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I. Introduction  

The Government of Greece has committed to leading the efforts in accelerating and 
expanding openness, participation and accountability to government. The scope of this 
National Action Plan (NAP) is to set a higher bar for access to information, public 
accountability, civic participation and the use of technology and innovation for openness and 
accountability. As this report demonstrates, Greece’s commitments are shared across 
central, regional and local government with the cooperation of the Greek Parliament and 
Civil Society Organizations. 

Greece’s NAP on Open Government is renewed every two years to ensure we are on track 
towards great openness, transparency and efficiency. This is the third NAP in support of its 
membership in the international Open Government Partnership (OGP)1, which it joined in 
2011. More than 64 commitments were posted from 2012 in our three action plans many of 
them have already implemented. As part of Greece’s commitments to the Open 
Government Partnership, the Greek Government summarizes progress at the mid-way point 
of each Action Plan. For Action Plan 2016-2018, this report is an assessment of how it is 
progressing on commitments so far.   

II. Background 

The National Action Plan of Greece on Open Government 2016-20182 is made up of 34 
commitments to advance open government along four streams of activity: 

 Commitments on open and participatory Government 

 Commitments on regional/local open government 

 Civil society 

 Open Parliament 
The commitments in the NAP highlight the principles of public accountability, civic 
participation, transparency and use of new technologies for openness and accountability. 

Commitments focus on improvements in seven (7) thematic pillars: 

 Commitments on Public Administration Reforms 

 Commitments on Culture 

 Commitments on maritime affairs 

 Commitments on Economy 

 Commitments on Education 

 Commitments on Justice 

 Commitments on Geo-data 
 
As Greece marks the end of Year 1 of this Action Plan’s two-year frame, this report provides 
a mid-term self-assessment of NAP 34 commitments progress to date. Using the monitoring 

                                                           
1
 https://www.opengovpartnership.org/participants 

2
 https://www.opengovpartnership.org/countries/greece 
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tool ASANA3 as a collaboration tool, this report shows how the Action Plan is being 
implemented, assess progress to date and arises any problematic situations. 

III. Commitments Status 

The status of implementation of the current NAP commitments is summarized in the 
following table. Significant progress has been made, with six (6) commitments already 
completed and twenty four (24) commitments partially completed or on schedule: 
 

Commitment Status 

Commitments on open and participatory Government 

A. Commitments on Public Administration Reforms 

Commitment 1: Framework law on Open & Participative 
Governance 

On Schedule 

Commitment 2: Participation in the Assessment of the Public 
Sector – e-goal setting tool & monitoring of the government’s 
work 

Partially Completed 

Commitment 3: Publicity of Organisational Charts & Entities of 
the Public Sector 

On Schedule 

Commitment 4: Accountability and Settlement of Disputes 
between the citizens and the Public Sector 

On Schedule 

Commitment 5: Guide and Standardization for the provision of 
Services & for Procedures per Service/entity 

Partially Completed 

Commitment 6: Improvement of the open deliberation 
procedure 

Partially Completed 

Commitment 7: National Register of Line Managers of the Public 
Administration (Register) 

On Schedule 

Commitment 8: Implementation of the assessment of employees 
and services and control methods 

Partially Completed 

Commitment 9: Implementation of a System for the Selection of 
Managers 

On Schedule 

Commitment 10: Digital Repository for Pubic Administration 
Studies 

On Schedule 

B. Commitments on Culture 

Commitment 11: Provision of Open Cultural Data Completed 

C. Commitments on maritime affairs 

Commitment 12: Geospatial Maritime Data Completed 

Commitment 13: Ship/Company and Seafarer Registers Delayed 

Commitment 14: Marine and Maritime Activity Delayed 

D. Commitments on Economy 

Commitment 15: Public Property Open Data Completed 

Commitment 16: KPI’s for the implementation of Public and EU 
Financed Projects 

On Schedule 

E. Commitments on Education 

                                                           
3
 www.asana.com 
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Commitment 17: Data and Statistics for Greek National Exams Partially Completed 

Commitment 18: Protocol Digitization Completed 

Commitment 19: Informative Actions on open data for young 
people in Secondary and higher Education 

On Schedule 

Commitment 20: Open Education On Schedule 

F. Commitments on Justice 

Commitment 21: Provision of open data for Justice Partially Completed 

Commitment 22: Enhanced statistical data of justice open to the 
public 

Completed 

G. Commitments on Geo-data 

Commitment 23: Open provision of Geo-data Delayed 

V. Commitments on regional/local open government 

The Region of Western Macedonia  

Commitment 24: Open-Participatory Budget On Schedule 

Commitment 25: Regional Council Platform (Open Regional 
Council) 

On Schedule 

Τhe Region of Central Greece  

Commitment 26: Open - Participatory Budget On Schedule 

Commitment 27: Capture and Evaluation Platform for Regional 
Technical Projects 

Delayed 

Municipality of Thessaloniki  

Commitment 28: City Dashboard Partially Completed 

Commitment 29: Online Consultation Platform Completed 

VI. Civil Society 

Commitment 30: Open Data Index for cities and local 
administrations 

Partially Completed 

Commitment 31: Linked, Open and Participatory Budgets Partially Completed 

Commitment 32: School of data for public servants Partially Completed 

Commitment 33: The collaborative wikification of public services 
procedures 

On Schedule 

VII. Open Parliament 

Commitment 34: The collaborative wikification of public services 
procedures 

Partially Completed 

 
In the Appendix below there is a detail presentation of the status of commitments, wherever 
relevant detailed information was available by the competent authorities. 

IV. Conclusion and Next Steps 

Open Government continues to drive change and Greece has made significant progress on 
the implementation of the 3rd NAP on Open Government, although there is still much to be 
done over the coming year to deliver these commitments to the Greek citizens.  
But we have to admit that this 3rd NAP give us the chance to design a Open Government Law 
in order to embed open government principles and approaches in the day-to-day work of 
the public service targeted to expanding, enhancing and accelerating the government’s 
transparency and accountability. 
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V. Appendix - English  

In this section, there is a distinct presentation of the commitments for which we have 
information uploaded into our monitoring system by the assignees.   
 

Commitment 1 Framework law on Open & Participative Governance 

Due Date 30/03/2018 

Responsible Unit Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office  

Status On Schedule 

Information Yes 

The decision with registration No ΔΙΔΚ/Φ.38/22233/23.8.2016 on the planning and the 
elaboration of legislative regulations for the promotion of policies of Open and Participative 
Governance has already been issued. Nonetheless this decision shall be updated in view of 
the admission of members of other ministries which shall introduce legislative provisions. 
The appointment of members by the Ministries involved has already been asked for. 
Following its constitution, the law drafting committee meets at regular intervals. 
Nonetheless, due to the need for interministerial coordination and the need of response 
from various Ministries in view of preparing the draft law, there was some delay in the 
procedure of drafting and approval of individual provisions by the jointly competent 
Ministries. At the same time there are meetings taking place with the competent Ministries 
in order to determine the institutional interventions that shall be introduced by the law.  
A workshop entitled “Bring us your ideas. Open and Participative Governance” was held on 
13/10/2016 in order to shape the main principles and themes of the proposed institutional 
framework,(http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-
%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BCwith the participation of entities of the public 
administration and the civil society. 
At the same time, citizens and all interested parties have been asked to submit their views 
electronically in the context of the procedure of preliminary consultation. 
(http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%
CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-
%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%
BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/) 
The conclusions of both the workshop and the electronic submission of proposals are 
available here: http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-
content/uploads/sites/5/2016/09/OpenGovLaw-ConsultationResults-Report-2016.11.pdf) 
On 14/9/2017, a workshop entitled "open governance as a strategic choice: from planning to 
implementation" was held in view of mobilising the political and administrative leadership of 
the central government, as well as the competent officials towards initiatives to enhance 
transparency and accountability of public entities, such as open and participative 
government initiatives. (http://www.minadmin.gov.gr/?p=24641) 

http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-content/uploads/sites/5/2016/09/OpenGovLaw-ConsultationResults-Report-2016.11.pdf
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-content/uploads/sites/5/2016/09/OpenGovLaw-ConsultationResults-Report-2016.11.pdf
http://www.minadmin.gov.gr/?p=24641
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DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION: 

 

 E-goal setting: Α. The object of the project is the development of a web-based online tool of 
Management by Objectives in the Public Sector, in order to apply more effectively the 
current legislative framework (law 4369/2016).The project initially concerns eight (8) 
selected public services and entities with the possibility to extend the tool to all entities of 
the public sector. More specifically, the action concerns the design, development, 
deployment, pilot operation and support of a web application, which will guide the public 
services and entities in the goal setting, it shall assist them in the decision making and shall 
record the goal setting and the development of efficient action flows at all levels of the 
administration, through their interconnection and the avoidance of overlaps. This shall allow 
the introduction of new administrative practices and management concepts (achieving of 
objectives, efficiency, effectiveness, e.tc.) in the public sector. Overall, the project shall 
undertake a horizontal operational intervention, utilising an IIS as a means, in order to 
reflect the performance of the entities of the public administration through the achieving of 
objectives and the measurement of results based on defined indicators. Thus, it shall be a 
first attempt in order to create a mechanism of permanent recording of objectives and 
monitoring of the implementation results of the public administration. 
 The main expected benefits from the implementation of the project are the following a) the 
increase in the entity’s effectiveness given that with the participation of all officials involved 
and of the personnel in all the hierarchical goal setting stages everybody shall work 
harmoniously for the achievement of common objectives in a climate of open 
communication where interpersonal relations are structured on the basis of accountability, 
collegiality, taking of initiatives and dedication to the objectives of the organisation and 
b) the increase of transparency and accountability of the public administration given that the 
adoption of the adequate electronic tools for the support and development of a 
methodology of "management by objectives", its measurement, control and improvement 
shall provide to the citizens, through the publication of the Annual Assessment Reports of 
each entity’s actions, a knowledge on the operation of the services as well as of their 
effectiveness and efficiency. 
 
 Β. The  Notice regarding the Public International Open Electronic Tender (ΔΙΠΥΔΥ/ ΕΚΤΠΡ/ 
Φ.5/1/21619/4-7-2017) has been issued regarding the selection of a contractor for the 
project entitled «ELECTRONIC APPLICATION E-goal setting », with a tender submission 
period between 12/7/2017 and 25/8/2017. The above tender is in the phase of 
announcement of the contractor, so that the elaboration and signature of the Project 
Implementation Contract may follow afterwards. 

Commitment 2 Participation in the Assessment of the Public Sector – 
e-goal setting tool & monitoring of the government’s 
work 

Due Date 31/03/2017 

Responsible Unit  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status Partially completed 

Information Yes 
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 COMPLETION DATE: The duration of the project is 24 months from the signature of the 
contract with the contractor. 
 RELEVANT FILES / LINKS: http://www.minadmin.gov.gr/?p=23706 – The notice of the open 
international electronic tender in the framework of the project «Electronic Application  «E-
goal setting» has been uploaded on our website.  

http://www.minadmin.gov.gr/?p=23706
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Commitment 3 Publicity of Organizational Charts & Entities of the 
Public Sector 

Due Date 30/12/2017 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On Schedule 

Information  Yes 

 
 
Α. At present, the organisational charts resulting from the relevant organisational provisions 
(legislative or regulatory) of all services and entities of the Greek public sector are, in many 
cases, uploaded on the website of each service/ entity. This action depends on their sole 
intention and it is characterised by a lack of uniformity and a concrete standard, often 
leading to a lack of complete and detailed information. 
 
 Β. Law 4440/2016 (Official Gazette 224/Α/2-12-2016) has been voted in order to establish a 
binding framework and a common standard regarding the publication of organisational 
charts in the Public Sector. The provisions of article 16 "Digital Organisational Chart of the 
Public Administration and Local Government" stipulate the following: 
    
 «1. A data base with the Organisational Chart of the Public Administration and Local 
Government is hereby established, reflecting the structure and staffing of all entities of the 
public sector referred to in par. 1 of article 3 (*). The Organisational Charts includes all the 
organisational units of the entities mentioned above, the employees serving in each unit and 
the corresponding job descriptions. Each organisational unit is linked with its hierarchically 
superior unit and each employee is linked with the unit in which he serves. 
 
2. The Organisational Chart is kept in a central website and the responsibility for managing 
the computer infrastructure of the digital Organisational Chart lies with the Ministry of 
Administrative Reconstruction in cooperation with the Ministry of Finance. The responsibility 
for recording the data of each entity in the system lies with the relevant Administrative 
Directorates, through certified access. 
 
3. The changes in the structure of the entities and the allocation of existing staff is promptly 
recorded in the organisational chart. 
 
4. A decision of the Minister of Administrative Reconstruction, issued within one (1) month 
from the entry into force of the present law shall regulate any matter relating to the 
application of the present article (**).» 
 
 (*) Article 3 –« Scope of implementation» - Services, both central and regional of the State, 
Independent Authorities, Local Government Agencies of first and second degree and legal 
persons of public and private law, provided they belong to the Central Government as 
defined each time by the Hellenic Statistical Authority in the Register of Entities of the 
General Government. 
 (**)The relevant ministerial decision has not been issued. 
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C. By application of the provisions above regarding the establishment and management of 
the Digital Organisational Chart, a dedicated application shall be implemented which shall be 
included in the Human Resources Register of the Greek State (CENSUS).More specifically: 
 
a) Notice with reg. No ΔΙΠΥΔΥ/ Φ.520/1/15811 on the carrying out of an electronic open 
tender for the selection of a contractor for the project entitled  «Implementation of a Single 
Mobility System and of the Organisational Charts of the Entities of the Public Sector in the 
Human Resources Register of the Greek State» was published on 15/5/2017 and 
b) the contract between the Ministry of Administrative Reconstruction and the company 
with the distinctive title “01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ” was signed on 25/8/2017, regarding 
the implementation in the Census system of a sub system for the management of the 
organisational charts of the public administration entities. Once this application becomes 
operational it shall allow users to have a full and detailed overview of the operational 
organizational chart of all services and entities of the Greek public sector. 
 COMPLETION DATE: The project shall finish on 24/8/2018, including the phase of 
maintenance, which shall begin upon the signature of the contract, shall last for 12 months 
and shall concern the provision of application maintenance services with a guaranteed 
service level and technical support. 
 
RELEVANT FILES/ LINKS: Contract for the implementation of a Single Mobility System and of 
the Organisational Charts of the Entities of the Public Sector in the Human Resources 
Register of the Greek State. 
 RELEVANT LINKS: a) http://www.minadmin.gov.gr/?p=22545 – The notice for the Open 
Electronic Tender in the framework of the project «Implementation of a Single Mobility 
System and of the Organisational Charts of the entities of the public sector in the Human 
Resources Register of the Greek State» has been upload on our web site, and 
 
b) https://apografi.gov.gr/index.php/esk/36-digorgan.html - In the webpage of the Human 
Resources Register of the Greek public sector “CENSUS” and more specifically in the 
thematic object «Single Mobility System» there is a field entitled «Digital Organisational 
Chart», including the relevant legislative framework and the existing organisational charts of 
the Ministries. 
 
The organisational chart is a schematic overview (tree view) of the organisational structure 
and the allocation of the personnel, reflecting the structure and staffing of all services and 
entities of the Greek state, linking each organisational unit with its superior one and each 
employee with the unit in which he serves. 
 The possibility of access of all interested parties to the organisational charts of the services 
and entities of the Greek public administration based on a single and common standard, also 
including contact details (both electronic communication and phone numbers) shall facilitate 
the communication between citizens and services, strengthening transparency and 
accountability in the public sector. 
  

http://www.minadmin.gov.gr/?p=22545
https://apografi.gov.gr/index.php/esk/36-digorgan.html
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Commitment 4 Accountability and Settlement of Disputes between the 
citizens and the Public Sector 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On Schedule 

Information  Yes 

 
In the context of the State’s participation in the «Open Government Initiative» and the 
implementation of the 3rd NAP on Open Government, which includes actions to strengthen 
social accountability and establishment of settlement disputes between the citizens and the 
public sector, an event – discussion was held at the premises of Impact Ηub Athens on 
December 16, regarding the legislative regulation of mediation as a procedure for the 
settlement of disputes between citizens and the public sector. 
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%C
F%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/  

 

  

https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
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DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION: 
The integration of processes in the Citizen Service Centers (KEPs) is done through the 
signature of Common Ministerial Decisions between the Ministry of Administrative 
Reconstruction and the competent Ministry pursuant to the provisions of article 31 of law 
3013/2002. 
These Common Ministerial Decisions determine the type of application needed and the 
necessary supporting documents based on the institutional framework governing each 
procedure. 
 
COMPLETION DATE: 
The integration of processes in the KEPs is a continuous procedure and new procedures are 
gradually added based on the citizens’ needs and the administrative and technical 
capabilities of the KEPs in order to implement the policies of each Ministry. 
More than 1000 procedures have been integrated in the KEPs until today in view of serving 
the citizens. 
 
RELATED LINKS: 
The webpage www.ermis.gov.gr includes all the information material regarding the 
processes available for carrying out through the KEPs. 
It is obvious that the integration of processes in the KEPs and the publication of the relevant 
information contributes to the decrease of the citizens’ trouble in many ways, such as: 
prior information of the citizen on the requirements of each process, uniform application of 
the regulatory framework  
Uniform application of the regulatory framework by capturing the necessary supporting 
documents and any other administrative requirement for the carrying out of each process 
Easier Online service for those process which are digitally available through the 
interconnection with the IT systems of the responsible entities. 
  
B.               TITLE OF SECONDARY COMMITMENT: 
Integration of (411) processes of service provision in the system through the (54) KEPs 
operating as Points of Single Contact (PSC), as well as through the portal Ermis-EU-GO. 
Those processes fall within Directive 2006/123/ΕC of the European Parliament and of the 
Council  of 12 December 2006 on services in the internal market, which has been 
transposed into Greek legislation by the adoption of Law 3844/2010 «Adaptation of Greek 
legislation to Directive 2006/123 of the European Parliament and of the Council on services in 
the internal market and other provisions» (Official Gazette 63/Α΄/3.05.2010). 
Directive 2006/123/ΕC had/has as its objective the elimination of obstacles in transactions 
in the field of services in the EU, through: 

Commitment 5 Guide and Standardization for the provision of 
Services & for Procedures per Service/entity 

Due Date 30/06/2017, constant updating 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status Partially completed 

Information  Yes 
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-         the simplification of the administrative procedures for service providers, with the 
revision and simplification of all licensing systems relating to access to services, 
-         establishment and functioning of the Points of Single Contact (PSC) for providers and 
recipients of services, which shall function electronically and at a distance for the provision 
of information and support regarding administrative procedures and for securing the 
electronic carrying out of those procedures,  
-         enhancement of the rights of consumers and businesses receiving services, and 
-         promotion of cooperation between EU countries.  
 
DESCRIPTION OF THE CURRENT SITUATION: 
Thanks to more than 120 regulatory acts (Common Ministerial Decisions) by the former 
Ministry of Administrative Reform and E-Government and the competent ministers, the 
above procedures falling within the scope of Directive 2006/123/ΕΚ have been integrated in 
the portal Ermis-EU-GO. Today the Ministry, maintaining its coordination role in the 
application of Directive 2006/123/ΕC, ensures the proper implementation of the Directive 
and the smooth operation of both the physical and electronic KEP - PSC.In this context it 
intervenes in cases of unilateral amendment of the licensing requirement by the responsible 
entities, it provides answers or forwards individual questions of EU citizens concerning the 
provision of services and seeks answers for operational issues of PSC. 
COMPLETION DATE: 
It has been completed. Given the continuous control of the EU on the proper 
implementation of the services Directive in its member states, the constant monitoring of 
proper carrying out of procedures linked to the provision of services is always deemed 
necessary.    
RELEVANT FILES / RELEVANT LINKS: 
In Greece the PSC is the EU-GO, which is accessible from the website www.ermis.gov.gr. And 
constitutes the «point of single contact», laid down by said Directive. 
It is obvious that the provision of services to citizens and business by this «point of single 
contact», contributes to the decrease of citizens' Trouble in many ways such as: 
-        prior information of the citizen on the requirements of each process 
-        uniform application of the regulatory framework by capturing the necessary supporting 
documents and any other administrative requirement for the carrying out of each process 
(standardisation of procedures) 
-        easier remote submission of application, without the need for physical presence. 
 It also contributes in the strengthening of transparency and decrease of corruption, given 
that: 
it does not allow the contradictory interpretation of the relevant provisions in similar 
citizens’ requests, as it requires a planning ex ante and classification of all cases that may 
arise out of the legislative framework governing the administrative procedure. 
- it does not allow the physical contact between citizens and public officials handling their 
requests. 
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 There is a code/ methodology of deliberation which is respected by all entities, and 

can be found 

at http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%

B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%8

3%CE%B5%CF%89%CE%BD 

 There have been efforts to showcase good practices in the context of the final work 

of the students of ESDDA. The titles of these works are mentioned below: 

I.            SOCIAL DELIBERATION AS A PARAMETER OF BETTER REGULATION: 

CREATION AND PILOT IMPLEMENTATION OF A DELIBERATION GUIDE 

  II.            LOCAL DEMOCRACY: DELIBERATION AND PARTICIPATION AT THE LOCAL 

LEVEL. REFORM AGENDA AND EXISTING SITUATION IN EU COUNTRIES AND IN 

GREECE 

  III.            Extraction of opinion and sentiment analysis of citizens in the 

framework of Open Governance using methods of Mechanical Learning and 

Language Technology 

 IV.            Platforms of E-Deliberation-International Experience and Assessment 

Framework 

  V.            Public Deliberation using Web 2.0 technologies: the Greek case 

 VI.            Snapshot of public opinion as it emerges in the context of public 

consultation. 

 Actions are currently underway regarding the interconnection of the deliberation 

with the law: Communication with the Directorate for IT and Communication of the 

Parliament, via our acquaintance with one of its executives, in the context of the 

Commitment 6 Improvement of Open Deliberation Procedure 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  National School of Public Administration and Local 
Government 

Status Partially completed 

Information  Yes 

http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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OGP group, in order to go ahead with the interconnection. The interested entities 

are required to send us their final text and they are beginning to respond. 

   A template of a deliberation report may be found at: 

(http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9

%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%8

3%CE%B5%CF%89%CE%BD) 

 Three educational actions have taken place on the uploading of deliberations and 30 

persons have been trained. 

 There have been efforts of awareness raising and information through the webpage 

of opengov.gr and the webage of EKDDA www.ekdd.gr. 

        

  

http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.ekdd.gr/
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1.      The composition of the Special Board for the Selection of Managers provided for under 
law 4369/2016 as well as the procedure for the selection of Administrative and Deputy 
Administrative Secretaries, Sectoral Secretaries and Special Sectoral Secretaries ensures the 
meritocratic selection of candidates for said posts. 
2.      The depoliticisation of the administration is ensured by the fact that the above posts 
are no longer going to be filled up by direct appointment made by the government but 
following a meritocratic procedure for the selection of candidates fulfilling the conditions for 
their selection in these posts. 
3.       Open governance is reinforced by transparency and the open access of interested 
parties to the qualifications of candidates included in the Register, by their selection 
procedure as well as by the clear responsibilities they have during their mandate, as 
determined by P.D. 81/2017. This ensures the continuity of the public administration at the 
higher hierarchical level, which is decoupled by the political leadership, with a selection of 
executives for the top positions of the administrative hierarchy based on meritocratic 
criteria, putting emphasis on accountability, maximising effeciency and effectiveness of the 
public administration and openness in governance. 
Furthermore: 
- Presidential Decree 81/2017 (Α΄ 113/4-8-2017) «Definition of responsibilities of 
Administrative and Deputy Administrative Secretaries of Ministries and Sectoral and Special 
Sectoral Secretaries and of their manner of exercise». 
- Recent provisions of law 4464/2017 (article 3, par. 1) and law 4472/2017 (article 99), have 
amended the provisions of article 10 of law 4369/2016 concerning the establishment and 
constitution of the Special Selection Board for Administrations (ESED), in order to make its 
operation more effective. 
- The National Register of Line Managers of the Public Administration, pursuant to the 
provisions stipulated in articles 1 and 3, has already been put into operation from 
08.07.2016 (hereinafter referred to as “the Register”), which is electronically kept by ASEP 
and uploaded on its website.1457 candidates have already been registered, according to the 
latest updating (20/6/2017) of the Register by ASEP. 
- Until the end of September 2017:Vacancy notices for all posts of Administrative and 
Deputy Administrative Secretaries, Sectoral Secretaries and Special Sectoral Secretaries 
(par.1 of article 6, law 4369/2016 as in effect),  
- Until 31.12.2017:filling up of posts of Administrative and Deputy Administrative 
Secretaries, Sectoral Secretaries and Special Sectoral Secretaries.   

Commitment 7 National Register of Line Managers of the Public 
Administration (Register) 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On schedule 

Information  Yes 
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Commitment 8 Implementation of the assessment of employees and 
services and control methods 

Due Date 30/06/2017 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

 
Law 4369/2016 introduces a new assessment system. Based on these provisions: 
-         The regulatory decision on the definition of the form and content of the assessment 
report forms has been issued (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/ΟΙΚ.32768/22.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4434) 
-         The relevant circulars on the proper and uniform application of the assessment 
procedures of civil servants have been issued. 
-         Circulars on the monitoring of the assessment procedures of civil servants have been 
issued  
-         Provisions of par.of article 16 of law 4369/ 2016, provided for the establishment of a 
Directorate of Monitoring and Statistical Analysis of the Assessment Scores in order to 
monitor and manage statistical data in view of evaluating and monitoring of systematic 
appearance of extreme values in the results of the assessment and to prepare the relevant 
reports. This organisational unit is already included in the relevant organisational provisions 
of the Ministry of Administrative Reconstruction, which determine its organisational 
structure and responsibilities.  
-         The work of this organisational unit as well as of the Public Administration Observatory 
shall be made visible upon the completion of the assessment of the civil servants by 
application of the existing legislation.  
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Commitment 9 Implementation of a System for the Selection of 
Managers 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On schedule 

Information  Yes 

 
The provisions of Part D of Law 4369/2016 replace Articles 84, 85, and 86 of the Civil Service 
Code and 87, 88 and 89 of the Code of Regulations on the status of municipal and communal 
employees relating to the procedure and the criteria for the selection of Heads of 
organisational units. The selection system introduced by those provisions is essentially 
characterised by the four groups of criteria, namely formal qualifications, work experience, 
assessment and structured interview. 
The staffing of the administrative hierarchy on the basis of merit-based criteria and modern 
methods that meet the needs of the state and society in order to maximise the effectiveness 
and efficiency of the public administration and its services is a key objective of implementing 
such a system for the selection of Heads of organisational units. In addition, reinforcing 
citizens’ confidence in the public administration, through its open electronic procedures for 
these selections, is a key objective of implementing such a system. 
 Following the above:  
 ·        Ministerial Decision NoΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23-9-2016 (ΑΔΑ 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) has 
appointed the members of the Special board for the Selection of Heads (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), which 
shall be responsible for the selection of heads of General Directorates of the Ministries, 
independent public services, Decentralised Administrations, Local Government Agencies of 
second degree and legal persons of public law (par.1, article86 of the Code of Civil Servants 
as in force)  
·        Ministerial decision No ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/ΟΙΚ.32096/16.12.2016 (Β΄ 4123) has been 
issued regarding the carrying out of the Structured Interview in the selection of heads. 
·        The Manual – Guide for the carrying out of the structured interview in the selection of 
heads has been prepared.  
·        A notice has been published for the filling up of horizontal responsibility positions at 
the level of DG of Ministries (relevant notice No ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21.4.2017, 
ΑΔΑ Ψ3ΚΨ465ΧΘΨ-16Ξ). 
·        The finalisation of the selection and placement of the candidates in those responsibility 
positions is expected until 31.10.2017. 
- Until the end of 2017:Issuance of vacancy notices for the sectoral DGs of Ministries and 
finalisation of the procedures of selection and placement of candidates. 
·        January 2018:  
a) Constitution of the Board for the Selection of Heads at the level of Directorate  
b) Vacancy notice of responsibility posts at the level of Directorate 
·        March 2018: 
 a) Finalisation of the procedures for the selection and placement of the heads of 
Directorates 
b) Vacancy notice of the positions of heads of Departments 
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The website http://archaeocadastre.culture.gr/thematicmaps/greece_o.html and the 

corresponding portal of the project «Enriching of the Digital Collections of Movable 

Monuments of the Ministry of Culture and Tourism and Development of an IT System of the 

National Archive of Monuments» shall become available and shall gradually begin to 

promote the necessary information and data. 

  

Commitment 11 Provision of Open Cultural Data 

Due Date 30/06/2018 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs  

Status Completed 

Information  Yes  

http://archaeocadastre.culture.gr/thematicmaps/greece_o.html
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In the context of the relevant commitment regarding the making available of geoinformatic 

information of maritime spatial planning, we would like to let you know that data sets 

concerning prohibited fishing zones have been uploaded in the following links of the web 

page of our entity: 

http://www.hcg.gr/node/15267 

https://www.yen.gr/geochorika-dedomena-nautilias 

as well as in data.gov.gr: http://data.gov.gr/dataset/apagoreymenes-perioxes-alieias 

 
 
  

Commitment 12 Geospatial Maritime Data 

Due Date 30/06/2017 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs  

Status Completed 

Information  Yes  

http://www.hcg.gr/node/15267
https://www.yen.gr/geochorika-dedomena-nautilias
http://data.gov.gr/dataset/apagoreymenes-perioxes-alieias
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Commitment 13 Ship/Company and Seafarer Registers 

Due Date 30/12/2017 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs 

Status Delayed 

Information  Yes  

 
 
Commitment 13 is linked to the sub-project 1 "Development of applications for the provision 
of electronic services to citizens…etc" which is currently being implemented. This sub-
project 1, initially included in the OP ‘’Digital Convergence’’ of the NSRF 2007-2014, due to 
its non timely implementation within the previous programming period, has been 
transferred to the OP "Reform of the Public Sector" of the NSRF 2014-2020. The carrying out 
of the necessary procedures for the transfer of this project in the new programming period 
has impacted on its implementation schedule. Thus, the milestones 13.1 & 13.2 (for 
commitment 13) are amended with their expected completion horizon being the end of June 
2018. 
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Commitment 14 Marine and Maritime Activity 

Due Date 30/12/2017 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs 

Status Delayed 

Information  Yes  

 
Commitment 14 is linked to the sub-project 1 "Development of applications for the provision 

of electronic services to citizens…etc" which is currently being implemented. This sub-project 

1, initially included in the OP ‘’Digital Convergence’’ of the NSRF 2007-2014, due to its non 

timely implementation within the previous programming period, has been transferred to the 

OP "Reform of the Public Sector" of the NSRF 2014-2020. The carrying out of the necessary 

procedures for the transfer of this project in the new programming period has impacted on its 

implementation schedule. Thus, the milestones 14.1 & 14.2 (for commitment 14) are amended 

with their expected completion horizon being the end of June 2018. 
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Commitment 15 Public Property Open Data 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  General Secretariat of Public Property and General 
Secretariat of Informational Systems & Management 
Support of Ministry of Finance 

Status Completed 

Information  Yes  

 
Decision ΩΣΞΚΗ-2Ρ3.pdf 
 
  

https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=387741451456336
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Commitment 16 KPI’s for the implementation of Public and EU Financed 
Projects 

Due Date 29/12/2018 

Responsible  Ministry of Economy, Development and Tourism. 
Public Secretariat of Public Investments and NSRF. 

Status On Schedule 

Information  Yes  

 
a). The codification of indicators has been completed and they have been introduced in the 

database of the NSRF (see file attached). They are available at www.ops.gr 

b). Indicator data (primary – output indicators) are being introduced in the database. The 

data concerning the output indicators shall be made publicly available from the open data 

website (http://anaptyxi.gov.gr), e.g. 

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

The open availability of the project indicators is not yet implemented.  

c) There are two important issues in order to be able to complete the commitment: a) we 

need to have the impact KPIs available, which exist in terms of codification but they need to 

be filled up and b) to link them to statistical data provided by the Statistical Authority.  

d) A relevant cooperation memorandum has been signed with the Statistical Authority (see 

attached document)  

e) Lastly, the interconnection of both systems allowing to the data (project indicators and 

statistical data) to be interconnected so as to provide to the citizens the relevant 

information is pending. Implementation has been provided for in the project concerning the 

reconfiguration of the IIS of the NSRF, currently under way. 

 
  

http://www.ops.gr/
http://anaptyxi.gov.gr/
http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects
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Part of the system has been implemented and at present it is used internally within the 
Ministry for extracting data and statistics for the Greek national exams. 
  

Commitment 17 Data and Statistics for Greek National Exams 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Ministry of Education, Research and Religious Affairs 

Status Partially Completed 

Information  Yes 
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The aim of the present commitment was to provide the opportunity to the interested citizen 
or company to register their application electronically and be informed in an automated 
manner (either via SMS or e-mail) on the outcome. 
The above commitment has been completed with the development of the IT system 
https://mydocs.minedu.gov.gr/ .The above service of digital management of applications 
provides the possibility of digital submission of applications and the management of the 
affairs of the citizens with the Ministry of Education, Research and Religious Affairs. It 
constitutes part of the integrated IT System for the Electronic Management of Documents 
(ΠΣΗΔΕ) of the Ministry. 
 

  

Commitment 18 Protocol Digitization 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Ministry of Education, Research and Religious Affairs 

Status Completed 

Information  Yes 

https://mydocs.minedu.gov.gr/
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Commitment 21 Provision of Open Data For Justice 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Ministry of Justice, Transparency and Human Rights 

Status Partially completed 

Information  Yes 

 
 
Tackling technical barriers – implementation of commitment 
 
This specific sub-commitment is expected to be completed in June 2018. 
The Integrated System for the Management of Judicial Affairs of Administrative Justice 
(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.) provides the possibility to upload the judgements of the Council of State and 
the administrative courts, which thus become accessible to all interested parties through the 
portal (www.adjustice.gr).  
More specifically: 
- The path «Services – Case law search» of the above portal allows the presentation of 
metadata of the judgements of the Council of State and the administrative courts (e.g. 
Court, Section, Judgement category, No decision, Date of publication, category of document, 
composition, No ECLI, Claimant, Respondent).  
- The path «Council of State – Current affairs – Decision» of the portal presents an important 
anonymised part of the decisions of the Council of State, with the assistance of the Athens 
Bar Association (ΤΝΠ “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ”). 
- The path «Administrative courts – Courts of Central Macedonia – Administrative Court of 
first instance of Thessaloniki – Current affairs - Decisions» of the above portal, presents 
important anonymised decisions following the cooperation of the Administrative Court of 
first instance of Thessaloniki with the Faculty of Law of the Aristoteleio University of 
Thessaloniki. 
The remaining administrative courts are expected to move in the same direction within the 
forthcoming judicial year in order to make possible the uploading to the portal of 
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. and the free access to the most important decision of Administrative Justice. 
 
Court of Auditors: Tackling technical barriers – implementation of commitment 
 
The above sub-commitment has been completed. 
Through the «Bank of Legal Content» of the portal www.elsyn.gr, all interested parties, using 
their personal taxisnet codes for authentication purposes, may have access to the data 
(metadata) (e.g. Type of Document, Document Serial No, Year of Document) and to the 
anonymised content of the Bank of Legal Content of the Court of Auditors. 
 
Tackling technical barriers – Implementation of the project «Public-Private Partnership for 
Digital Recording, Storage and Availability of Minutes of Hearings (PPP)» 
 
This sub-commitment has been completed. 
 
The portal (www.ospd.gr), implemented in the context of the project «Public-Private 
Partnership for Digital Recording, Storage and Availability of Minutes of Hearings (PPP)», 
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allows to persons with legitimate interests to acquire the minutes of their hearing using an 
access code. 
 
Tackling technical barriers – Implementation of the project «Integrated System for the 
Management of Judicial Affairs for Civil and Criminal Justice (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)» - Creation of 
interconnection and interoperability infrastructures 
 
This sub-commitment is expected to be completed in June 2018. 
The project «Integrated System for the Management of Judicial Affairs for Civil and Criminal 
Justice (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)», which is expected to be completed at the end of the current year, 
provides, via the project’s portal (www.solon.gov.gr) the possibility to be informed a) on the 
course of an affair by the persons having a legitimate interest and b) on the registers of the 
next 15 days, for those courts and procedures that are integrated in the system, and 
specifically: 
·        Civil flow in the court of first instance and court of appeal of Peiraeus, Athens and 
Halkida. 
·        Civil flow in the Peace courts of Athens, Peiraeus, Aharnes, Amarousion, Ilion, Kropia, 
Lagadas, Lavrion, Megara, Nea Ionia, Peristeri, Halandri, Kallithea, Marathonas, Elefsina and 
Law 4055 in the peace courts of Thessaloniki and Halkida. 
Gradually the above procedures shall be extended to the other courts of appeal of Athens, 
Peiraeus, Thessaloniki and Halkida and new electronic services shall also be activated, such 
as applications for certificates and electronic submission of documents. 
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Courts are obliged to send electronically to the Ministry of Justice, Transparency and 
Human Rights (ΥΔΔΑΔ) the statistical tables for the first half of 2016, duly completed 
 
The sending of the tables for the civil procedure is carried out each quarter and has begun 
on 1-1-2016, with the exception of 2016, where due to extraordinary circumstances (mainly 
linked to the prolonged abstinence of lawyers from the performance of their duties), the 
collection of the data was done as follows: first quarter, third quarter, fourth quarter of 
2016. 
The sending of tables and the filling up of the data of the criminal procedure is done every 
semester beginning on 1-1-2016. 
 
The Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, in the context of the recasting of 
the procedure of statistical data collection for civil and criminal justice, has designed 
simplified and updated tables for the collection of data from the courts and the prosecutors’ 
offices. 
  
The following have also been designed:a)  automated procedures for the production of 
aggregate data, b) controls for securing the quality of collected data and c) guidelines for a 
uniform filling in of the statistical tables by the competent court employees. 
The webpage of ΥΔΔΑΔ (www.ministryofjustice.gr, path:Organisation of Justice --> Statistical 
Data) presents the data gathered by the courts of the country, per judicial level (Peace 
courts- courts of first instance and courts of appeal) for each reference period. 
The webpage of ΥΔΔΑΔ presents the data gathered for each reference period by the Offices 
of the Prosecutors of First Instance and of the Court of Appeal. 
 
The statistics gathered by the courts are processed in order to extract consolidated data 
which are published in the webpage of ΥΔΔΑΔ (www.ministryofjustice.gr). 
 
The sending of the tables for the civil procedure is carried out each quarter and has begun 
on 1-1-2016, with the exception of 2016, where due to extraordinary circumstances (mainly 
linked to the prolonged abstinence of lawyers from the performance of their duties), the 
collection of the data was done as follows:first quarter, third quarter, fourth quarter of 
2016. 
The sending of tables and the filling up of the data of the criminal procedure is done every 
semester beginning on 1-1-2016. 
 
The Ministry of Justice, Transparency and Human Rights, in the context of the recasting of 
the procedure of statistical data collection for civil and criminal justice, has designed 
simplified and updated tables for the collection of data from the courts and the prosecutors’ 
offices. 

Commitment 22 Enhanced statistical data of justice open to the public 

Due Date 30/09/2016 

Responsible  Ministry of Justice, Transparency and Human Rights 

Status Completed 

Information  Yes 

http://www.ministryofjustice.gr/
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The following have also been designed:a)  automated procedures for the production of 
aggregate data, b) controls for securing the quality of collected data and c) guidelines for a 
uniform filling in of the statistical tables by the competent court employees. 
The webpage of ΥΔΔΑΔ (www.ministryofjustice.gr, path:Organisation of Justice --> Statistical 
Data) presents the data gathered by the courts of the country, per judicial level (Peace 
courts- courts of first instance and courts of appeal) for each reference period. 
The webpage of ΥΔΔΑΔ presents the data gathered for each reference period by the Offices 
of the Prosecutors of First Instance and of the Court of Appeal. 
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The implementation of the commitment is under way with the integration of the project 
through the Secretariat General of Digital Policy. The project’s title is "Development of an 
infrastructure of geospatial data of the Ministry of Environment & Energy (ΥΠΕΝ)"  and the 
estimated time of completion is 18 months. 
  

Commitment 23 Open Provision of Geo-data 

Due Date 30/09/2016 

Responsible  Ministry of Environment & Energy  

Status Delayed 

Information  Yes 



 

 
Mid-term Self-assessment Report on 3rd National Action Plan on Open Government - Greece     32 

 

 

 

The Region of Western Macedonia: 
a) has secured the necessary resources to implement the actions 
b) has investigated the project’s implementation through a framework agreement with an 
entity, which did not bear fruit 
c) has investigated the solutions that have already been developed in Greece in order to be 
able to better design the projects 
d) is currently seeking a new manner of implementation of the project  (contractor or 
framework agreement) 
e) the commitments may be implemented and trial operation may start until April and 
productive operation may start in June 2018. 

 

  

Commitment 24 Region of Western Macedonia - Open-Participatory 
Budget 

Due Date 30/01/2018 

Responsible  The Region of Western Macedonia 

Status On Schedule 

Information  Yes 
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The Region of Western Macedonia: 
a) has secured the necessary resources to implement the actions 
b) has investigated the project’s implementation through a framework agreement with an 
entity, which did not bear fruit 
c) has investigated the solutions that have already been developed in Greece in order to be 
able to better design the projects 
d) is currently seeking a new manner of implementation of the project  (contractor or 
framework agreement) 
e) the commitments may be implemented and trial operation may start until April and 
productive operation may start in June 2018. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commitment 25 Region of Western Macedonia - Regional Council 
Platform (Open Regional Council) 

Due Date 30/01/2018 

Responsible  The Region of Western Macedonia 

Status On Schedule 

Information  Yes 
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The City of Thessaloniki, through the open data portal (https://opendata.thessaloniki.gr/el) 

makes available 108 data sets. This data comes from the services of the Municipality. An 

effort began in September 2017 for recording new sets and for updating the existing ones. 

The Municipality of Thessaloniki has cooperated with ΙΒΜ through thee social responsibility 

program «Smarter Cities Challenge» in order to create an Action Plan for the creation of a 

digital platform. 

One of the proposals of the Plan concerns the establishment of an «Open Data Council». 

The establishment procedure has begun and it is expected to be completed until the end of 

October. 

The City of Thessaloniki possesses the platform  https://opendata.thessaloniki.gr/el in which 

it uploads data sets (based on the law 4305/2014).  

The platform has been implemented by the department of e-government. It is based on the 

open code platform DKAN, a Drupal-based version of CKAN.  

It provides possibilities of data previews, data visualizations and data dashboards. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commitment 28 City Dashboard 

Due Date 30/04/2018 

Responsible  Municipality of Thessaloniki 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

https://opendata.thessaloniki.gr/el
https://opendata.thessaloniki.gr/el
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Electronic consultation is made through the web portal of the Municipality, ensuring easy 

access and participation to all interested parties and combining the possibility to participate 

in the consultation with the provision of information by the same web portal. 

The Municipality communicates to the web platform the object of the municipal 

consultation, including:  

·        a brief description of the object of the municipal consultation 

·        additional information material (if needed) concerning the object of the consultation 

·        starting and end dates of the consultation 

The citizens have the possibility to submit their views freely and this shall be published after 

a control by the moderators in order to ensure it does not contain insults, racist comments, 

e.tc.  

The relevant regulation has been drafted and uploaded in the platform of e-consultation. 

(http://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/06/Kanonismos_e-consultation.pdf) 

The regulation is operating complementarily to the terms of use of the web site of the 

Municipality of Thessaloniki. 

The platform has been created with free and open code software Wordpress. 

http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE

%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%

B5%CE%B9%CF%82/ 

The City of Thessaloniki possesses the platform  https://opendata.thessaloniki.gr/el in which 

it uploads data sets (based on the law 4305/2014).  

The platform has been implemented by the department of e-government. It is based on the 

open code platform DKAN, a Drupal-based version of CKAN.  

It provides possibilities of data previews, data visualizations and data dashboards. 

 

  

Commitment 29 On line consultation Platform 

Due Date 30/04/2018 

Responsible  Municipality of Thessaloniki 

Status Completed 

Information  Yes 

http://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/06/Kanonismos_e-consultation.pdf
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://opendata.thessaloniki.gr/el
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Objectives 
The objectives of the Open Data Index are as follows: 
1. Detailed information of the citizens on open data which are available in their municipality 
2. Active participation of citizens and other groups in the assessment, improvement and 
utilisation of the results 
3. Motivation for the opening of more data via the comparison of the relevant progress of 
municipalities 
4. Optimisation of the techniques of gathering, analysis and making available of the data 
5. More transparency at the level of local government 
 
Means for the implementation of the commitment 
The commitment is based: 
1. on the technical solution, i.e. utilisation of the international platform supporting “Open 
data index” 
2. on the participation of citizens and other groups in the electronic assessment of the 
municipalities’ progress 
 
Configuration of the Open Data Index platform 
http://gr-city.census.okfn.org/  
The platform has been adapted for the following cities: 
Thessaloniki, Athens, Lamia, Heraklion, Naousa, Alexandroupoli, Larisa, Kozani, Veroia, 
Lesvos and it concerns open data regarding: 
road accidents, annual budget, building permits, agreements, expenses, business licenses, 
election results, hours of service of transport means, public premises, list of businesses, 
applications for the provision of services, air quality, food safety inspections and statistical 
data on delinquency. 
Presentation of the 4ο Global Open Data Index – Promotion of open data through dialogue  
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC
%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-
open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82/ 
 
“Open Science in practice” – “Open Data Index” Workshop 
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/ 
 
 
 
 

Commitment 30 Open Data Index for cities and local administrations 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Xaralampos Bratsas 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

http://gr-city.census.okfn.org/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
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Objectives 
The objectives of the ecosystem of web applications are the following: 
 

1. Detailed information of the citizens on the use of public money through journalist 
articles based on data 
2. Semantic representation of the Income – Expense Codes (ΚΑΕ) of the budgets and 
their link 
3. Linking of budgets and semantic representation with Data Cube in view of a more 
effective statistical analysis. 
4. Visualisations and statistics of income- expenses of the budgets and financial 
indicators 
5. Digital signature of data and visualisations 
6. Active participation of the citizens in the decision making through a participatory 
budget. 
 

Means for the implementation of the commitment 
The commitment is based: 

1. on the technical solution, which consists in the semantic linking of open fiscal data 
and the applications of OpenBudgets and OpenSpending ecosystems. 

2. participation of the citizens in the decision making through the applications of the 
ecosystem.  

Dashboard operation 
 

1. Web platform of open budget with possibilities of analysis and visualisation of fiscal 
data (based on performance indicators) for municipalities: 
http://kpi.okfn.gr 

2. Online platform of open budget with possibilities to analyse and visualise NSRF data: 
http://redflags.okfn.gr/ 

3. Online platform of open budget with possibilities to analyse and visualise fiscal data 
for Greek public entities for regions and municipalities: 
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/indigo/ 

4. Online platform of open budget with possibilities to visualise fiscal data for Greek 
public entities for regions and municipalities: 
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/explorer/ 

 
 

 

 

 

 

Commitment 31 Linked, Open and Participatory Budgets 

Due Date 31/10/2017 

Responsible  Xaralampos Bratsas 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

http://kpi.okfn.gr/
http://redflags.okfn.gr/
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/indigo/
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/explorer/
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Objectives 

The objectives of school of data are the following: 
1. Detailed information of the staff of the public sector on open data 
2. Accreditation of employees for the correct creation of open data sets 
3. Transfer of open data sets in the platform data.gov.gr of the Greek Government. 

 
Means for the implementation of the commitment 
The commitment is based: 

1. On the implementation of training seminars in pilot entities and services of the 
Greek state 
2. On the utilisation of the training material of the Open Knowledge Foundation of 
Greece, which has been translated and adapted based on the material of the action 
“School of Data” of “Open Knowledge International” which is implemented in more 
than 10 countries worldwide. 
3. On the utilisation of the highly skilled staff of the Open Knowledge Foundation 

 
Implementation of the platform of schools of data with manuals and pilot lessons 
The implementation of the platform of school of data is postponed for December 2017. The 
manuals have been completed while the pilot lessons are in the final stage. Specialised staff 
of Open Knowledge Greece shall assess them. 
Articles of Data Journalism for demonstrating the usefulness of open data (existing in 
data.gov.gr) in Greece. 
Report:Changing what matters: How can data produced by the citizen and the civil society 
be used as a means of promotion, in order to change the collection of institutional data? 
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-
%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-
%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/ 
 
Discussion article: Making the data revolution more democratic 
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-
%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%
AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/ 
 
Public entities and open data in Greece 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9
-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/ 

Commitment 32 School of data for public servants 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Xaralampos Bratsas 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
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Assessment of open data coming from governments in 2017 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B
7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CE%BF/ 
How can journalists better handle public financial data and produce stories based on them? 
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%
86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-
%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/ 
What data do we need? The story of the grant of Cadasta GODI 
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%8
4%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/ 
Public entities and open data in Greece 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9
-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/ 
The conquering of open licensing in 2017 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-
%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%
B7/ 
Open data quality – is it the next stop for open data? 
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-
%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/ 
 
Open Data School 
 
The implementation of the sub-project is postponed for December 2017 so that it may be 
aligned with the implementation of the platform including manuals and pilot courses. 
 
  

http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
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Implementation Technique of CPSV 
 
Regarding the progress of works for the integration of the CPSV standard in the application 
of registration of the public services, the following took place: 
 

 Creation of an infrastructure and adequate expansions in the existing system in 
order to allow support for the CPSV standard. 
 Implementation of a trial system for the integration of services according to the 
existing standard and automated adaptation of data to the CPSV standard. 
 Initial trials by specialised users. 

 
 
Training of Entities 
 
The following trainings have taken place up to now: 

 Ministry of Education, Research and Religious Affairs (102 persons) 
 

 University of Macedonia (65 persons) 
 

 University of Aristoteleio (91 persons) 
 

 Organisation of Culture, Sports and Youth of the Municipality of Athens (ΟΠΑΝΔΑ) 
(8 persons). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Commitment 33 The collaborative wikification of public services 
procedures 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  GFOSS 

Status On Schedule 

Information  Yes 
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Regarding sub-commitment 34.1.1: 
List of active MPs and brief CV 
list of e-mails, postal address and office phone number 
list of all past MPs and their parliamentary career after the transition to democracy 
parliamentary activity of current MPs 
activity of MPs in parliamentary committees 
composition of parliamentary groups and friendship groups 
list of meeting of committees, issues discussed 
list of entities invited to participate in the meetings of committees 
list of persons invited to a hearing in the committees’ meetings 
list of draft laws 
list of contents of the meetings of the Plenary 
   
Regarding sub-commitment 34.1.2, the Hellenic Parliament proceeded in the design of an IT 

system 
Design and development of a new IT system for the electronic transfer of documents related 

to the Means of Parliamentary Control between the Parliament and the Ministries  
The design and development of a new IT system of the Parliament was completed on 2/2017. 

This system provides to each Ministry a dedicated electronic mailbox of Parliamentary 

Control through which the documents allowing the means of parliamentary control to be 

exercised are forwarded (questions, petitions, requests for the submission of documents) as 

well as the replies to these. The access to the mailbox by the employees of each Ministry is 

achieved through a secure internet connection.  
The new IT system aims at eliminating the physical circulation of the means of parliamentary 

control and establishing their exclusive circulation with the use of ICT technologies, a 

certified digital signature and time stamp. The objective is to skip any phase of printing out of 

the documents produced and have the documents created, processed, signed and circulating 

digitally under a .pdf format.  
Training of the staff of Ministries 
On 28/6/2017 the training of staff of the Ministries on the use of the new online platform was 

completed. The training took place on training rooms of the Parliament where 10 three-hour 

training workshops were held, with the participation of about 100 employees from the 

Ministries.  
Beginning of operation of the system 
The system is expected to be placed in productive operation with the start of the third session 

of the 17
th
 Parliamentary Period, i.e. from October 2, 2017. 

On 9/2017 the design and development of a system for the electronic management and 

circulation of documents of the Parliament was completed using a certified digital signature 

and time stamp. A presentation of the system was made by the employees of the services of 

the Parliament on 6/10/2017 and the procedure of training and gradual integration of services 

in the new system has begun. It is expected that until the end 2017 the internal administrative 

documents of the parliament shall circulate only digitally. 

Commitment 34 Open Parliament 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Hellenic Parliament 

Status Partially Completed 

Information  Yes 
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By decision of the Plenary of the Parliament (Official Gazette 101 Α/25-7-2017) an office for 

the management of digital certificates operates in the Parliament as a «Certified Office» for 

the provision of certification services by the Greek Certification Authority (ΑΠΕΔ) 
The Office for the management of digital certificates is responsible for the issuance and 

management of digital certificates of MPs, employees of the Parliament, scientific associates 

of MPs, revocable employees and generally for any person who keeps an account in the 

electronic systems of the Parliament, according to the provisions of the Greek legislation.  
 Cooperation with the National Hellenic Research Foundation/National 

Documentation Center for the use of openΑΒΕΚΤ software regarding the management of the 

Parliament’s library. http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/08-0441/ 

Regarding the commitment 34.1.5 -  design, implementation and availability of 

publications, documents and brochures, invitations and programmes: 

1) Phototypesetting of the picture book of the painter Alexandros D. Alexandrakis, Thus we 

fought 1940-41,  

2) Minutes of the conference: British-Greek Relations: Aspects of Their Recent History»,  

3) Minutes of the conference «Labrakis assassination: historical debate after 50 years»,  

4) Minutes of the conference «The dictatorship of colonels and the restitution of democracy»,  

5) Minutes of the conference «G.P. Savvidis: 20 years later»,  

6) Guides of the exhibition Andreas Papandreou, 1919-1996: personal and political path and 

Routes of Survival. 

Design of exhibitions at the premises of the Foundation of the Greek Parliament:  

1) Andreas Papandreou, 1919-1996: personal and political path, and Routes of Survival, in 

cooperation with the Association of photojournalists of Greece, Historical and Folklore 

Museum of Kos, in cooperation with the Municipality of Kos: 

2) 7 March 1948: the completion of a path, at the Park for the Child and the Culture  

3) participation in the exhibition The children celebrate democracy! Of the municipality of 

Athens. 

Exhibitions in other parts of Greece:  

1) exhibition The Dark Seven Years: the dictatorship of colonels in the Municipal Gallery of 

Ioannina,  

2) exhibition The land of Attica receives the refugees of ΄22: 23
rd

 Primary school of Keratsini 

in the framework of the pilot program «Small Exhibitions»,  

3) exhibition Refugees of '22 in Attica and Agrinio at the Municipal Gallery of Agrinion,  

http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/08-0441/
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4) exhibition Routes of Survival, in cooperation with the association of photojournalists of 

Greece, the Municipality of Drama, ΔΕΚΠΟΤΑ of the Municipality of Drama and the 

Association of Dames of Drama, in Drama.  

The exhibitions strengthen the openness and accessibility given they constitute a place which 

is favourable for the establishment of cooperation with other cultural entities, municipalities, 

communities and associations. The design of the exhibitions aims at the active participation of 

the visitor-citizen, either through the joint shaping and joint selection of the material, or 

through interactivity during the visit. 

Joint organisation of events with other entities: 

1) Three historic publications on Samos. A discussion on the Hegemony of Samos and the role 

of personality in history, Samos, in cooperation with the General Archives of the State – 

Archives of Samos,  

2) The government of Thessaloniki: the peak of the conflict of two worlds. A historic 

assessment, 100 years later, in cooperation with the Foundation of Studies of the Aimos 

Peninsula and the Foundation of Research and Studies Eleftherios Venizelos,  

3) 12 October 1944. Athens is freed, in cooperation with various entities,  

4) event organised by the German delegation, in cooperation with the Foundation of the 

Parliament on the Greek candidates for the «International Parliamentary Scholarship» (IPS) of 

the Bundestag,  

5) conference the political legacy of Eleftherios Venizelos. Continuity and incontinuity, in the 

Senate Room, in cooperation with the Historical Archive of the Benaki Museum and the 

Foundation of Research and Studies Eleftherios Venizelos. 

 

Exhibitions by the Parliament’s Library (PL) 

In a spirit of openness the PL has organised the following exhibitions: 

1. «Ioannis Kapodistrias: his course in time», Room Eleftherios Venizelos, inauguration 

22 November 2016.  

2. Permanent exhibition «Nikos Belogiannis» in cooperation with the municipality of 

Hlida in the house of Belogiannis in Amaliada, March 2017 

3. Periodic exhibition at the Municipal Gallery of Karditsa «Philhelenism and the fights 

of Greeks» in cooperation with the Union of Cultural Associations of Karditsa, inauguration 

on June 16, 2017  

4. Periodic exhibition «Franz Kafka» in cooperation with the Embassy of the Czech 

Republic in Kapnergostasion (Lenorman str. 218), June 2017 

5. Periodic exhibition «Small Odysseys» in cooperation with the National 

Archaeological Museum, at the Peristylion of the Parliament, until 30 November 2017. 

6. Exhibition «Γλωσσόpolis» in cooperation with the Association of Holders of 

Scholarships of Onassion, Lenorman 218. (Exhibition webpage: 
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http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5

%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%C

E%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE

%B5%CF%82) 

Regarding commitment 34.1.6, the following were made until June 2017: 

1. Design and implementation of training visits (about 68.000 pupils visited Parliament), 

guided tours (about 14.000 visitors, associations, military schools, students associations, 

foreign pupils and students), experiential education programmes (the program «Democracy 

workshop» for about 2.600 pupils, the program «we research and discuss on the dictatorship 

of the 21
st
 April 1967» for about 1.900 pupils from 73 schools,  the program «1974: The 

restitution of democracy» for about 1.020 pupils, the program «we research and discuss on 

Ioannis Kapodistrias» for about 310 pupils). 

2. Design, invitation and hosting of pupils of secondary education: 310 pupils by remote 

schools of Macedonia with the program Filoxenia and about 100 pupils with the program 

Summer Workshop on Democracy. 

3. Design and implementation of programs of online communication in connection with 

the organising of cultural visits for approximately 200 pupils of Attica, production and 

presentation of digital educational materials associated with the principles and values of 

democracy, see http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1132I646I453528),  

4. Design and implementation of The Parliament of Youth: (2015-2016) with the 

participation of 12.527 pupils from 928 schools of Greece, Cyprus and abroad.  

 
 
  

http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1132I646I453528
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I. Appendix - Greek  

 
 

Commitment 1 Framework law on Open & Participative Governance 

Due Date 30/03/2018 

Responsible Unit Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office  

Status On Schedule 

Information Yes 

 
Eχει ήδη εκδοθεί η Α.Π. ΔΙΔΚ/Φ.38/22233/23.8.2016 απόφαση για τον σχεδιασμό και την 
κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων για την προώθηση των πολιτικών Ανοικτής και 
Συμμετοχικής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, βρίσκεται η εν λόγω απόφαση θα επικαιροποιηθεί 
με στόχο την ένταξη μελών και από λοιπά υπουργεία που θα εισάγουν νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Έχει ήδη ζητηθεί ο ορισμός μελών από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία 
 
Σε συνέχεια της συγκρότησής της, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα.  Ωστόσο λόγω της ανάγκης διϋπουργικού συντονισμού και 
ανταπόκρισης διαφορετικών Υπουργείων για τη σύνταξη του Νομοσχεδίου, παρατηρήθηκε 
μία καθυστέρηση ως προς τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης συγκεκριμένων 
επιμέρους διατάξεων από τα συναρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα γίνονται συναντήσεις με 
τα αρμόδια Υπουργεία και προσδιορισμό των θεσμικών παρεμβάσεων που θα εισάγει ο 
νόμος.  
Για τη διαμόρφωση των βασικών αρχών και θεματικών του προτεινόμενου θεσμικού 
πλαισίου διοργανώθηκε στις 13/10/2016 η ημερίδα "Φέρε μας τις ιδέες σου. Ανοικτή και 
Συμμετοχική Διακυβέρνηση" 
(http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-
%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC) με συμμετοχή φορέων της δημόσιας διοίκησης και της 
Κοινωνίας των Πολιτών. 
Παράλληλα, ζητήθηκε από τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσουν τις 
απόψεις τους ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της διαδικασίας προδιαβούλευσης 
(http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%
CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-
%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%
BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/) 
Τα συμπεράσματα τόσο της ημερίδας όσο και της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι 
διαθέσιμα εδω: http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-
content/uploads/sites/5/2016/09/OpenGovLaw-ConsultationResults-Report-2016.11.pdf) 
Στις 14/9/2017, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα "η ανοιχτή διακυβέρνηση ως στρατηγική 
επιλογή: από το σχεδιασμό ως την υλοποίηση", για την κινητοποίηση της πολιτικής και 
διοικητικής ηγεσίας της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιακών 
παραγόντων, σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των 

http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://www.minadmin.gov.gr/?event=%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/2016/09/23/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-content/uploads/sites/5/2016/09/OpenGovLaw-ConsultationResults-Report-2016.11.pdf
http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin/wp-content/uploads/sites/5/2016/09/OpenGovLaw-ConsultationResults-Report-2016.11.pdf
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δημόσιων φορέων, όπως οι ανοιχτές και συμμετοχικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. 
(http://www.minadmin.gov.gr/?p=24641) 
 
 
 
  

http://www.minadmin.gov.gr/?p=24641
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Commitment 2 Participation in the Assessment of the Public Sector – 
e-goal setting tool & monitoring of the government’s 
work 

Due Date 31/03/2017 

Responsible Unit  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status Partially completed 

Information Yes 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

  

E-goal setting: Α. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού ηλεκτρονικού 
εργαλείου εφαρμογής της Διοίκησης μέσω Στόχων στο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να 
εφαρμοσθεί αποτελεσματικότερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4369/2016). Το υπόψη 
έργο απευθύνεται αρχικά σε οκτώ (8) επιλεγμένες Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς με 
δυνατότητα επέκτασης του συγκεκριμένου εργαλείου σε όλους τους φορείς του Δημοσίου.   
Ειδικότερα, η πράξη αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, πιλοτική λειτουργία 
και υποστήριξη μιας web εφαρμογής, η οποία θα καθοδηγεί τις Δημόσιες Υπηρεσίες και 
τους Φορείς στον σχεδιασμό στόχων, θα επικουρεί στη λήψη απόφασης και θα καταγράφει 
τη στοχοθεσία και την ανάπτυξη αποδοτικών ροών δράσεων, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 
της Διοίκησης, μέσω της διασύνδεσης αυτών και της αποφυγής επικαλύψεων. Κατά αυτό 
τον τρόπο εισάγονται νέες διοικητικές πρακτικές και διαχειριστικές έννοιες (επίτευξη 
στόχων, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα κτλ.) για το δημόσιο τομέα.   
  
Συνολικά το έργο επιχειρεί μια οριζόντια επιχειρησιακή παρέμβαση, αξιοποιώντας ως μέσο 
ένα ΟΠΣ, προκειμένου να αποτυπώνεται η επίδοση των φορέων της δημόσιας διοίκησης 
μέσω της επίτευξης των στόχων τους και της μέτρησης των αποτελεσμάτων τους στη βάση 
καθορισμένων δεικτών. Με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά επιχειρείται η δημιουργία ενός 
μόνιμου μηχανισμού συνεχούς καταγραφής των επιδιωκόμενων στόχων και 
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων υλοποίησης των φορέων της δημόσιας διοίκησης.  
  
Ως κυριότερα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση της Έργου καταγράφονται α) η 
αύξηση της αποτελεσματικότητας του φορέα, καθώς με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων 
στελεχών και του προσωπικού σε όλα τα ιεραρχικά στάδια καθορισμού της στοχοθεσίας 
εργάζονται όλοι μαζί αρμονικά για την επίτευξη κοινών σκοπών σε ένα κλίμα ανοικτής 
επικοινωνίας, όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις δομούνται στη βάση της υπευθυνότητας, της 
συλλογικότητας, της λήψης πρωτοβουλιών και της αφοσίωσης στους στόχους της 
οργάνωσης και β)  η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της Δημόσιας Διοίκησης, 
καθώς η υιοθέτηση κατάλληλων ηλεκτρονικών εργαλείων υποστήριξης για την ανάπτυξη 
και εφαρμογή μεθοδολογίας "διοίκησης μέσω στόχων", μέτρησης της διοικητικής 
ικανότητας, ελέγχου και βελτίωσης αυτής θα παρέχει στους πολίτες, μέσα από τη 
δημοσίευση των Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων κάθε φορέα, γνώση της 
λειτουργίας των υπηρεσιών και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών. 
  
Β.  Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ ΕΚΤΠΡ/ Φ.5/1/21619/4-7-2017 Διακήρυξη περί της 
διενέργειας Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή 
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αναδόχου για τo έργο με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ηλεκτρονική Στοχοθεσία», με 
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 12/7/2017 και καταληκτική ημερομηνία 
25/8/2017. Ο υπόψη διαγωνισμός βρίσκεται στην φάση ανακήρυξης αναδόχου, 
προκειμένου εν συνεχεία να ακολουθήσει η κατάρτιση και η υπογραφή της Σύμβασης 
Υλοποίησης του Έργου. 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: Η χρονική διάρκεια του έργου προβλέπεται σε 24 μήνες 
από την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. 
  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ / ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: 
http://www.minadmin.gov.gr/?p=23706 - Στην ιστοσελίδα της υπηρεσία μας βρίσκεται 
αναρτημένη η Διακήρυξη του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο 
του έργου «Ηλεκτρονική Εφαρμογή «Ηλεκτρονική Στοχοθεσία».  

http://www.minadmin.gov.gr/?p=23706
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Commitment 3 Publicity of Organisational Charts & Entities of the 
Public Sector 

Due Date 30/12/2017 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On Schedule 

Information  Yes 

 
 
Α. Κατά τον παρόντα χρόνο τα οργανογράμματα λειτουργίας, όπως αυτά προκύπτουν από 
τις οικείες οργανικές διατάξεις (νομοθετικές ή κανονιστικές) της κάθε υπηρεσίας και φορέα 
του Ελληνικού Δημοσίου, ανευρίσκονται, σε πολλές περιπτώσεις, αναρτημένα στον 
ιστότοπο της κάθε υπηρεσίας/φορέα, ενέργεια όμως που αφενός εναπόκειται στην 
αποκλειστική βούλησή τους και αφετέρου χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενιαίου και 
συγκεκριμένου τύπου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην παρουσιάζονται πλήρη και 
αναλυτικά στοιχεία. 
 
 Β. Προς την κατεύθυνση θεσμοθέτησης ενός δεσμευτικού πλαισίου και ενός κοινού 
προτύπου δημοσίευσης των οργανογραμμάτων σε όλο το Δημόσιο ψηφίστηκε ο Ν. 
4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016), στις διατάξεις του άρθρου 16 "Ψηφιακό Οργανόγραμμα 
της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης" του οποίου ορίστηκαν τα ακόλουθα: 
    
 «1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων 
του Δημοσίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 (*). Το Οργανόγραμμα 
περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε 
οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε 
οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη 
μονάδα στην οποία υπηρετεί. 
 
2. Το Οργανόγραμμα τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και την ευθύνη της διαχείρισης της 
υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ την ευθύνη της 
καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις 
Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης. 
 
3. Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην 
κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται εντός ενός (1) 
μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου(**).» 
 
  
(*) Άρθρο 3 –« Έκταση  εφαρμογής» - Yπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του 
Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ) α΄ και 
β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου  (ν.π.δ.δ.), καθώς και των νομικών 
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προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως 
εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης. 
  
 (**) Η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί. 
  
Γ. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για την δημιουργία και διαχείριση του 
Ψηφιακού Οργανογράμματος υλοποιείται ειδική εφαρμογή, η οποία θα ενταχθεί στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ). Πιο συγκεκριμένα: 
 
α) στις 15/5/2017 εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ Φ.520/1/15811 Διακήρυξη περί της 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με 
τίτλο «Υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και Ψηφιακών Οργανογραμμάτων 
Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού 
Δημοσίου» και 
β) στις 25/8/2017 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ και της εταιρείας   με διακριτικό τίτλο “01 SOLUTIONS HELLAS ΕΠΕ” με 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση στο σύστημα της Απογραφής υποσυστήματος 
διαχείρισης οργανογραμμάτων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Βάσει της υπόψη 
εφαρμογής, όταν αυτή ολοκληρωθεί, θα μπορεί ο κάθε χρήστης να έχει πλήρη και 
εμπεριστατωμένη γνώση  του οργανογράμματος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας και φορέα 
του ελληνικού δημοσίου. 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: Συμπεριλαμβανομένης και της Φάσης της Συντήρησης, 
που ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 12 μήνες και η οποία αφορά στην 
παροχή από τον ανάδοχο υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών με τήρηση εγγυημένου 
επιπέδου υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης, το έργο ολοκληρώνεται στις 24/8/2018. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:Σύμβαση για την υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας και Ψηφιακών Οργανογραμμάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 
  
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: α) http://www.minadmin.gov.gr/?p=22545 - Στην ιστοσελίδα της 
υπηρεσία μας βρίσκεται αναρτημένη η Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
στο πλαίσιο του έργου ««Υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και Ψηφιακών 
Οργανογραμμάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Ελληνικού Δημοσίου» και 
 
β)https://apografi.gov.gr/index.php/esk/36-digorgan.html - Στην ιστοσελίδα του Μητρώου 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου «ΑΠΟΓΡΑΦΗ» και πιο συγκεκριμένα στο 
θεματικό αντικείμενο «ΕΣΚ – Κινητικότητα» υφίσταται πεδίο με τίτλο «Ψηφιακό 
Οργανόγραμμα», με περιεχόμενο την παράθεση αφενός του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου και αφετέρου υφιστάμενων μέχρι στιγμής οργανογραμμάτων Υπουργείων. 
 
Το οργανόγραμμα αποτελεί μια σχηματική απεικόνιση σε δενδροειδή μορφή (tree view) της 
οργανικής δομής και της κατανομής του προσωπικού, στην οποία ειδικότερα θα 
αποτυπώνεται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των υπηρεσιών και φορέων του 

http://www.minadmin.gov.gr/?p=22545
https://apografi.gov.gr/index.php/esk/36-digorgan.html
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Ελληνικού Δημοσίου, με συνάρτηση κάθε οργανικής μονάδας με την ιεραρχικά ανώτερή της 
και κάθε υπαλλήλου με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί. 
  
Η δυνατότητα πρόσβασης του κάθε ενδιαφερόμενου στο οργανόγραμμα λειτουργίας των 
υπηρεσιών και φορέων της Ελληνικής Διοίκησης βάσει ενός ενιαίου και κοινού προτύπου 
στο οποίο θα υφίστανται και στοιχεία ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα 
διευκολύνει αναμφισβήτητα την επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες, ενισχύοντας 
την διαφάνεια και τη λογοδοσία του Δημοσίου. 
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Commitment 4 Accountability and Settlement of Disputes between the 
citizens and the Public Sector 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On Schedule 

Information  Yes 

 
Στο πλαίσιο της συμμετοχής  της Πολιτείας στην «Πρωτοβουλία για την Ανοικτή 
Διακυβέρνηση» και της υλοποίησης του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή 
Διακυβέρνηση, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής λογοδοσίας και 
καθιέρωσης διαδικασιών επίλυσης  διαφορών μεταξύ των πολιτών και του Δημοσίου, 
διοργανώθηκε στο χώρο του Impact Ηub Athens, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, εκδήλωση 
– συζήτηση για τη νομοθετική ρύθμιση της Διαμεσολάβησης, ως διαδικασίας επίλυσης 
διαφορών μεταξύ πολιτών και Δημοσίου και συγκεντρώθηκαν αρχικές ιδέες και σκέψεις 
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%C
F%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/  

 

  

https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
https://athens.impacthub.net/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83/
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Commitment 5 Guide and Standardization for the provision of 
Services & for Procedures per Service/entity 

Due Date 30/06/2017, constant updating 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status Partially completed 

Information  Yes 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
Η ένταξη διαδικασιών στα ΚΕΠ πραγματοποιείται μέσω υπογραφής Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθύλην 
αρμόδιου Υπουγείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002. 
Με τις εν λόγω ΚΥΑ καθορίζεται επακριβώς ο τύπος αίτησης και τα απαιτούμενα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει έκαστη διαδικασία. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 
Η ένταξη διαδικασιών στα ΚΕΠ είναι συνεχιζόμενη διαδικασία και προστίθενται περιοδικά 
νέες με βάσει τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών και τις διοικητικές και τεχνικές 
δυνατότητες των ΚΕΠ προκειμένου να υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες πολιτικές εκάστοτε 
Υπουργείου. 
Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στα ΚΕΠ πάνω από 1000 διαδικασίες για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών. 
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: 
Στην ιστοσελίδα www.ermis.gov.gr περιέχεται το σύνολο του πληροφοριακού υλικού και 
των εντύπων όσων διαδικασιών έχουν ενταχθεί για διεκπεραίωση μέσω των ΚΕΠ.  
Είναι προφανές ότι η ακολουθούμενη διαδικασία ένταξης διαδικασιών στα ΚΕΠ και η 
δημοσιοποίηση της σχετικής πληροφορίας συμβάλει στη μείωση της ταλαιπωρίας των 
πολιτών με πολλαπλούς τρόπους όπως: 
Εκ των προτέρων ενημέρωση του πολίτη για τις απαιτήσεις κάθε διαδικασίας 
Ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου μέσω αποτύπωσης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και κάθε άλλης διοικητικής απαίτησης για τη διεκπεραίωση έκαστης 
διαδικασίας 
Διευκόλυνση μέσω της Online εξυπηρέτησης για όσες διαδικασίες παρέχονται ηλεκτρονικά 
μέσω διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των καθύλην αρμόδιων φορέων. 
  
B.               ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 
Ένταξη (411) διαδικασιών παροχής υπηρεσιών στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των (54) 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ), καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πύλης Ermis-EU-GO.  
Οι διαδικασίες αυτές εμπίπτουν στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά, η οποία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με τη ψήφιση του ν. 3844/2010 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α΄/3.05.2010). 
Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ είχε/έχει ως στόχο την άρση των εμποδίων στις συναλλαγές στον 
τομέα των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), μέσω: 
 
-         της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών των παρόχων υπηρεσιών, με την 
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αναθεώρηση και απλούστευση όλων των συστημάτων χορήγησης αδείας που αφορούν 
στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
-         της σύστασης και λειτουργίας Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) για τους 
παρόχους και τους αποδέκτες υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν ηλεκτρονικά και από 
απόσταση για την παροχή πληροφοριώνκαι υποστήριξηςόσον αφορά τις διοικητικές 
διαδικασίες και διασφάλιση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των εν λόγω διαδικασιών,  
-         της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν υπηρεσίες, και  
-         της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 
Μέσω εκατόν είκοσι (120) και πλέον κανονιστικών πράξεων (ΚΥΑ) μεταξύ του πρ. Υπουργού 
ΔΙ.Μ.Η.Δ. και των συναρμοδίων υπουργών, εντάχθηκαν στην πύλη Ermis-EU-GO, οι 
ανωτέρω διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 
Σήμερα το Υπουργείο διατηρώντας το συντονιστικό του ρόλο στην εφαρμογή της Οδηγίας 
2006/123/Ε.Κ, μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της ορθής εφαρμογής της 
Οδηγίας καθώς και η καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού και των φυσικών ΚΕΠ -Ε.Κ.Ε.. Στο 
πλαίσιο αυτό παρεμβαίνει σε περιπτώσεις εντοπισμού μονομερούς τροποποίησης των 
απαιτήσεων αδειοδότησης από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, δίνει απαντήσεις ή 
δρομολογεί μεμονωμένα ερωτήματα πολιτών της Ε.Ε. που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών 
και αναζητά λύσεις για λειτουργικά ζητήματα των Ε.Κ.Ε.. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 
Έχει ολοκληρωθεί. Δεδομένου του διαρκούς ελέγχου της Ε.Ε. για την ορθή εφαρμογή της 
Οδηγίας των υπηρεσιών στα κράτη – μέλη της, η συνεχής παρακολούθηση της ορθής 
διεκπεραίωσης των σχετικών με παροχή υπηρεσιών διαδικασιών κρίνεται πάντα 
επιβεβλημένη.    
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ και ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: 
Στην Ελλάδα, το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης είναι το EU-GO, το οποίο είναι προσβάσιμο 
από το διαδικτυακό τόπο www.ermis.gov.gr. και αποτελεί το «μοναδικό σημείο επαφής», 
που θέτει ως προϋπόθεση η εν λόγω οδηγία. 
Είναι προφανές ότι η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από το εν λόγω  «μοναδικό 
σημείο επαφής», συμβάλει στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών με πολλαπλούς 
τρόπους όπως: 
-        εκ των προτέρων ενημέρωση του πολίτη για τις απαιτήσεις κάθε διαδικασίας 
-        ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου μέσω αποτύπωσης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και κάθε άλλης διοικητικής απαίτησης για τη διεκπεραίωση 
έκαστης διαδικασίας (προτυποποίηση διαδικασιών) 
-        διευκόλυνση από την εξ αποστάσεως υποβολή αίτησης, χωρίς την απαίτηση φυσικής 
παρουσίας. 
  
Επίσης, συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση της διαφθοράς, διότι: 
·      δεν επιτρέπει την αντιφατική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων σε όμοιες περιπτώσεις 
αιτημάτων των πολιτών, καθώς απαιτεί εκ των προτέρων σχεδιασμό και κατηγοριοποίηση 
όλων των περιπτώσεων που εντάσσονται στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη 
διοικητική διαδικασία.  
·      δεν επιτρέπει τη φυσική επικοινωνία τον πολιτών με τους δημόσιους λειτουργούς που 
επεξεργάζονται τα εν λόγω αιτήματα. 
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Commitment 6 Improvement of Open Deliberation Procedure 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  National School of Public Administration and Local 
Government 

Status Partially completed 

Information  Yes 

 

 Yπάρχει Κώδικας-μεθοδολογία διαβούλευσης, αποτυπώνεται ανοικτά σε όλους και 

τηρείται πιστά από όλους τους επισπεύδοντες φορείς στον 

σύνδεσμο http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B

4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%8

3%CE%B5%CF%89%CE%BD 

   Έχουν γίνει προσπάθειες ανάδειξης καλών πρακτικών, στα πλαίσια τελικών 

εργασιών σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ στην ιστοσελίδα. Αναφέρονται οι σχετικοί τίτλοι: 

I.            Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

  II.            ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΑΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

  III.            Εξόρυξη γνώμης και ανάλυση συναισθήματος των πολιτών στα πλαίσια 

της Ανοικτής Διακυβέρνησης με χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης και 

Γλωσσικής Τεχνολογίας 

 IV.            Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης-Διεθνής Εμπειρία και Πλαίσιο 

Αξιολόγησης 

  V.            Δημόσια Διαβούλευση με χρήση τεχνολογιών Web 2.0: η ελληνική 

περίπτωση 

 VI.            Αποτύπωση της κοινής γνώμης όπως αυτή διαμορφώνεται στα πλαίσια 

της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 Ενέργειες είναι σε εξέλιξη σχετικά με τη διασύνδεση της πραγματοποιηθείσας 

διαβούλευσης με τον ψηφισμένο νόμο: Επικοινωνία με τη Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής, μέσα από την γνωριμία μας  με 

στέλεχός της, στo πλαίσιο της ομάδας OGP, ώστε να επιλυθεί τεχνικά σε πρώτη 

φάση η διασύνδεση. Στην διαδικασία διαβούλευσης ζητούμε από τους 

http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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επισπεύδοντες φορείς να μας αποστείλουν το τελικό κείμενο και έχουμε 

ανταπόκριση τελευταία. 

   Υπάρχει πρότυπο έκθεσης διαβούλευσης στην σελίδα 

(http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9

%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%8

3%CE%B5%CF%89%CE%BD) 

 Τρεις εκπαιδευτικές δράσεις στην ανάρτηση διαβουλεύσεων από τους 

επισπεύδοντες φορείς και έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 30 άτομα. 

  Μέσα από τον ιστότοπο του opengov.gr και από την σελίδα του 

ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr, έχουν γίνει προσπάθειες ενημέρωσης και κινητοποίησης των 

πολιτών. 

        

  

http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.opengov.gr/home/services/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.ekdd.gr/
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Commitment 7 National Register of Line Managers of the Public 
Administration (Register) 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On schedule 

Information  Yes 

1.      Η συγκρότηση του προβλεπόμενου στις σχετικές διατάξεις του ν. 4369/2016 Ειδικού 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής 
των  Διοικητικών και Αναπληρωτών  Διοικητικών Γραμματέων Διοικητικών και 
Αναπληρωτών  Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών 
Γραμματέων, εξασφαλίζει την αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων που θα στελεχώσουν 
τις εν λόγω θέσεις.  
2.      Η αποπολιτικοποίηση της διοίκησης εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι στις άνω θέσεις 
δεν θα γίνεται πλέον απευθείας διορισμός προσώπου που υποδεικνύεται από το μέλος της 
Κυβέρνησης, αλλά κατόπιν αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής υποψηφίων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για την επιλογή τους στις θέσεις αυτές.  
3.       Η ανοικτή διακυβέρνηση ενισχύεται από τη διαφάνεια και την ανοικτή πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στα προσόντα των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο, 
από τη διαδικασία επιλογής τους καθώς και από τις σαφείς αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 
που έχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 
81/2017. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διασφάλιση της συνέχειας της Δημόσιας 
Διοίκησης όσον αφορά το ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο της ιεραρχίας, το οποίο 
αποσυνδέεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, με επιλογή των στελεχών για τις 
κορυφαίες θέσεις της Διοικητικής  ιεραρχίας με αξιοκρατικά κριτήρια, δίνοντας έμφαση στη 
λογοδοσία, την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 
Διοίκησης και της ανοιχτότητας στη διακυβέρνηση.  
Περαιτέρω: 
- Εκδόθηκε το Π.Δ. 81/2017 (Α΄ 113/4-8-2017) «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των 
Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και 
Ειδικών Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών». 
- Με πρόσφατες διατάξεις του ν. 4464/2017 (άρθρο τρίτο παρ.1) και ν. 4472/2017 (άρθρο 
99), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4369/2016, οι οποίες αφορούν στη 
σύσταση και συγκρότηση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ), 
προκειμένου η λειτουργία του να καταστεί περισσότερο λειτουργική.  
- Το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας  Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 1 και 3, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από 08.07.2016 σε λειτουργία το Εθνικό 
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), το οποίο τηρείται 
ηλεκτρονικά από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Έχουν ήδη εγγραφεί 1457 
υποψήφιοι, σύμφωνα με την από 20/6/2017 τελευταία επικαιροποίηση του Μητρώου από 
το ΑΣΕΠ.  
- Έως τέλος Σεπτεμβρίου 2017: Προκήρυξη  όλων των θέσεων Διοικητικών και 
Αναπληρωτών  Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών 
Γραμματέων (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 όπως ισχύει),  
-Έως 31.12.2017: ολοκλήρωση της πλήρωσης των θέσεων των Διοικητικών και 
Αναπληρωτών  Διοικητικών Γραμματέων Διοικητικών και Αναπληρωτών  Διοικητικών 
Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων.   
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Commitment 8 Implementation of the assessment of employees and 
services and control methods 

Due Date 30/06/2017 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

 
Με τις διατάξεις  του ν. 4369/2016 εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης. Βάσει των 
διατάξεων αυτών: 
-         Εκδόθηκε η προβλεπόμενη κανονιστική απόφαση περί καθορισμού της μορφής και 
του περιεχομένου των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης 
(ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/ΟΙΚ.32768/22.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4434) 
-         Εκδόθηκαν οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των 
διατάξεων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. 
-         Εκδόθηκαν εγκύκλιες οδηγίες για την παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης 
των δημοσίων υπαλλήλων  
-         Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 συνιστάται Διεύθυνση 
Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης, με αποστολή 
την παρακολούθηση και διαχείριση στατιστικών δεδομένων για την αξιολόγηση, την 
παρατήρηση συστηματικής εμφάνισης ακραίων τιμών στα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης  και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων. Η εν λόγω οργανική μονάδα 
συμπεριλαμβάνεται ήδη και στις υπό δημοσίευση σχετικές οργανικές διατάξεις του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις οποίες καθορίζεται η οργανωτική της δομή 
καθώς και οι αρμοδιότητές της.  
-         Το έργο της εν λόγω οργανικής μονάδας καθώς και του Παρατηρητηρίου της 
Δημόσιας Διοίκησης θα είναι απτό με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δημοσίων 
υπαλλήλων κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.  
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Commitment 9 Implementation of a System for the Selection of 
Managers 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Ministry of Administrative Reconstruction, Secretary 
General Office 

Status On schedule 

Information  Yes 

 
 
Με τις διατάξεις του Μέρους Δ’  του ν. 4369/2016 αντικαθίστανται τα άρθρα 84, 85, και 86 
του Υπαλληλικού Κώδικα και 87, 88 και 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων που αφορούν στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των 
Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Το σύστημα επιλογής που εισάγεται με τις 
προαναφερθείσες διατάξεις έχει ως  κύριο ουσιώδες γνώρισμα την πρόβλεψη τεσσάρων 
ομάδων κριτηρίων, ήτοι τυπικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, αξιολόγηση και δομημένη 
συνέντευξη.  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί μείζον ζήτημα για τη δημόσια διοίκηση η στελέχωση της 
διοικητικής ιεραρχίας με αξιοκρατικά κριτήρια και σύγχρονες μεθόδους  που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κράτους και της κοινωνίας, ώστε να μεγιστοποιείται η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της, αποτελεί βασικό στόχο η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος επιλογής 
Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Επιπροσθέτως, βασικό στόχο της εφαρμογής του εν 
λόγω συστήματος αποτελεί η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη 
Δημόσια Διοίκηση, μέσω των ανοιχτών και δημοσιευτέων ηλεκτρονικά διαδικασιών για τις 
επιλογές αυτές. 
  
Κατόπιν των ανωτέρω:  
  
·        Με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23-9-2016 (ΑΔΑ 94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ) υπουργική 
απόφαση ορίστηκαν τα Μέλη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) το 
οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, 
αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και 
Ν.Π.Δ.Δ. (παρ. 1 του αρ. 86 του Υ.Κ όπως ισχύει) 
·        Εκδόθηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/ΟΙΚ.32096/16.12.2016 (Β΄ 4123) Υπουργική 
απόφαση, η οποία αφορά στη Διεξαγωγή της Δομημένης Συνέντευξης κατά την επιλογή 
προϊσταμένων. 
·        Καταρτίστηκε το Εγχειρίδιο – Οδηγός για την διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης 
κατά την επιλογή προϊσταμένων.  
·        Εκδόθηκε προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης των Υπουργείων (σχετική προκήρυξη ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21.4.2017, 
ΑΔΑ Ψ3ΚΨ465ΧΘΨ-16Ξ). 
·        Έως 31.10.2017 αναμένεται η ολοκλήρωση της επιλογής και της τοποθέτησης των 
υποψηφίων στις προαναφερόμενες προκηρυχθείσες θέσεις ευθύνης 
·        Έως τέλος 2017: Έκδοση προκηρύξεων για τις τομεακές Γενικές Διευθύνσεις 
Υπουργείων  και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης αυτών. 
·        Ιανουάριος 2018:  
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α) Συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης 
β) Προκήρυξη θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης 
·        Μάρτιος 2018: 
 α) Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων  
β) Προκήρυξη θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων  
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http://archaeocadastre.culture.gr/thematicmaps/greece_o.html και η αντίστοιχη πύλη του 

έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου 

Μνημείων» θα δοθούν προς χρήση και θα αρχίσουν σταδιακά να προβάλλουν και να 

διαθέτουν τις απαραίτητες και προβλεπόμενες από τον σχεδιασμό πληροφορίες και 

δεδομένα. 

  

Commitment 11 Provision of Open Cultural Data 

Due Date 30/06/2018 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs  

Status Completed 

Information  Yes  

http://archaeocadastre.culture.gr/thematicmaps/greece_o.html
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Στο πλαίσιο της σχετικής δέσμευσης που αφορά τη διάθεση πληροφοριών 

γεωπληροφοριακής υποδομής θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που αφορούν τον 

τομέα της ναυτιλίας, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν σύνολα δεδομένων που 

αποτυπώνουν απαγορευμένες περιοχές αλιείας στους ακόλουθους συνδέσμους των 

ιστοσελίδων του φορέα μας: 

http://www.hcg.gr/node/15267 

https://www.yen.gr/geochorika-dedomena-nautilias 

καθώς και στο data.gov.gr στη θυρίδα του φορέα μας: 

http://data.gov.gr/dataset/apagoreymenes-perioxes-alieias 

 
 
  

Commitment 12 Geospatial Maritime Data 

Due Date 30/06/2017 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs  

Status Completed 

Information  Yes  

http://www.hcg.gr/node/15267
https://www.yen.gr/geochorika-dedomena-nautilias
http://data.gov.gr/dataset/apagoreymenes-perioxes-alieias
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Commitment 13 Ship/Company and Seafarer Registers 

Due Date 30/12/2017 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs 

Status Delayed 

Information  Yes  

 
 
Η δέσμευση 13 συνδέεται με το υποέργο 1 "Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες ...κλπ" που βρίσκεται υπό υλοποίηση. Το εν 
λόγω Υποέργο 1, που είχε ενταχθεί αρχικά να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘’ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ’’ του ΕΣΠΑ 2007-2014, λόγω μη έγκαιρης υλοποίησής του εντός της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου μεταφέρθηκε στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα" (Μ.Δ.Τ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών 
μεταφοράς του εν λόγω έργου στην νέα προγραμματική περίοδο είχε ως αποτέλεσμα να 
επηρεαστούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του. Ως εκ τούτου, τα αναφερόμενα 
ορόσημα 13.1 & 13.2 (για τη δέσμευση 13) τροποποιούνται με εκτιμώμενο ορίζοντα 
ολοκλήρωσής τους τα τέλη Ιουνίου 2018. 
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Commitment 14 Marine and Maritime Activity 

Due Date 30/12/2017 

Responsible  Ministry of Maritime Affairs 

Status Delayed 

Information  Yes  

 
Η δέσμευση 14 συνδέεται με το υποέργο 1 "Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες ...κλπ" που βρίσκεται υπό υλοποίηση. Το εν 

λόγω Υποέργο 1, που είχε ενταχθεί αρχικά να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘’ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ’’ του ΕΣΠΑ 2007-2014, λόγω μη έγκαιρης υλοποίησής του εντός της 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου μεταφέρθηκε στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα" (Μ.Δ.Τ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών 

μεταφοράς του εν λόγω έργου στην νέα προγραμματική περίοδο είχε ως αποτέλεσμα να 

επηρεαστούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του. Ως εκ τούτου, τα αναφερόμενα 

ορόσημα 14.1 & 14.2 (για τη δέσμευση 14) τροποποιούνται με εκτιμώμενο ορίζοντα 

ολοκλήρωσής τους τα τέλη Ιουνίου 2018. 
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Commitment 15 Public Property Open Data 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  General Secretariat of Public Property and General 
Secretariat of Informational Systems & Management 
Support of Ministry of Finance 

Status Completed 

Information  Yes  

 
Decision ΩΣΞΚΗ-2Ρ3.pdf 
 
  

https://app.asana.com/app/asana/-/download_asset?asset_id=387741451456336
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Commitment 16 KPI’s for the implementation of Public and EU Financed 
Projects 

Due Date 29/12/2018 

Responsible  Ministry of Economy, Development and Tourism. 
Public Secretariat of Public Investments and NSRF. 

Status On Schedule 

Information  Yes  

 
α). Οι δείκτες ως κωδικοποίηση είναι ολοκληρωμένοι και έχουν εισαχθεί στην βάση 

δεδομένων του ΕΣΠΑ (βλέπε αρχείο). Είναι διαθέσιμοι στο www.ops.gr 

β). Δεδομένα δεικτών (πρωτογενή - δείκτες εκροών) έχουν ξεκινήσει να εισάγονται στην 

βάση. Τα δεδομένα των δεικτών εκροών θα είναι διαθέσιμα στο κοινό από την σελίδα 

ανοιχτών δεδομένων (http://anaptyxi.gov.gr) πχ 

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

Σε αυτή την φάση δεν έχει υλοποιηθεί η ανοιχτή διαθεσιμότητα των δεικτών των έργων.  

γ) Σημασία όμως για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η δέσμευση είναι δύο ζητήματα: α) να 

έχουμε διαθέσιμους δείκτες αποτέλεσματος (impact KPI) που υπάρχουν ως κωδικοποίηση 

αλλά δεν έχουν γεμίσει ακόμα και β) να τους συνδέσουμε με τα στατιστικά δεδομένα της 

στατιστικής υπηρεσίας.  

δ) Αναφορικά με την Στατιστική Αρχή έχει διαμορφωθεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας 

(βλέπε επισυναπτόμενο)  

ε) Τέλος εκκρεμεί η υλοποίηση (διασύνδεση) των δύο συστημάτων ώστε τα δεδομένα 

(δείκτες έργων και στατιστικά) να διασυνδεθούν και να δώσουν την κατάλληλη πληροφορία 

στους πολίτες. Η υλοποίηση έχει προγραμματιστεί στο έργο για την αναδιαρμόφωση του 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα. 

 
  

http://www.ops.gr/
http://anaptyxi.gov.gr/
http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects
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Έχει γίνει υλοποίηση μέρους του συστήματος και στο παρόν χρονικό σημείο 
χρησιμοποιείται εσωτερικά εντός του υπουργείου για την εξαγωγή στατιστικών και 
στοιχείων των πανελλαδικών εξετάσεων. 
  

Commitment 17 Data and Statistics for Greek National Exams 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Ministry of Education, Research and Religious Affairs 

Status Partially Completed 

Information  Yes 
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Στόχος της παρούσας δέσμευσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο πολίτη 
ή στην ενδιαφερόμενη εταιρεία να καταχωρεί ηλεκτρονικά το αίτημά του και να 
ενημερώνεται με τρόπο αυτοματοποιημένο (είτε με την χρήση SMS είτε με την χρήση e-
mail ανάλογα με την επιθυμία του) για την τελική έκβασή του. 
Η ανωτέρω δέσμευση ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος 
https://mydocs.minedu.gov.gr/ . Η ανωτέρω υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων 
προσφέρει τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση των 
υποθέσεων του πολίτη με το Υπ.Π.Ε.Θ. Αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου Πληροφορικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΠΣΗΔΕ) του Υπουργείου. 
 

  

Commitment 18 Protocol Digitization 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Ministry of Education, Research and Religious Affairs 

Status Completed 

Information  Yes 

https://mydocs.minedu.gov.gr/
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Commitment 21 Provision of Open Data For Justice 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Ministry of Justice, Transparency and Human Rights 

Status Partially completed 

Information  Yes 

 
 
Αντιμετώπιση τεχνικών εμποδίων - υλοποίηση δέσμευσης 
 
Η συγκεκριμένη υπο-δέσμευση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018. 
Στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων 
Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.) παρέχεται η δυνατότητα ανάρτησης δικαστικών 
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και των Διοικητικών Δικαστηρίων, στις 
οποίες έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος μέσω της διαδικτυακής πύλης 
(www.adjustice.gr).  
Συγκεκριμένα: 
- Στη διαδρομή «Υπηρεσίες - Αναζήτηση Νομολογίας» της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης 
προβάλλονται μέσω κριτηρίων αναζήτησης τα στοιχεία (μεταδεδομένα) των αποφάσεων 
του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων (π.χ. Δικαστήριο, Τμήμα, Κατηγορία Απόφασης, 
Αρ. Απόφασης, Ημ/νία Δημοσίευσης, Κατηγορία Εισ. Δικογράφου, Σύνθεση, Αριθμός ECLI, 
Αιτών, Καθ’ ού).  
- Στη διαδρομή «ΣτΕ - Επικαιρότητα - Αποφάσεις ΣτΕ» της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης 
αναρτάται ανωνυμοποιημένο ένα μεγάλο τμήμα των αποφάσεων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με τη συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΤΝΠ “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ”).  
- Στη διαδρομή «Διοικητικά Δικαστήρια - Δικαστήρια -Κεντρικής Μακεδονίας - Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης - Επικαιρότητα - Αποφάσεις» της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, 
ήδη, μετά την θέση σε λειτουργία του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, έχει προχωρήσει στην ανωνυμοποίηση και ανάρτηση σημαντικών 
αποφάσεών του. 
Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται, εντός του επικείμενου δικαστικού έτους, να κινηθούν 
και τα λοιπά Διοικητικά Δικαστήρια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάρτηση στην 
πύλη του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. και η ελεύθερη πρόσβαση, τουλάχιστον, στις πλέον σημαντικές 
δικαστικές αποφάσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης. 
 
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντιμετώπιση τεχνικών εμποδίων-υλοποίηση δέσμευσης 
 
Η συγκεκριμένη υπο-δέσμευση έχει ολοκληρωθεί. 
Μέσω της επιλογής «Τράπεζα Νομικού Περιεχομένου» της διαδικτυακής πύλης 
www.elsyn.gr, κάθε ενδιαφερόμενος χρησιμοποιώντας για την πιστοποίησή του τους 
προσωπικούς κωδικούς του taxisnet, αποκτάει πρόσβαση μέσω κριτηρίων αναζήτησης, στα 
στοιχεία (μεταδεδομένα) (π.χ. Τύπος Εγγράφου, Α/Α Εγγράφου, Έτος Εγγράφου) και στο 
ανωνυμοποιημένο περιεχόμενο των εγγράφων της Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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Αντιμετώπιση τεχνικών εμποδίων - Υλοποίηση έργου «Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού 
Τομέα για την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων 
(ΣΔΙΤ)» 
 
H συγκεκριμένη υπο-δέσμευση έχει ολοκληρωθεί. 
 
Στη διαδικτυακή πύλη (www.ospd.gr), που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Σύμπραξη 
Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα για την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση 
Πρακτικών Συνεδριάσεων (ΣΔΙΤ)», ακολουθώντας τη διαδρομή «Υπηρεσίες - Αναζήτηση 
πρακτικού με κωδικό πρόσβασης», οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ανακτήσουν 
τα πρακτικά της υπόθεσής τους μέσω προσωρινού κωδικού πρόσβασης. 
 
Αντιμετώπιση τεχνικών εμποδίων - Υλοποίηση έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-
ΠΠ)» - Δημιουργία υποδομών διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με φορείς 
 
Η συγκεκριμένη υπο-δέσμευση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)», το οποίο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τέλη του τρέχοντος έτους, παρέχεται, μέχρι στιγμής, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης του έργου (www.solon.gov.gr) η δυνατότητα ενημέρωσης α) για την πορεία της 
υπόθεσης από τους έχοντες έννομο συμφέρον και β) για τα πινάκια των επόμενων 15 
ημερών, για τα δικαστήρια και τις διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα και 
συγκεκριμένα: 
·        Πολιτική ροή στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Πειραιά, Πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών, 
Πρωτοδικείο και Εφετείο Χαλκίδας. 
·        Πολιτική ροή στα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιά, Αχαρνών, Αμαρουσίου, Ιλίου, 
Κρωπίας, Λαγκαδά, Λαυρίου, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, Χαλανδρίου, Καλλιθέας, 
Μαραθώνα, Ελευσίνας και Ν. 4055 στα Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας. 
Σταδιακά επεκτείνονται οι ανωτέρω διαδικασίες και σε λοιπά Δικαστήρια των Εφετειακών 
Περιφερειών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και θα ενεργοποιηθούν και 
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως αιτήσεις για πιστοποιητικά και ηλεκτρονική κατάθεση 
δικογράφων. 
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Τα Δικαστήρια υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΥΔΔΑΔ τους στατιστικούς 
πίνακες για το α’ εξάμηνο του 2016 συμπληρωμένους 
 
Η αποστολή των πινάκων  και η συμπλήρωση  των στοιχείων για την πολιτική διαδικασία 
πραγματοποιείται  από την 1-1-2016 ανά τρίμηνο, με εξαίρεση το 2016, που λόγω έκτακτων 
συνθηκών (κυρίως λόγω της παρατεταμένης αποχής των δικηγόρων), η συλλογή των 
στοιχείων πραγματοποιήθηκε ως εξής: α΄εξάμηνο, γ΄τρίμηνο, δ΄τρίμηνο του 2016. 
Η αποστολή των πινάκων και η συμπλήρωση των στοιχείων της ποινικής 
διαδικασίας  πραγματοποιείται  από την 1-1-2016 ανά εξάμηνο. 
 
Το ΥΔΔΑΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης της αναμόρφωσης της διαδικασίας συλλογής 
στατιστικών στοιχείων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, σχεδίασε απλοποιημένους και 
επικαιροποιημένους πίνακες για τη συλλογή των δεδομένων από τα δικαστήρια  και τις 
Εισαγγελίες της Χώρας. 
  
Σχεδιάστηκαν επίσης: α)  αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την παραγωγή 
συγκεντρωτικών στοιχείων, β) έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των συλλεγόμενων 
στοιχείων και γ) οδηγίες ενιαίας συμπλήρωσης των στατιστικών πινάκων από τους 
αρμόδιους δικαστικούς υπαλλήλους 
Στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΑΔ (www.ministryofjustice.gr, Διαδρομή: Οργάνωση Δικαιοσύνης--
> Στατιστικά Στοιχεία της Δικαιοσύνης) αναρτώνται τα στοιχεία, που συλλέγονται από τα 
Δικαστήρια της χώρας, ανά δικαστηριακή βαθμίδα (Ειρηνοδικεία-Πρωτοδικεία και Εφετεία) 
για κάθε περίοδο αναφοράς. 
Στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΑΔ αναρτώνται τα  στοιχεία που συλλέγονται για κάθε περίοδο 
αναφοράς από τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας. 
 
Τα στατιστικά στοιχεία, που θα συγκεντρωθούν από τα δικαστήρια, θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία για συγκεντρωτικά αποτελέσματα και θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο 
του ΥΔΔΑΔ (www.ministryofjustice.gr). 
 
Η αποστολή των πινάκων  και η συμπλήρωση  των στοιχείων για την πολιτική διαδικασία 
πραγματοποιείται  από την 1-1-2016 ανά τρίμηνο, με εξαίρεση το 2016, που λόγω έκτακτων 
συνθηκών (κυρίως λόγω της παρατεταμένης αποχής των δικηγόρων), η συλλογή των 
στοιχείων πραγματοποιήθηκε ως εξής: α΄εξάμηνο, γ΄τρίμηνο, δ΄τρίμηνο του 2016. 
Η αποστολή των πινάκων και η συμπλήρωση των στοιχείων της ποινικής 
διαδικασίας  πραγματοποιείται  από την 1-1-2016 ανά εξάμηνο. 
 
Το ΥΔΔΑΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης της αναμόρφωσης της διαδικασίας συλλογής 
στατιστικών στοιχείων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, σχεδίασε απλοποιημένους και 
επικαιροποιημένους πίνακες για τη συλλογή των δεδομένων από τα δικαστήρια  και τις 
Εισαγγελίες της Χώρας.   

Commitment 22 Enhanced statistical data of justice open to the public 

Due Date 30/09/2016 

Responsible  Ministry of Justice, Transparency and Human Rights 

Status Completed 

Information  Yes 

http://www.ministryofjustice.gr/
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Σχεδιάστηκαν επίσης: α)  αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την παραγωγή 
συγκεντρωτικών στοιχείων, β) έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των συλλεγόμενων 
στοιχείων και γ) οδηγίες ενιαίας συμπλήρωσης των στατιστικών πινάκων από τους 
αρμόδιους δικαστικούς υπαλλήλους. 
Στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΑΔ (www.ministryofjustice.gr, Διαδρομή: Οργάνωση Δικαιοσύνης--
> Στατιστικά Στοιχεία της Δικαιοσύνης) αναρτώνται τα στοιχεία, που συλλέγονται από τα 
Δικαστήρια της χώρας, ανά δικαστηριακή βαθμίδα (Ειρηνοδικεία-Πρωτοδικεία και Εφετεία) 
για κάθε περίοδο αναφοράς. 
Στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΑΔ αναρτώνται τα  στοιχεία που συλλέγονται για κάθε περίοδο 
αναφοράς από τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας. 
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Προωθείται η υλοποίση της δέσμευσης με την ένταξη έργου μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Πολιτικής. Τίτλος Έργου "Ανάπτυξη υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων 
ΥΠΕΝ"  εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 18 μήνες 
  

Commitment 23 Open Provision of Geo-data 

Due Date 30/09/2016 

Responsible  Ministry of Environment & Energy  

Status Delayed 

Information  Yes 
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Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 
Α) αναζήτησε και διασφάλισε πόρους για την υλοποίηση των δράσεων 
Β) αναζήτησε υλοποίηση του έργου μέσω προγραμματικής με φορέα η οποία δεν 
τελεσφόρησε 
Γ) αναζήτησε λύσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ελλάδα προκειμένου να μπορούμε να 
προδιαγράψουμε καλύτερα τα έργα 
Δ) αυτή τη στιγμή αναζητά νέο τρόπο υλοποίησης του έργου  (με ανάδοχο ή 
προγραμματική σύμβαση) 
Ε) οι δεσμεύσεις μπορούν να υλοποιηθούν και να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ως 
Απρίλιο και σε παραγωγική λειτουργία ως Ιούνιο 2018. 

 

  

Commitment 24 Region of Western Macedonia - Open-Participatory 
Budget 

Due Date 30/01/2018 

Responsible  The Region of Western Macedonia 

Status On Schedule 

Information  Yes 
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Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 
Α) αναζήτησε και διασφάλισε πόρους για την υλοποίηση των δράσεων 
Β) αναζήτησε υλοποίηση του έργου μέσω προγραμματικής με φορέα η οποία δεν 
τελεσφόρησε 
Γ) αναζήτησε λύσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ελλάδα προκειμένου να μπορούμε να 
προδιαγράψουμε καλύτερα τα έργα 
Δ) αυτή τη στιγμή αναζητά νέο τρόπο υλοποίησης του έργου  (με ανάδοχο ή 
προγραμματική σύμβαση) 
Ε) οι δεσμεύσεις μπορούν να υλοποιηθούν και να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ως 
Απρίλιο και σε παραγωγική λειτουργία ως Ιούνιο 2018. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commitment 25 Region of Western Macedonia - Regional Council 
Platform (Open Regional Council) 

Due Date 30/01/2018 

Responsible  The Region of Western Macedonia 

Status On Schedule 

Information  Yes 
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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει μέσω της πύλης ανοιχτών δεδομένων 

(https://opendata.thessaloniki.gr/el) 108 σύνολα δεδομένων. Τα σύνολα αυτά προέρχονται 

από τις υπηρεσίες του Δήμου. Από τον Σεπτέμβριο 2017 έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για 

την καταγραφή νέων συνόλων και την επικαιροποίηση των υπαρχόντων. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με την ΙΒΜ μέσω του προγράμματος εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης «Smarter Cities Challenge» με στόχο τη δημιουργία ενός Σχεδίου 

Δράσης για την συγκρότηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας συνεργατικού χαρακτήρα. 

Μια από τις προτάσεις του Σχεδίου αφορά τη σύσταση ενός «Συμβουλίου Ανοιχτών 

Δεδομένων». 

Η διαδικασία συγκρότησης έχει αρχίσει και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 

Οκτωβρίου. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει την πλατφόρμα https://opendata.thessaloniki.gr/el στην 

οποία αναρτά σύνολα δεδομένων (βάση και του ν. 4305/2014).  

Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί από το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Βασίζεται στην 

ανοικτού κώδικα πλατφόρμα DKAN, μια  Drupal-based έκδοση του CKAN.  

Προσφέρει δυνατότητες προεπισκόπησης δεδομένων (Data Previews), οπτικοποίησης 

δεδομένων (Data Visualizations) και πίνακων δεδομένων (Data Dashboards) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commitment 28 City Dashboard 

Due Date 30/04/2018 

Responsible  Municipality of Thessaloniki 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

https://opendata.thessaloniki.gr/el
https://opendata.thessaloniki.gr/el
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Η ηλεκτρονική διαβούλευση εξυπηρετείται μέσα από την διαδικτυακή πύλη του Δήμου 

διασφαλίζοντας αφενός την εύκολη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών, αφετέρου συνδυάζει την δυνατότητα συμμετοχής στην διαβούλευση με την παροχή 

πληροφόρησης από την ίδια διαδικτυακή πύλη. 

Ο Δήμος κοινοποιεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα το αντικείμενο της δημοτικής 

διαβούλευσης που περιλαμβάνει:  

·        συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της δημοτικής διαβούλευσης 

·        επιπλέον πληροφοριακό υλικό (αν χρειάζεται) που αφορά στο αντικείμενο δημοτικής 

διαβούλευσης 

·        ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημοτικής διαβούλευσης 

Οι πολίτες έχουν την  δυνατότητα να καταθέσουν την άποψη τους ελεύθερα και αυτή 

δημοσιεύεται μετά από έλεγχο των διαχειριστών της διαβούλευσης ως προς το να μην 

περιέχει υβριστικούς, ρατσιστικούς και άλλους χαρακτηρισμούς.  

Έχει συνταχθεί και αναρτηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων σχετικός 

κανονισμός. (http://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/06/Kanonismos_e-

consultation.pdf) 

Ο κανονισμός λειτουργεί συμπληρωματικά με τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί με ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό Wordpress. 

http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE

%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%

B5%CE%B9%CF%82/ 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει την πλατφόρμα https://opendata.thessaloniki.gr/el στην 

οποία αναρτά σύνολα δεδομένων (βάση και του ν. 4305/2014).  

Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί από το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Βασίζεται στην 

ανοικτού κώδικα πλατφόρμα DKAN, μια  Drupal-based έκδοση του CKAN.  

Προσφέρει δυνατότητες προεπισκόπησης δεδομένων (Data Previews), οπτικοποίησης 

δεδομένων (Data Visualizations) και πίνακων δεδομένων (Data Dashboards) 

  

Commitment 29 On line consultation Platform 

Due Date 30/04/2018 

Responsible  Municipality of Thessaloniki 

Status Completed 

Information  Yes 

http://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/06/Kanonismos_e-consultation.pdf
http://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2017/06/Kanonismos_e-consultation.pdf
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://thessaloniki.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://opendata.thessaloniki.gr/el
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Στόχοι 
Οι στόχοι του Δείκτη Ανοικτών Δεδομένων: 
1. Η αναλυτική ενημέρωση των πολιτών για τα διαθέσιμα ανοικτά δεδομένα στο δήμο τους 
2. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και άλλων ομάδων στην αξιολόγηση, βελτίωση και 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
3. Ενθάρρυνση για άνοιγμα περισσότερων δεδομένων μέσα από την σύγκριση της προόδου 
των δήμων 
4. Βελτιστοποίηση των τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και διάθεσης των δεδομένων 
5. Περισσότερη διαφάνεια σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης 
Η δέσμευση στηρίζεται: 
1. στην τεχνική λύση, που θα είναι η αξιοποίηση της διεθνή πλατφόρμας που υποστηρίζει 
και τον  “Open data index” με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
2. στην συμμετοχή πολιτών και άλλων ομάδων για την αξιολόγηση της προόδου των δήμων 
μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικά 
 
Παραμετροποίηση της πλατφόρμας Open Data Index 
http://gr-city.census.okfn.org/  
Η πλατφόρμα έχει προσαρμοστεί στις εξής πόλεις της Ελλάδας: 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαμία, Ηράκλειο, Νάουσα, Αλεξ/πολη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέροια, 
Λέσβος και αφορά ανοικτά δεδομένα σχετικά με: 
Τροχαία ατυχήματα, Ετήσιο προϋπολογισμό, οικοδομικές άδειες, συμβάσεις, δαπάνες, 
άδειες επιχειρήσεων, εκλογικά αποτελέσματα, ώρες δρομολογίων μέσων μεταφοράς, 
δημόσιες εγκαταστάσεις, κατάλογος επιχειρήσεων, αιτήσεις παροχής υπηρεσιών, ποιότητα 
αέρα, επιθεωρήσεις ασφάλειας τροφίμων και στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα. 
Παρουσιάζοντας το 4ο Global Open Data Index – Προώθηση της κατάστασης των ανοικτών 
δεδομένων μέσω του διαλόγου 
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC
%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-
open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82/ 
 
“Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη” – Εργαστήριο “Open Data Index” 
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/ 
 
 
 

Commitment 30 Open Data Index for cities and local administrations 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Xaralampos Bratsas 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

http://gr-city.census.okfn.org/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-global-open-data-index-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
http://okfn.gr/2016/10/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84/
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Στόχοι 
Οι στόχοι του οικοσυστήματος διαδικτυακών εφαρμογών είναι: 
 

7. Η αναλυτική ενημέρωση Πολιτών για την αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος μέσω 
άρθρων δημοσιογραφίας δεδομένων  
8. Σημασιολογική αναπαράσταση Κωδικών Αριθμών Εξόδων-Εσόδων ΚΑΕ 
προϋπολογισμών και διασύνδεση τους   
9. Διασύνδεση προϋπολογισμών και σημασιολογική αναπαράσταση τους με Data 
Cube για την αποτελεσματικότερη στατιστική ανάλυση τους. 
10. Οπτικοποιήσεις και στατιστικά εσόδων-εξόδων προϋπολογισμών και οικονομικών 
δεικτών 
11. Ψηφιακή υπογραφή των Δεδομένων και των Οπτοκοποιήσεων  
12. Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσω συμμετοχικού 
προϋπολογισμού. 
 

Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης 
Η δέσμευση στηρίζεται: 

3. στην τεχνική λύση, που αποτελείται από την σημασιολογική διασύνδεση των 
ανοικτών δημοσιονομικών δεδομένων και τις εφαρμογές του οικοσύστηματος 
OpenBudgets και OpenSpending. 

4. στη συμμετοχή πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσω των εφαρμογών του 
οικοσυστήματος.  

Λειτουργία Dashboard 
 

5. Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτού προϋπολογισμού με δυνατότητες ανάλυσης και 
οπτικοποίησης δημοσιονομικών δεδομένων (βασιζόμενο σε δείκτες απόδοσης) για 
δήμους: 
http://kpi.okfn.gr 

6. Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτού προϋπολογισμού με δυνατότητες ανάλυσης και 
οπτικοποίησης δεδομένων ΕΣΠΑ:  
http://redflags.okfn.gr/ 

7. Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτού προϋπολογισμού με δυνατότητες ανάλυσης και 
οπτικοποίησης δημοσιονομικών δεδομένων για ελληνικούς δημόσιους φορείς 
ανοικτού κώδικα για περιφέρειες και δήμους:  
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/indigo/ 

8. Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτού προϋπολογισμού με δυνατότητες οπτικοποίησης 
δημοσιονομικών δεδομένων για ελληνικούς δημόσιους φορείς ανοικτού κώδικα για 
περιφέρειες και δήμους: 
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/explorer/ 

 

  

Commitment 31 Linked, Open and Participatory Budgets 

Due Date 31/10/2017 

Responsible  Xaralampos Bratsas 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

http://kpi.okfn.gr/
http://redflags.okfn.gr/
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/indigo/
http://eis-openbudgets.iais.fraunhofer.de/explorer/
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Στόχοι 

Οι στόχοι των σχολείων δεδομένων είναι: 
4. Η αναλυτική ενημέρωση των στελεχών του δημοσίου για τα ανοικτά δεδομένα 
5. Η πιστοποίηση των στελέχων για τη σωστή δημιουργία συνόλων ανοικτών 
δεδομένων 
6. Μεταφόρτωση πλήθους συνόλων ανοικτών δεδομένων στην πλατφόρμα 
data.gov.gr της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

 
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης 
Η δέσμευση στηρίζεται: 

4. Στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε πιλοτικά επιλεγμένους φορείς και 
υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου 
5. Στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης 
Ελλάδας, το οποίο έχει μεταφραστεί και προσαρμοσθεί από το υλικό της δράσης 
“School of Data” του “Open Knowledge International” το οποίο και υλοποιείται σε 
πάνω από 10 χώρες παγκοσμίως. 
6. Στην αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος 
Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας 

 
Υλοποίηση της πλατφόρμας σχολείων δεδομένων με εγχειρίδια και πιλοτικά μαθήματα 
Η υλοποίηση της πλατφόρμας σχολείων δεδομένων αναβάλλεται για τον Δεκέμβριο του 
2017. Τα εγχειρίδια έχουν ολοκληρωθεί ενώ τα πιλοτικά μαθήματα βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο. Θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από εξειδικευμένο προσωπικό του Open 
Knowledge Greece. 
Άρθρα Δημοσιογραφίας Δεδομένων για την ανάδειξη της χρησιμότητας των ανοικτών 
δεδομένων (που υπάρχουν στο data.gov.gr) στην Ελλάδα. 
Έκθεση: Αλλάζοντας ό,τι μετράει: Πώς μπορούν τα παραγόμενα από τον πολίτη και την 
κοινωνία των πολιτών δεδομένα να χρησιμοποιηθούν ως μέσo προώθησης, για να αλλάξει 
η συλλογή θεσμικών δεδομένων; 
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-
%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-
%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/ 
 
Άρθρο συζήτησης: Εκδημοκρατίζοντας την επανάσταση των δεδομένων 
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-
%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%
AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/ 
 

Commitment 32 School of data for public servants 

Due Date 29/12/2017 

Responsible  Xaralampos Bratsas 

Status Partially Completed 

Information  Yes 

http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
http://okfn.gr/2017/03/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84/
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Δημόσιοι φορείς και ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9
-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/ 
Αξιολόγηση των ανοιχτών δεδομένων που παρέχονται από κυβερνήσεις για το 2017 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B
7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CE%BF/ 
Πώς οι δημοσιογράφοι μπορούν να χειριστούν καλύτερα τα δημόσια οικονομικά δεδομένα 
και να παράγουν ιστορίες βασισμένες σ’ αυτά; 
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%
86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-
%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/ 
Ποια δεδομένα χρειαζόμαστε; Η ιστορία της υποτροφίας του Cadasta GODI 
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%8
4%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/ 
Δημόσιοι φορείς και ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9
-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/ 
Η κατάσταση της ανοικτής αδειοδότησης το 2017 
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-
%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%
B7/ 
Ποιότητα ανοικτών δεδομένων – η επόμενη αλλαγή στα ανοικτά δεδομένα; 
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-
%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-
%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/ 
 
Ανοικτό Σχολείο Δεδομένων 
 
Η υλοποίηση του υποέργου αναβάλλεται για τον Δεκέμβριο του 2017 για να συμβαδίσει με 
την υλοποίηση της πλατφόρμας στην οποία θα υπάρχουν εγχειρίδια και πιλοτικά 
μαθήματα. 
 
  

http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/05/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
http://okfn.gr/2017/06/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5/
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Τεχνική Υλοποίηση του CPSV 
 
Όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών σχετικά με την ένταξη του προτύπου CPSV στην 
εφαρμογή καταγραφής των Υπηρεσιών του Δημοσίου, έχουν γίνει τα εξής: 
 

 Δημιουργία συστήματος υποδομής και κατάλληλων επεκτάσεων στο υπάρχον 
σύστημα για την υποστήριξη του CPSV προτύπου. 
 Υλοποίηση δοκιμαστικού συστήματος εισαγωγής Υπηρεσιών σύμφωνα με το 
υπάρχον πρότυπο και αυτοματοποιημένη προσαρμογή των εισαγομένων δεδομένων 
στο πρότυπο CPSV. 
 Αρχικές δοκιμές από εξειδικευμένους χρήστες. 

 
 
Εκπαιδεύσεις Φορέων 
 
Έως σήμερα έχουν γίνει εκπαιδεύσεις (έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος τους) στους 
παρακάτω φορείς: 

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου εκπαιδεύτηκαν 102 άτομα 
 

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπαιδεύτηκαν 65 άτομα 
 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου εκπαιδεύτηκαν 91 άτομα 
 

 Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 
(ΟΠΑΝΔΑ), όπου εκπαιδεύτηκαν 8 άτομα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Commitment 33 The collaborative wikification of public services 
procedures 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  GFOSS 

Status On Schedule 

Information  Yes 
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Ως προς την υπό-δέσμευση 34.1.1: 
Κατάλογος εν ενεργεία Βουλευτών και σύντομου βιογραφικού σημειώματος 
o Κατάλογος e-mail, ταχυδρομικής διεύθυνσης και αρ. τηλ. γραφείου 
o Κατάλογος όλων των διατελεσάντων Βουλευτών και της κοινοβουλευτικής τους πορείας 
από τη μεταπολίτευση 
o Κοινοβουλευτική δραστηριότητα εν ενεργεία Βουλευτών 
o Δραστηριότητα βουλευτών σε κοινοβουλευτικές αποστολές 
o Σύνθεση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και Ομάδων Φιλίας 
o Κατάλογος συνεδριάσεων Επιτροπών, θεμάτων που επεξεργάζονται 
o Κατάλογος φορέων που καλούνται στις συνεδριάσεις των επιτροπών 
o Κατάλογος ατόμων που καλούνται για ακρόαση σε συνεδριάσεις επιτροπών 
o Κατάλογος στοιχείων φακέλων  νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων 
o Πίνακας περιεχομένων συνεδριάσεων Ολομέλειας  
   
Ως προς την υπό-δέσμευση 34.1.2, η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στο σχεδιασμό 
πληροφοριακού συστήματος 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέου Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση των σχετικών με τα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΚΕ) εγγράφων μεταξύ 
της Βουλής και των Υπουργείων  
Ολοκληρώθηκε τον 2/2017 ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέου Πληροφοριακού Συστήματος 
της Βουλής που παρέχει σε κάθε Υπουργείο ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική θυρίδα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου μέσω της οποίας διαβιβάζονται ηλεκτρονικά τα έγγραφα με τα 
οποία ασκούνται τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις, αναφορές, αιτήσεις 
κατάθεσης εγγράφων) καθώς και οι απαντήσεις σε αυτά. Η πρόσβαση στη θυρίδα από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους κάθε Υπουργείου, επιτυγχάνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης 
διαδικτύου.  
Το νέο Π.Σ. αποσκοπεί στην κατάργηση της φυσικής διακίνησης των μέσων 
κοινοβουλευτικού ελέγχου και την ηλεκτρονική διακίνηση αυτών αποκλειστικά με τη χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και 
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας. Σκοπός είναι να μην παρεμβάλλεται κανένα 
στάδιο εκτύπωσης των εγγράφων που παράγονται και να διακινούνται έγγραφα που 
δημιουργούνται, επεξεργάζονται, υπογράφονται και διακινούνται ψηφιακά σε ηλεκτρονικά 
αναγνώσιμη μορφή .pdf.  
Εκπαίδευση στελεχών Υπουργείων  
Ολοκληρώθηκε στις 28/6/2017 η εκπαίδευση των στελεχών των Υπουργείων στη χρήση της 
νέας διαδικτυακής πλατφόρμας. Διεξήχθησαν σε αίθουσες εκπαίδευσης της Βουλής 10 
τρίωρα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν περί τα 100 στελέχη υπουργείων.  
Έναρξη λειτουργίας συστήματος 
Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία με την έναρξη της Γ' Συνόδου, 
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου, δηλαδή από τις 2 Οκτωβρίου 2017. 
Ολοκληρώθηκε τον 9/2017 ο σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος για την ηλεκτρονική 
διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων (ΣΗΔΕ) της Βουλής με χρήση εγκεκριμένης 

Commitment 34 Open Parliament 

Due Date 29/06/2018 

Responsible  Hellenic Parliament 

Status Partially Completed 

Information  Yes 
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ψηφιακής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης. Παρουσίαση του 
συστήματος πραγματοποιήθηκε στα στελέχη των Υπηρεσιών της Βουλής στις 6/10/2017 και 
ξεκίνησε η διαδικασία εκπαιδεύσεων και σταδιακής ένταξης των Υπηρεσιών στο ΣΗΔΕ. 
Αναμένεται μέχρι τα τέλη του 2017 τα εσωτερικά διοικητικά έγγραφα του κοινοβουλίου να 
διακινούνται μόνο ηλεκτρονικά. 
Με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 101 Α/25-7-2017) λειτουργεί στη Βουλή 
γραφείο διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών ως «Εντεταλμένο Γραφείο» για την παροχή 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) 
 Το Γραφείο διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών είναι αρμόδιο, ιδίως, για την έκδοση 
και διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών των βουλευτών, των υπαλλήλων της Βουλής, 
των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών, των μετακλητών υπαλλήλων και 
γενικότερα οποιουδήποτε προσώπου διατηρεί λογαριασμό στα ηλεκτρονικά συστήματα της 
Βουλής των Ελλήνων, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

 Συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τη 

διάθεση του λογισμικού openΑΒΕΚΤ για τη διαχείριση των βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών 

της Βιβλιοθήκης της Βουλής. http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/08-0441/ 

Ως προς τη δέσμευση 34.1.5 -  σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διάθεση εκδόσεων, 

εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων, προσκλήσεων και προγραμμάτων: 

1) Φωτοαναστατική ανατύπωση του λευκώματος του ζωγράφου Αλεξάνδρου Δ. 

Αλεξανδράκη, Έτσι πολεμούσαμε 1940-41,  

2) Πρακτικά του συνεδρίου «Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας 

τους / British-Greek Relations: Aspects of Their Recent History»,  

3) Πρακτικά της ημερίδας «Δολοφονία Λαμπράκη: η ιστορική συζήτηση 50 χρόνια μετά»,  

4) Πρακτικά του συνεδρίου «Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η αποκατάσταση της 

δημοκρατίας»,  

5) Πρακτικά της ημερίδας «Γ.Π. Σαββίδης: 20 χρόνια μετά»,  

6) Οδηγοί των εκθέσεων Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, 1919-1996: προσωπική και πολιτική 

διαδρομή και  Δρόμοι επιβίωσης. 

Ο σχεδιασμός εκθέσεων στους χώρους του Ιδρύματος της Βουλής:  

1) Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, 1919-1996: προσωπική και πολιτική διαδρομή, και Δρόμοι 

Επιβίωσης, σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, στο Ιστορικό και 

Λαογραφικό Μουσείο Κω, σε συνεργασία με το Δήμο Κω: 

2) 7 Μαρτίου 1948: η ολοκλήρωση μιας πορείας, στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό  

3) συμμετοχή στην έκθεση Τα παιδιά γιορτάζουν τη Δημοκρατία! του Δήμου Αθηναίων. 

 Η μεταφορά των εκθέσεων σε άλλα μέρη της Ελλάδας :  

http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/08-0441/
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1) η έκθεση Σκοτεινή Επταετία: η δικτατορία των συνταγματαρχών στη Δημοτική 

Πινακοθήκη Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών,  

2) η έκθεση Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ΄22: στο 23ο Δημοτικό Σχολείο 

Κερατσινίου στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Μικρές Εκθέσεις»,  

3) η έκθεση Πρόσφυγες του '22 στην Αττική και το Αγρίνιο στη Δημοτική Πινακοθήκη 

Αγρινίου,  

4) η έκθεση Δρόμοι Επιβίωσης, σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, τον 

Δήμο Δράμας, τη ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας και την Ένωση Κυριών Δράμας, στη Δράμα.  

Οι εκθέσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια και την προσιτότητα καθώς αποτελούν χώρο 

εύφορο για τη δημιουργία συνεργασιών με άλλους πολιτιστικούς φορείς, δήμους, 

κοινότητες και συλλόγους. Ο σχεδιασμός των εκθέσεων στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή 

του επισκέπτη - πολίτη είτε με τη συν-διαμόρφωση και την συν-επιλογή του υλικού, είτε με 

την διαδραστικότητα κατά την θέαση/επίσκεψη στην έκθεση. 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων με άλλους φορείς: 

1)Τρεις ιστορικές εκδόσεις για τη Σάμο. Μία συνομιλία για την Ηγεμονία και τον ρόλο της 

προσωπικότητας στην Ιστορία, Σάμος, σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - 

Αρχεία Νομού Σάμου,  

2) Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Ιστορική 

αποτίμηση, 100 χρόνια μετά, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 

και το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος,  

3) 12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελεύθερη, σε συνεργασία με διάφορους φορείς,  

4) ενημερωτική εκδήλωση της γερμανικής αντιπροσωπείας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

της Βουλής για τους Έλληνες υποψήφιους για τη «Διεθνή Κοινοβουλευτική Υποτροφία» 

(IPS) της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής (Bundestag),  

5) συνέδριο Η πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνέχειες και ασυνέχειες, 

στην Αίθουσα της Γερουσίας, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη 

και το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. 

 

Εκθέσεις Βιβλιοθήκης Βουλής (ΒΒ) 

Στο πνεύμα της εξωστρέφειας η ΒΒ υλοποίησε τις εκθέσεις: 

7. «Ιωάννης Καποδίστριας: η πορεία του στον χρόνο», Αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος, 
εγκαίνια 22 Νοεμβρίου 2016. Κυκλοφορεί Κατάλογος.  
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8. Μόνιμη έκθεση «Νίκος Μπελογιάννης» σε συνεργασία με τον Δήμο Ήλιδος στην 
οικία Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, Μάρτιος 2017 
9. Περιοδική έκθεση στην Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας «Ο Φιλελληνισμός και οι 
αγώνες των Ελλήνων» σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας, 
εγκαίνια 16 Ιουνίου 2017  
10. Περιοδική έκθεση «Φραντς Κάφκα» σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 
Δημοκρατίας της Τσεχίας στο Καπνεργοστάσιο (οδός Λένορμαν 218), Ιούνιος 2017 
11. Περιοδική έκθεση «Μικρές Οδύσσειες» σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο με την ευκαιρία συμπλήρωσης 150 χρόνων από την θεμελίωσή του, στο 
Περιστύλιο της Βουλής, έως τις 30 Νοεμβρίου 2017. Κυκλοφορεί Κατάλογος στα ελληνικά 
και τα αγγλικά. 
12. Εξακολουθεί με υψηλή επισκεψιμότητα η έκθεση «Γλωσσόpolis» σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ωνασείου, στην Λένορμαν 218. Κυκλοφορεί Κατάλογος στα 
ελληνικά και τα αγγλικά. (Ιστοσελίδα έκθεσης: 
http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B
9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%
B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82) 
Ως προς τη δέσμευση 34.1.6,μέχρι τον Ιούνιο του 2017 πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

5. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων (περίπου 68.000 
μαθητές επισκέφτηκαν τη Βουλή), ενημερωτικών ξεναγήσεων (περίπου 14.000 επισκέπτες 
και ομάδες επισκεπτών, σύλλογοι, ΚΑΠΗ, στρατιωτικές σχολές, φοιτητικοί σύλλογοι, ξένοι 
μαθητές και φοιτητές), βιωματικών  εκπαιδευτικών προγραμμάτων (το πρόγραμμα 
«Εργαστήρι Δημοκρατίας» για περίπου 2.600 μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, το πρόγραμμα 
«Ερευνάμε και συζητάμε για τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967» για περίπου 1.900 
μαθητές από 73 σχολικά τμήματα,  το πρόγραμμα «1974: Η αποκατάσταση της 
δημοκρατίας» για περίπου 1.020 μαθητές από 44 σχολικά τμήματα, το πρόγραμμα 
«Ερευνάμε και συζητάμε για τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια» για περίπου 310 μαθητές 
από 13 σχολικά τμήματα). 
6. Ο σχεδιασμός, η πρόσκληση και φιλοξενία μαθητών Γυμνασίων: 310 μαθητές από 
απομακρυσμένα γυμνάσια της Κεντρικής Μακεδονίας με το πρόγραμμα Φιλοξενία και 
περίπου 100 μαθητές από 8 γυμνάσια με το πρόγραμμα Καλοκαιρινό Εργαστήρι 
Δημοκρατίας. 
7. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων διαδικτυακής επικοινωνίας σε 
συνδυασμό με την οργάνωση πολιτιστικών επισκέψεων για περίπου 200 μαθητές 
γυμνασίων της Αττικής, η παραγωγή και παρουσίαση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 
σχετικού με τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας βλ. 
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1132I646I453528),  
8. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Βουλής των Εφήβων: στην ΚΑ΄ ΣΥΝΟΔΟ (2015-
2016) συμμετείχαν 12.527 μαθητές από 928 σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του 
απόδημου ελληνισμού.  
 

http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://dnn.parliament.gr/library/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1132I646I453528

