδίων προκθρφξεων προμθκειϊν, 
αποφάςεων, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και άλλων. Σφμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντασ υπόψθ 
και τισ όποιεσ δυςλειτουργίεσ ζχουν καταγραφεί, παρατθροφνται τα εξισ: 

 Δεν υπάρχει επαρκισ ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων ςχετικά με τον νόμο, 
 Δεν υπάρχει επαρκισ ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν υποχρζωςθ διάρκειασ, 
 Δεν υπάρχει ευελιξία ανάρτθςθσ διαβοφλευςθσ κατευκείαν από τα υπουργεία, 
 Oι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν εμπιςτοςφνθ κατά πόςο τα ςχόλιά τουσ λιφκθκαν υπόψθ (ι όχι), 
 Να προβλεφκεί και νομοκετικά θ δυνατότθτα διαβουλεφςεων και άλλων κανονιςτικϊν 

πράξεων, ςχεδίων ςυμβάςεων, 
 Σφμφωνα με τα παραπάνω προτείνονται: Να διοργανωκοφν εκπαιδευτικά ςεμινάρια για 

ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων ςχετικά με το νόμο 4048 (ΦΕΚ 34 23-02-2012), 
 Να διοργανωκοφν βιωματικά ςεμινάρια (με hands-on-training) ςχετικά με τθν χριςθ τθσ 

ςχετικισ πλατφόρμασ, των ςτελεχϊν των εμπλεκομζνων Υπουργείων για τθν δυνατότθτα 
ανάρτθςθσ των ςχεδίων νόμων από τα Υπουργεία, κακϊσ και για τθν ςφνταξθ των ςχετικϊν 
ςυνοδευτικϊν εκκζςεων και εγγράφων. 
 

Υπάρχει θ δυνατότθτα για να καταςτεί πιο αποτελεςματικι θ λειτουργία τθσ Ανοικτισ Διαβοφλευςθσ 
και να μθν αποδυναμωκεί ο ρόλοσ τθσ, ςτθν ςυνείδθςθ των πολιτϊν κακϊσ και ςτθν νομοκετικι 
διαδικαςία, να υπάρξει βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ. 
 
Περιγραφι Δζςμευςθσ  
Ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ διαβουλεφςεων νομοςχεδίων ςε όλα τα επίπεδα (κεςμικό, νομικό, 
επιχειρθςιακό, τεχνικό). Θ ενίςχυςθ τθσ διαδικαςίασ διαβουλεφςεων μεταξφ άλλων κα περιλαμβάνει 
βελτιϊςεισ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 θτι κατοχφρωςθ τθσ μεκοδολογίασ και τθσ υποχρζωςθσ αιτιολογθμζνθσ απάντθςθσ, ςε 
δεςμευτικά χρονικά όρια. 

 Για τα δφο αυτά ςτάδια κα υπάρξει για το α) εξειδίκευςθ και κζςπιςθ κριτθρίων και μεκόδου 
επί τθσ διαδικαςίασ με δεςμευτικό χρονικό πλαίςιο και για το β) τεκμθριωμζνθ απάντθςθ για 
τθν ζνταξθ ι μθ των ςχολίων των πολιτϊν, ςτο κείμενο του νομοςχεδίου με δεςμευτικό 
χρονικό πλαίςιο και κζςπιςθ μεκοδολογίασ. 

 Κεςμικό: Ενίςχυςθ του υπάρχοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου με ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των 
εμπλεκομζνων. 

 Να εκπαιδευτοφν τα ςτελζχθ των Υπουργείων ϊςτε να πραγματοποιείται θ ανάρτθςθ από τα 
εμπλεκόμενα ςτελζχθ. 

 Τεχνικό: Θ θλεκτρονικι πλατφόρμα www.opengov.gr να αποτελεί το κεντρικό ςθμείο 
πλθροφόρθςθσ και διεξαγωγισ διαβουλεφςεων για όλο το δθμόςιο τομζα. Επίςθσ να 
ενιςχυκοφν οι μθχανιςμοί διάχυςθσ διαβουλεφςεων. 

 Επιχειρθςιακό:  
o Ειςαγωγι νζου κϊδικα (μεκοδολογίασ) διαβοφλευςθσ που κα ιςχφει για όλουσ τουσ 

δθμόςιουσ φορείσ. 
o Ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν. Ανάλυςθ διαβουλεφςεων με μεγάλθ ςυμμετοχι. 
o Ταυτοποίθςθ διαβουλεφςεων και υποβλθκζντων νομοςχεδίων. Να υπάρχει 

διαςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν πραγματοποιθκείςα διαβοφλευςθ και ςτο τελικό 
νομοςχζδιο (κα ςυμπεριλαμβάνεται και πίνακασ αποτελεςμάτων με τισ προτάςεισ  από 

http://www.opengov.gr/
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τθ δθμόςια διαβοφλευςθ που ελιφκθςαν υπόψθ). Υιοκζτθςθ ίδιων κωδικϊν 
διαβοφλευςθσ και κωδικϊν άρκρων ψθφιςκζντων νομοςχεδίων για τθν άμεςθ 
ςυςχζτιςθ. 

o Βελτίωςθ τθσ προτυποποίθςθ εκκζςεων διαβοφλευςθσ. 
o Αξιοποίθςθ και απάντθςθ ςχολίων με ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία, και αιτιολογθμζνθ 

απάντθςθ επί κάκε ςχολίου για τθν ζνταξι του ι μθ ςτο νομοςχζδιο και ςε 
ςυγκεκριμζνο χρόνο. 

o Ανάπτυξθ εργαλείου για τθν αξιολόγθςθ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ με βάςθ 
τεκμθριωμζνα κριτιρια τόςο από τθν πλευρά του επιςπεφδοντοσ υπουργείου. 

o Εξαμθνιαία αποτίμθςθ διαβουλεφςεων. 
o Εκπαίδευςθ και αξιοποίθςθ ςτελεχϊν. 
o Υιοκζτθςθ μθχανιςμϊν για τθν προςζγγιςθ και κινθτοποίθςθ των πολιτϊν. Στθ 

διαδικαςία αυτι κα επιδιωχκεί θ εμπλοκι φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 
o Δομθμζνθ επικοινωνία με όλεσ τισ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ. 
o Σταδιακι ζνταξθ των διαβουλεφςεων ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (διμοι) ςε 

ηθτιματα που άπτονται τθσ κακθμερινότθτασ του πολίτθ. 
 
Αρχζσ OGP 
Συμμετοχι των πολιτϊν, Λογοδοςία,  Τεχνολογία και καινοτομία για Διαφάνεια 

Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – Τομζασ Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – κατά το κανονιςτικό πλαίςιο / 
ΕΚΔΔΑ – κατά το τεχνικό και επιχειρθςιακό ςκζλοσ 
Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – αρμόδιοσ για κζματα 
μεταρρυκμίςεων, Ρρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ 
 
τόχοσ 
Για τθν πλθρζςτερθ λειτουργία τθσ Ανοικτισ Διαβοφλευςθσ κακίςταται αναγκαία θ κζςπιςθ 
ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ και θ ρθτι κατοχφρωςθ χρονικϊν ορίων τθσ προ-νομοκετικισ και τθσ 
διαβοφλευςθσ επί του νομοςχεδίου. Με αυτό τον τρόπο θ Ανοικτι Διαβοφλευςθ κα μπορζςει να γίνει 
αποτελεςματικότερθ, υλοποιϊντασ πλθρζςτερα το ςκοπό τθσ. Θ ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν 
ςτθν ςυνείδθςθ των πολιτϊν και θ ανοικτότθτα του κράτουσ κατά τθ νομοκετικι διαδικαςία επιφζρει 
ςυνολικι βελτίωςθ ςτθν κατοχφρωςθ των ςυνταγματικϊν δικαιωμάτων. Οι πολιτικζσ τθσ Ανοικτότθτασ 
εξυπθρετοφνται αν τα κεςπιςμζνα εργαλεία λειτουργοφν αποτελεςματικά και θ πλθρζςτερθ λειτουργία 
τθσ Ανοικτισ Διαβοφλευςθσ βοθκά ςτθν διάχυςθ τθσ Ανοικτότθτασ. 
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Οι κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ για τθν επίτευξθ τθσ δζςμευςθ κα ςυντελεςτοφν από το Υπουργείο 
Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – Τομζασ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ & Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και οι τεχνικζσ και επιχειρθςιακζσ ρυκμίςεισ από το ΕΚΔΔΑ. 
 

Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

6.1. Κζςπιςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου Μάρτιοσ 2017 

6.2. Επιχειρθςιακι λειτουργία Σταδιακά μζχρι Δεκζμβριο 2017 
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Δζςμευςθ 7: Εκνικό Μθτρώο Επιτελικών τελεχών Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
(Μθτρώο) 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Με τισ διατάξεισ του Α’ Μζρουσ του ν. 4369/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 
170 του ν. 4389/2016,  ςυνιςτάται Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν Στελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (εφεξισ  
Μθτρϊο), για τθν κάλυψθ διοικθτικϊν κζςεων αυξθμζνθσ ευκφνθσ ςτο Δθμόςιο και τον ευρφτερο 
Δθμόςιο Τομζα,  οι οποίεσ  ορίηονται από τισ διατάξεισ του ανωτζρω νόμου. Το Μθτρϊο  τθρείται 
θλεκτρονικά από το Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.) και αναρτάται ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα του. Οι εν λόγω κζςεισ μζχρι τθν ζκδοςθ του προαναφερόμενου νόμου επλθροφντο βάςει 
των διατάξεων του Ρ.Δ. 63/2005 «Κυβζρνθςθ και κυβερνθτικά Πργανα». Εφεξισ κα πλθροφνται 
κατόπιν πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και διαδικαςίασ επιλογισ από αρμόδιο ςυλλογικό 
όργανο, το Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ Διοικιςεων (Ε.Σ.Ε.Δ). 
 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Εφαρμογι ςφγχρονου καινοτόμου ςυςτιματοσ για τθν επιλογι επιτελικϊν ςτελεχϊν για κζςεισ 
αυξθμζνθσ ευκφνθσ, που βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ Διοικθτικισ Λεραρχίασ, ςτον Δθμόςιο και τον 
ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα. Το Μθτρϊο  ζχει ωσ ςτόχο τθν απεξάρτθςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ από τθν 
εκάςτοτε πολιτικι θγεςία, τθν κζςπιςθ αντικειμενικϊν και αξιοκρατικϊν μεκόδων επιλογισ των εν 
λόγω ςτελεχϊν από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ αλλά και από τον ιδιωτικό τομζα, ωσ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ και τθν διεφρυνςθ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ ςτθν 
κοινωνία και τουσ πολίτεσ.      
 

 Σε ςυνζχεια κζςθσ ςε λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 
Α.Σ.Ε.Ρ. για τθν υποβολι των θλεκτρονικϊν αιτιςεων όςων ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  
προβλζπεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 2 του ν. 4369/2016  ότι δφναται να εγγραφοφν 
ςε αυτό (8/7/2016), ακολουκεί ο κακοριςμόσ με Ρροεδρικό Διάταγμα των αρμοδιοτιτων και 
κάκε άλλθσ  ςχετικισ  λεπτομζρειασ  των Διοικθτικϊν και Αναπλθρωτϊν  Διοικθτικϊν 
Γραμματζων κακϊσ και των Τομεακϊν και Ειδικϊν Τομεακϊν Γραμματζων. Οι ανωτζρω κζςεισ 
ςυνιςτϊνται βάςει των διατάξεων του άρκρου 170 του ν. 4389/2016. 

 Θ πλιρωςθ  των κζςεων των άρκρων 7 και 8 του ν. 4369/2016 όπωσ ιςχφει, γίνεται κατ’ αρχιν 
από το Μθτρϊο, ενϊ θ  πλιρωςθ των κζςεων αυτϊν από υποψθφίουσ που δεν υπθρετοφν ςτο 
Δθμόςιο Τομζα πραγματοποιείται κατά τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτα ςχετικζσ διατάξεισ. 

 Πςοι  επιλζγονται βάςει των διατάξεων του ν. 4369/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τον ν. 
4389/2016, να καταλάβουν τισ προβλεπόμενεσ  κζςεισ, κα πρζπει να παρακολουκιςουν 
υποχρεωτικά ειδικά προγράμματα εκπαίδευςθσ- επιμόρφωςθσ που ςχεδιάηονται και 
διεξάγονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α βάςει των διατάξεων του άρκρου 9 του ν. 4369/2016. 

  
Αρχζσ OGP 
Λογοδοςία, Συμμετοχικότθτα,  Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία, Τεχνολογία και Καινοτομία για τθν 
ανοιχτότθτα και τθν λογοδοςία 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ 
  

  Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

  Υπουργεία και λοιποί φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
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 Α.Σ.Ε.Ρ. 

 Κυβερνθτικό Συμβοφλιο  Μεταρρφκμιςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,  των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

 Υπουργικό Συμβοφλιο 

 Υπουργείο Οικονομικϊν 
  
Εμπλεκόμενοι: 

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Α.Σ.Ε.Ρ 

 ιδιωτικόσ τομζασ 
 
τόχοσ 
Διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ όςον αφορά το ανϊτατο επίπεδο τθσ ιεραρχίασ, το 
οποίο αποςυνδζεται από τθν εκάςτοτε πολιτικι θγεςία, με επιλογι των ςτελεχϊν για τισ κορυφαίεσ 
κζςεισ τθσ διοικθτικισ  ιεραρχίασ με αξιοκρατικά κριτιρια, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αποπολιτικοποίθςθ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτθ λογοδοςία, ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ Διοίκθςθσ και τθσ ανοιχτότθτασ ςτθ διακυβζρνθςθ. 
  
 Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 

   Ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων: 
o   Ρροεδρικό Διάταγμα (παρ. 4 άρ. 170 του ν. 4389/2016) 
o   ΚΥΑ (παρ. 5 άρ. 170 του ν. 4389/2016) 

 Ανάπτυξθ και Λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του ΑΣΕΡ για εγγραφι ςτο Μθτρϊο (αρ. 
3 του ν. 4369/2016) 

 Ζκδοςθ Ρροςκλιςεων Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κζςεων από το Μθτρϊο 

 Διενζργεια ειδικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ που ςχεδιάηονται και 
υλοποιοφνται από το ΕΚΔΔΑ, για όςουσ επιλεγοφν να καλφψουν τισ εν λόγω κζςεισ. 

  

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

7.1. Ζκδοςθ Υπουργικϊν αποφάςεων ςυγκρότθςθσ του Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ 
Διοικιςεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) 

Αφγουςτοσ 

2016 

7.2. Ζκδοςθ Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ για τον κακοριςμό των αρμοδιοτιτων των 
Διοικθτικϊν και Αναπλθρωτϊν  Διοικθτικϊν Γραμματζων κακϊσ και των Τομεακϊν και 
Ειδικϊν Τομεακϊν Γραμματζων και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια (παρ. 4 άρκρο 170 
ν.4389/2016). 

Σεπτζμβριοσ 

2016 

 7.3. Ρροκιρυξθ  όλων των κζςεων Διοικθτικϊν και Αναπλθρωτϊν  Διοικθτικϊν 
Γραμματζων Υπουργείων  (παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 4369/2016 όπωσ ιςχφει), κακϊσ 
και των κενϊν κζςεων του άρκρου 8 του ν. 4369/2016. 

7.4. Oλοκλιρωςθ τθσ πλιρωςθσ των κζςεων των Διοικθτικϊν και Αναπλθρωτϊν 
Διοικθτικϊν Γραμματζων κακϊσ και των κενϊν κζςεων του άρκρου 8 του ν. 
4369/2016. 

Δεκζμβριοσ 

2016 

 7.5. Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ για αποδοχζσ και επιδόματα των κζςεων που 
καλφπτονται από το Μθτρϊο (παρ. 5 άρ. 170 ν. 4389/2016) 

7.6 Ρροκιρυξθ  όλων των κζςεων των Τομεακϊν και Ειδικϊν Τομεακϊν Γραμματζων ( Σεπτζμβριοσ 
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παρ.  2 του άρκρου 6 του ν. 4369/2016, όπωσ ιςχφει) 2017 

7.7 Ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πλιρωςθσ των κζςεων των Τομεακϊν και Ειδικϊν 
Τομεακϊν Γραμματζων 

Δεκζμβριοσ 

2017 
7.8 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ για τθν  παφςθ των υπθρετοφντων Γενικϊν 
Γραμματζων  Υπουργείων και των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Γραμματζων  Υπουργείων, 
εκτόσ και αν οι κζςεισ αυτζσ ζχουν ιδθ καταργθκεί κατά τθν αναμόρφωςθ τθσ 
νομοκεςίασ περί Κυβζρνθςθσ και κυβερνθτικϊν οργάνων. 

7.9 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ για τθν  παφςθ των υπθρετοφντων Γενικϊν και 
Ειδικϊν Γραμματζων, προϊςταμζνων  Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν, εκτόσ και αν οι 
κζςεισ αυτζσ ζχουν ιδθ καταργθκεί κατά τθν αναμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ περί 
Κυβζρνθςθσ και κυβερνθτικϊν οργάνων. 

Λοφνιοσ 2018 

 

Δζςμευςθ 8: Εφαρμογι αξιολόγθςθσ υπαλλιλων και υπθρεςιών και μζκοδοι 
ελζγχου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Με τισ διατάξεισ  του ν. 4369/2016 ειςάγεται νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ. Το προϊςχφον ςφςτθμα 
αξιολόγθςθσ (Ρ.Δ. 318/1992, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4250/2014), εφαρμόςτθκε μζχρι και το ζτοσ 
2013, κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του ν. 4281/2014. Από το 2014 και μετά δεν υφίςταται ςφςτθμα 
αξιολόγθςθσ  για του δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, δεδομζνου ότι το κεςμικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ  που 
ειςιχκθ το 2013, με τροποποίθςθ των διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992, ιταν μεταβατικοφ χαρακτιρα και 
ίςχυςε αποκλειςτικά για το ζτοσ αξιολόγθςθσ 2013. Θ ζλλειψθ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τα ζτθ που 
ακολοφκθςαν, δθμιοφργθςε δυςχζρειεσ  όςον αφορά τισ μεταβολζσ ςτθν  υπθρεςιακι κατάςταςθ των 
υπαλλιλων  και τθν εν γζνει λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
  
Περιγραφι Δζςμευςθσ 

 Εφαρμογι ενόσ αντικειμενικοφ και αξιοκρατικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, που δίνει ζμφαςθ 
ςτθν ςυμμετοχικότθτα, τθ λογοδοςία και τον κοινωνικό διάλογο και ζχει ωσ ςτόχο να ςυνδζςει 
τθν αξιολόγθςθ των υπαλλιλων, τθν αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ  των δθμοςίων υπθρεςιϊν και 
τθν επίτευξθ τθσ ςτοχοκεςίασ τόςο ςε ατομικό επίπεδο όςο και ςε υπθρεςιακό επίπεδο. 

 Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 15 του άρκρου 16 του ν. 4369/2016 ςυνιςτάται Διεφκυνςθ 
Ραρακολοφκθςθσ και Στατιςτικισ Ανάλυςθσ των Βακμολογιϊν Αξιολόγθςθσ, με αποςτολι τθν 
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων για τθν αξιολόγθςθ, τθν παρατιρθςθ 
ςυςτθματικισ εμφάνιςθσ ακραίων τιμϊν ςτα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ  και τθ ςφνταξθ 
ςχετικϊν εκκζςεων. 

 Με τισ διατάξεισ του άρκρου 23 του ν. 4369/2016 ειςάγονται οι «Ολομζλειεσ Διεφκυνςθσ και 
Τμιματοσ», ςυμβουλευτικά όργανα τθσ Διοίκθςθσ, ςτα οποία μετζχουν όλοι οι υπάλλθλοι τθσ 
αντίςτοιχθσ οργανικισ μονάδασ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των ςτόχων 
εκάςτου. Οι Ολομζλειεσ ςυνεδριάηουν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και υποχρεωτικά ςε 
περίπτωςθ που υπάρχουν παρατθριςεισ Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι Ελεγκτικϊν Μθχανιςμϊν ι 
αναφορζσ με παράπονα πολιτϊν. Τζλοσ, εγκρίνουν εκκζςεισ Αξιολόγθςθσ του ζργου που 
παριγαγαν ςε ετιςια βάςθ. 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του ν. 4369/2016 ειςάγεται  : 
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 Διαδικαςία Ακρόαςθσ Κοινωνικϊν Φορζων και Ρολιτϊν με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ 
και τθσ ποιότθτασ των Υπθρεςιϊν  και δθμιουργία Επιτροπισ Ακρόαςθσ ςε κάκε Υπουργείο 

 Κοινωνικόσ ζλεγχοσ μζςω ερευνϊν (θλεκτρονικϊν και μθ) με τισ οποίεσ οι πολίτεσ αξιολογοφν 
τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποίθςαν 

 Ραρατθρθτιριο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που ζχει ωσ αποςτολι τθν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ 
τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ και τον ςυντονιςμό τθσ αξιολόγθςθσ και του κοινωνικοφ ελζγχου 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ    

 Ομάδεσ ζργου ςε κεντρικό επίπεδο που ςυντάςςουν εκκζςεισ αξιολόγθςθσ που βαςίηονται ςτο 
ςφςτθμα διερεφνθςθσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν και υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτον 
αρμόδιο υπουργό και ςτο Ραρατθρθτιριο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 
Αρχζσ OGP 
Λογοδοςία, Συμμετοχικότθτα,  Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία, Τεχνολογία και Καινοτομία για τθν 
ανοιχτότθτα και τθν λογοδοςία 
  
Φορείσ υλοποίθςθσ 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Υπουργεία και λοιποί φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

 Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
  
Εμπλεκόμενοι: 

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Ρολίτεσ 

 Κοινωνικοί Φορείσ 

 Ομάδεσ εργαςίασ 
  
τόχοσ 
Θ εφαρμογι ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ υπαλλιλων και υπθρεςιϊν, που περιλαμβάνει διαδικαςίεσ 
ελζγχου αλλά και ςυμμετοχικότθτασ του προςωπικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, των κοινωνικϊν φορζων 
και των πολιτϊν, με ςκοπό τθν διαφάνεια, τθν αξιοκρατία και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ 
και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
  
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 

   Ζκδοςθ των προβλεπομζνων ςτο ν. 4369/2016 Υπουργικϊν Αποφάςεων με κζμα: 
o   ζντυπα αξιολόγθςθσ, 
o κακοριςμόσ λεπτομερειϊν για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ  
Ραρακολοφκθςθσ και Στατιςτικισ Ανάλυςθσ των Βακμολογιϊν Αξιολόγθςθσ. 

 Εγκφκλιεσ Οδθγίεσ για ορκι και ενιαία εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων για τθν αξιολόγθςθ 

 Θμερίδεσ  για ενθμζρωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν 

 Συγκρότθςθ Ομάδων εργαςίασ 

 Σφςταςθ και Λειτουργία του Ραρατθρθτθρίου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ζλεγχοσ-παρακολοφκθςθ) 

 Διεξαγωγι Θλεκτρονικϊν  και μθ ερευνϊν ικανοποίθςθσ πολιτϊν 
  

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

8.1. Ζκδοςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ: α) για τον κακοριςμό των απαραίτθτων  Δεκζμβριοσ 
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λεπτομερειϊν  για τθ λειτουργία τθσ  Διεφκυνςθσ Ραρακολοφκθςθσ και Στατιςτικισ 
Ανάλυςθσ των Βακμολογιϊν Αξιολόγθςθσ, β) για τον κακοριςμό των εντφπων 
αξιολόγθςθσ 

2016 

8.2. Κακοριςμόσ και γνωςτοποίθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ για το επόμενο ζτοσ αξιολόγθςθσ. 

8.3. Σφςταςθ Επιτροπισ Ακρόαςθσ ςε κάκε Υπουργείο 

8.4 Ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων Μάρτιοσ 2017 

8.5 Σφςταςθ του Ραρατθρθτθρίου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α 

Λοφνιοσ 2017 8.6 ζναρξθ τθσ διενζργειασ ερευνϊν (θλεκτρονικϊν ι μθ) για τθν αξιολόγθςθ των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν από τουσ πολίτεσ 

 

Δζςμευςθ 9: Εφαρμογι υςτιματοσ Επιλογισ Προϊςταμζνων 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Με τισ διατάξεισ του Μζρουσ Δ’  του ν. 4369/2016 αντικακίςτανται τα άρκρα 84, 85, και 86 του 
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (N. 3528/2007) και 87, 88 και 89 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και 
Κοινοτικϊν Υπαλλιλων (N. 3584/2007) που αφοροφν ςτθ διαδικαςία και τα κριτιρια επιλογισ των 
Ρροϊςταμζνων Οργανικϊν Μονάδων. Το ςφςτθμα επιλογισ που ειςάγεται με τισ προαναφερκείςεσ 
διατάξεισ  ζχει ωσ  κφριο ουςιϊδεσ γνϊριςμα τθν πρόβλεψθ τεςςάρων ομάδων κριτθρίων, ιτοι τυπικά 
προςόντα, εργαςιακι εμπειρία, αξιολόγθςθ και δομθμζνθ ςυνζντευξθ. Οι τελευταίεσ επιλογζσ 
Ρροϊςταμζνων πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου πζμπτου του ν. 
3839/2010. Στθ ςυνζχεια βάςει των μεταβατικϊν διατάξεων του ν. 4275/2014 τοποκετικθκαν 
Ρροϊςτάμενοι Οργανικϊν μονάδων ςε φορείσ που είχαν νζεσ οργανικζσ  διατάξεισ που εκδόκθκαν κατϋ 
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 54 του ν. 4178/2013 και κατόπιν αξιολόγθςθσ των δομϊν τουσ 
βάςει τθσ παρ. 4 του άρκρου 35 του ν. 4024/2011. Ζκτοτε ςε περίπτωςθ ςφςταςθσ ι κζνωςθσ κζςεων 
προϊςταμζνων πλθροφνται βάςει των διατάξεων του άρκρου 87 του ν. 3528/2007 περί αναπλιρωςθσ. 
 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Εφαρμογι ςφγχρονου καινοτόμου ςυςτιματοσ επιλογισ Ρροϊςταμζνων Οργανικϊν Μονάδων, το οποίο 
προκρίνει τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αναλόγωσ των 
προςόντων και των ικανοτιτων του, με ςκοπό τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθ 
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν. Επιπροςκζτωσ θ 
δθμοςιοποίθςθ των προκθρφξεων για τισ κζςεισ Ρροϊςταμζνων των Οργανικϊν Μονάδων ςυμβάλλει 
ςτθν εμπζδωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. 

  
Αρχζσ OGP 
Λογοδοςία, Ρρόςβαςθ ςτθν Ρλθροφορία, 
  
Φορείσ υλοποίθςθσ 

 Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Υπουργεία και λοιποί φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, των οποίων οι υπάλλθλοι υπάγονται ςτο 
πεδίο εφαρμογισ του Υ.Κ και του Κϊδικα Κατάςταςθσ των Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν υπαλλιλων 

 Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

 Α.Σ.Ε.Ρ. 
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Εμπλεκόμενοι: 

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Α.Σ.Ε.Ρ 

 Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
  
τόχοσ 
Θ ςτελζχωςθ τθσ διοικθτικισ ιεραρχίασ με αξιοκρατικά κριτιρια και ςφγχρονεσ μεκόδουσ  που 
ανταποκρίνονται ςτισ  ανάγκεσ του κράτουσ και τθσ κοινωνίασ, ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ 
αποδοτικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
τθσ, αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ εφαρμογισ του εν λόγω ςυςτιματοσ επιλογισ Ρροϊςταμζνων 
Οργανικϊν Μονάδων. Επιπροςκζτωσ, θ εμπζδωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν προσ τθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ, μζςω των ανοιχτϊν και δθμοςιευτζων  θλεκτρονικά διαδικαςιϊν για τισ επιλογζσ 
αυτζσ, αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ εφαρμογισ του εν λόγω ςυςτιματοσ. 
  
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 

 Ζκδοςθ προβλεπόμενων κανονιςτικϊν πράξεων, ιδίωσ αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των αρμοδίων 
ςυλλογικϊν οργάνων για τθν επιλογι Ρροϊςταμζνων, για τθ διενζργεια των ςυνεντεφξεων των 
υποψθφίων 

 Ρρόγραμμα επιμόρφωςθσ μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων, αρμόδιων για τθ διενζργεια των 
ςυνεντεφξεων των υποψθφίων από το  Εκνικό  Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(παρ. 3 του άρ. 85 του Υ.Κ όπωσ ιςχφει) 

 Ρροκθρφξεισ πλιρωςθσ κζςεων Ρροϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων 
  

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

9.1. Ζκδοςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ για τθ ςφςταςθ και τθ ςυγκρότθςθ ςτο Υπουργείο 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ του Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ 
Ρροϊςταμζνων (ΕΛ.Σ.Ε.Ρ.) το οποίο είναι αρμόδιο για τθν επιλογι προϊςταμζνων 
Γενικϊν Διευκφνςεων των Υπουργείων, αυτοτελϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν, 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, Ο.Τ.Α. βϋ βακμοφ και Ν.Ρ.Δ.Δ. (παρ. 1 του αρ. 86 του Υ.Κ 
όπωσ ιςχφει) Σεπτζμβριοσ 

2016 
9.2. Ζκδοςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ που κα ορίηει κάκε ςχετικι λεπτομζρεια 
αναφορικά με τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ και τθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ 
τεχνογνωςίασ ςτα μζλθ του Συμβουλίου που κα διεξάγουν τισ δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ 
από το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  (υποπερ. ββ τθσ περ. δ τθσ  παρ. 3 του άρ. 
85 του Υ.Κ όπωσ ιςχφει 

9.3. Ζκδοςθ προκθρφξεων για τθν πλιρωςθ κζςεων Ρροϊςταμζνων Γενικϊν 
Διευκφνςεων 

Δεκζμβριοσ 

2016 

9.4 Ρλιρωςθ των κζςεων και τοποκζτθςθ των Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Απρίλιοσ 

2017 

9.5 Ζκδοςθ υπουργικϊν αποφάςεων για τθ ςφςταςθ - ςυγκρότθςθ του Συμβουλίου 
Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Σ.Ε.Ρ) επιπζδου Διεφκυνςθσ ςε κάκε Υπουργείο/αυτοτελι 
Γενικι ι Ειδικι Γραμματεία/ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ/ Ν.Ρ.Δ.Δ. που ζχει δικό του 
Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 

Μάιοσ 2017 
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9.6 Ρροκιρυξθ και πλιρωςθ κζςεων Ρροϊςταμζνων Διεφκυνςθσ Δεκζμβριοσ 

2017 

9.7 Συγκρότθςθ υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων και ζκδοςθ προκθρφξεων πλιρωςθσ 
κζςεων προϊςταμζνων Τμθμάτων 

Μάρτιοσ 

2018 

9.8 Ρλιρωςθ κζςεων προϊςταμζνων Τμθμάτων Λοφνιοσ 2018 

Δζςμευςθ 10: Ψθφιακό Αποκετιριο Μελετών Δθμοςίου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Στθ δθμόςια διοίκθςθ εκπονοφνται μελζτεσ και ζρευνεσ που αφοροφν τουσ τομείσ ανάπτυξθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, ειςαγωγισ οργανωτικϊν αλλαγϊν, λειτουργίασ και καινοτομικϊν μεκόδων, 
διαδικαςιϊν και προςεγγίςεων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Αυτζσ εκτελοφνται 
ςτα πλαίςια αυτοχρθματοδοτοφμενων δράςεων από τα Υπουργεία και τουσ φορείσ ι με τθν μορφι 
ζργων αναδόχων, αμειβόμενων ομάδων εργαςίασ ι ακόμα και μθ αμειβόμενων ομάδων από ςτελζχθ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ερευνθτζσ. Το ζλλειμμα ενόσ ενιαίου μζςου ςυγκζντρωςθσ, τεκμθρίωςθσ, 
διατιρθςθσ, διάχυςθσ και ανοικτισ διάκεςθσ από τισ μελζτεσ και ζρευνεσ αλλά και τθσ παραγόμενθσ 
γνϊςθσ μζςω αυτϊν ιρκε να καλφψει ο νόμοσ 3966/2011. Σφμφωνα με αυτό το νόμο θ αρμοδιότθτα 
για τθ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και διάχυςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςε κζματα ανάπτυξθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και ειςαγωγισ οργανωτικϊν αλλαγϊν λειτουργίασ και καινοτομικϊν 
μεκόδων, διαδικαςιϊν και προςεγγίςεων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ 
ανατίκεται ςτο ΕΚΔΔΑ και ςτθν Μονάδα Τεκμθρίωςθσ και Καινοτομιϊν αναγνωρίηοντασ το ρόλο του ωσ 
ςφμβουλοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για τα προαναφερόμενα κζματα. 

Στο πλαίςιο εφαρμογισ του νόμου 3966/2011 θ ΜΟΤΕΚ του ΕΚΔΔΑ οργάνωςε επιχειρθςιακά και 
ολοκλιρωςε κεςμικά τθν διαδικαςία ςυγκζντρωςθσ, τθν τεκμθρίωςθ και διάκεςθ των μελετϊν και των 
δεδομζνων ξεκινϊντασ από το πλοφςιο υλικό που το ίδιο διακζτει ςε ζνα ευρφ γνωςτικό πεδίο. Ζτςι 
δθμιουργικθκε το Ψθφιακό  Αποκετιριο Μελετών, Ερευνών. 

Με τθν 1657/15-2-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΛ4691Φ0-ΦΞ0) υπουργικι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τθν 4266/6-04-2012 εγκφκλιο του Γενικοφ 
Γραμματζα του Γραμματζα του ΕΚΔΔΑ κακορίηεται πλιρωσ θ διαδικαςία υποβολισ των μελετϊν και 
ερευνϊν. 
 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 

 Απλοφςτευςθ διαδικαςίασ με δυνατότθτα μοναδικισ υποβολισ ςτθ Διαφγεια και κοινοποίθςθ 
μόνο τθσ ΑΔΑ και των απαραίτθτων ςτοιχείων από το υποβλθκζν τεκμιριο για τθν επαρκι 
καταχϊρθςθ και τεκμθρίωςθ ςτο ψθφιακό αποκετιριο του ΕΚΔΔΑ. 

 Αξιοποίθςθ των ςυγκεντρωμζνων ςτοιχείων 
 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία,  Λογοδοςία, Συμμετοχικότθτα  
 
Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ:  
Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Κεςμικό επίπεδο 
Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, επιτελικό, τεχνικό επίπεδο 
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τόχοσ 
Να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του νόμου για ςυγκζντρωςθ, ανοικτι διάκεςθ των δεδομζνων μελετϊν και 
ερευνϊν κακϊσ και να αξιοποιθκοφν περαιτζρω τα ςυμπεράςματα και τα ςτοιχεία αυτϊν από όλθ τθ 
δθμόςια διοίκθςθ και τουσ πολίτεσ. 
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Οι κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ για τθν επίτευξθ τθσ δζςμευςθ κα ςυντελεςτοφν από το Υπουργείο 
Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – Τομζασ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ & Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και οι τεχνικζσ και επιχειρθςιακζσ ρυκμίςεισ από το ΕΚΔΔΑ. 
 
Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

10.1. Κζςπιςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου Μάρτιοσ 2017 

10.2. Επιχειρθςιακι λειτουργία Δεκζμβριοσ 2017 

Β. Δεςμεφςεισ για τον Ρολιτιςμό 

Δζςμευςθ 11: Ανοικτι διάκεςθ πολιτιςτικών δεδομζνων 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Θ πολιτιςτικι πλθροφορία υπάγεται πλζον ςτο Ν. 4305/2014 «Ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω 
χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τροποποίθςθ του ν. 
3448/2006 (Αϋ 57), προςαρμογι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ 
κεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τισ 
προβλεπόμενεσ από τθν οδθγία διαφοροποιιςεισ για τισ βιβλιοκικεσ, τα μουςεία και τα αρχεία, με 
ειδικι ωςτόςο πρόβλεψθ για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Οι ειδικότερεσ διατάξεισ 
του Ν. 3328/2002 παραμζνουν ςε ιςχφ. Αναμζνονται τυχόν τροποποιθτικζσ παρεμβάςεισ του 
άρκρου 46 και ςυνακόλουκεσ εφαρμοςτικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ. 
  

Περιγραφι Δζςμευςθσ 

Το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και οι εποπτευόμενοι φορείσ του ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
πλθκϊρα δεδομζνων που εμπίπτουν ςτο πεδίο του Ν. 4305/2014 και κα διατεκοφν προσ περαιτζρω 
χριςθ προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο κοινό εκνικό 
πολιτιςτικό προϊόν. 
 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία 
 Φορείσ υλοποίθςθσ, εμπλεκόμενοι 
 Υλοποίθςθ:  Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
Συνεργαςία με Γ.Γ. Ρολιτιςμοφ, εποπτευόμενουσ φορείσ από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 
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τοιχεία επικοινωνίασ: Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Γενικι Διεφκυνςθ Αρχαιοτιτων και 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων, Τεκμθρίωςθσ και 
Ρροςταςίασ Ρολιτιςτικϊν Αγακϊν/Τμιμα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων και Αρχαιολογικοφ 
Κτθματολογίου 
  

τόχοσ 

Στόχοσ κα πρζπει να είναι να δοκοφν ωσ ανοικτά διαςυνδεδεμζνα δεδομζνα: 
o το μεγαλφτερο δυνατό μζροσ δεδομζνων που αφοροφν ςε κινθτά μνθμεία 
o το μεγαλφτερο δυνατό μζροσ γεωχωρικϊν δεδομζνων και άλλων ςτοιχείων που αφοροφν 

ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ηϊνεσ προςταςίασ τουσ, ςτα μνθμεία. 
  

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ παραπάνω δζςμευςθσ κα πρζπει να γίνουν τα ακόλουκα: 
o Ολοκλιρωςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ και διάκεςθσ ωσ ανοικτϊν δεδομζνων των Κινθτϊν 

Μνθμείων του Εκνικοφ Ψθφιακοφ Αρχείου Μνθμείων («Εμπλουτιςμόσ των Ψθφιακϊν 
Συλλογϊν των Κινθτϊν Μνθμείων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και Ανάπτυξθ 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων» MIS 376476). 

o Ολοκλιρωςθ του Αρχαιολογικοφ Κτθματολογίου και διάκεςθ των γεωχωρικϊν δεδομζνων 
και ςτοιχείων που αφοροφν ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ηϊνεσ προςταςίασ τουσ, ςτα 
μνθμεία, κακϊσ και εξαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ με το Εκνικό Ψθφιακό Αρχείο των 
Κινθτϊν Μνθμείων τθσ χϊρασ. 

o Δθμιουργία περαιτζρω εξειδικευμζνων για τθν πολιτιςτικι πλθροφορία προτφπων που 
αφοροφν ςτο άνοιγμα, ςτθ διαςφνδεςθ και ςτθ διάκεςθ - περαιτζρω χριςθ των 
πολιτιςτικϊν δεδομζνων (αξιοποιϊντασ και επεκτείνοντασ τισ τρζχουςεσ καλζσ πρακτικζσ 
δθμοςιοποίθςθσ ανοικτϊν δεδομζνων). 

  

Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 

 Οι πράξεισ «Εμπλουτιςμόσ των Ψθφιακϊν Συλλογϊν των Κινθτϊν Μνθμείων του Υπουργείου 
Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και Ανάπτυξθ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων» 
(MIS 376476) και «Αρχαιολογικό Κτθματολόγιο» (MIS 300571) είχαν αρχικά ενταχκεί ςτθν «Ψθφιακι 
Σφγκλιςθ» του ΕΣΡΑ με αρχικό ορίηοντα ολοκλιρωςθσ το τζλοσ τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου(τζλοσ 
2015). Λόγω του μεγάλου εφρουσ ωσ οριηόντιεσ πράξεισ, ςτθν υλοποίθςθ των οποίων ενζχεται το 
ςφνολο ςχεδόν των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου, νομικϊν περιπλοκϊν κατά τισ 
διαδικαςίεσ ςυμβαςιοποίθςθσ, αλλά και των γενικότερων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ των ζργων 
ΕΣΡΑ, εξαιτίασ των ειδικϊν ςυνκθκϊν τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, ζνα μζροσ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί. Για τον λόγο αυτό και με δεδομζνθ τθν 
αυξθμζνθ ςπουδαιότθτα και βαρφτθτά τουσ, οι Ρράξεισ ζχουν επιλεγεί να ςυνεχιςτοφν κατά τθ νζα 
Ρρογραμματικι Ρερίοδο ωσ τμθματοποιθμζνεσ δράςεισ (phasing) ςτο ΕΡ ΕΡΑΝΕΚ (ζγγραφο 
εξειδίκευςθσ του ΕΡΑνΕΚ, όπωσ αυτό εγκρίκθκε ςτθν 1θ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ). 
Τα ζργα υλοποιοφνται χωρίσ διακοπι.  
 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

11.1. Θ διαδικτυακι πφλθ «ΓΑΛΑ» του «Αρχαιολογικοφ Κτθματολογίου» και θ 
αντίςτοιχθ πφλθ του ζργου «Εμπλουτιςμόσ των Ψθφιακϊν Συλλογϊν των Κινθτϊν 
Μνθμείων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και Ανάπτυξθ Ρλθροφοριακοφ 

Λοφνιοσ 2017 
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Συςτιματοσ του Εκνικοφ Αρχείου Μνθμείων» κα δοκοφν προσ χριςθ και κα αρχίςουν 
ςταδιακά να προβάλλουν και να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ και προβλεπόμενεσ από 
τον ςχεδιαςμό πλθροφορίεσ και δεδομζνα. 

11.2. Ρλιρθσ λειτουργικότθτα ζργων  Εντόσ του 

2018 

 

Γ. Δεςμεφςεισ για τθ Ναυτιλία 

Δζςμευςθ 12: Γεωχωρικά Δεδομζνα Ναυτιλίασ  

  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (ΥΝΑΝΡ) ολοκλιρωςε πρόςφατα τθν υλοποίθςθ του 
ζργου ''Ανάπτυξθ Διαλειτουργικισ Γεωπλθροφοριακισ Υποδομισ για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ 
και εφαρμογι πολιτικισ του καλάςςιου χϊρου από το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου''. Το ζργο 
αφοροφςε ςτθν δθμιουργία μιασ εξειδικευμζνθσ και διαλειτουργικισ Γεωπλθροφοριακισ Υποδομισ 
Καλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ, θ οποία δφναται να ςυνδζεται και με άλλα δυναμικά ςυςτιματα 
του φορζα ι άλλων φορζων και κα διαχζει τθν πλθροφορία ςε επιμζρουσ υπθρεςίεσ κακϊσ και μζςω 
web-GIS. 
  
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ αφορά τθ διάκεςθ πλθροφοριϊν γεωπλθροφοριακισ υποδομισ καλάςςιου χωροταξικοφ 
ςχεδιαςμοφ που αφοροφν τον τομζα τθσ ναυτιλίασ. Για τθν διάκεςθ αυτϊν των ςυνόλων δεδομζνων ςε 
ανοικτι μορφι δεν απαιτοφνται νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και οι μόνοι ουςιαςτικοί περιοριςμοί ζχουν να 
κάνουν με τθν τεχνικι υλοποίθςθ και ετοιμότθτα του εμπλεκόμενου φορζα. Τα ςφνολα δεδομζνων που 
κα διατεκοφν ςε ανοικτι και επεξεργάςιμθ μορφι από το κεντρικό portal data.gov.gr αλλά και από 
τουσ ιςτότοπουσ του ΥΝΑΝΡ (www.hcg.gr, www.yna.gov.gr) κακϊσ και τθν ςχετικι γεωπλθροφοριακι 
πλατφόρμα, κα είναι κυρίωσ τα ακόλουκα ανά τομζα: 

  
o Πρια αλιευτικισ δραςτθριότθτασ: 

-  Πρια αλιευτικισ δραςτθριότθτασ ανά Λιμενικι Αρχι 
o Γενικοί Κανονιςμοί Λιμζνων & Ειδικοί Κανονιςμοί Λιμζνων 

  
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία 
  
Φορείσ υλοποίθςθσ, εμπλεκόμενοι 
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (ΥΝΑΝΡ) 
  
τόχοσ 
Στόχοσ είναι θ διάκεςθ αυτϊν των ςυνόλων δεδομζνων ωσ ανοικτά δεδομζνα, ςτο κεντρικό portal 
data.gov.gr αλλά και ςτουσ ιςτότοπουσ του ΥΝΑΝΡ (www.hcg.gr, www.yna.gov.gr) κακϊσ και ςτθν 
ςχετικι γεωπλθροφοριακι πλατφόρμα. 
  

http://www.hcg.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
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Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ κα υλοποιθκεί μζςω το ζργου ''Ανάπτυξθ Διαλειτουργικισ Γεωπλθροφοριακισ Τποδομισ 
για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ και εφαρμογι πολιτικισ του καλάςςιου χώρου από το 
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου''. Επιπρόςκετα, όπου απαιτθκεί κα υλοποιθκεί εςωτερικι ανάπτυξθ 
από τα ςτελζχθ του ΥΝΑΝΡ.  
  

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

12.1. Κακοριςμόσ και ολοκλιρωςθ εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ειςαγωγισ των 
προαναφερόμενων δεδομζνων ςτο ςφςτθμα Γεωπλθροφοριακισ Υποδομισ για τθν 
παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ και εφαρμογι πολιτικισ του καλάςςιου χϊρου, που 
διακζτει το ΥΝΑΝΡ. 

Δεκζμβριοσ 

2016 

12.2. Απαραίτθτθ υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ δθμοςίευςθσ  Λοφνιοσ 2017 

Δζςμευςθ 13: Μθτρώα Πλοίων/Εταιρειών και Ναυτικών 

 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Για τθν κάλυψθ αναγκϊν των τριϊν Σωμάτων Αςφαλείασ (ΕΛ.ΑΣ., Ρ.Σ. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) βρίςκεται ςτθ φάςθ 
υλοποίθςθσ το Υποζργο 1: ’'Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ και προμικεια εξοπλιςμοφ κεντρικισ υποδομισ για τθν υποςτιριξθ των θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν’’ του ζργου Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ των Σωμάτων Αςφαλείασ του ΥΡτΡ (ΥΡτΡ On Line) με 
το οποίο κα αναπτυχκεί πλθκϊρα εφαρμογϊν για τθν κάλυψθ επιχειρθςιακϊν και διοικθτικϊν 
αναγκϊν του ΥΝΑΝΡ,  όπωσ τα υποςυςτιματα ''Δικτυακισ Ρφλθσ & Ενθμζρωςθσ του Ρολίτθ'', 
''Δρομολογίων, Επικεϊρθςθσ πλοίων'', ''Νθολογίου/Λεμβολογίου/ΒΕΜΣ'' κ.α. με τθ βοικεια των 
οποίων αναμζνεται να μειωκοφν οι χρόνοι ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν των εμπλεκομζνων 
Υπθρεςιϊν. Ειδικότερα και όςον αφορά το Υποςφςτθμα ''Νθολογίου/Λεμβολογίου/ΒΕΜΣ'' κα 
δθμιουργθκεί μια κεντρικι δεξαμενι πλθροφορίασ, που κα αφορά το Μθτρϊο 
Νθολογίου/Λεμβολογίου/ΒΕΜΣ, από τθν οποία κα εκδίδονται αναφορζσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία για 
τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ ι επιχειριςεισ. 
  
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ αφορά τθ διάκεςθ ανοικτϊν ςυνόλων δεδομζνων που αφοροφν τον τομζα τθσ ναυτιλίασ. 
Για τθν διάκεςθ αυτϊν των ςυνόλων δεδομζνων ςε ανοικτι μορφι δεν απαιτοφνται νομοκετικζσ 
ρυκμίςεισ και οι μόνοι ουςιαςτικοί περιοριςμοί ζχουν να κάνουν με τθν τεχνικι υλοποίθςθ και 
ετοιμότθτα του εμπλεκόμενου φορζα. Τα ςφνολα δεδομζνων που κα διατεκοφν ςε ανοικτι και 
επεξεργάςιμθ μορφι από το κεντρικό portal data.gov.gr αλλά και ςτουσ ιςτότοπουσ του ΥΝΑΝΡ 
(www.hcg.gr, www.yna.gov.gr), κα είναι κυρίωσ τα ακόλουκα ανά τομζα: 
  

  Μθτρϊο Ρλοίων/Εταιριϊν: 
-  Συνολικόσ αρικμόσ υπαχκζντων πλοίων ςτισ διατάξεισ του άρκρου 13 του ΝΔ.2687/53 
- Συνολικόσ αρικμόσ αδειοδοτθμζνων εγκατεςτθμζνων γραφείων αλλοδαπϊν ναυτιλιακϊν 
εταιρειϊν δυνάμει του αρκρ. 25 του Ν.27/75 
-  Συνολικόσ αρικμόσ καταχωρθμζνων ναυτικϊν εταιρειϊν του Ν. 959/79 

 Στοιχεία Αλιευτικοφ (Α/Κ) ςτόλου: 
- Ονόματα Α/Κ ςκαφϊν, 
- Κατθγορίεσ Α/Κ ςκαφϊν ανά Λιμενικι Αρχι 

http://www.hcg.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
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 Μθτρϊο Ναυτικϊν 
-  Αρικμόσ ενεργϊν ναυτικϊν 

  
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία 
  
Φορείσ υλοποίθςθσ, εμπλεκόμενοι 
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (ΥΝΑΝΡ) 
  
τόχοσ 
Στόχοσ είναι θ διάκεςθ αυτϊν των ςυνόλων δεδομζνων ωσ ανοικτά δεδομζνα, ςτο κεντρικό portal 
data.gov.gr αλλά και ςτουσ ιςτότοπουσ του ΥΝΑΝΡ (www.hcg.gr, www.yna.gov.gr). 
  
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1: ’'Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν 
παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και προμικεια εξοπλιςμοφ κεντρικισ υποδομισ 
για τθν υποςτιριξθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν’’ του ζργου Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ των Σωμάτων 
Αςφαλείασ του ΥΡτΡ (ΥΡτΡ On Line). Επιπρόςκετα, όπου απαιτθκεί κα υλοποιθκεί εςωτερικι 
ανάπτυξθ από τα ςτελζχθ του ΥΝΑΝΡ. 
  
Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

13.1 Ολοκλιρωςθ και παραλαβι του Υποζργο 1: ’'Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν 
παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και προμικεια εξοπλιςμοφ 
κεντρικισ υποδομισ για τθν υποςτιριξθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν’’. 

Δεκζμβριοσ 2016 

13.2. Απαραίτθτθ υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ δθμοςίευςθσ  Δεκζμβριοσ 2017 

Δζςμευςθ 14: Θαλάςςια & Ναυτιλιακι δραςτθριότθτα 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Για τθν κάλυψθ αναγκϊν των τριϊν Σωμάτων Αςφαλείασ (ΕΛ.ΑΣ., Ρ.Σ. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) βρίςκεται ςτθ φάςθ 
υλοποίθςθσ το Υποζργο 1: ’'Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ και προμικεια εξοπλιςμοφ κεντρικισ υποδομισ για τθν υποςτιριξθ των θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν’’ του ζργου Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ των Σωμάτων Αςφαλείασ του ΥΡτΡ (ΥΡτΡ On Line) με 
το οποίο κα αναπτυχκεί πλθκϊρα εφαρμογϊν για τθν κάλυψθ επιχειρθςιακϊν και διοικθτικϊν 
αναγκϊν του ΥΝΑΝΡ μασ όπωσ τα υποςυςτιματα ''Δικτυακισ Ρφλθσ & Ενθμζρωςθσ του Ρολίτθ'', 
''Δρομολογίων'', ''Επικεϊρθςθσ πλοίων'', ''Νθολογίου/Λεμβολογίου/ΒΕΜΣ'', ''Διοικθτικισ 
Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ'' κ.α. με τθ βοικεια των οποίων αναμζνεται να μειωκοφν οι χρόνοι 
διεκπεραίωςθσ των διαδικαςιϊν των εμπλεκομζνων Υπθρεςιϊν. Ειδικότερα το  Υποςφςτθμα 
''Διοικθτικισ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ''  αφορά εφαρμογζσ Διοικθτικισ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ και 
επικεντρϊνεται κατά βάςθ ςτθν υποςτιριξθ με θλεκτρονικό τρόπο τθσ Ζκδοςθσ Αδειϊν και 
Ριςτοποιθτικϊν και τθσ ανανζωςισ τουσ για Ζλλθνεσ Ρολίτεσ – Επιχειριςεισ, ακόμθ  και  των 
διαδικαςιϊν διαγωνιςμϊν κατάταξθσ. 
 
 

http://www.hcg.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
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 Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ αφορά τθ διάκεςθ ανοικτϊν ςυνόλων δεδομζνων που αφοροφν τον τομζα τθσ ναυτιλίασ. 
Για τθν διάκεςθ αυτϊν των ςυνόλων δεδομζνων ςε ανοικτι μορφι δεν απαιτοφνται νομοκετικζσ 
ρυκμίςεισ και οι μόνοι ουςιαςτικοί περιοριςμοί ζχουν να κάνουν με τθν τεχνικι υλοποίθςθ και 
ετοιμότθτα του εμπλεκόμενου φορζα. Τα ςφνολα δεδομζνων που κα διατεκοφν ςε ανοικτι και 
επεξεργάςιμθ μορφι από το κεντρικό portal data.gov.gr αλλά και ςτουσ ιςτότοπουσ του ΥΝΑΝΡ 
(www.hcg.gr, www.yna.gov.gr), κα είναι κυρίωσ τα ακόλουκα ανά τομζα: 

  Κζματα Επικεωριςεων πλοίων: 
o Κατθγορίεσ πιςτοποιθτικϊν αξιοπλοΐασ (ΡΓΕ κ.λπ.) 
o Ριςτοποιθτικά ανά κατθγορία πλοίων 

 Στατιςτικά ςτοιχεία επιβατικισ κίνθςθσ: 
o Στατιςτικά ςτοιχεία διακινθκζντων επιβατϊν – οχθμάτων 

 Στατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν παράπονα επιβατϊν 

 Άδειεσ – Βεβαιϊςεισ, αυτοδφτεσ : 
o Οργανιςμοί πιςτοποίθςθσ αυτοδυτϊν 

 -Στατιςτικά Αδειϊν – βεβαιϊςεων δραςτθριότθτασ Λιμενικισ Αςτυνομίασ 

 Ανάλυςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ: 
o Στατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτα περιςτατικά καλάςςιασ ρφπανςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ αυτϊν 

 Στοιχεία αποφάςεων αλιευτικισ δραςτθριότθτασ: 
o πλθροφόρθςθ για αποφάςεισ επιβολισ προςτίμου επί αλιευτικϊν παραβάςεων ανά 

κατθγορία αλιείασ (χρθματικά ποςά, θμζρεσ αφαίρεςθσ αδειϊν) 
o πλθροφόρθςθ για τον αρικμό εκδοκζντων αλιευτικϊν αδειϊν 
o πλθροφόρθςθ για ανευρευκζντα καλάςςια κθλαςτικά 

 Στατιςτικά ςτοιχεία ςυμβάντων: 
o Συμβάντα διαχείριςθσ αρμοδιότθτασ Ενιαίου Κζντρου Συντονιςμοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ 

(ΕΚΣΕΔ) ι/και Κζντρου Επιχειριςεων (ΚΕΡΛΧ) 
 

Αρχζσ OGP 

Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία 

Φορείσ υλοποίθςθσ, εμπλεκόμενοι 

Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (ΥΝΑΝΡ) 

τόχοσ 

Στόχοσ είναι θ διάκεςθ αυτϊν των ςυνόλων δεδομζνων ωσ ανοικτά δεδομζνα, ςτο κεντρικό portal 
data.gov.gr αλλά και ςτουσ ιςτότοπουσ του ΥΝΑΝΡ (www.hcg.gr, www.yna.gov.gr).  

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 

Θ δζςμευςθ κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 1: ’'Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν 
παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και προμικεια εξοπλιςμοφ κεντρικισ υποδομισ 
για τθν υποςτιριξθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν’’ του ζργου Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ των Σωμάτων 

http://www.hcg.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
http://www.yna.gov.gr/
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Αςφαλείασ του ΥΡτΡ (ΥΡτΡ On Line). Επιπρόςκετα, όπου απαιτθκεί κα υλοποιθκεί εςωτερικι 
ανάπτυξθ από τα ςτελζχθ του ΥΝΑΝΡ. 

Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

14.1 Ολοκλιρωςθ και παραλαβι του Υποζργο 1: ’'Ανάπτυξθ εφαρμογϊν για τθν 
παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και προμικεια εξοπλιςμοφ 
κεντρικισ υποδομισ για τθν υποςτιριξθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν’’. 

Δεκζμβριοσ 
2016 

14.2. Απαραίτθτθ υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ δθμοςίευςθσ  Δεκζμβριοσ 
2017 

Δ. Δεςμεφςεισ για τθν Οικονομία 

Δζςμευςθ 15: Ανοικτά Δθμόςια Δεδομζνα Δθμόςιασ Περιουςίασ 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Υλοποιείται θλεκτρονικι πλατφόρμα (Ψ.Υ.ΔΘ.ΡΕ.Ε.Κ.) για τθν δθμόςια περιουςία με κφριο ςκοπό τθν 
καταγραφι τθσ αλλά και τθν πλθροφόρθςθ του πολίτθ ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα 
καταπάτθςθσ ι άναρχθσ εκμετάλλευςθσ τθσ. Επίςθσ ςχεδιάηεται πλατφόρμα θλεκτρονικϊν 
δθμοπραςιϊν που κα ζχει κατ’ αρχιν εφαρμογι ςτισ δθμοπραςίεσ κζςεων απλισ χριςθσ αιγιαλοφ. 
  
Κφριοσ ςτόχοσ 
Κφριοσ ςτόχοσ τθσ δζςμευςθσ είναι θ διάκεςθ ανοικτϊν δεδομζνων που αφοροφν τα αντικείμενα τθσ 
Δθμόςιασ Ρεριουςίασ  γεωχωρικϊν και άλλων, κακϊσ και οι ανοικτζσ διαδικαςίεσ για θλεκτρονικζσ 
δθμοπραςίεσ και διακθρφξεισ  διαγωνιςμϊν. 
  
Περιγραφι δζςμευςθσ 
Θ διάκεςθ δεδομζνων αφορά τα αντικείμενα τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ: 

 Αιγιαλόσ ( Μθτρϊο και Ταυτότθτα κακοριςμζνων αιγιαλϊν, παραλίασ και παλαιοφ αιγιαλοφ 
ςχετικά ΦΕΚ  και γεωχωρικά δεδομζνα των παραπάνω κακϊσ και ανοικτζσ θλεκτρονικζσ 
δθμοπραςίεσ για τθν απλι χριςθ αιγιαλοφ) 

 Κοινωφελείσ Ρεριουςίεσ  (Μθτρϊο Κοινωφελϊν Ρεριουςιϊν – ανάρτθςθ διακθρφξεων για 
δθμοπραςίεσ κλθροδοτθμάτων κλπ) 

 Απαλλοτριϊςεισ (Μθτρϊο – Ταυτότθτα απαλλοτρίωςθσ, αποφάςεισ κθρφξεων και ανακλιςεων, 
ςχετικά ΦΕΚ) 

 Αντικειμενικόσ Ρροςδιοριςμόσ Αξιϊν ακινιτων και πλατφόρμα υπολογιςμοφ αξίασ κάκε 
ακινιτου 

 Στεγάςεισ δθμοςίων υπθρεςιϊν (ανοικτζσ προςκλιςεισ για διαγωνιςμοφσ, γραφείο διαμορφϊς
εων,  τεχνικζσ προδιαγραφζσ , διοικθτικζσ αποφάςεισ) 

 Ζργα - Καταςκευζσ και Συντιρθςθ δθμόςιων κτιρίων (π.χ. ανάρτθςθ πλθροφορίασ ςτο 
διαδίκτυο ςχετικά με τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν εκτζλεςθσ ζργων με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
περί δθμοςίων ζργων) 

  
Αρχζσ OGP 
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Ρρόςβαςθ ςτθν δθμόςια πλθροφορία και ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ, διαφάνεια, λογοδοςία. 
  
Φορείσ υλοποίθςθσ – εμπλεκόμενοι 
Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και 
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Υπουργείου Οικονομικϊν.  
  
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Ρεριουςίασ ζχει ιδθ παραλάβει και επεξεργάηεται τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα Ψ.Υ.ΔΘ.ΡΕ.Ε.Κ. τθν οποία κα επικαιροποιιςει και κα βελτιϊςει για τουσ χριςτεσ και για 
τουσ πολίτεσ. Θ πλθροφορία που διατίκεται μζςω τθσ πλατφόρμασ αυτισ, κα εμπλουτίηεται ςταδιακά, 
κακϊσ οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ κα προβαίνουν ςε επικαιροποίθςθ και ζλεγχο των μθτρϊων τουσ.  
Επίςθσ κα διαμορφϊςει μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ πλατφόρμα για τθν λειτουργία ανοικτϊν θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν (e-auctions) που κα 
ζχουν κατ’ αρχιν εφαρμογι ςτισ δθμοπραςίεσ κζςεων απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ. Το 
Yπουργείο Οικονομικϊν κα ενθμερϊςει τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ για τθν διάκεςθ των 
δεδομζνων και κα δϊςει οδθγίεσ για τθν χριςθ τθσ πλατφόρμασ των δθμοπραςιϊν. 
 
 Χρονοδιάγραμμα 
 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

15.1 Ολοκλιρωςθ ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ Δεκζμβριοσ 2017 

Δζςμευςθ 16: Διάκεςθ Δεικτών υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκών και Δθμοςίων Ζργων 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

 Τα ζργα που χρθματοδοτοφνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΡΑ) 
αλλά και από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) παρά το γεγονόσ ότι καταγράφονται 
ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα, δεν προςφζρουν μια ενοποιθμζνθ και ςυνεκτικι πλθροφόρθςθ 
προσ τουσ πολίτεσ αναφορικά με τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ αλλά και με τθν τελικι ωφζλεια 
των ςτθν κοινωνία ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. 

 Μζχρι ςιμερα θ πλθροφορία που διατίκεται είναι αποςπαςματικι, αδόμθτθ και είναι 
διατικζμενθ ςε διαφορετικοφσ ιςτοχϊρουσ ζχοντασ ςτόχευςθ μία υποτυπϊδθ πλθροφόρθςθ 
χωρίσ να εμβακφνει ςτισ πραγματικζσ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ για ανοικτότθτα, λογοδοςία 
αλλά και ςυμμετοχι ςτθν λιψθ αποφάςεων για τθν εξζλιξθ των ζργων. 

  
Περιγραφι Δζςμευςθσ 

 Στόχοσ τθσ παροφςασ δζςμευςθσ είναι να παρζχεται ςε ςυγκεκριμζνο ιςτοχϊρο θ πορεία 
εξζλιξθσ όλων των ζργων που χρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ και το ΡΔΕ με ταυτόχρονθ 
παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα Επιχειρθςιακά 
Ρρογράμματα και ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΛΣΤΑΤ. Τα βαςικά ςτοιχεία τθσ δζςμευςθσ αφοροφν 
ςτοιχεία υλοποίθςθσ των ζργων, γεωχωρικι αποτφπωςθ με παρουςίαςθ των μεταδεδομζνων 
των ζργων, ςφνδεςθ με δείκτεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ επίδραςθσ των ζργων ςτθν 
κοινωνία και ςυλλογι ανάδραςθσ από τουσ πολίτεσ για τα ζργα. 

  
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία.  Λογοδοςία. Συμμετοχικότθτα 
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Φορείσ υλοποίθςθσ, 
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ. Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων 
Επενδφςεων και ΕΣΡΑ. 
  
Εμπλεκόμενοι: 
Δθμόςια Διοίκθςθ, Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ 
  
τόχοσ 
Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δζςμευςθσ είναι να αναδείξει τθν ςθμαςία των ζργων που 
χρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ και το ΡΔΕ για τθν κοινωνία. Να δθμοςιοποιεί τθν εξζλιξθ των ζργων 
ϊςτε να γνωρίηει ο πολίτθσ που υπάρχουν κακυςτεριςεισ και αποτυχίεσ. Να ςυνδεκοφν τα ζργα με 
δείκτεσ ωφζλειασ και τθν επίδραςθ των ζργων ςτθν κοινωνία. 
  
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
  
Θ ςυγκεκριμζνθ υλοποίθςθ κα πραγματοποιθκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων ΟΡΣ ΕΣΡΑ και ΡΔΕ και ωσ αποτζλεςμα αυτϊν κακότι κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία από 
τα εν λόγω ςυςτιματα, να τα ςυνδυάηει με ςτατιςτικά δεδομζνα και να παρουςιάηει ςε ζναν ιςτοχϊρο 
με δυνατότθτεσ γεωχωρικισ παρουςίαςθσ. 
 

Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 

 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

16.1 Διαμόρφωςθ του ιςτοχϊρου δθμοςίευςθσ Δεκζμβριοσ 2017 

16.2. Μθχανιςμοί διαχείριςθσ και παρουςίαςθσ των δεδομζνων Δεκζμβριοσ 2018 

 

Ε. Δεςμεφςεισ για τθν Ραιδεία 

Δζςμευςθ 17: τοιχεία και τατιςτικά Πανελλαδικών Εξετάςεων 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Στο ςφνδεςμο http://www.minedu.gov.gr/index.php/anazitisi-archive το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ 
και Κρθςκευμάτων παρζχει ζνα ςφνολο χρθςτικϊν δεδομζνων που αφοροφν παλαιά κζματα των 
Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων ανά ζτοσ και μάκθμα κακϊσ και ζνα ευρφ ςφνολο ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που 
αφορά τισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ.  
Δυςτυχϊσ το ςφνολο αυτό περιορίηεται μόνο ςε ςτοιχεία ςυγκεκριμζνων ετϊν, ενϊ για τθν παρουςίαςθ 
των δεδομζνων γίνεται χριςθ απλϊν διαδικτυακϊν ςυνδζςμων. Σε ενδεχόμενθ περίπτωςθ κατά τθν 
οποία ο Ρολίτθσ ενδιαφζρεται να προςπελάςει παλαιότερεσ πλθροφορίεσ, αυτό δεν μπορεί να γίνει 
θλεκτρονικά. Επιπροςκζτωσ  ακόμθ και για τθν προςπζλαςθ τθσ υφιςτάμενθσ πλθροφορίασ ο πολίτθσ 
καλείται να ψάχνει ζναν προσ ζναν τουσ υφιςτάμενουσ ςυνδζςμουσ για να τθν εντοπίςει, κάνοντασ το 
μθχανιςμό δφςχρθςτο.   
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Περιγραφι Δζςμευςθσ 

Φιλικι και χρθςτικι διεπαφι που κα επιτρζπει ςτο πολίτθ τθν προςπζλαςθ ςτθ πλθροφορία 
ανεξαρτιτου χρονολογικϊν περιοριςμϊν, με τθν χριςθ ςφγχρονων θλεκτρονικϊν φορμϊν και 
δθμιουργία θλεκτρονικισ φόρμασ αναηιτθςθσ. Με τον τρόπο αυτό, δεδομζνα υψθλισ αξίασ και 
ηιτθςθσ από ζνα ευρφ κοινό που ςιμερα δεν είναι διακζςιμα ςτο ευρφ κοινό, κα γίνουν ανοιχτά και 
προςπελάςιμα ςε κάκε πολίτθ.. 

Αρχζσ OGP 

Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία.  

Φορείσ υλοποίθςθσ,  

Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων 

Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου: Γενικι Διευκφντρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ  
Σχεδιαςμοφ Ρρογραμματιςμοφ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Καλομοίρα Μαροφγκα. Τθλζφωνο 
2103442012. Email  t11kalma@minedu.gov.gr. 

Εμπλεκόμενοι:  

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν 

 Λδιωτικόσ Τομζασ και Εταιρείεσ με ενδιαφζρον ςτα ςτοιχεία των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων 

 Μακθτζσ 
 

τόχοσ 
Στόχοσ τθσ παροφςασ δζςμευςθσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςτον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι ςτθν 
ενδιαφερόμενθ εταιρεία να μπορεί να γίνει κοινωνόσ ενόσ ευρφτατου ςυνόλου δεδομζνων τα οποία 
υπάρχουν ςτο Υπουργείο και ςχετίηονται αμζςωσ ι εμμζςωσ με τθν διεξαγωγι των Ρανελλαδικϊν 
Εξετάςεων.  
Θ ανωτζρω δζςμευςθ κακιςτά τθ διοίκθςθ πιο ανοικτι και βελτιϊνει τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ, 
παρζχοντασ ςτον ενδιαφερόμενο χριςτθ δυνατότθτα να προςπελάςει τθν πλθροφορία και τα ςτοιχεία 
τα οποία ςχετίηονται με τισ Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ.  

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ κα γίνει ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν φορμϊν, ςε 
ςφγχρονθ τεχνολογικι πλατφόρμα.  
Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

17.1 Ζλεγχοσ και πικανζσ αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο Δεκζμβριοσ 2016 

17.2. Ανάπτυξθ νζων θλεκτρονικϊν φορμϊν Μάιοσ 2017 

17.3 Ζνταξθ νζων δεδομζνων Δεκζμβριοσ 2017 
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Δζςμευςθ 18: Ηλεκτρονικοποίθςθ Πρωτοκόλλου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων, διακζτει υπθρεςία Ρρωτοκόλλου για τθν 
παραλαβι των διαφόρων φφςεωσ αιτθμάτων των Ρολιτϊν.  Τα ζγγραφα ειςζρχονται κυρίωσ ςε ζντυπθ 
(φυςικι) μορφι. Το πλικοσ των εγγράφων ανζρχεται περίπου ςτισ 200.000 με μια κατανομι 60% 
ειςερχόμενων εγγράφων και 40% εξερχόμενων εγγράφων. Ο όγκοσ του ζντυπου υλικοφ που ειςζρχεται 
κακθμερινά ςτο Υπουργείο υπολογίηεται ςε πάνω από 800 ςελίδεσ. 
Τα ζγγραφα ειςζρχονται με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

 Με φυςικι παρουςία του ενδιαφερόμενου ςτο γραφείο ειςερχομζνων του κεντρικοφ 
πρωτοκόλλου του Υπουργείου 

 Με τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ είτε ωσ απλζσ επιςτολζσ, είτε ωσ ςυςτθμζνεσ επιςτολζσ 

 Με τθλεομοιοτυπία 

 Με τισ υπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν (courier) 
Στο τρζχον μοντζλο λειτουργίασ τα ζγγραφα που παραλαμβάνονται ςε ζντυπθ μορφι ςαρϊνονται από 
τουσ υπαλλιλουσ του γραφείου ειςερχομζνων. Το ζγγραφο μαηί με τα ςυνοδευτικά του τοποκετείται 
ςε ανοιχτι κυρίδα που ςθματοδοτείται με τον κωδικό τθσ οργανωτικισ μονάδασ ςτθν οποία ζχει 
χρεωκεί. Το ίδιο ιςχφει και για τα fax. 

Το Υπουργείο διακζτει και υπθρεςία θλεκτρονικισ πρωτοκόλλθςθσ. Θ παραλαβι και θ πρωτοκόλλθςθ 
των μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου γίνεται από υπαλλιλουσ. Για κάκε μινυμα ανοίγει θ 
φόρμα θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου με προςυμπλθρωμζνα κάποια πεδία και ο υπάλλθλοσ ςυμπλθρϊνει 
τα υπόλοιπα (κυρίωσ τισ οργανωτικζσ μονάδεσ που το χρεϊνονται). Στθ ςυνζχεια είτε το μινυμα 
επαναπροωκείται προσ τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ οργανωτικισ μονάδασ είτε 
εκτυπϊνεται μαηί με τα ςυνοδευτικά του και τοποκετείται ςτθ κυρίδα τθσ οργανωτικισ μονάδασ που 
το χρεϊκθκε, προκειμζνου να το παραλάβει. Το θλεκτρονικό αποδεικτικό με τα ςτοιχεία 
πρωτοκόλλθςθσ αποςτζλλεται ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αποςτολζα. 

 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Το Υπουργείο ςτοχεφει ςτθν θλεκτρονικοποίθςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε θ ειςαγωγι τθσ 
αιτιςεωσ του πολίτθ ςτο ςφςτθμα, να γίνεται με τρόπο θλεκτρονικό και διαδικτυακό. Επίςθσ να μπορεί 
ο ενδιαφερόμενοσ να ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για το τελικό αποτζλεςμα του αιτιματόσ του, μζςω 
διαφλων που επιλζγει ο ίδιοσ, όπωσ SMS ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κακιςτϊντασ τθ διαδικαςία 
ευκολότερα προςβάςιμθ. 
 

Αρχζσ OGP 
Συμμετοχικότθτα 
 

Φορείσ υλοποίθςθσ,  

Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων 

Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου: Γενικι Διευκφντρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ  
Σχεδιαςμοφ Ρρογραμματιςμοφ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Καλομοίρα Μαροφγκα. Τθλζφωνο 
2103442012. Email  t11kalma@minedu.gov.gr . 

mailto:t11kalma@minedu.gov.gr
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Εμπλεκόμενοι:  

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν 

 Λδιωτικόσ Τομζασ και Εταιρείεσ  

 Ρολίτεσ 
 

τόχοσ 
Στόχοσ τθσ παροφςασ δζςμευςθσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςτον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι ςτθν 
ενδιαφερόμενθ εταιρεία να καταχωρεί θλεκτρονικά το αίτθμά του και να ενθμερϊνεται με τρόπο 
αυτοματοποιθμζνο (είτε με τθν χριςθ SMS είτε με τθν χριςθ e-mail ανάλογα με τθν επικυμία του) για 
τθν τελικι ζκβαςι του.  
Θ ανωτζρω δζςμευςθ κακιςτά τθ διοίκθςθ πιο ανοικτι και βελτιϊνει τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ, 
παρζχοντασ ςτον ενδιαφερόμενο χριςτθ δυνατότθτα να προςπελάςει τθν πλθροφορία εφκολα με τθν 
χριςθ του διαδικτφου.  

 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ κα γίνει επζκταςθ του υφιςταμζνου λογιςμικοφ ϊςτε να μπορεί να 
ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ απαιτιςεισ.  
 

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

18.1 Ζλεγχοσ και πικανζσ αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο Δεκζμβριοσ 2016 

18.2. Ολοκλιρωςθ λειτουργικότθτασ Δεκζμβριοσ  2017 

Δζςμευςθ 19: Δράςεισ Ενθμζρωςθσ νζων Δευτεροβάκμιασ ι Σριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ για ανοιχτά δεδομζνα  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων διακζτει ζναν ιςχυρό δίαυλο επικοινωνίασ με το 
ευρφ κοινό των νζων (δθλαδι των μελλοντικϊν πολιτϊν) μζςω των Σχολικϊν Μονάδων και των 
Λδρυμάτων Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ, τισ οποίεσ και εποπτεφει.  
Στο παρόν χρονικό ςθμείο, το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων παρότι προβαίνει κατά 
καιροφσ ςε πλικοσ ενθμερωτικϊν δράςεων, δεν ζχει δυςτυχϊσ προβεί ςε καμία δράςθ που να αφορά 
τθν ενθμζρωςθ των νζων ςε κζματα ανοιχτϊν δεδομζνων και επαναχρθςιμοποίθςισ τουσ.  

 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Στα πλαίςια τθσ προςπάκειασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων να ενθμερϊςει 
για τθν χρθςτικότθτα των ανοιχτϊν δεδομζνων, μποροφν να οργανωκοφν προγράμματα / δράςεισ προσ 
τθν κατεφκυνςθ αυτι.  
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Αρχζσ OGP 
Συμμετοχικότθτα 

Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων 
Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου: Γενικι Διευκφντρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ  
Σχεδιαςμοφ Ρρογραμματιςμοφ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Καλομοίρα Μαροφγκα. Τθλζφωνο 
2103442012. Email  t11kalma@minedu.gov.gr. 

Εμπλεκόμενοι:  

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Μακθτζσ 

 Φοιτθτζσ 

 

τόχοσ 
Οι προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ μζςω προγραμμάτων / δράςεων κα ζχουν ςτόχο τθν διάχυςθ τθσ 
ωφελιμότθτασ των open data ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθσ επαναχρθςιμοποίθςισ τουσ, μζςω τθσ 
ενθμζρωςθσ των νζων, χρθςιμοποιϊντασ ωσ δίαυλο ενθμζρωςθσ, το δίαυλο των Σχολικϊν Μονάδων 
και των δομϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και τθσ Ανωτάτθσ Εκπαίδευςθσ. 
 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Δράςεισ / Ρρογράμματα 
 

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

19.1 Ζλεγχοσ και πικανζσ αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο Μάιοσ 2017 

19.2. Ζνταξθ δράςεων ςτθ Δευτεροβάκμια / Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ Δεκζμβριοσ  2017 

Δζςμευςθ 20: Ανοικτι Εκπαίδευςθ  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Θ ανοιχτι εκπαίδευςθ αποςκοπεί ςτθν άρςθ των περιττϊν εμποδίων ςτθ μάκθςθ, ζχοντασ παράλλθλα 
ςτόχο να παρζχει ςτουσ μακθτζσ και φοιτθτζσ ευκαιρίεσ ςε ζνα ςφςτθμα εκπαίδευςθσ επικεντρωμζνο 
ςτισ ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ τουσ, αξιοποιϊντασ πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ. Τα 
χαρακτθριςτικά τθσ ανοιχτισ εκπαίδευςθσ είναι θ προςβαςιμότθτα, θ ευελιξία και θ κεϊρθςθ του 
διδαςκόμενου ςτο κζντρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά τθσ ευελιξίασ και 
τθσ προςβαςιμότθτασ, θ ανοιχτι εκπαίδευςθ αφορά πλθροφορία και γνϊςθ που υπάρχει ιδθ ι 
αναπτφςςεται τϊρα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ οποία χρθςιμοποιείται τόςο από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ όςο και από τουσ μακθτζσ, ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Για 
παράδειγμα βιβλία, ςυγγράμματα,  επιςτθμονικά άρκρα και ζρευνα και κάκε άλλο υλικό τόςο υπό τθν 
μορφι εντφπου όςο και υπό τθ μορφι ψθφιακοφ διακζςιμου πόρου (πολυμζςα, δικτυακοί τόποι κλπ). 
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ ςτον εκπαιδευτικό και 
Ακαδθμαϊκό χϊρο, υπάρχει διακζςιμθ μεγάλθ ποςότθτα περιεχομζνου, όπωσ εκπαιδευτικό υλικό, 
μελζτεσ, δθμοςιεφςεισ, μακιματα ςτο Διαδίκτυο κλπ. Το περιεχόμενο αυτό ςυχνά δθμοςιεφεται ςτο 
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ευρφ κοινό, αλλά με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ πρόςβαςθ ςε αυτό είναι πολφπλοκθ, ακόμθ και για τουσ 
ζμπειρουσ ςτο χϊρο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Για τθν διαςφάλιςθ τθσ ανοιχτότθτασ των 
δεδομζνων αυτϊν, τόςο κζματα που αφοροφν τισ τρζχουςεσ εκδοτικζσ άδειεσ και τθ νομικι 
κατοχφρωςθ τουσ, κακϊσ και τεχνολογικά κζματα που ςχετίηονται με τθ δθμοςίευςθ, δθμιουργοφν 
εμπόδια ςτο ηιτθμα τθσ ανοιχτότθτασ, τα οποία κα πρζπει να εξαλειφκοφν. 

Σε κάκε περίπτωςθ, το μεγαλφτερο μζρουσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που χρθςιμοποιείται ςτα 
δθμόςια ιδρφματα, χρθματοδοτείται 100% από δθμόςιουσ πόρουσ και επομζνωσ, κα πρζπει να είναι 
διακζςιμο για δθμόςια επαναχρθςιμοποίθςθ, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει με τα ανοιχτά δεδομζνα (άδεια 
Δθμόςιου Τομζα--Public Domain-– πλιρθσ ανοιχτότθτα).  

Το ανοιχτά αδειοδοτθμζνο εκπαιδευτικό υλικό ζχει τεράςτιεσ δυνατότθτεσ να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ και ςυνεπϊσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ 
ςτρατθγικισ για τον «Αναςχεδιαςμό τθσ Εκπαίδευςθσ» (EC, 2013): «Τα ςχολεία, τα πανεπιςτιμια και τα 
ιδρφματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ πρζπει να αυξιςουν τθν πρόςβαςθ ςτθν 
εκπαίδευςθ μζςω ανοιχτϊν εκπαιδευτικϊν πόρων».  

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Στο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων για ανοιχτι 
εκπαίδευςθ προτείνεται να οργανωκοφν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, 
προτείνονται: 

● καταγραφι των ψθφιακά διακζςιμων εκπαιδευτικϊν πόρων ϊςτε να εντοπιςτοφν αυτά τα 
οποία κα μποροφςαν να διατεκοφν με άδεια Creative Commons. 

● να δθμιουργθκεί πλατφόρμα, μζςω τθσ οποίασ οι ανωτζρω εκπαιδευτικοί πόροι κα γίνονται 
διακζςιμοι ςτο ευρφ κοινό προσ αξιοποίθςι τουσ. Θ πλατφόρμα κα ενοποιιςει υφιςτάμενεσ 
δομζσ.    

● να προτακεί μια νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων (procurement process) για ςχολικά 
βιβλία και λοιποφσ μακθςιακοφσ πόρουσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα 
επιτρζψει τθν ζκδοςθ εκπαιδευτικϊν πόρων με αδεία Creative Commons. 

● να οργανωκοφν δράςεισ για τθν ενθμζρωςθ τόςο των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν 
όλων των βακμίδων ςε κζματα ανοιχτισ εκπαίδευςθσ6. 

Αρχζσ OGP 
Συμμετοχικότθτα 

Φορείσ υλοποίθςθσ 
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων και εποπτευόμενοι φορείσ. 
Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου: Γενικι Διευκφντρια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ  
Σχεδιαςμοφ Ρρογραμματιςμοφ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Καλομοίρα Μαροφγκα. Τθλζφωνο 
2103442012. Email  t11kalma@minedu.gov.gr. 

                                                           
6 Αναφορζσ ενότθτασ: 

 E.C., (2013). Rethinking education: investing in skills for better socio-economic outcomes. Retrieved September 15, 
2013 from  

  http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm 

 The Commonwealth of Learning, (2003). Tutoring In Open And Distance Learning: A Handbook For Tutors, ISBN 1-
895369-87-8, Published by: The Commonwealth of Learning Vancouver, CANADA. Retrieved May 15, 2013 from  
http://www.col.org 

 

mailto:t11kalma@minedu.gov.gr
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
http://www.col.org/
http://www.col.org/
http://www.col.org/
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Εμπλεκόμενοι:  
● Δθμόςια Διοίκθςθ 
● Μακθτζσ 
● Φοιτθτζσ 
● Εκπαιδευτικοί, Στελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 
● Κακθγθτζσ ΔΕΡ, μζλθ ΕΔΛΡ 

τόχοσ 
Ανοιχτι Εκπαίδευςθ 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
● Μελζτθ για καταγραφι των ψθφιακά διακζςιμων εκπαιδευτικϊν πόρων 
● Θλεκτρονικι πλατφόρμα διάκεςθσ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου 
● Νομικι βοικεια για δθμιουργία νζασ μορφισ ςφναψθσ ςυμβάςεων που να καλφπτει ηθτιματα 

ανοιχτότθτασ 
● Εκπαιδευτικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα ανοιχτϊν αδειϊν, 

ανοιχτϊν εκπαιδευτικϊν πόρων και τθσ αξιοποίθςισ τουσ, ςε ςυνζδρια και θμερίδεσ πχ. 
● Συμμετοχι ςε εκπαιδευτικά ςυνζδρια  
● Διοργάνωςθ ςυνεδρίου ι θμερίδων με επίκεντρο τθν ανοιχτι εκπαίδευςθ 

Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

20.1 Μελζτθ για καταγραφι των ψθφιακά διακζςιμων εκπαιδευτικϊν πόρων  Μάιοσ 2017 

20.2. Θλεκτρονικι πλατφόρμα   

Δεκζμβριοσ  2017 
20.3 Νομικι βοικεια για δθμιουργία νζασ μορφισ ςφναψθσ ςυμβάςεων που 
να καλφπτει ηθτιματα ανοιχτότθτασ 

20.4 Εκπαιδευτικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ 

ΣΤ. Δεςμεφςεισ για τθ Δικαιοςφνθ 

Δζςμευςθ 21: Ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων Δικαιοςφνθσ  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) ζχει υλοποιιςει 
δράςεισ για τθν θλεκτρονικι Δικαιοςφνθ που ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, ςτθν απλοφςτευςθ και μείωςθ των γραφειοκρατικϊν εμποδίων, ςτθ παροχι θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και τισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ ςτο χϊρο τθσ Δικαιοςφνθσ.  
Ενδεικτικά, αναφζρουμε: 
1. Ανάρτθςθ ανωνυμοποιθμζνων Ρολιτικϊν και Ροινικϊν αποφάςεων του Αρείου Ράγου, με 

ελεφκερθ πρόςβαςθ από τα μζςα του ζτουσ 2006 και μετά, ςτθν Λςτοςελίδα www.areiospagos.gr. 
2. Ανάρτθςθ ανωνυμοποιθμζνων αποφάςεων Ναυτικοφ Δικαίου (Τακτικι Μονομελοφσ και 

http://www.areiospagos.gr/
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Ρολυμελοφσ) του Ρρωτοδικείου Ρειραιά, από το 2015 και ζπειτα, ςτθν Λςτοςελίδα 
www.protodikeio-peir.gr. 

3. Ραρακολοφκθςθ πορείασ υποκζςεων από διάδικο ι πλθρεξοφςιο δικθγόρο του ι τα μζλθ του 
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θλεκτρονικι κατάκεςθ ενδίκων μζςων και βοθκθμάτων από 
δικθγόρουσ, θλεκτρονικι κατάκεςθ αιτιςεων για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν από πολίτεσ και 
δικθγόρουσ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ Διοικθτικισ Δικαιοςφνθσ www.adjustice.gr. 

4. Θλεκτρονικι κατάκεςθ/παρακολοφκθςθ πορείασ δικογράφου από πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των 
Λςτοςελίδων των Ρρωτοδικείου Ακθνϊν (www.protodikeio-ath.gr), Ρειραιά (www.protodikeio-
peir.gr) και Κεςςαλονίκθσ (www.protodikeio-thes.gr). 

5. Θλεκτρονικι κατάκεςθ αίτθςθσ/λιψθ αντιγράφου Ροινικοφ Μθτρϊου από πιςτοποιθμζνουσ 
πολίτεσ και φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Εκνικοφ Ροινικοφ 
Μθτρϊου (www.ncris.gov.gr). 

6. Θλεκτρονικι κατάκεςθ/παρακολοφκθςθ πορείασ αίτθςθσ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν ςε 
πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ των Λςτοςελίδων τθσ Ειςαγγελίασ Ρρωτοδικϊν Ακθνϊν (www.eispa.gr) 
και του Ρρωτοδικείου Ρειραιά (www.protodikeio-peir.gr).  

 
 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Διοικθτικι Δικαιοςφνθ: Νομολογιακι βάςθ δεδομζνων με ανωνυμοποιθμζνεσ τισ αποφάςεισ των 
Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων τθσ χϊρασ προςβάςιμθ από κάκε ενδιαφερόμενο μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.adjustice.gr.  
Ελεγκτικό Συνζδριο: Τράπεηα Νομικοφ Ρεριεχομζνου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου με ανωνυμοποιθμζνα 
περιεχόμενα προςβάςιμθ από κάκε ενδιαφερόμενο μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.elsyn.gr.  
Ρολιτικι και Ροινικι Δικαιοςφνθ:  
Για τα πολιτικά και ποινικά δικαςτιρια ςτισ Εφετειακζσ Ρεριφζρειεσ Ακθνϊν, Ρειραιϊσ, Κεςςαλονίκθσ 
και Χαλκίδασ κακϊσ και τον Άρειο Ράγο: 

 Πρόςβαςθ του πολίτθ και των νομικών επαγγελμάτων ςτισ πλθροφορίεσ που διαχειρίηονται τα εν 
λόγω δικαςτιρια προσ εξυπθρζτθςι τουσ κατά τθν παρακολοφκθςθ μιασ πολιτικισ ι ποινικισ δίκθσ 
μζςω κεντρικισ διαδικτυακισ πφλθσ. 

 Διάκεςθ πλθροφοριών του ςυςτιματοσ μεταξφ των δθμοςίων φορζων με αυτεπάγγελτθ ζρευνα 
προσ εξυπθρζτθςθ των πολιτών και απαλλαγι τουσ από τθ διαδικαςία ζκδοςθσ πιςτοποιθτικών 
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικών με αίτθςθ των πολιτών με αυτοματοποιθμζνο τρόπο και άμεςο χρόνο 
ανταπόκριςθσ με τθ μικρότερθ δυνατι επιβάρυνςθ των υπθρεςιών των δικαςτθρίων μζςω 
κεντρικισ διαδικτυακισ πφλθσ. 

 Διαλειτουργικότθτα με φορείσ. 
Για τα Ρρωτοδικεία, Εφετεία και Ειρθνοδικεία τθσ χϊρασ θλεκτρονικι κατάκεςθ/παρακολοφκθςθ 
πορείασ αίτθςθσ για λιψθ αντιγράφων πρακτικϊν ςυνεδριάςεων και παραλαβι τουσ μζςω κεντρικισ 
διαδικτυακισ πφλθσ.  

 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία, Συμμετοχικότθτα 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ  
Υλοποίθςθ:  
ΥΔΔΑΔ, Εμπλεκόμενεσ Δικαςτικζσ Υπθρεςίεσ, Φορείσ του Δθμοςίου 

http://www.protodikeio-peir.gr/
http://www.adjustice.gr/
http://www.protodikeio-ath.gr/
http://www.protodikeio-peir.gr/
http://www.protodikeio-peir.gr/
http://www.protodikeio-thes.gr/
http://www.ncris.gov.gr/
http://www.eispa.gr/
http://www.protodikeio-peir.gr/
http://www.adjustice.gr/
http://www.elsyn.gr/
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Στοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΔΔΑΔ - Τθλζφωνο: 
++302107767070 
 
τόχοσ 
Ευκολότερθ επικοινωνία του πολίτθ με τισ δικαςτικζσ υπθρεςίεσ. Ρρόςβαςθ του πολίτθ και των 
νομικϊν επαγγελμάτων ςτισ δικαςτικζσ υπθρεςίεσ για τθν άςκθςθ δικαιωμάτων και τθν εξυπθρζτθςθ 
αναγκϊν. Εςωτερικι ανακατανομι με ορκολογικό τρόπο των υπθρετοφντων υπαλλιλων. 
Αποτελεςματικότερθ δράςθ των υπθρεςιϊν. 0 πολίτθσ με τθν χριςθ των θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν 
ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ διαχείριςθσ των πλθροφοριϊν. Διαφάνεια ςτο χώρο τθσ Δικαιοςφνθσ. 
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Διοικθτικι Δικαιοςφνθ, Ελεγκτικό Συνζδριο: Θ δζςμευςθ κα υλοποιθκεί εςωτερικά από τουσ Φορείσ 
Υλοποίθςθσ και ςτο πλαίςιο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ υφιςτάμενων ΟΡΣ. 
Ρολιτικι και Ροινικι Δικαιοςφνθ: Θ δζςμευςθ κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ζργων 
«Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Υποκζςεων για τθν Ρολιτικι και Ροινικι Δικαιοςφνθ 
(ΟΣΔΔΥ-ΡΡ)» και «Σφμπραξθ Δθμοςίου - Λδιωτικοφ Τομζα για τθν Ψθφιακι Καταγραφι, Αποκικευςθ 
και Διάκεςθ Ρρακτικϊν Συνεδριάςεων (ΣΔΛΤ)». Συνεργαςία με άλλουσ φορείσ για διαςφνδεςθ και 
διαλειτουργικότθτα. 

 
Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα 
 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

Διοικθτικι Δικαιοςφνθ 

21.1. Ελεγκτικό Συνζδριο: Αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν 

εμποδίων-υλοποίθςθ δζςμευςθσ  

Λοφνιοσ 2017 

Ρολιτικι και Ροινικι Δικαιοςφνθ 

21.2. Αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν εμποδίων - Υλοποίθςθ 

ζργου «Σφμπραξθ Δθμοςίου - Λδιωτικοφ Τομζα για 

τθν Ψθφιακι Καταγραφι, Αποκικευςθ και Διάκεςθ 

Ρρακτικϊν Συνεδριάςεων (ΣΔΛΤ)»  

Λοφνιοσ 2017 

21.3. Αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν εμποδίων - Υλοποίθςθ 

ζργου «Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

Δικαςτικϊν Υποκζςεων για τθν Ρολιτικι και Ροινικι 

Δικαιοςφνθ (ΟΣΔΔΥ-ΡΡ)» - Δθμιουργία υποδομϊν 

διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ με φορείσ  

Λοφνιοσ 2018 

 

Δζςμευςθ 22: Εμπλουτιςμζνα ςτατιςτικά ςτοιχεία δικαιοςφνθσ ανοιχτά ςτο 
κοινό 

 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) χρθςιμοποιεί μία 
θλεκτρονικι εφαρμογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, που ςυλλζγονται απευκείασ από όλα τα Ροινικά και 
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Ρολιτικά Δικαςτιρια τθσ χϊρασ, με ςτοιχεία από το 2012. Τα ανωτζρω ςτοιχεία, τα οποία ςυλλζγονταν 
ανά τρεισ (3) μινεσ, αφοροφν ςτο προςωπικό που υπθρετεί ςτα δικαςτιρια (δικαςτικοφσ λειτουργοφσ 
και δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ) και ςτθ ροι δικαςτικϊν υποκζςεων: εκκρεμείσ υποκζςεισ ςτθν αρχι μιασ 
περιόδου αναφοράσ, ειςερχόμενεσ υποκζςεισ, περαιωκείςεσ υποκζςεισ και υποκζςεισ που εκκρεμοφν 
ςτο τζλοσ τθσ ίδιασ  περιόδου αναφοράσ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι διακζςιμα ςτο δικτυακό τόπο του 
ΥΔΔΑΔ ςτα ελλθνικά για το διάςτθμα από το 2012 ζωσ και το 2015. 
 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Το 2016 το ΥΔΔΑΔ ςυγκρότθςε μία Ομάδα Εργαςίασ με ζργο τον αναςχεδιαςμό των ςτατιςτικϊν 
πινάκων για τθν πολιτικι και ποινικι διαδικαςία για το ενδιάμεςο διάςτθμα από τισ αρχζσ του 2016 
ζωσ τθν πλιρθ παραγωγικι λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν 
Υποκζςεων για τθν Ροινικι και Ρολιτικι Διαδικαςία (ΟΣΔΔΥ-ΡΡ). Οι νζοι πίνακεσ ζχουν λάβει υπόψθ: 
α) πρόςφατεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ (το νζο Κϊδικά Ρολιτικισ Δικονομίασ, που εφαρμόηεται από 
01.01.2016) 
β) εκνικζσ και διεκνείσ ςτατιςτικζσ ανάγκεσ 
γ) τισ ανάγκεσ τθσ  Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ) 
δ) τθ γνϊςθ και εμπειρία πάνω ςτισ δικαςτικζσ διαδικαςίεσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν και υπαλλιλων 
που μετείχαν ςτθν Ομάδα Εργαςίασ 
ε) αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Αποτελεςματικότθτα τθσ Δικαιοςφνθσ του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ (CEPEJ) 
ςτ) εξειδικευμζνθ γνϊςθ από το πρόγραμμα τεχνικισ βοικειασ μεταξφ των Υπουργείων Δικαιοςφνθσ 
Ελλάδασ και Αυςτρίασ με κζμα τθν «Αναμόρφωςθ του Ελλθνικοφ Δικαςτικοφ Συςτιματοσ». 
  
Το Τμιμα Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρολιτικϊν τθσ Δικαιοςφνθσ του ΥΔΔΑΔ απζςτειλε 
θλεκτρονικά ςτισ 30/6/2016 τουσ νζουσ ςτατιςτικοφσ πίνακεσ ςτα Ρολιτικά και Ροινικά Δικαςτιρια τθσ 
χϊρασ. 

 
Αρχζσ OGP 
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία, διαφάνεια, λογοδοςία 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ  
Φορζασ Υλοποίθςθσ, αρμόδια οργανικι μονάδα: Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Οργάνωςθσ και 
Λειτουργίασ Δικαιοςφνθσ, Τμιμα Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρολιτικϊν Δικαιοςφνθσ 
(τθλ. ++30 210 7767 204) του ΥΔΔΑΔ  
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείσ: Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ), δικαςτικοί λειτουργοί και υπάλλθλοι, 
Υπουργείο Δικαιοςφνθσ Δθμοκρατίασ τθσ Αυςτρίασ  
 
 
τόχοι 

 H απλοποίθςθ και ενοποίθςθ των παλαιότερων πολφπλοκων και αλλθλεπικαλυπτόμενων 
ςτατιςτικϊν αιτθμάτων από το ΥΔΔΑΔ και τθν ΕΛΣΤΑΤ προσ τα δικαςτιρια. 

 O ζλεγχοσ του όγκου και τθσ ροισ των υποκζςεων ςτα ελλθνικά δικαςτιρια για το μεταβατικό 
διάςτθμα από τισ αρχζσ του 2016 ζωσ τθν πλιρθ παραγωγικι λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Δικαςτικϊν Υποκζςεων για τθν Ροινικι και Ρολιτικι Διαδικαςία (ΟΣΔΔΥ-
ΡΡ). 

 H προςβαςιμότθτα των ςυλλεγόμενων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ 
εκπροςϊπουσ νομικϊν επαγγελμάτων. 
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 H παροχι ςτθν πολιτικι θγεςία, μζςω αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, των κατάλλθλων 
εργαλείων μάνατημεντ για τθ λιψθ ορκϊν αποφάςεων που αφοροφν ςε ορκολογικι κατανομι 
προςωπικοφ, εργαςίασ και πόρων. 
 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ κα υλοποιθκεί εςωτερικά από τουσ Φορείσ Υλοποίθςθσ. 
 
Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

22.1 Τα Δικαςτιρια υποχρεοφνται να αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτο ΥΔΔΑΔ τουσ 
ςτατιςτικοφσ πίνακεσ για το α’ εξάμθνο του 2016 ςυμπλθρωμζνουσ 

Αφγουςτοσ 
2016 

22.2. Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, που κα ςυγκεντρωκοφν από τα δικαςτιρια, κα 
υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία για ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα και κα αναρτθκοφν 
ςτο δικτυακό τόπο του ΥΔΔΑΔ (www.ministryofjustice.gr). 

Σεπτζμβριοσ  
2016 

 
*Θ ίδια διαδικαςία με τα ανωτζρω τρία (3) βιματα κα επαναλαμβάνεται ανά τρίμθνο ςε πολιτικι και 
ποινικι διαδικαςία μζχρι τθν πλιρθ εφαρμογι του ΟΣΔΔΥ-ΡΡ.   

Η. Δεςμεφςεισ γεω- χωρικϊν δεδομζνων 

Δζςμευςθ 23: Ανοικτι διάκεςθ γεω- χωρικών δεδομζνων  

  Περιγραφι Δζςμευςθσ  
Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ  & Ενζργειασ (ΥΡΕΝ)  από τον  Ν.3882/2010 ζχει τθν ευκφνθ για  τον 
κεντρικό ςυντονιςμό όλων των εμπλεκόμενων φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που διαχειρίηονται / 
παράγουν / διακζτουν γεωχωρικά δεδομζνα, προκειμζνου αυτά να διατίκενται δθμόςια και ςε ανοικτό 
μορφότυπο ςε κάκε ενδιαφερόμενο.  Για το ςκοπό αυτό το ΥΡΕΝ κα προχωριςει ςτθν προςαρμογι – 
τροποποίθςθ   τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ςε κατάλλθλεσ   παρεμβάςεισ  για τθν  ςταδιακι 
εφαρμογι και ολοκλιρωςθ τθσ  παραπάνω πολιτικισ. Τα γεωχωρικά δεδομζνα κα διατίκενται μζςω 
κεντρικισ  Γεωπφλθσ  τθσ Εκνικισ Υποδομισ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν (ΕΥΓΕΡ) από το Υπουργείο, από 
τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ  του και από άλλουσ φορείσ  τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που παράγουν και 
διακζτουν  γεωχωρικά δεδομζνα, ακολουκϊντασ τα προκακοριςμζνα τεχνικά πρότυπα και διαδικαςίεσ.  
Επίςθσ  τα  γεωχωρικά δεδομζνα κα  είναι προςβάςιμα και από τον κεντρικό κατάλογο data.gov.gr τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω δράςθσ διατίκενται επίςθσ ςε πρϊτθ φάςθ προσ κζαςθ γεωχωρικά δεδομζνα 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου ΡΕΝ ςτθ διαδικτυακι διεφκυνςθ http://maps.ypeka.gr  τα οποία 
καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα κεματικϊν πλθροφοριϊν. 
 
Θεματικι περιοχι  OGP  
Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία / Γεω-χωρικά δεδομζνα 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ, εμπλεκόμενοι  
Υλοποίθςθ: Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ   (ΥΡΕΝ), ΕΚΕΓ, ΕΚΧΑ ΑΕ και ςε ςυνεργαςία με άλλα 
Υπουργεία και φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

http://www.ministryofjustice.gr/
http://maps.ypeka.gr/
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τόχοσ  
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ δζςμευςθσ είναι θ διάκεςθ ανοικτϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων τθσ ευρφτερθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςε ανοικτό μορφότυπο ςε κάκε ενδιαφερόμενο, ςφμφωνα με το πλαίςιο τθσ 
Οδθγίασ 2007/2/ΕΚ.  Σε δεφτερθ φάςθ κα κεςμοκετθκεί   το Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ  
Γεωπλθροφορίασ και Υπθρεςιϊν ςε Εκνικό επίπεδο.  
 
 Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα  

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

23.1. Ρλιρθ λειτουργία Γεωπφλθσ  Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν Νοζμβριοσ 2016 

V. Δεςμεφςεισ για Ανοικτι Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 

Δζςμευςθ 24: Ανοικτόσ – υμμετοχικόσ Προχπολογιςμόσ 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Ρεριγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 
Μζχρι πρότινοσ, ο προχπολογιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ δεν ιταν διακζςιμοσ ςτουσ πολίτεσ. Ρρόςφατα, ςε 
εφαρμογι του νόμου Ν. 4305/2014 για τα ανοικτά δεδομζνα, θ Ρεριφζρεια άρχιςε να διακζτει μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ data.gov.gr αρχεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ ςε μορφι XLS. Για να είναι όμωσ 
πιο εφχρθςτα και κατανοθτά, τα δεδομζνα πρζπει να παρουςιάηονται -ςτο site τθσ Ρεριφζρειασ- ςε 
καταλλθλότερθ μορφι (πίνακεσ, διαγράμματα, ςφγκριςθ με προθγοφμενο μινα/ζτοσ κλπ). Σ’ ότι αφορά 
τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ διαμόρφωςθ του, αυτι είναι  περιοριςμζνθ κακϊσ θ άποψθ τουσ 
ηθτείται κατά τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου τθσ Ρεριφζρειασ. 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ αναφζρεται α) ςτθν δθμοςίευςθ ςε απλι και κατανοθτι μορφι ςτοιχείων εκτζλεςθσ του 
προχπολογιςμοφ (ανοικτόσ προχπολογιςμόσ) και β) ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν λιψθ 
αποφάςεων για διάκεςθ τμιματοσ του προχπολογιςμοφ. 

Τα δεδομζνα κα είναι διακζςιμα τόςο ςε ανεπεξζργαςτθ μορφι (raw data) όςο και ςε μορφι 
γραφθμάτων, ςυγκριτικϊν πινάκων κλπ. 

Θ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ κα γίνεται τόςο θλεκτρονικά όςο και με δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ. 

Οι προτάςεισ κα αξιολογοφνται και κα παρουςιάηονται προσ ζγκριςθ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο 
με ειςιγθςθ από Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ. 

Κατά τθν πιλοτικι περίοδο: 

 το ποςό κα είναι μικρό (τθσ τάξεωσ των 100.000 ευρϊ/ζτοσ). Κα αυξάνεται όςο ωριμάηει θ 
διαδικαςία και αυξάνεται θ ςυμμετοχι των πολιτϊν. 

 τα χριματα κα κατευκυνκοφν ςε δράςεισ προβολισ/προϊκθςθσ του τουριςτικοφ/πολιτιςτικοφ 
προϊόντοσ 
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Αρχζσ OGP 
Ο ανοικτόσ-ςυμμετοχικόσ προχπολογιςμόσ ικανοποιεί και τισ 4 αρχζσ τισ OGP 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία 1.   Ρρωτογενισ πλθροφορία 
2.   Επεξεργαςμζνθ πλθροφορία 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και 
πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 

1.   Συμμετοχικόσ προχπολογιςμόσ 
2.   Κατάκεςθ πρόταςθσ 
3.   Ψθφοφορία προτάςεων 

Δθμόςια Λογοδοςία 
  

1.   Αναλυτικι παρουςίαςθ δεδομζνων 
2.   Γνωςτοποίθςθ αποτελεςμάτων 
αξιολόγθςθσ προτάςεων 

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ 
για ανοικτότθτα και λογοδοςία 
  

1.   Χριςθ τθσ πλατφόρμασ τόςο για 
διαχείριςθ ανοικτϊν δεδομζνων όςο και για 
ενεργό ςυμμετοχι 

  
Φορείσ υλοποίθςθσ, 
Υλοποίθςθ: Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 
(Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου): 
Κεόδωροσ Κεοδωρόπουλοσ 
Τθλ: 2461052728 
e-mail: th.theodoropoulos@pdm.gov.gr  
  
Εμπλεκόμενοι: 

 Δθμόςια Διοίκθςθ (Ρεριφζρεια) 

 Ρολίτεσ, Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ, ομάδεσ εργαςίασ 
  
τόχοι 
  
Οι ςτόχοι τθσ πλατφόρμασ είναι: 

1.   Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ Ρολιτϊν 
2.   Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων (e-participation/e-democracy) 

  
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1.      ςτθν τεχνικι λφςθ, που είναι θ πλατφόρμα 
2.   ςτθ ςυμμετοχι πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων μζςα από τθν πλατφόρμα ι με δια ηϊςθσ 

διαβουλεφςεισ 
  
Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

24.1. Διαβοφλευςθ για 
o τθν πλθροφορία που κα παρατίκεται και τον τρόπο 
που κα παρουςιάηεται 
o Τον απαιτοφμενο αρικμό-κατϊφλι για τθν 

Σεπτζμβριοσ 2016 

mailto:th.theodoropoulos@pdm.gov.gr
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περαιτζρω εξζταςθ τθσ πρόταςθσ των πολιτϊν 
Άλλα ηθτιματα 

24.2 Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ  
o Ανάπτυξθ εφαρμογισ 
o Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Δεκζμβριοσ 2016 

24.3 Ριλοτικι Λειτουργία (6/2017) 
o Χριςθ του προγράμματοσ – Βελτιϊςεισ 
o Ρεριλαμβάνει ενζργειεσ διάχυςθσ 

Λοφνιοσ 2017 

24.4  Επιχειρθςιακι Λειτουργία Λανουάριοσ 2018  

Δζςμευςθ 25: Πλατφόρμα Περιφερειακοφ υμβουλίου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
1. Οι προςκλιςεισ του Ρεριφερειακοφ ςυμβουλίου με τουσ τίτλουσ των κεμάτων προσ ςυηιτθςθ 
αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο τθσ Ρεριφζρειασ 
2. Οι ειςθγιςεισ αναρτϊνται ςε υποδομζσ ςφννεφου (cloud) και είναι διακζςιμεσ μόνο ςτουσ 
περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ 
3.      Τα πρακτικά – αποφάςεισ του Ρεριφερειακοφ ςυμβουλίου αναρτϊνται ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ 
4.    Οι ςυνεδριάςεισ είναι ανοικτζσ και μεταδίδονται μζςω του καναλιοφ ΥouTube τθσ Ρεριφζρειασ. 

 
Αδυναμίεσ οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν υιοκζτθςθ τθσ υπό εξζταςθ δζςμευςθσ 
1.  Δεν υπάρχει διακζςιμο εργαλείο αναηιτθςθσ/αρχειοκζτθςθσ/ διάκεςθσ ειςθγιςεων/πρακτικϊν. 
2.   Δε δίνεται δυνατότθτα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ των πολιτϊν/καταγραφισ γνϊμθσ/υποβολισ 
προτάςεων 
3.    Δεν υπάρχει δυνατότθτα θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ 
 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ πλατφόρμασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου αφενόσ κα ςυγκεντρϊςει τισ 
ιδθ προςφερόμενεσ Υπθρεςίεσ, αφετζρου κα τισ επεκτείνει. 
Συγκεκριμζνα, θ πλατφόρμα κα παρζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 
1. Κα καταχωροφνται όλα τα κζματα του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και οι ειςθγιςεισ. Αυτά τα 
δεδομζνα κα είναι διακζςιμα ςε όλουσ τουσ χριςτεσ. Κα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα διάκεςθσ όλων 
των ςυνθμμζνων εγγράφων (πίνακεσ, παραρτιματα, παρουςιάςεισ κλπ) ϊςτε να αποφευχκεί θ 
δθμοςίευςθ προςωπικϊν δεδομζνων. 
2. Οι Ρεριφερειακοί ςφμβουλοι κα μποροφν με χριςθ ςχετικϊν δικαιωμάτων να τοποκετοφνται ςε 
κάκε κζμα ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ δθμιουργία του πρακτικοφ του ΡΣ. 
3. οι πολίτεσ κα μποροφν αντίςτοιχα να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ είτε μζςω ςχολίων είτε με 
ψθφοφορία ςε δθμοςκοπιςεισ επί των κεμάτων. 
4. Για τθν είςοδο των πολιτϊν ςτθν πλατφόρμα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αυκεντικοποίθςθ μζςω 
taxisnet. 
5. κα δίνεται δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να υποβάλλουν ερωτιματα τα οποία εφόςον ςυγκεντρϊςουν 
απαραίτθτο αρικμό ψιφων κα ςυηθτοφνται ςτθν «ϊρα του πολίτθ» θ οποία κα ςυνζρχεται μια φορά 
το δίμθνο ι τρίμθνο 
6.κα υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ αναλυτικϊν πρακτικϊν και αυτόματθσ δθμοςίευςθσ τουσ ςτθ 
ΔΛΑΥΓΕΛΑ 
7.  κα ενςωματωκεί το υφιςτάμενο κανάλι youtube ϊςτε να υπάρχει live μετάδοςθ αλλά και video on 
demand (VOD) 
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8.  Κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα να γίνεται ςυνεδρίαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με εξ 
αποςτάςεωσ ςυμμετοχι των Ρεριφερειακϊν Συμβοφλων  (κατάκεςθ απόψεων/ψθφοφορίεσ κλπ). 
Απαιτεί τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου. 
  
 Αρχζσ OGP 
Η Πλατφόρμα Περιφερειακοφ υμβουλίου ικανοποιεί και τισ 4 αρχζσ τισ OGP 
Συγκεκριμζνα: 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία 1.   Ρρωτογενισ πλθροφορία 
2.   Δυνατότθτα αναηιτθςθσ 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και 
πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 

1.   Υποβολι ςχολίων/προτάςεων 
2.   Ϊρα του πολίτθ 

Δθμόςια Λογοδοςία 
  

 Θ ϊρα του πολίτθ 

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ 
για ανοικτότθτα και λογοδοςία 
  

1.   Χριςθ τθσ πλατφόρμασ τόςο για 
διαχείριςθ ανοικτϊν δεδομζνων όςο και για 
ενεργό ςυμμετοχι 
2.   Αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν (αποςτολι 
προςκλιςεων, προετοιμαςία πρακτικϊν) 
3.   Θλεκτρονικι ψθφοφορία (υπό διερεφνθςθ) 

 
Φορείσ υλοποίθςθσ, 
Υλοποίθςθ: Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ 
(Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου): 
Κεόδωροσ Κεοδωρόπουλοσ 
Τθλ: 2461052728 
e-mail: th.theodoropoulos@pdm.gov.gr  
  
Εμπλεκόμενοι: 

·  Δθμόςια Διοίκθςθ (Ρεριφζρεια) 
·  Ρολίτεσ, Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ, ομάδεσ εργαςίασ 

  
τόχοι 
 Οι ςτόχοι τθσ πλατφόρμασ είναι: 

1.   Θ ζγκαιρθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ Ρεριφερειακϊν Συμβοφλων και Ρολιτϊν 
2.   Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν 
3.   Θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με παροχι του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ ς’ ότι αφορά τα κζματα 

που ςυηθτοφνται ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο 
4.   Θ ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ με τθν «ϊρα του πολίτθ» 
5.   Θ ςταδιακι υιοκζτθςθ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ. 
6.   Θ απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και θ εξοικονόμθςθ πόρων, κακϊσ μζςω τθσ πλατφόρμασ οι 

διαδικαςίεσ αυτοματοποιοφνται 
  
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

mailto:th.theodoropoulos@pdm.gov.gr
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1.      ςτθν τεχνικι λφςθ, που είναι θ πλατφόρμα 
2.      ςτθν αλλαγι ςτο κακεςτϊσ εςωτερικισ λειτουργίασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (για ϊρα 

πολίτθ και θλεκτρονικι ψθφοφορία) 
  
Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

25.1. Διαβοφλευςθ για 

 τθν πλθροφορία που κα παρατίκεται και τον τρόπο που κα παρουςιάηεται 

 Τον απαιτοφμενο αρικμό-κατϊφλι για τθν περαιτζρω εξζταςθ τθσ 
πρόταςθσ των πολιτϊν 

 Κεςμικά Ηθτιματα (π.χ. θλεκτρονικι ψθφοφορία, χρόνοσ υποβολισ 
κεμάτων προσ ςυηιτθςθ, ειςθγιςεων, τοποκετιςεων)  

Οκτϊβριοσ 2016 

25.2 Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ  
o Ανάπτυξθ εφαρμογισ 
o Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Μάρτιοσ 2017 

25.3 Ριλοτικι Λειτουργία  
o Χριςθ του προγράμματοσ – Βελτιϊςεισ 
o Ρεριλαμβάνει ενζργειεσ διάχυςθσ 

Λοφνιοσ 2017 

25.4  Επιχειρθςιακι Λειτουργία Λανουάριοσ 2018  

 

Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ 

Δζςμευςθ 26: Ανοικτόσ – υμμετοχικόσ Προχπολογιςμόσ/Απολογιςμόσ 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Ρρόςφατα, θ Ρεριφζρεια μζςω τθσ νζασ τθσ ιςτοςελίδασ www.pste.gov.gr και ςυγκεκριμζνα ςτο link 
http://hello.crowdapps.net/opendata-stereas-elladas/open-budget/ ζδωςε ςτουσ πολίτεσ τθν 
δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςτοιχείων προχπολογιςμοφ και δυνατότθτα λιψθσ του ςε αρχείο excel. 
Θ ψθφιακι αποτφπωςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ (publish what you fund) ικανοποιεί ζνα 
βαςικό αίτθμα διαφάνειασ και λογοδοςίασ ςτθν άςκθςθ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ διοίκθςθσ. 

Επιπλζον για να είναι πιο κατανοθτά τα δεδομζνα επζλεξε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ δαπανϊν που 
είναι χαρακτθριςτικζσ για τθ δθμόςια διοίκθςθ παρουςιάηοντασ τισ με ςυγκεκριμζνεσ περιγραφζσ 
κατανοθτζσ για τουσ πολίτεσ και όχι με τθν περιγραφι που εμφανίηονται ςτουσ ΚΑΕ του 
προχπολογιςμοφ 

Στθν παροφςα φάςθ ικανοποιείται μόνο θ διαφάνεια και θ λογοδοςία, κακϊσ θ ςυμμετοχι των 
πολιτϊν ςτθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ δεν είναι δυνατι παρά μόνο μζςω των εκλεγμζνων 
αντιπροςϊπων τουσ (Ρεριφερειάρχθ, αντιπεριφερειαρχϊν, περιφερειακϊν ςυμβουλίων κλπ). 

 Περιγραφι Δζςμευςθσ 

Θ δζςμευςθ αναφζρεται: 

α) ςτθν δθμοςίευςθ ςε απλι και κατανοθτι μορφι ςτοιχείων εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ 
(ανοικτόσ προχπολογιςμόσ) και του απολογιςμοφ (δεςμεφςεισ, ειςπράξεισ, πλθρωμζσ) 

http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://hello.crowdapps.net/opendata-stereas-elladas/open-budget/
http://hello.crowdapps.net/opendata-stereas-elladas/open-budget/
http://hello.crowdapps.net/opendata-stereas-elladas/open-budget/
http://hello.crowdapps.net/opendata-stereas-elladas/open-budget/
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β) ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν λιψθ αποφάςεων για διάκεςθ ςυγκεκριμζνου ποςοφ από τον 
προχπολογιςμό το οποίο κα κακορίηεται κατά τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ ςε καινοτόμεσ 
δράςεισ που κα προτείνονται από τουσ πολίτεσ και από τουσ φορείσ και κα διατίκενται προσ 
διαβοφλευςθ (θλεκτρονικι και με δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ) 

Οι προτάςεισ κα αξιολογοφνται και κα παρουςιάηονται προσ ζγκριςθ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο 
με ειςιγθςθ από Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ. 

Κατά τθν περίοδο λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ: 

 Το ποςό που κα διατίκεται κάκε χρόνο για δράςεισ κα κακορίηεται κατά τθν ςφνταξθ του 
προχπολογιςμοφ. Κα προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ διαβοφλευςθσ, με ενθμζρωςθ των πολιτϊν 
και των φορζων τθσ Ρεριφζρειασ κατά τα διεκνι πρότυπα.  

 Οι πόροι κα αυξάνονται όςο ωριμάηει θ διαδικαςία και αυξάνεται θ ςυμμετοχι των πολιτϊν. 

 Τα χριματα κα κατευκυνκοφν ςε δράςεισ καινοτόμεσ ςτουσ τομείσ του 
τουριςμοφ/πολιτιςμοφ/κοινωνικϊν δομϊν 

   

Αρχζσ OGP 

Θ Ρλατφόρμα του Ανοικτοφ Ρροχπολογιςμοφ (Open Budget) ικανοποιεί και τισ 4 αρχζσ τισ OGP 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία 1.   Ρρωτογενισ πλθροφορία 

2.   Επεξεργαςμζνθ πλθροφορία 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και 

πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 

1.   Συμμετοχικόσ προχπολογιςμόσ 

2.   Κατάκεςθ πρόταςθσ 

3.   Ψθφοφορία προτάςεων 

Δθμόςια Λογοδοςία 

  

1.   Αναλυτικι παρουςίαςθ δεδομζνων 

2.   Γνωςτοποίθςθ αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ προτάςεων 

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ 

για ανοικτότθτα και λογοδοςία 

  

1.   Χριςθ τθσ πλατφόρμασ τόςο για 

διαχείριςθ ανοικτϊν δεδομζνων όςο και για 

ενεργό ςυμμετοχι 

  

Φορείσ υλοποίθςθσ, 

Υλοποίθςθ: Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ 

(Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου): 

Γιϊργοσ Αποςτολόπουλοσ 

Τθλ: 2231354810 

e-mail: g.apostolopoulos@pste.gov.gr  

  

Εμπλεκόμενοι: 

 Δθμόςια Διοίκθςθ (Ρεριφζρεια) 

mailto:g.apostolopoulos@pste.gov.gr
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 Ρολίτεσ, Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ, ομάδεσ 

εργαςίασ 

  

τόχοι 

Οι ςτόχοι τθσ πλατφόρμασ είναι: 

1.   Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ Ρολιτϊν για τθν αξιοποίθςθ του δθμόςιου χριματοσ 

2.    Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 

  

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 

Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1.      ςτθν τεχνικι λφςθ, που είναι θ πλατφόρμα 

2.      ςτθν ςυμμετοχι πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων είτε μζςα από τθν πλατφόρμα θλεκτρονικά ι 

με δια ηϊςθσ διαβουλεφςεισ 

   

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

26.1 Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ  
o Αναβάκμιςθ τθσ εφαρμογισ 
o Κακοριςμόσ φψουσ ποςοφ για διάκεςθ ςε δράςεισ 

επιλεγμζνεσ από τουσ πολίτεσ και τουσ φορείσ 

Δεκζμβριοσ 2016 

26.2 Ριλοτικι Λειτουργία  
o Χριςθ του προγράμματοσ – Βελτιϊςεισ 
o Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ για γνωριμία ςτουσ πολίτεσ 

 

Λοφνιοσ 2017 

26.3  Επιχειρθςιακι Λειτουργία Δεκζμβριοσ  2017 

Δζςμευςθ 27: Πλατφόρμα Αποτφπωςθσ και Αξιολόγθςθσ Ζργων Περιφζρειασ 
τερεάσ Ελλάδασ 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Θ Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ μζςω των τεχνικϊν υπθρεςιϊν τθσ εκτελεί και επιβλζπει πάνω από 600 
ζργα (υποδομϊν) ςτισ 5 περιφερειακζσ ενότθτεσ(Φκιϊτιδα, Εφβοια, Ευρυτανία , Φωκίδα, Βοιωτία). Θ 
πλθροφόρθςθ που ζχουν οι πολίτεσ για τθν πορεία και τθν εκτζλεςθ των ζργων είναι ελάχιςτθ και 
γίνεται μόνο μζςω ςυναντιςεων των φορζων και μζςω δια ηϊςθσ ςυναντιςεων με τουσ εκλεγμζνουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ. 
 
Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ πλατφόρμασ των ζργων ςε χάρτθ(google maps) κα δϊςει τθ δυνατότθτα 
ςτουσ πολίτεσ να ενθμερϊνονται για τα ζργα που εκτελεί θ περιφζρεια. 
Συγκεκριμζνα, θ πλατφόρμα κα παρζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

1. Κα καταχωροφνται όλα τα ζργα που εκτελεί και επιβλζπει θ Ρεριφζρεια με δυνατότθτα 
απεικόνιςθσ των ζργων ςε χάρτθ και με ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα για 
αυτά.(προχπολογιςμόσ, ζτοσ ζνταξθσ, πθγι χρθματοδότθςθσ κτλ.). 



60 
 

2. Οι πολίτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αναηθτιςουν τα ζργα που εκτελεί θ περιφζρεια και να 
πλθροφορθκοφν για αυτά. 
3. Οι πολίτεσ κα ζχουν δυνατότθτα να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ μζςω ςχολίων και να 
αξιολογιςουν τα ζργα. 

 
Αρχζσ OGP 
Θ Ρλατφόρμα των Ζργων ςε Χάρτθ ικανοποιεί και τισ 4 αρχζσ τισ OGP 
 
Συγκεκριμζνα: 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία 1.   Ρρωτογενισ πλθροφορία 
2.  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και 
πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 

1. Υποβολι ςχολίων/προτάςεων 
  

Δθμόςια Λογοδοςία 
  

1.  Αναλυτικι παρουςίαςθ δεδομζνων 

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ 
για ανοικτότθτα και λογοδοςία 
  

1.  Χριςθ τθσ πλατφόρμασ τόςο για διαχείριςθ των 
δεδομζνων όςο και για ενεργό ςυμμετοχι 

   
Φορείσ υλοποίθςθσ, 
Υλοποίθςθ: Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ 
(Στοιχεία επικοινωνίασ υπαλλιλου): 
Γιϊργοσ Αποςτολόπουλοσ 
Τθλ: 2231354810 
e-mail: g.apostolopoulos@pste.gov.gr  
  
Εμπλεκόμενοι: 

 Δθμόςια Διοίκθςθ (Ρεριφζρεια) 

 Ρολίτεσ, Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ, ομάδεσ εργαςίασ 
  
τόχοι 
 Οι ςτόχοι τθσ πλατφόρμασ είναι: 

1.   Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των φορζων 
2.   Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν και των φορζων ςτθν αξιολόγθςθ των ζργων 
3.     Θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με παροχι του ςυνόλου τθσ πλθροφορίασ το ςφνολο των ζργων. 
  

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1.    ςτθν τεχνικι λφςθ, που είναι θ πλατφόρμα 
  
Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

27.1 Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ  Δεκζμβριοσ 2016 

mailto:g.apostolopoulos@pste.gov.gr
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o Ανάπτυξθ εφαρμογισ 
o Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 
o Καταχϊρθςθ ζργων 

27.2 Ριλοτικι Λειτουργία  
o Χριςθ του προγράμματοσ – Βελτιϊςεισ 

Μάρτιοσ 2017 

27.3  Επιχειρθςιακι Λειτουργία Λοφνιοσ  2017 

Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 

Δζςμευςθ 28: City Dashboard  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Ζνασ βαςικόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του Διμου Κεςςαλονίκθσ είναι ο μεταςχθματιςμόσ τθσ πόλθσ ςε μια 
ενιαία, ανοικτι και ςυμμετοχικι πλατφόρμα, μζςω τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ των Τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ ζχει ιδθ 
προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ ζργων, δράςεων και πρωτοβουλιϊν που ςτοχεφουν ςτθν τόνωςθ τθσ 
Ανοικτισ και Συμμετοχικισ Διακυβζρνθςθσ και ζχουν ςτον πυρινα τουσ τα Ανοικτά Δεδομζνα. Ζτςι, 
ζχουμε εγκαινιάςει τθν πφλθ Ανοικτϊν Δεδομζνων του Διμου Κεςςαλονίκθσ 
(http://opendata.thessaloniki.gr/) όπου φιλοξενοφνται τα ςφνολα Ανοικτϊν Δεδομζνων του φορζα και 
παρζχουμε διαδικτυακά τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ μασ, ςε πραγματικό 
χρόνο, (http://www.thessaloniki.gr/egov/budget.html). Επίςθσ, διακζτουμε Ανοικτά Δεδομζνα  ςτθν 
Υποδομι Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν του Διμου Κεςςαλονίκθσ (http://gis.thessaloniki.gr/sdi/) αλλά και 
μζςω άλλων πθγϊν. Ραράλλθλα, ζχουμε υλοποιιςει ιδθ τρεισ διαγωνιςμοφσ crowdsourcing, ςτουσ 
οποίουσ εκτόσ από ιδζεσ και εφαρμογζσ, κζςαμε ςτο επίκεντρο των πρωτοβουλιϊν τα Ανοικτά 
Δεδομζνα και καλζςαμε φορείσ και ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ πόλθσ 
Επιπλζον, ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ ςυμμετζχει ςτθν Ευρωπαϊκι Σφμπραξθ Καινοτομίασ για Ευφυείσ 
Ρόλεισ και Κοινότθτεσ (https://eu-smartcities.eu/) ςε κεματικζσ περιοχζσ που ζχουν ωσ βάςθ τουσ τα 
Ανοικτά Δεδομζνα. Ραράλλθλα, ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ ζχει προχωριςει ςτθν ςφναψθ ςτρατθγικϊν 
ςυνεργαςιϊν με  ςχετικοφσ φορείσ, όπωσ το Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ (http://okfn.gr/) και ζχει 
ςυνυπογράψει ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ για ευφυείσ πόλεισ, μαηί με τον Διμο Θρακλείου, τθν Εταιρεία 
Ελεφκερου Λογιςμικοφ/Λογιςμικοφ Ανοικτοφ Κϊδικα (ΕΛΛ/ΛΑΚ, https://ellak.gr/), τθν ερευνθτικι 
ομάδα Infostrag, τον ΣΕΚΕΕ και με τθν ενεργι υποςτιριξθ του Διμου Ακθναίων, το οποίο ζχει ςτοχεφει, 
μεταξφ άλλων, και ςτθν περαιτζρω αξιοποίθςθ των Ανοικτϊν Δεδομζνων των τριϊν πόλεων. 

Υπό το πρίςμα των ανωτζρω, ζχουμε αναγνωρίςει ωσ ουςιαςτικι ανάγκθ όςον αφορά τον 
μεταςχθματιςμό τθσ Κεςςαλονίκθσ ςε μια ανοικτι και ςυμμετοχικι πλατφόρμα, τθν δθμιουργία ενόσ 
κεντρικοφ ςθμείου ολοκλιρωςθσ και προβολισ των Ανοικτϊν Δεδομζνων τθσ πόλθσ, με κατάλλθλεσ 
μεκόδουσ και εργαλεία προκειμζνου να παραχκεί αξία για όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ ςτο 
οικοςφςτθμά τθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ δζςμευςθ κα αντιμετωπίςει τον κατακερματιςμό που προζρχεται 
λόγω τθσ φπαρξθσ διαφόρων  πθγϊν, αλλά και μορφϊν, δεδομζνων και κα βελτιϊςει τθν ποιότθτα 
παροχισ τουσ. Επίςθσ, κα αποτελζςει και ζνα μζςο για περαιτζρω βελτίωςθ ςε τομείσ όπωσ θ ενεργι 
ςυμμετοχι των πολιτϊν, θ διαφάνεια και λογοδοςία, θ ζρευνα αλλά και θ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων ςτο εςωτερικό του φορζα. 

 

http://opendata.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki.gr/egov/budget.html
http://gis.thessaloniki.gr/sdi/
https://eu-smartcities.eu/
http://okfn.gr/
https://ellak.gr/
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Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Το City Dashboard του Διμου Κεςςαλονίκθσ, κα αποτελεί μια διαδικτυακι πλατφόρμα θ οποία κα 
ςυγκεντρϊνει και κα παρζχει δεδομζνα και πλθροφορίεσ ςχετικά με διάφορουσ τομείσ λειτουργίασ του 
οργανιςμοφ, όπωσ θ αςτικι κινθτικότθτα, θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και αντίςτοιχα 
περιβαλλοντολογικά δεδομζνα, δθμογραφικά δεδομζνα, οικονομικά και χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 
και δείκτεσ, πλθροφορίεσ για κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, τον πολιτιςμό και τον τουριςμό.  
Θ πλθροφορία αυτι κα παρζχεται με αντίςτοιχεσ οπτικοποιιςεισ (visualizations) προκειμζνου να 
γίνεται πιο εφκολα κατανοθτι και χριςιμθ, αλλά και ςε πρωτογενι μορφι (raw data) προκειμζνου να 
επαναχρθςιμοποιθκεί. 

Το Dashboard κα μπορεί να προβάλλει πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο μζςω αντίςτοιχων διεπαφϊν 
(Interfaces) και υπθρεςιϊν ιςτοφ (web services) αλλά κα εκμεταλλεφεται και ςτατικζσ μορφζσ 
δεδομζνων.  

Τα δεδομζνα του Dashboard κα μποροφν να προζρχονται και από πθγζσ εκτόσ του εφρουσ λειτουργίασ 
του Διμου Κεςςαλονίκθσ, όπωσ από τα Ακαδθμαϊκά και  Ερευνθτικά ιδρφματα τθσ πόλθσ ι 
οποιονδιποτε άλλο φορζα κα μποροφςε να ςυνειςφζρει με τα δικά του Ανοικτά Δεδομζνα. 

Αρχζσ OGP 

Θ πλατφόρμα ικανοποιεί τισ αρχζσ του OGP ωσ εξισ: 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία  1. Ρρωτογενισ πλθροφορία 

2. Επεξεργαςμζνθ πλθροφορία 

3. Ρρόςβαςθ μζςω πολλαπλϊν καναλιϊν (web & 
mobile) 

4. Ρρόςβαςθ ςε δεδομζνα από πολλζσ πθγζσ 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και 
πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων  

1. Ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των φορζων για 
τθν πρόοδο και τθν διαχείριςθ πολλϊν 
κεματικϊν περιοχϊν που τουσ αφοροφν 
προκειμζνου να μποροφν να ςυμμετάςχουν 
ενεργά ςε αντίςτοιχεσ διαβουλεφςεισ και 
ςυμμετοχικζσ διεργαςίεσ λιψθσ αποφάςεων  

Δθμόςια Λογοδοςία  

 

1. Αναλυτικι παρουςίαςθ δεδομζνων για ζνα 
εφροσ αρμοδιοτιτων του φορζα 

2. Γνωςτοποίθςθ αποτελεςμάτων και αποτίμθςθ 
του ζργου του φορζα ςε ςυγκεκριμζνεσ 
περιοχζσ δράςθσ  
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Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ 
για ανοικτότθτα και λογοδοςία 

 

1. Χριςθ ανοικτϊν προτφπων και αρχιτεκτονικϊν 
για τθν υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ, 
αξιοποίθςθ πλικουσ Ανοικτϊν Δεδομζνων  

 

Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 
Στοιχεία επικοινωνίασ:  
 
Χαράλαμποσ Τςιτλακίδθσ 
Τθλ.: 231331.7838 
Email: b.tsitlakidis@thessaloniki.gr 
 
Χαράλαμποσ Χατηισ 
Τθλ.: 231331.7850 
Email: c.chatzis@thessaloniki.gr 
 
Εμπλεκόμενοι:  

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι κοινότθτα, φορείσ και οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, 
ιδιωτικόσ τομζασ, οριηόντιεσ ομάδεσ εργαςίασ 

τόχοσ 
Θ χριςθ του City Dashboard κα δθμιουργιςει μια προςτικζμενθ αξία για τουσ πολίτεσ τθσ 
Κεςςαλονίκθσ αλλά και όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ ςτο οικοςφςτθμα τθσ πόλθσ. Ζτςι, οι πολίτεσ κα 
μποροφν να εντοπίηουν ςε ζνα κεντρικό ςθμείο πλθροφορίεσ που τουσ ενδιαφζρουν και οι οποίεσ 
παρζχονται με κατανοθτό ςε αυτοφσ τρόπο  ενϊ παράλλθλα, θ δθμοςιοποίθςθ των εν λόγω 
πλθροφοριϊν κα ενιςχφςει τθν διαφάνεια και λογοδοςία ςε ότι αφορά τθν λειτουργία του οργανιςμοφ. 
Επίςθσ, θ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα μπορεί να αυξιςει το επίπεδο ενεργοποίθςθσ και ςυμμετοχισ  των 
πολιτϊν ςτα κοινά αλλά και να αποτελζςει κίνθτρο για απόκτθςθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων από τθν 
πλευρά τουσ. Ακόμθ, το ςφνολο των λειτουργιϊν τθσ πλατφόρμασ κα οδθγιςει ςτθν τόνωςθ του 
αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ προσ τον Διμο Κεςςαλονίκθσ αλλά και τθν Δθμόςια Διοίκθςθ γενικότερα. 
Οι τοπικζσ, και όχι μόνο, επιχειριςεισ κα μποροφςαν να επωφελθκοφν από το Dashboard μζςω τθσ 
ανάδειξθσ νζων επιχειρθματικϊν  ευκαιριϊν που μποροφν δθμιουργθκοφν από τθν αξιοποίθςθ και 
διαςφνδεςθ (interlinking)  διαφόρων δεδομζνων (π.χ. δθμογραφικά και οικονομικά) και από τθν χριςθ 
αντίςτοιχων μεκόδων ανάλυςθσ (data analytics). 

Επίςθσ, θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων τθσ πλατφόρμασ μπορεί να οδθγιςει ςτθν δθμιουργία Βαςικϊν 
Δεικτϊν Απόδοςθσ (Key Performance Indicators – KPIs) για τθ Κεςςαλονίκθ.  

Ακόμθ, Ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ κα εξοπλιςτεί με ζνα εργαλείο που κα βελτιϊςει τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων και κα προωκιςει μια πιο ςυνεργατικι και οριηόντια οργανωςιακι κουλτοφρα, 
βελτιϊνοντασ ζτςι και τθν απόδοςθ των υπθρεςιϊν του.  

 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1. Στθν τεχνικι λφςθ, που είναι θ πλατφόρμα, 

mailto:b.tsitlakidis@thessaloniki.gr
mailto:c.chatzis@thessaloniki.gr
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2. Στθν αλλαγι τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ του φορζα αλλά και ςτθν επίτευξθ οριηόντων 
ςυνεργαςιϊν μεταξφ των διαφόρων εμπλεκομζνων ςτο οικοςφςτθμα τθσ πόλθσ, 

3. Στθν υλοποίθςθ μιασ αποδοτικισ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ ςχετικά με τισ ωφζλειεσ που κα 
προκφψουν 
 

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

28.1 Εφρεςθ και αξιολόγθςθ ςυνόλων δεδομζνων – 
δθμιουργία διαχειριςτικοφ ςχιματοσ 
o Αναηιτθςθ, καταγραφι και αποτίμθςθ ςτο 

εςωτερικό του φορζα 
o Επικοινωνία και αναηιτθςθ, καταγραφι και 

αποτίμθςθ δεδομζνων ςτο εξωτερικό περιβάλλον 
του φορζα 

o Διερεφνθςθ και δθμιουργία ςυμπράξεων με 
άλλουσ φορείσ 

o Διερεφνθςθ χρθματοδοτικϊν πθγϊν 

Μάρτιοσ 2017 

28.2  Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ 
o Ανάλυςθ απαιτιςεων και προδιαγραφϊν 
o Διενζργεια διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν για επιλογι 

αναδόχου ι υλοποίθςθ μζςω ςυγχρθματοδότθςθσ 
o Σχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ 

Δεκζμβριοσ 2017 

28.3 Ριλοτικι λειτουργία 
o Χριςθ τθσ πλατφόρμασ – Βελτιϊςεισ 
o Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ για γνωριμία ςτουσ πολίτεσ 

 

Μάρτιοσ  2018 

28.4 Επιχειρθςιακι Λειτουργία Απρίλιοσ 2018 

Δζςμευςθ 29: Διαδικτυακι πλατφόρμα διαβουλεφςεων  

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ τθσ Ανοικτισ και Συμμετοχικισ Διακυβζρνθςθσ, 
προτίκεται να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει μια διαδικτυακι πλατφόρμα διαβουλεφςεων. Ο οργανιςμόσ 
ζχει υλοποιιςει μια ςειρά από καινοτόμεσ δράςεισ και διακζτει ιδθ ζνα ςφνολο από θλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ τθσ διαφάνειασ, λογοδοςίασ και ςυμμετοχικότθτασ όπωσ:  

 Θ υπθρεςία «Βελτιϊνω τθν πόλθ μου» που αφορά τθν καταγραφι από τουσ πολίτεσ διαφόρων 
ηθτθμάτων μζςω ενόσ διαδραςτικοφ χάρτθ και παρζχει τθν δυνατότθτα προςωποποιθμζνθσ 
πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν επίλυςι τουσ, ενϊ οι πολίτεσ μποροφν να ψθφίςουν για τθν 
ςθμαντικότθτα ενόσ ηθτιματοσ, 

 Θ διαδικτυακι υπθρεςία παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ, ςε πραγματικό χρόνο, 
(http://www.thessaloniki.gr/egov/budget.html), 

 Οι τρεισ καινοτόμεσ δράςεισ πλθκοπωριςμοφ  που ζχουμε υλοποιιςει (Apps4Thessaloniki, 
Hackathess, Apps4Thessaloniki-Tourism Edition) και οι οποίεσ ςτόχευαν ςτθν κατάκεςθ ιδεϊν από 

http://www.thessaloniki.gr/egov/budget.html


65 
 

τουσ πολίτεσ ςχετικά με ηθτιματα που τουσ αφοροφςαν αλλά και ςτθν δθμιουργία αντίςτοιχων 
εφαρμογϊν από τουσ ίδιουσ. 

Ωσ επόμενο βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ τόνωςθσ τθσ Συμμετοχικισ Διακυβζρνθςθσ ζρχεται θ 
δζςμευςθ για τθν υλοποίθςθ μιασ διαδικτυακισ πλατφόρμασ διαβουλεφςεων προκειμζνου να υπάρξει 
μια πιο οργανωμζνθ και κυρίωσ, ςτοχευόμενθ, διαδικαςία διαβουλεφςεων με τουσ πολίτεσ, ςε 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα και περιοχζσ άςκθςθσ πολιτικισ. 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ διαδικτυακι πλατφόρμα διαβουλεφςεων του Διμου Κεςςαλονίκθσ κα παρζχει τθν δυνατότθτα 
αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ και λιξθσ τθσ περιόδου διαβουλεφςεων, κα υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα 
διαχείριςθσ περιεχομζνου και ςχολίων (content moderation) και κα τθρεί αρχείο με τισ ολοκλθρωμζνεσ 
διαβουλεφςεισ. Επίςθσ, κα παρζχεται θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ και προβολισ διαβουλεφςεων με 
πολλαπλά κριτιρια όπωσ θ κατθγορία ι το χρονικό διάςτθμα διεξαγωγισ των διαβουλεφςεων. Ακόμθ, 
κα δίνεται θ δυνατότθτα εξαγωγισ αναφορϊν (reports) προσ τθν διοίκθςθ του Διμου Κεςςαλονίκθσ 
ςχετικά με τα ςχόλια και τα αποτελζςματα κάκε διαβοφλευςθσ αλλά και για παρουςίαςθ 
ςυγκεντρωτικϊν ςτατιςτικϊν.  
 
Αρχζσ OGP 

Θ πλατφόρμα ικανοποιεί τισ αρχζσ του OGP ωσ εξισ: 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία  1. Ρρωτογενισ πλθροφορία 
2. Επεξεργαςμζνθ πλθροφορία 
3. Ρρόςβαςθ μζςω πολλαπλϊν καναλιϊν (web & mobile) 
4. Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία από όλουσ 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και 
πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 

1. Ενθμζρωςθ και ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν και των 
φορζων μζςω διαδικτυακϊν διαβουλεφςεων ςτισ 
διεργαςίεσ λιψθσ αποφάςεων  

Δθμόςια Λογοδοςία  
 

1. Ο φορζασ διακζτει δθμόςια και ανοικτά τισ πολιτικζσ 
δράςθσ του 

2. Τα ςχόλια και οι προτάςεισ των πολιτϊν είναι ανοικτά και 
δθμόςια και ο φορζασ μπορεί να ελεγχκεί ςχετικά με τθν 
ςυμπερίλθψι τουσ ςτον ςχεδιαςμό του  

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ 
για ανοικτότθτα και λογοδοςία 

Χριςθ ανοικτϊν προτφπων και αρχιτεκτονικϊν για τθν 
υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ 

 

Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 
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Στοιχεία επικοινωνίασ:  
Χαράλαμποσ Τςιτλακίδθσ 
Τθλ.: 231331.7838 
Email: b.tsitlakidis@thessaloniki.gr 
 
Χαράλαμποσ Χατηισ 
Τθλ.: 231331.7850 
Email: c.chatzis@thessaloniki.gr 
 
Εμπλεκόμενοι:  

 Δθμόςια Διοίκθςθ 

 Ρολίτεσ, Φορείσ και οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ 
 
τόχοσ 
Θ διαδικτυακι πλατφόρμα διαβουλεφςεων κα αποτελεί κεντρικό ςθμείο αναφοράσ ςχετικά με τθν 
ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςτον Διμο Κεςςαλονίκθσ, κα προωκιςει 
τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του οργανιςμοφ για τον μεταςχθματιςμό τθσ Κεςςαλονίκθσ ςε μια 
ενιαία, ςυμμετοχικι, πλατφόρμα, κα εκκινιςει ζνα νζο πλαίςιο διαλόγου με τουσ πολίτεσ, 
ενδυναμϊνοντάσ τουσ και κάνοντασ τουσ ςυνοδοιπόρουσ ςτο όλο εγχείρθμα και εν τζλει, κα 
αποτελζςει βαςικό ςτοιχείο ςτθν ευρφτερθ προςπάκεια για διάδοςθ των ωφελειϊν τθσ θλεκτρονικισ 
δθμοκρατίασ. 
 
Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1. Στθν τεχνικι λφςθ, που είναι θ πλατφόρμα, 
2. Στθν ςαφι βοφλθςθ του φορζα για τόνωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (eParticipation), 
3. Στθν υλοποίθςθ μιασ αποδοτικισ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ ςχετικά με τισ ωφζλειεσ που κα 

προκφψουν 
 

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

29.1 Διαμόρφωςθ του πλαιςίου λειτουργίασ 
o Διαμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ διαδικτυακϊν 

διαβουλεφςεων 
o Οριςμόσ διαχειριςτικοφ ςχιματοσ τθσ πλατφόρμασ 

 

Δεκζμβριοσ 2016 

29.2 Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ  
o Ανάλυςθ απαιτιςεων και προδιαγραφϊν 
o Σχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ 

29.3 Ριλοτικι λειτουργία (ζωσ 1/2017) 
o Χριςθ τθσ πλατφόρμασ – Βελτιϊςεισ 
o Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ για γνωριμία ςτουσ πολίτεσ 

Λανουάριοσ 2017 

29.4 Επιχειρθςιακι Λειτουργία Φεβρουάριοσ 2017 

 

mailto:b.tsitlakidis@thessaloniki.gr
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VI. Κοινωνία των Ρολιτϊν 

Δζςμευςθ 30: Δείκτθσ Ανοικτών δεδομζνων “Open data index” ςε επίπεδο 
πόλεων και περιφερειών 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Ο διεκνισ αναγνωριςμζνοσ Δείκτθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων “Open data index” του Διεκνοφσ Λδρφματοσ 
Ανοικτισ Γνϊςθσ (Open Knowledge International) υπολογίηεται με τθν υποςτιριξθ και ςυνεργαςία ενόσ 
παγκόςμιου δικτφου οργανιςμϊν και ειδικϊν. Ο παγκόςμιοσ δείκτθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων αξιολογεί τθ 
διακεςιμότθτα και τθ προςβαςιμότθτα ςε κακοριςμζνα ςφνολα δεδομζνων ςε διάφορεσ χϊρεσ. 

Θ ςθμαςία τθσ φπαρξθσ του “Open data index” και ςε επίπεδο πόλεων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και 
ζχει αναγνωριςκεί επίςθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Τα ετιςια αποτελζςματα του δείκτθ, ςε διάφορεσ 
κατθγορίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να ελζγχουν με πιο άμεςο τρόπο και ςε ζνα πιο ςτενό 
και κοντινό περιβάλλον ποια δεδομζνα ζχουν ουςιαςτικά ανοικτά οι πόλεισ ςτισ οποίεσ κατοίκουν. 

Στθν Ελλάδα, πολλοί Διμοι ζχουν προβεί ςτο άνοιγμα διάφορων ςυνόλων δεδομζνων, τα οποία το 
Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ ζχει ξεκινιςει και αξιολογεί μζςω τθσ μεκοδολογιάσ του “Open Data 
Index”. Ωςτόςο θ ςυμμετοχι των πολιτϊν και άλλων ομάδων είναι ουςιαςτικι για τθν προϊκθςθ και 
βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ ςε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ αναφζρεται ςτθν ετιςια δθμοςίευςθ του Δείκτθ Ανοικτϊν Δεδομζνων Ρόλεων και 
αποςκοπεί ςτθν κινθτοποίθςθ των πολιτϊν, επιχειριςεων και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων να 
ςυνειςφζρουν και να αξιολογιςουν τθν ανοικτότθτα των δεδομζνων ςε επίπεδο διμων.  

Τα οφζλθ είναι θ δυνατότθτα ςφγκριςθσ ανάμεςα ςτθν πρόοδο που κάνει κάκε διμοσ και παροχι 
ςθμαντικισ γνϊςθσ για τθν λειτουργία του, αλλά και θ φπαρξθ ενόσ εργαλείου το οποίο κα εμπλζκει 
τουσ πολίτεσ με τα ανοικτά δεδομζνα (παρακολοφκθςθ τθσ κατάταξθσ του διμου τουσ ανάλογα με τθ 
βάςθ δεδομζνων και πωσ μποροφν να αξιοποιιςουν ι να βελτιϊςουν τα αποτελζςματα).  

Αρχζσ OGP 
Ο Δείκτθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων “Open data index” ςε επίπεδο πόλεων ικανοποιεί και τισ 4 αρχζσ τισ 
OGP 

 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία 1.   Ρρωτογενισ πλθροφορία 
2.   Επεξεργαςμζνθ πλθροφορία 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και πολιτϊν 
ςτθ λιψθ αποφάςεων 

1.   Αξιολόγθςθ των πολιτϊν και άλλων ομάδων 
2.   Ραρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων 

Δθμόςια Λογοδοςία 1.   Αναλυτικι παρουςίαςθ δεδομζνων 
2.   Γνωςτοποίθςθ αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ για 
ανοικτότθτα και λογοδοςία 

1.  Χριςθ καινοτόμων τεχνικϊν και πλατφόρμασ για τθν 
ςυλλογι, ανάλυςθ και διάκεςθ των δεδομζνων 
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Φορείσ υλοποίθςθσ 
Υλοποίθςθ: Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ 

(Στοιχεία επικοινωνίασ): 

Δρ. Χαράλαμποσ Μπράτςασ, Ρρόεδροσ Λδρφματοσ Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ 

Εμπλεκόμενοι 
• Διμοι 

• Ρολίτεσ, Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ, ομάδεσ εργαςίασ 

τόχοι 
Οι ςτόχοι του Δείκτθ Ανοικτϊν Δεδομζνων: 

1. Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα διακζςιμα ανοικτά δεδομζνα ςτο διμο τουσ 

2. Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν και άλλων ομάδων ςτθν αξιολόγθςθ, βελτίωςθ και αξιοποίθςθ 
των αποτελεςμάτων 

3. Ενκάρρυνςθ για άνοιγμα περιςςότερων δεδομζνων μζςα από τθν ςφγκριςθ τθσ προόδου των διμων 

4. Βελτιςτοποίθςθ των τεχνικϊν ςυλλογισ, ανάλυςθσ και διάκεςθσ των δεδομζνων 

5. Ρεριςςότερθ διαφάνεια ςε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1. ςτθν τεχνικι λφςθ, που κα είναι θ αξιοποίθςθ τθσ διεκνι πλατφόρμασ που υποςτθρίηει και τον 
 “Open data index” με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ 

2. ςτθν ςυμμετοχι πολιτϊν και άλλων ομάδων για τθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου των διμων μζςα από 
τθν πλατφόρμα θλεκτρονικά  

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

30.1 Ραραμετροποίθςθ τθσ πλατφόρμασ Open Data Index  
http://gr-city.census.okfn.org/ 

Νοζμβριοσ 
2016 

30.2 Απογραφι ανοικτϊν δεδομζνων 2016  
o Χριςθ του προγράμματοσ  
o Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ για γνωριμία ςτουσ πολίτεσ 
o Hackathon απογραφισ  
o Εκδόςθ online Book αποτελεςμάτων με ISSN  

(π.χ. http://online.fliphtml5.com/qzqt/qfsh/#p=1    

Δεκζμβριοσ 
2016 

30.3 Απογραφι ανοικτϊν δεδομζνων 2017  
o Χριςθ του προγράμματοσ  
o Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ για γνωριμία ςτουσ πολίτεσ 
o Hackathon απογραφισ  
o Εκδόςθ online Book αποτελεςμάτων με ISSN (π.χ. 

http://online.fliphtml5.com/qzqt/qfsh/#p=1) 

Δεκζμβριοσ 
2017 

 

http://gr-city.census.okfn.org/
http://online.fliphtml5.com/qzqt/qfsh/#p=1
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Δζςμευςθ 31: Ανοικτοί - Διαςυνδεδεμζνοι και ςυμμετοχικοί προχπολογιςμοί 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Θ δθμοκρατικι πολιτικι ηωι, όπωσ τθν  ξζρουμε, είναι αδιανόθτθ χωρίσ τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ του 
κοινοφ ςε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα δθμόςια κονδφλια λζει ο Jonathan Gray, Διευκυντισ Ρολιτικισ 
και Ζρευνασ ςτο Διεκνζσ Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ (Open Knowledge International). Μολονότι το πλικοσ 
των δθμόςιων διακζςιμων δεδομζνων που ςχετίηονται με δαπάνεσ και οικονομικζσ ςυναλλαγζσ 
αυξάνεται, τα διάφορα πρότυπα αναπαράςταςθσ, κακϊσ και τα ποικίλα λογιςτικά μοντζλα, 
περιορίηουν τθ λειτουργικότθτά τουσ. Θ ετερογζνεια και θ ζλλειψθ προτυποποίθςθσ των ανοικτϊν 
δεδομζνων δαπανϊν και προχπολογιςμϊν παρεμποδίηουν τθν ανάπτυξθ πολλϊν εφαρμογϊν που κα 
είχαν μεγάλο ενδιαφζρον, όπωσ θ ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ των διαφορετικϊν πόλεων ι περιοχϊν, 
ϊςτε να βελτιωκεί θ αποδοτικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα των δθμοςίων δαπανϊν.  

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
To Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ μζςω τθσ ςυμμζτοχθσ του ςτο ζργο OpenBudgets.eu Horizon 2020 
αναπτφςςει μαηί με τουσ εταίρουσ του ζργου ζνα ανοικτό οικοςφςτθμα εργαλείων και προτφπων που 
ςτοχεφει ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ προτυποποίθςθσ των δθμοςίων δαπανϊν και 
προχπολογιςμϊν, κακϊσ και τθσ διαλειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν μζςω τθσ ανάπτυξθσ 
οντολογιϊν (Fiscal Data Model αλλά και του Fiscal Data Package). Στο OpenBudgets.eu αναπτφςεται μια 
διαδικτυακι πλατφόρμα ανοικτοφ αλλά και ςυμμετοχικοφ προυπολογιςμοφ, που κα είναι εφχρθςτθ, 
ευζλικτθ και ικανι να ερμθνεφςει τουσ ζωσ τϊρα αςφμβατουσ τφπουσ δεδομζνων προχπολογιςμϊν και 
δαπανϊν, αλλά και προχωρθμζνων λειτουργιϊν υπολογιςμϊν οικονομικϊν δεικτϊν (KPIs), κατάλλθλων 
οπτικοποιιςεων, ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων (data mining). Τα δεδομζνα 
και οι οπτικοποιιςεισ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποίθςθ τθσ αρχισ ζκδοςθσ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

Θ δζςμευςθ αναφζρεται ςτθν αξιοποίθςθ και προςαρμογι των αποτελεςμάτων του openbudgets.eu 
τόςο ςε εκνικό αλλά και ςε επίπεδο περιφερειϊν και διμων, τθ διαςφνδεςθ όλων των ανοικτϊν 
δεδομζνων των προχπολογιςμϊν και δαπανϊν, κακϊσ και τθν εφαρμογι του ανοικτοφ λογιςμικοφ 
openbudgets.eu ςε ελλθνικοφσ διμουσ και περιφζρειεσ που κα δθλϊςουν ενδιαφζρων να το 
αξιοποιιςουν. 

Αρχζσ OGP 
Το Οικοςφςτθμα Εφαρμογϊν Ανοικτοφ Ρροχπολογιςμοφ (Open Budget) ικανοποιεί και τισ 4 αρχζσ τισ 
OGP 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία 1.   Ρρωτογενισ πλθροφορία 
2.   Επεξεργαςμζνθ πλθροφορία 
3.   Ψθφιακι υπογραφι των Δεδομζνων και των 
Οπτικοποιιςεων 

Ενεργόσ ςυμμετοχι φορζων και πολιτϊν 
ςτθ λιψθ αποφάςεων 

1.   Συμμετοχικόσ προχπολογιςμόσ 
2.   Κατάκεςθ πρόταςθσ 
3.   Ψθφοφορία προτάςεων 

Δθμόςια Λογοδοςία 1.   Αναλυτικι παρουςίαςθ δεδομζνων 
2.   Γνωςτοποίθςθ αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ προτάςεων 

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ για 
ανοικτότθτα και λογοδοςία 

1.   Χριςθ τθσ πλατφόρμασ τόςο για διαχείριςθ ανοικτϊν 
δεδομζνων όςο και για ενεργό ςυμμετοχι 

http://openbudgets.eu/
http://openbudgets.eu/
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Φορείσ υλοποίθςθσ 
Υλοποίθςθ: Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ 

(Στοιχεία επικοινωνίασ): 

Δρ. Χαράλαμποσ Μπράτςασ, Ρρόεδροσ Λδρφματοσ Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ 

e-mail: charalampos.bratsas@okfn.org 

Εμπλεκόμενοι 
• Δθμόςια Διοίκθςθ (Ρεριφζρεια, Διμοι, Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ) 

• Ρολίτεσ, Φορείσ και Οργανϊςεισ τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν, ιδιωτικόσ τομζασ, ομάδεσ εργαςίασ 

τόχοι 
Οι ςτόχοι του οικοςυςτιματοσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν είναι: 

1. Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ Ρολιτϊν για τθν αξιοποίθςθ του δθμόςιου χριματοσ μζςω άρκρων 
δθμοςιογραφίασ δεδομζνων  

2. Σθμαςιολογικι αναπαράςταςθ Κωδικϊν Αρικμϊν Εξόδων-Εςόδων ΚΑΕ προχπολογιςμϊν και 
διαςφνδεςθ τουσ   

3. Διαςφνδεςθ προχπολογιςμϊν και ςθμαςιολογικι αναπαράςταςθ τουσ με Data Cube για τθν 
αποτελεςματικότερθ ςτατιςτικι ανάλυςθ τουσ. 

4. Οπτικοποιιςεισ και ςτατιςτικά εςόδων-εξόδων προχπολογιςμϊν και οικονομικϊν δεικτϊν 
5. Ψθφιακι υπογραφι των Δεδομζνων και των Οπτοκοποιιςεων  
6. Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων μζςω ςυμμετοχικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1. ςτθν τεχνικι λφςθ, που αποτελείται από τθν ςθμαςιολογικι διαςφνδεςθ των ανοικτϊν 
δθμοςιονομικϊν δεδομζνων και τισ εφαρμογζσ του οικοςφςτθματοσ OpenBudgets και 
OpenSpending. 

2. ςτθ ςυμμετοχι πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων μζςω των εφαρμογϊν του οικοςυςτιματοσ.  

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

31.1 Σθμαςιολογικά Δεδομζνα προχπολογιςμϊν και ΕΣΡΑ (8/2016) 
o Σθμαςιολογικι περιγραφι Κωδικϊν Αρικμϊν Εςόδων-Εξόδων  
o Διαςφνδεςθ Κωδικϊν Αρικμϊν Εςόδων-Εξόδων  
o Σθμαςιολογικι περιγραφι δθμοςιονομικϊν δεδομζνων δθμόςιων φορζων, 

περιφερειϊν και διμων. 
o Διαςφνδεςθ  ανοικτϊν δθμοςιονομικϊν δεδομζνων. 
o Δθμοςιοποίθςθ των δεδομζνων ςτο data.gov.gr και ςτο github  

 

Αφγουςτοσ 
2016 

31.2 Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ ανοικτοφ προχπολογιςμοφ (11/2016) 
o Διαδικτυακι πλατφόρμα ανοικτοφ προχπολογιςμοφ με δυνατότθτεσ ανάλυςθσ 

και οπτικοποίθςθσ δθμοςιονομικϊν δεδομζνων για ελλθνικοφσ δθμόςιουσ 
φορείσ ανοικτοφ κϊδικα για περιφζρειεσ και διμουσ (ανοικτοφ κϊδικα ςτο 
github). 

Νοζμβριοσ 
2016 
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o Κακοριςμόσ φψουσ ποςοφ για εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ τθσ εφαρμογισ 
ςτουσ φορείσ 

31.3 Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ ςυμμετοχικοφ προχπολογιςμοφ (6/2017) 
o Διαδικτυακι πλατφόρμα ανοικτοφ κϊδικά ςυμμετοχικοφ προυπολογιςμοφ ςτο 

github 
o Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ για γνωριμία ςτουσ πολίτεσ και τουσ δθμόςιουσ φορείσ  

Λοφνιοσ 2017 

31.4 Λειτουργία Dashboard Οκτϊβριοσ 
2017 

 

Δζςμευςθ 32: χολεία δεδομζνων για ςτελζχθ του δθμοςίου 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
Το School of Data - Σχολείο Δεδομζνων αποςκοπεί ςτθν ενδυνάμωςθ οργανιςμϊν και πολιτϊν, με τισ 
απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθν αποτελεςματικι χριςθ δεδομζνων ςτισ προςπάκειζσ τουσ για τθ 
δθμιουργία μιασ πιο δίκαιθσ και αποτελεςματικισ κοινωνίασ. 

Θ ςθμαςία τθσ αξιοποίθςθσ των ανοικτϊν δεδομζνων για τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των πολιτϊν ςε όλο τον 
κόςμο, ειδικά για τθν αφξθςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ τθσ κυβζρνθςθσ, ζχει επιςθμανκεί 
ζντονα, και εκ μζρουσ τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ, τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Διεκνείσ Μθ 
Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ. 

Ωςτόςο, πολλζσ από τισ ομάδεσ που βρίςκονται πιο κοντά ςτα προβλιματα – ΜΚΟ, φορείσ, οργανιςμοί 
και υπθρεςίεσ του δθμοςίου – ςιμερα ςτεροφνται τισ δεξιότθτεσ για να χρθςιμοποιοφν 
αποτελεςματικά τα δεδομζνα, ακόμθ και μια ςυναίςκθςθ των δυνατοτιτων που ζχουν αυτά για το 
ζργο τουσ. 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
Ο ςκοπόσ τθσ δζςμευςθσ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ των προτεινόμενων Σχολείων Δεδομζνων είναι να 
διδάξει ςε ςτελζχθ, πιλοτικά επιλεγμζνων οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ 
κζματα ενδεικτικά όπωσ, πωσ να δθμιουργιςουν ςφνολα ανοικτϊν δεδομζνων ςε μθχαναγνϊςιμουσ 
μορφοτφπουσ, πωσ να τα διακζςουν ςτθν πλατφόρμα Ανοικτϊν Δεδομζνων CKAN τθσ Ελλθνικισ 
Κυβζρνθςθσ με τθν κατάλλθλθ άδεια χριςθσ κ.α. 

Αρχζσ OGP 
Τα ςχολεία δεδομζνων για τα ςτελζχθ του δθμοςίου ικανοποιοφν τισ παρακάτω 3 αρχζσ τθσ OGP 

Αρχι Μζςο ικανοποίθςθσ 

Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία 1.   Ρρωτογενισ πλθροφορία 
2.   Επεξεργαςμζνθ πλθροφορία 

Δθμόςια Λογοδοςία 1.   Αναλυτικι παρουςίαςθ δεδομζνων 
2.   Γνωςτοποίθςθ αποτελεςμάτων 

Χριςθ Τεχνολογίασ και καινοτομίασ 
για ανοικτότθτα και λογοδοςία 

1.   Χριςθ τθσ πλατφόρμασ CKAN τθσ Ελλθνικθσ Κυβζρνθςθσ τόςο 
για διαχείριςθ ανοικτϊν δεδομζνων όςο και για τθν ενεργό 
ςυμμετοχι 

Φορείσ υλοποίθςθσ 
Υλοποίθςθ: Μδρυμα Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ 
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(Στοιχεία επικοινωνίασ): 

Δρ. Χαράλαμποσ Μπράτςασ, Ρρόεδροσ Λδρφματοσ Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ 

e-mail: charalampos.bratsas@okfn.org 

Εμπλεκόμενοι 
 Δθμόςια Διοίκθςθ (Επιλογι πιλοτικϊν υπουργείων, οργανιςμϊν, φορζων του Δθμόςιου) 

τόχοι 
Οι ςτόχοι των ςχολείων δεδομζνων είναι: 

1. Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ των ςτελεχϊν του δθμοςίου για τα ανοικτά δεδομζνα 
2. Θ πιςτοποίθςθ των ςτελεχϊν για τθ ςωςτι δθμιουργία ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων 
3. Μεταφόρτωςθ πλικουσ ςυνόλων ανοικτϊν δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα data.gov.gr τθσ 

Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ. 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1. Στθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων ςε πιλοτικά επιλεγμζνουσ φορείσ και υπθρεςίεσ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

2. Στθν αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ του Λδρφματοσ Ανοικτισ Γνϊςθσ Ελλάδασ, το οποίο 
ζχει μεταφραςτεί και προςαρμοςκεί από το υλικό τθσ δράςθσ “School of Data” του “Open 
Knowledge International” το οποίο και υλοποιείται ςε πάνω από 10 χϊρεσ παγκοςμίωσ. 

3. Στθν αξιοποίθςθ του υψθλά εξειδικευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ του Λδρφματοσ Ανοικτισ 
Γνϊςθσ Ελλάδασ 

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

32.1. Υλοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ ςχολείων δεδομζνων με εγχειρίδια και πιλοτικά 
μακιματα  
• Άρκρα Δθμοςιογραφίασ Δεδομζνων για τθν ανάδειξθ τθσ χρθςιμότθτασ των 
ανοικτϊν δεδομζνων (που υπάρχουν ςτο data.gov.gr) ςτθν Ελλάδα 

Δεκζμβριοσ 
2016 

32.2 Ανοικτό Σχολείο Δεδομζνων Λοφνιοσ 2017 

32.3 Θλεκτρονικά Ρρογράμματα εκμάκθςθσ Δεκζμβριοσ 
2017 

 

Δζςμευςθ 33: Γνωςιακι Βάςθ Τπθρεςιών και Διαδικαςιών του Δθμοςίου 
Σομζα 

Τφιςτάμενθ κατάςταςθ 
 Το Σφςτθμα καταγραφισ υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν, wiki.ellak.gr αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο των 
δράςεων τθσ ομάδασ ανοιχτισ διακυβζρνθςθσ του Οργανιςμοφ Ανοιχτϊν Τεχνολογιϊν - ΕΕΛΛΑΚ 
(https://opengov.ellak.gr/) με ςτόχο τθν καταγραφι και απλοποίθςθ υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν που 
παρζχουν φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
Το ςφςτθμα αυτό είναι μια γνωςιακι βάςθ που εμπλουτίηεται διαρκϊσ με νζεσ υπθρεςίεσ και 
διαδικαςίεσ. Το wiki υπθρεςιϊν-διαδικαςιϊν είναι βαςιςμζνο ςτθν ελεφκερθ  διαδικτυακι εφαρμογι 

http://wiki.ellak.gr./#_blank
http://wiki.ellak.gr./#_blank
http://wiki.ellak.gr./#_blank
https://opengov.ellak.gr/#_blank
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MediaWiki και λειτουργεί με το ςυνεργατικό μοντζλο πλθκοποριςμοφ τθσ Wikipedia. Στελζχθ από 
φορείσ του δθμοςίου καταγράφουν δομθμζνα τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν ςε κάκε είδουσ 
ςυναλλαςςόμενουσ κακϊσ επίςθσ και τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται μζχρι τθν ολοκλθρωμζνθ 
παροχι τθσ κάκε υπθρεςίασ. Κάκε υπθρεςία αποτελεί ζνα λιμμα που περιζχει ζνα πίνακα 
δικαιολογθτικϊν, τθ διαδικαςία που τθρείται βιμα προσ βιμα, τα απαραίτθτα ζγγραφα με 
υποδείγματα για όλα τα ζντυπα ι/και θλεκτρονικζσ φόρμεσ και τθ ςχετικι νομοκεςία ςτθν οποία 
ςτθρίηεται. 

Περιγραφι Δζςμευςθσ 
 Θ δζςμευςθ αφορά τθ ςυντιρθςθ τθσ πλατφόρμασ και θ παροχι εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων προσ 
όλουσ τουσ φορείσ του Δθμοςίου Τομζα που ενδιαφζρονται να κάνουν χριςθ αυτισ για τθν καταγραφι 
των υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν τουσ. Επίςθσ τθν τεχνικι υλοποίθςθ του Core Public Service Vocabulary 
(CPSV https://joinup.ec.europa.eu/asset/cpsv-ap/description) ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να υπάρξει ο 
Ελλθνικόσ Κατάλογοσ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν ςε μθχαναγνϊςιμο μορφότυπο, κακϊσ μζχρι τϊρα, οι 
πλθροφορίεσ δθμοςιεφονται ςε ςελίδεσ HTML που εμποδίηουν τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ.  

Αρχζσ OGP  

Ρρόςβαςθ ςτθ δθμόςια πλθροφορία, Συμμετοχικότθτα, Τεχνολογία και καινοτομία για Διαφάνεια 
 
Φορείσ υλοποίθςθσ,  
Υλοποίθςθ: Οργανιςμόσ Ανοιχτών Σεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ 
 
Εμπλεκόμενοι:  
Πλα τα Υπουργεία και οι φορείσ του Δθμοςίου (ΝΡΔΔ, ΝΡΛΔ, ΑΕ), ΟΤΑ Α' και Βϋ βακμοφ και νομικά 
πρόςωπα αυτϊν 
 
τόχοσ 
Οι ςτόχοι που εξυπθρετεί είναι:      
1) Να γνωρίηει κάκε ενδιαφερόμενοσ πόςεσ και ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχει ζνασ φορζασ και με ποιο 
τρόπο. 
2) Να βοθκιςει κάκε φορζα ςτθν τυποποίθςθ των υπθρεςιϊν που παρζχει ζτςι ϊςτε θ ίδια υπθρεςία 
να ζχει τθν ίδια ονομαςία και να παρζχεται με τθν ίδια διαδικαςία παντοφ. 
3) Να αποτελζςει ζνα πρϊτο μεγάλο βιμα για τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν του δθμοςίου. Θ 
απλοποίθςθ κα εξοικονομιςει πόρουσ ςτο δθμόςιο και ςτουσ πολίτεσ. 

Μζςα για τθν υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ 
Θ δζςμευςθ ςτθρίηεται: 

1.   ςτθν τεχνικι λφςθ, που είναι θ πλατφόρμα wiki.ellak.gr 
2. ςτθ ςυμμετοχι ςτελεχϊν των φορζων του Δθμοςίου Τομζα ςτισ εκπαιδεφςεισ και ςτθν 

καταχϊρθςθ υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν  

Βαςικά ορόςθμα – Χρονοδιάγραμμα 

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

33.1 Τεχνικι Υλοποίθςθ του CPSV Δεκζμβριοσ 2016 

33.2 Εκπαιδεφςεισ Φορζων Λανουάριοσ 2017 – Λοφνιοσ 2018 

https://joinup.ec.europa.eu/asset/cpsv-ap/description
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VII. Ανοικτό Κοινοβοφλιο 

Δζςμευςθ 34: Ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ προςιτότθτασ του 
Κοινοβουλίου ςτον πολίτθ  

 
Περιγραυή Δέσμεσσης 

Θ κεςμικι κωράκιςθ τθσ Θλεκτρονικισ Διοίκθςθσ ςτο Κοινοβοφλιο (Τροποποίθςθ ΚτΒ, ΦΕΚ 122 
Α/30.6.2016), χρθςιμοποιϊντασ ωσ «τεχνολογίεσ υποδομισ» τισ Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορικισ και των 
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) για τθν επικοινωνία και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, 
οδθγεί ςε μια νζα αντίλθψθ και ςτο μεταςχθματιςμό του γενικότερου μοντζλου λειτουργίασ τθσ 
Βουλισ, ενταςςόμενθ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ ψθφιακισ οργάνωςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
Οι οργανωτικζσ αλλαγζσ διαμορφϊνουν νζεσ ροζσ εργαςίασ και απαιτοφν νζεσ δεξιότθτεσ. Δεν είναι 
απλά εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ για καλφτερθ διοίκθςθ, αλλά ριηικι αλλαγι τρόπου ςκζψθσ και 
ενεργειϊν τθσ ίδιασ τθσ διοίκθςθσ κακϊσ και κζμα τακτικισ ςε επιμζρουσ τομείσ και ςτρατθγικϊν 
ςτοχεφςεων τθσ ανϊτερθσ θγεςίασ, ϊςτε ο βουλευτισ να διευκολφνεται ςτθν άςκθςθ των 
κοινοβουλευτικϊν του κακθκόντων και ο πολίτθσ να ςυνειδθτοποιεί τθν ευκφνθ και να απολαμβάνει τα 
αγακά τθσ δθμοκρατίασ. 

Θ μζριμνα για τθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ ςτοχεφοντασ ςε διαλειτουργικότθτα με τα υπουργεία, 
ϊςτε να υποβοθκθκεί θ διαδικαςία άςκθςθσ του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου, θ ενίςχυςθ των 
υποςτθρικτικϊν εργαλείων διαχείριςθσ των ςυνεδριάςεων των επιτροπϊν και τθσ ολομζλειασ και των 
εργαλείων που ςχετίηονται με τθν  παρακολοφκθςθ τθσ  νομοκετικισ διαδικαςίασ και τθσ επεξεργαςίασ 
του περιεχομζνου των ςχεδίων και προτάςεων νόμων κακϊσ και θ υιοκζτθςθ του μοντζλου των  
ανοικτϊν δεδομζνων για τθν παροχι των ςτοιχείων που ςχετίηονται με τθν κοινοβουλευτικι 
δραςτθριότθτα του Κοινοβουλίου και των Βουλευτϊν,  κα ενιςχφςουν και κα βελτιϊςουν τθν 
ενθμζρωςθ και τθν κατανόθςθ των πολιτϊν για τα κοινοβουλευτικά δρϊμενα. 

Θ Βιβλιοκικθ τθσ Βουλισ είναι  θ δεφτερθ ςε πλοφτο Βιβλιοκικθ του ςφγχρονου ελλθνικοφ κράτουσ, 
μετά τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδασ. Οι ςυλλογζσ  τθσ περιλαμβάνουν εκτόσ από βιβλιακά 
τεκμιρια που ξεπερνοφν τα 650.000, πλιρθ ςειρά των Ρρακτικϊν τθσ Βουλισ και τθσ Γερουςίασ, 
εφθμερίδεσ και περιοδικά, αρχεία, χειρόγραφα και κϊδικεσ, χάρτεσ και χαρακτικά, ζργα τζχνθσ και 
ιςτορικά κειμιλια. Είναι  γενικι βιβλιοκικθ ανοιχτι ςτο κοινό με κφρια αποςτολι τθσ τθν υποςτιριξθ 
των βουλευτϊν, των ςυνεργατϊν τουσ και όλων των Υπθρεςιϊν  τθσ Βουλισ ςτο κοινοβουλευτικό τουσ 
ζργο. Ραράλλθλα, ικανοποιεί τισ ερευνθτικζσ ανάγκεσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ εντόσ και εκτόσ 
ελλθνικϊν ςυνόρων, τισ μακθςιακζσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των νζων ανκρϊπων και προςπακεί να 
ανταποκρίνεται ςτα πλθροφοριακά και κάκε είδουσ πνευματικά και πολιτιςμικά ηθτοφμενα ποικίλων 
κοινωνικϊν ομάδων. Θ ανάδειξθ, θ προβολι, θ απρόςκοπτθ και ανοικτι διάκεςθ του βιβλιογραφικοφ 
καταλόγου τθσ και των ψθφιακϊν τθσ τεκμθρίων μζςω ςφγχρονων ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν βαςιςμζνων ςε διεκνι ανοικτά πρότυπα κα ςυμβάλει καίρια και κακοριςτικά ςτθν ζρευνα, 
τθν διάπλαςθ ςυνείδθςθσ ενεργοφ πολίτθ,  κακϊσ και ςτθ διαφφλαξθ και διάςωςθ ςθμαντικοφ μζρουσ 
τθσ εκνικισ πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ. 

Θ ςφςταςθ ενόσ δικτφου βιβλιοκθκϊν (ακαδθμαϊκϊν, δθμόςιων, ςχολικϊν, ςυνεργαηόμενων με τθν 
Εκνικι Βιβλιοκικθ κ.α.) για τθν αποκζντρωςθ και τθ διάχυςθ τθσ κοινοβουλευτικισ πλθροφόρθςθσ 
δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ πολίτεσ που τισ επιςκζπτονται να ερευνοφν και να εντοπίηουν τισ 
πλθροφορίεσ που αναηθτοφν. 
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Θ ςυνεργαςία με τισ κυβερνθτικζσ βιβλιοκικεσ και τουσ φορείσ που εκδίδουν δθμοςιεφματα με ειδικό 
και ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν κοινοβουλευτικι πλθροφόρθςθ ϊςτε να ςυγκεντρϊνονται 
ςυςτθματικά, να προςτίκενται ςτον θλεκτρονικό κατάλογο τθσ Βιβλιοκικθσ τθσ Βουλισ και να 
δθμοςιοποιοφνται ϊςτε να ζχουν τθν ευρφτερθ δυνατι χριςθ. 

Το Μδρυμα τθσ Βουλισ, ζχοντασ ωσ αποςτολι τθ μελζτθ και τθ διάδοςθ των αρχϊν του 
κοινοβουλευτιςμοφ και τθσ δθμοκρατίασ, αποςκοπεί ςτθν εξωςτρζφεια και το άνοιγμα τθσ Βουλισ των 
Ελλινων προσ τθν κοινωνία. Οι δράςεισ του (εκδόςεισ, εκκζςεισ, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ςυνζδρια/θμερίδεσ) ζχουν ωσ ςτόχο να προςεγγίςουν όςο το δυνατό περιςςότερεσ ομάδεσ τθσ 
κοινωνίασ, να αναπτφξουν μια διαδραςτικι και αμφίδρομθ ςχζςθ με τουσ πολίτεσ μζςα από 
μορφωτικά, πολιτιςτικά και εκπαιδευτικά δρϊμενα. Οι τρόποι επικοινωνίασ, διάδοςθσ και ςυμμετοχισ 
ςε αυτζσ τισ δράςεισ ποικίλουν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ κάκε πολίτθ. Ο αποκεντρωμζνοσ 
χαρακτιρασ των  δράςεων κακιςτά ςυνεχι τθν παρουςία τθσ Βουλισ των Ελλινων ςε όλθ τθν 
επικράτεια και ςε κάκε πολίτθ. 

Θ Βουλι των Εφιβων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ του Κοινοβουλίου 
ςτο οποίο ςυμμετζχουν κάκε χρόνο πάνω από 10.000 μακθτζσ από τθν Ελλάδα, τθν Κφπρο και τον 
Απόδθμο Ελλθνιςμό, ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι και τθ δθμιουργικι ζκφραςθ των νζων με νζεσ δράςεισ 
με τθ χριςθ του διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτισ εργαςίεσ του. Τα πορίςματα τθσ 
Βουλισ των Εφιβων, προωκοφνται ςτο ανάλογο Υπουργείο και αποτελοφν μζροσ τθσ διαβοφλευςθσ 
που αναπτφςςεται. 

Θ διοργάνωςθ του  κεντρικοφ ςυνεδρίου με κεματικζσ ενότθτεσ για τθν κοινωνία των πολιτϊν, τα 
ατομικά και κοινωνικά και πολιτικά δικαιϊματα, τθ διαβουλευτικι και ςυμμετοχικι δθμοκρατία, τθν 
άμεςθ και αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία, ίςωσ και το ηιτθμα τθσ πολιτικισ ανυπακοισ αποςκοπεί 
ςτον προβλθματιςμό γφρω από τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ προσ πρόςωπα και τρόπουσ λειτουργίασ των 
κεςμϊν υπό τθν πίεςθ των προβλθμάτων τθσ εποχισ μασ.  Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτισ κεςμικζσ 
αλλαγζσ και τουσ μεταςχθματιςμοφσ τθσ εκπροςϊπθςθσ, υπό τθν πίεςθ φαινομζνων όπωσ θ 
παγκοςμιοποίθςθ και θ δθμιουργία διακρατικϊν ςχθματιςμϊν, όπου το ηιτθμα τθσ δθμοκρατίασ 
τίκεται ςε νζεσ βάςεισ. 

Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ του ςχεδίου δράςθσ τθσ Βουλισ για το 2016-2018 αποτελεί ζργο 
επιτροπισ με ευρφτατθ ςφνκεςθ από υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ με πρόεδρο τον Γενικό  Γραμματζα τθσ 
Βουλισ.  Επίςθσ μζλθ τθσ επιτροπισ ςυμμετζχουν ςτθν οριηόντια ομάδα ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ για 
τθν ανοικτι διακυβζρνθςθ ςε εκνικό επίπεδο. 

 

Στότος 

 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των  κοινοβουλευτικϊν διαδικαςιϊν 

 Ενίςχυςθ του δεςμοφ των πολιτϊν και του κοινοβουλίου 
 
  

Βαςικά ορόςθμα - Χρονοδιάγραμμα  

Ορόςθμο  Ολοκλιρωςθ 

34.1 

1.  Σχεδιαςμόσ για τθν παροχι πρόςβαςθσ ςε κοινοβουλευτικά ανοικτά 
δεδομζνα: 

o Κατάλογοσ εν ενεργεία Βουλευτϊν και ςφντομου βιογραφικοφ 
ςθμειϊματοσ 

Δεκζμβριοσ 2016 
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o Κατάλογοσ e-mail, ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ και αρ. τθλ. γραφείου 
o Κατάλογοσ όλων των διατελεςάντων Βουλευτϊν και τθσ 

κοινοβουλευτικισ τουσ πορείασ από τθ μεταπολίτευςθ 
o Κοινοβουλευτικι δραςτθριότθτα εν ενεργεία Βουλευτϊν 
o Δραςτθριότθτα βουλευτϊν ςε κοινοβουλευτικζσ αποςτολζσ 
o Σφνκεςθ Κοινοβουλευτικϊν Επιτροπϊν και Ομάδων Φιλίασ 
o Κατάλογοσ ςυνεδριάςεων Επιτροπϊν, κεμάτων που επεξεργάηονται 
o Κατάλογοσ φορζων που καλοφνται ςτισ ςυνεδριάςεισ των επιτροπϊν 
o Κατάλογοσ ατόμων που καλοφνται για ακρόαςθ ςε ςυνεδριάςεισ 

επιτροπϊν 
o Κατάλογοσ ςτοιχείων φακζλων  νομοςχεδίων και προτάςεων νόμων 
o Ρίνακασ περιεχομζνων ςυνεδριάςεων Ολομζλειασ 

2. Επζκταςθ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ εγγράφων με τθν 
ειςαγωγι ψθφιακϊν υπογραφϊν, ελαχιςτοποιϊντασ τθν χριςθ του χαρτιοφ. 

o Θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ των μζςων άςκθςθσ κοινοβουλευτικοφ 
ελζγχου μεταξφ των υπθρεςιϊν τθσ Βουλισ και των υπουργείων. 

o Αναςχεδιαςμόσ λειτουργιϊν υποςτιριξθσ των Διοικθτικϊν και 
Κοινοβουλευτικϊν Διαδικαςιϊν υποβοθκϊντασ και τθν άςκθςθ των 
κοινοβουλευτικϊν κακθκόντων των βουλευτϊν. 

o Υποςτιριξθ τθσ θλεκτρονικισ κατάκεςθσ ψθφιακά υπογεγραμμζνων 
αιτθμάτων των πολιτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ κάκε 
πολίτθ. 

3. Ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ για τθν ψθφιακι διάκεςθ ςτο κοινό του 
βιβλιογραφικοφ καταλόγου τθ Βιβλιοκικθσ τθσ Βουλισ και μζρουσ των 
ψθφιακϊν τεκμθρίων τθσ. 

4. Διερεφνθςθ, ςχεδιαςμόσ και οργάνωςθ του δικτφου βιβλιοκθκϊν για τθν 
αποκζντρωςθ και τθ διάχυςθ τθσ κοινοβουλευτικισ πλθροφόρθςθσ. 

5. Σχεδιαςμόσ νζων εκδόςεων με ιςτορικό, πολιτικό και πολιτιςτικό υλικό ςε 
ζντυπο και ψθφιακό περιεχόμενο. Σχεδιαςμόσ εκκζςεων και εκδθλϊςεων ςε 
ςυνεργαςία με Λδρφματα και τοπικοφσ φορείσ ςτο κζντρο και ςτθν περιφζρεια 
και ψθφιακι διάδοςθ του περιεχομζνου τουσ. 

6. Σχεδιαςμόσ από το Μδρυμα τθσ Βουλισ νζων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 
και ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτθ Βουλι των Εφιβων ακόμθ 
και μζςα από κοινωνικά δίκτυα 

7. Το Μδρυμα τθσ Βουλισ κα προετοιμάςει το κεντρικό ςυνζδριο για τθν 
κοινωνικι και πολιτικι εκπροςϊπθςθ και τισ προκλιςεισ και προοπτικζσ ςτθ 
Δθμοκρατία τον 21ο αιϊνα 

34.2 Ρραγματοποίθςθ από το Μδρυμα τθσ Βουλισ του Συνεδρίου ςφμφωνα με τον 
ςχεδιαςμό που ζλαβε χϊρα τθν προθγοφμενθ περίοδο, και παράλλθλεσ δράςεισ  
με τθν ςυμμετοχι ομάδων πολιτϊν, που κα  προβλθκοφν ςε live-streaming από 
το διαδίκτυο αλλά και από το Κανάλι τθσ Βουλισ και ςτθ ςυνζχεια κα 
ακολουκιςει θ ςχετικι ζκδοςθ από το Μδρυμα τθσ Βουλισ. 

Μάιοσ 2017 

34.3  

1. Εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ για τθν παροχι πρόςβαςθσ ςε κοινοβουλευτικά 
ανοικτά δεδομζνα.  

2. Σχεδιαςμόσ για τθν ενίςχυςθ των υποςτθρικτικϊν εργαλείων διαχείριςθσ τθσ 

Λοφνιοσ 2017 
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νομοκετικισ διαδικαςίασ και παρακολοφκθςθσ του περιεχομζνου των ςχεδίων 
και προτάςεων νόμων, από τθν κατάκεςι τουσ μζχρι και τθν ψιφιςι τουσ ςτο 
ςφνολο.  

3. Διερεφνθςθ, ςχεδιαςμόσ και οργάνωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τισ κυβερνθτικζσ 
βιβλιοκικεσ και τουσ φορείσ για τθ ςυλλογι δθμοςιευμάτων με ειδικό και 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν κοινοβουλευτικι πλθροφόρθςθ.  

 
Ανάλογα με το ςχεδιαςμό, μζχρι τον Ιοφνιο 2018:  
1. Διάκεςθ ςτο κοινό του βιβλιογραφικοφ καταλόγου και ψθφιακϊν τεκμθρίων τθσ Βιβλιοκικθσ 
και ςυνεχισ εμπλουτιςμόσ τουσ. 
2. Εφαρμογι του δικτφου βιβλιοκθκϊν για τθν αποκζντρωςθ και τθ διάχυςθ τθσ 
κοινοβουλευτικισ πλθροφόρθςθσ. 
3. Συλλογι δθμοςιευμάτων για τθν κοινοβουλευτικι πλθροφόρθςθ και εμπλουτιςμόσ  του 
ψθφιακοφ καταλόγου τθσ Βουλισ. 
4. Κυκλοφορία νζων εκδόςεων, παρουςίαςθ τουσ ςτο ευρφ κοινό και ψθφιακι τουσ διάκεςθ. 
Ραρουςίαςθ εκκζςεων ςτο κζντρο και ςτθν περιφζρεια, διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν θμερίδων και 
εκδθλϊςεων. 
5. Υλοποίθςθ Εκπαιδευτικϊν Ρρογραμμάτων – Βουλι των Εφιβων ΚΒ’ και ΚΓ’ Σφνοδοι 
6. Εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ για τθν ενίςχυςθ των υποςτθρικτικϊν εργαλείων διαχείριςθσ τθσ 
νομοκετικισ διαδικαςίασ και παρακολοφκθςθσ του περιεχομζνου των ςχεδίων και προτάςεων  νόμων, 
από τθν κατάκεςι τουσ μζχρι και τθν ψιφιςι τουσ ςτο ςφνολο. 
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VIII. Ραράρτθμα 

Συμμετοχι φορζων Κοινωνίασ των Ρολιτϊν ανά δζςμευςθ 
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ΦΟΡΕΑ CONTACT PERSON ΣΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΔΕΜΕΤΗ 

ΕΕΛ/ΛΑΚ 

Δζςποινα 
Μθτροποφλου / 

Κεόδωροσ 
Καροφνοσ / 

Μιχάλθσ 
Βαφόπουλοσ 

210 7474271 
des.mitropoulou@eella
k.gr / admin@eellak.gr 

 
Δζςμευςθ 1: Νόμοσ – πλαίςιο για τθν Ανοικτι & Συμμετοχικι 
Διακυβζρνθςθ 
Δζςμευςθ 2: Συμμετοχι ςτθν Αξιολόγθςθ του Δθμοςίου – e-
goal setting tool & παρακολοφκθςθ κυβερνθτικοφ ζργου 
Δζςμευςθ 5: Οδθγόσ και Ρροτυποποίθςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
& Διαδικαςιϊν ανά Υπθρεςία/φορζα  
Δζςμευςθ 11: Ανοικτι διάκεςθ πολιτιςτικϊν δεδομζνων 
Δζςμευςθ 12: Γεωχωρικά Δεδομζνα Ναυτιλίασ  
Δζςμευςθ 13: Μθτρϊα Ρλοίων/Εταιρειϊν και Ναυτικϊν 
Δζςμευςθ 14: Καλάςςια & Ναυτιλιακι δραςτθριότθτα 
Δζςμευςθ 15: Ανοικτά Δθμόςια Δεδομζνα Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ 
Δζςμευςθ 16: Διάκεςθ Δεικτϊν υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκϊν και 
Δθμοςίων Ζργων 
Δζςμευςθ 17: Στοιχεία και Στατιςτικά Ρανελλαδικϊν 
Εξετάςεων 
Δζςμευςθ 18: Θλεκτρονικοποίθςθ Ρρωτοκόλλου 
Δζςμευςθ 19: Δράςεισ Ενθμζρωςθσ νζων Δευτεροβάκμιασ ι 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για ανοιχτά δεδομζνα  
Δζςμευςθ 21: Ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων Δικαιοςφνθσ  
Δζςμευςθ 23: Ανοικτι διάκεςθ γεω-χωρικϊν δεδομζνων  
Δζςμευςθ 26: Ανοικτόσ –Συμμετοχικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ/Απολογιςμόσ 
Δζςμευςθ 27: Ρλατφόρμα Αποτφπωςθσ και Αξιολόγθςθσ Ζργων 
Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ 
Δζςμευςθ 28: CityDashboard 
Δζςμευςθ 29: Διαδικτυακι πλατφόρμα διαβουλεφςεων 

mailto:des.mitropoulou@eellak.gr
mailto:des.mitropoulou@eellak.gr
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ΦΟΡΕΑ CONTACT PERSON ΣΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΔΕΜΕΤΗ 

Open 
Knowledge 
Foundation 

Χαράλαμποσ 
Μπράτςασ /  

Μαρίνοσ 
Ραπαδόπουλοσ / 

Λςίδωροσ Ράςςασ /     
Κλεάνκθσ 
Κουπίδθσ 

6974317051  
(Χαράλαμποσ 
Μπάρτςασ) 
6974718071  

(Μαρίνοσ 
Ραπαδόπουλο

σ) 
Λςίδωροσ 
Ράςςασ     

6976416519      
 (Κλεάνκθσ 
Κουπίδθσ) 

charalampos.bratsas@o
kfn.org 

marinos@marinos.com.
gr 

koupidis@okfn.gr 

Δζςμευςθ 11: Ανοικτι διάκεςθ πολιτιςτικϊν δεδομζνων 
Δζςμευςθ 15: Ανοικτά Δθμόςια Δεδομζνα Δθμόςιασ 
Ρεριουςίασ 
Δζςμευςθ 16: Διάκεςθ Δεικτϊν υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκϊν και 
Δθμοςίων Ζργων 
Δζςμευςθ 17: Στοιχεία και Στατιςτικά Ρανελλαδικϊν 
Εξετάςεων . 
Δζςμευςθ 19: Δράςεισ Ενθμζρωςθσ νζων Δευτεροβάκμιασ ι 
Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ για ανοιχτά δεδομζνα 
Δζςμευςθ 21: Ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων Δικαιοςφνθσ 
Δζςμευςθ 23: Ανοικτι διάκεςθ γεω- χωρικϊν δεδομζνων 
Δζςμευςθ 24: Ανοικτόσ – Συμμετοχικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
Δζςμευςθ 26: Ανοικτόσ – Συμμετοχικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ/Απολογιςμόσ 
Δζςμευςθ 28: City Dashboard 
Δζςμευςθ 29: Διαδικτυακι πλατφόρμα διαβουλεφςεων 

Vouliwatch 

Ραναγιϊτθσ 
Βλάχοσ /  
Στζφανοσ 

Λουκόπουλοσ /  
Μαρία Νακαθναιλ 

6972223118  
(Ραναγιϊτθσ 

Βλάχοσ) 
6945536998  
(Στζφανοσ 

Λουκόπουλοσ) 
6942 011140  

(Μαρία 
Νακαναιλ) 

panagiotisvlachos@gma
il.com / 

stefanos@vouliwatch.gr 
/  

marianathanail@gmail.c
om 

press@vouliwatch.gr 

Δεςμεφςεισ Κοινοβουλευτικισ Διαφάνειασ 

Hellug 
Λάκωβοσ Στζλλασ /  
Ράνοσ Χρθςτζασ 

6972805293 
istel@hellug.gr /  

xrg@hellug.gr  
 

  

mailto:charalampos.bratsas@okfn.org
mailto:charalampos.bratsas@okfn.org
mailto:charalampos.bratsas@okfn.org
mailto:charalampos.bratsas@okfn.org
mailto:charalampos.bratsas@okfn.org
mailto:istel@hellug.gr%20/
mailto:istel@hellug.gr%20/
mailto:istel@hellug.gr%20/
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ΦΟΡΕΑ CONTACT PERSON ΣΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΔΕΜΕΤΗ 

Place 
Identity 

Στεφανία Ξυδιά /  
Εβίκα 

Καραμαγκιϊλθ  

6934438748  
(Στεφανία 

Ξυδιά)  
6945410215  

(Εβίκα 
Καραμαγκιϊλ

θ) 

stephania.xydia@gmail.
com / 

karamagioli@gmail.com 

 
Δζςμευςθ 1: Νόμοσ – πλαίςιο για τθν Ανοικτι & Συμμετοχικι 
Διακυβζρνθςθ 
Δζςμευςθ 2: Συμμετοχι ςτθν Αξιολόγθςθ του Δθμοςίου – e-
goal setting tool & παρακολοφκθςθ κυβερνθτικοφ ζργου 
Δζςμευςθ 4: Λογοδοςία και Επίλυςθ Διαφορϊν Ρολιτϊν – 
Δθμοςίου  
Δζςμευςθ 19: Δράςεισ Ενθμζρωςθσ νζων Δευτεροβάκμιασ ι 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για ανοιχτά δεδομζνα 

diaNEOsis 

Γεωργακόπουλοσ 
Κοδωρισ / 

Γιάννθσ 
Καραμαγκάλθσ 

6972182497  
(Κοδωρισ 

Γεωργακόπου
λοσ)  

thodoris.g@dianeosis.or
g /  

yannis.k@dianeosis.org 
  

SciFy 
Βαςίλθσ 

Σαλαπάτασ 
6974913877 vsala@scify.org   

Διεκνισ 
Διαφάνεια 
Ελλάδασ 

Ζλενα Καλογεράκθ 

2107224940  
6978524027  

(Ζλενα 
Καλογεράκθ) 

elena-
kalogeraki@hotmail.co

m 

  

Κίνθςθ 
Ρολιτϊν 

Σπφροσ 
Φραγκοφλθσ,    

Λωάννθσ Σουφλισ  
2107220063 kinpol@otenet.gr 

Δζςμευςθ 4: Λογοδοςία και Επίλυςθ Διαφορϊν Ρολιτϊν – 
Δθμοςίου 
 Δζςμευςθ 16: Διάκεςθ Δεικτϊν υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκϊν και 
Δθμοςίων Ζργων  
Δζςμευςθ 21: Ανοικτι διάκεςθ δεδομζνων Δικαιοςφνθσ 
 

Impact Hub 
Σόφθ Λάμπρου /  

Δθμιτρθσ 
Κοκκινάκθσ  

6937513348  
(Δθμιτρθσ 

Κοκκινάκθσ) 

sophie.lamprou@impac
thub.net 

dimitris.kokkinakis@im
pacthub.net 

  

mailto:stephania.xydia@gmail.com
mailto:stephania.xydia@gmail.com
mailto:stephania.xydia@gmail.com
mailto:vsala@scify.org
mailto:elena-kalogeraki@hotmail.com
mailto:elena-kalogeraki@hotmail.com
mailto:elena-kalogeraki@hotmail.com
mailto:kinpol@otenet.gr
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ΦΟΡΕΑ CONTACT PERSON ΣΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΔΕΜΕΤΗ 

Διμοσ 
Ακθναίων 

Αμαλία Ηζπου /  
Στζλιοσ Βοφλγαρθσ 

/  
Μαρία 

Χατηοποφλου 

  

amalia.zepou@cityofath
ens.gr / 

synathina@cityofathens
.gr 

  

Gov2u Βαςιλικι Ηαλάβρα    vasso@gov2u.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:vasso@gov2u.org

