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Μπαλάφα

Θέμα:  Ορθή  και  πλήρη  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  Ν.3861/2010

(Πρόγραμμα Διαύγεια)

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ

(www.eellak.gr)  με  σκοπό  να  συμβάλλουμε  στην  ορθή  και  πλήρη  εφαρμογή  των

διατάξεων για την ανάρτηση των πράξεων και αποφάσεών του στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο
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Οργανισμός  Ανοιχτών Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  είναι  μη  κερδοσκοπικός,  που  έχουν

ιδρύσει  26  Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά  Κέντρα  κι  έχει  ως  κύριο  στόχο  να

συμβάλλει  στην ανοιχτότητα και  ειδικότερα  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των

Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της

εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο του Open Data Institute (http://odi.ellak.gr/) και της Ομάδας Εργασίας

για  τα  Ανοιχτά  Δεδομένα  (https://opendata.ellak.gr/)  έχουμε  ξεκινήσει  την

πρωτοβουλία  για  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  δεδομένων  που

καταχωρούνται  στη  Διαύγεια.  Η  πρώτη  φάση  της  εν  λόγω  πρωτοβουλίας

ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς σε όσους φορείς απευθυνθήκαμε υπήρξε θετική

ανταπόκριση. Για την πρώτη φάση έχει εκδοθεί και Δελτίο Τύπου.

Όπως  σας  είναι  γνωστό,  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  ξεκινήσει  στη  χώρα  μας  μία

μεγάλη προσπάθεια σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθούν α) η

διαφάνεια στις αποφάσεις του δημόσιου τομέα, β) η συμμετοχή των πολιτών στη

διαμόρφωση  πολιτικών  και  στην  αξιολόγηση  των  υπηρεσιών  του  δημοσίου  γ)  οι

βασικές αρχές λογοδοσίας με την υποχρέωση να αιτιολογούνται τεκμηριωμένα οι

αποφάσεις του δημόσιου τομέα προς τους πολίτες και γ) η επανάχρηση της δημόσιας

πληροφορίας από όλους, χωρίς περιορισμούς στο σκοπό ή άλλους αποκλεισμούς.

Προς τους ανωτέρω σκοπούς, πέρα από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα

πληροφόρησης (άρθρο 5Α§1 Σύνταγμα) και τα συνταγματικά δικαιώματα που ευθέως

συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα

ανάπτυξης της προσωπικότητας,  της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και

πολιτική ζωή  (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της

Πληροφορίας   (άρθρο  5  Α  §  2),   η  Ελλάδα,  ως  μέλος  της  Open  Government

Partnership ήδη από τον Οκτώβριο του έτους 2011, έχει αναλάβει συγκεκριμένες

δεσμεύσεις  και  έχει  προβεί  σε  σειρά  σχετικών  νομοθετικών  δράσεων.  Με  το

Ν.3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο

διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων

και αποφάσεων των φορέων του δημοσίου στο διαδίκτυο με τρόπο και μορφή άμεσα

προσβάσιμη και κατανοητή από όλους και μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε
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(Ν.3861/2010 αρ.3§1).

Με  την  παρούσα  επιστολή  θα  θέλαμε  να  σας  επισημάνουμε  τις  παρακάτω

ανακολουθίες  σε  καταχωρήσεις  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  του  Δήμου  Αλεξανδρούπολης  στις

εγκρίσεις δαπανών που διαπιστώσαμε. 

Ειδικότερα σας επισημαίνουμε τα παρακάτω σημεία της καταχώρησής σας

που χρειάζονται διόρθωση:

1. Η Έγκριση  Δαπάνης  με  7372ΩΨΟ-ΝΚ5  που  έχετε   καταχωρήσει   έχει  λάθος

ποσό  στο  πεδίο  που  αφορά  τα  ποσά  δαπανών.  Συγκεκριμένα  έχετε

καταχωρίσει  στα  ποσά  της  δαπάνης,  τον  αριθμό  ΚΑΕ  (20.6052.001,

20.6021.001) με συνέπεια να εμφανίζονται τα ποσά των 206.052.001,00 ευρώ

και  206.021.001,00   αντί  787,83   ευρώ  και  1763.81  αντίστοιχα  όπως

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε αναρτήσει.

2. Η Έγκριση  Δαπάνης  με  7ΥΟΔΩΨΟ-ΧΡ8  που  έχετε   καταχωρήσει   έχει  λάθος

ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό δαπάνης. Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει

στο  ποσό  της  δαπάνης,  τον  αριθμό  ΚΑΕ  (20.6021.002)  με  συνέπεια  να

εμφανίζονται το ποσό των 206.021.002,00   ευρώ αντί 4.172,40 ευρώ όπως

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε αναρτήσει.

3. Η Έγκριση  Δαπάνης  με 6ΨΧ1ΩΨΟ-ΚΟΩ που έχετε   καταχωρήσει   έχει  λάθος

ποσό στο πεδίο που αφορά το ποσό δαπάνης. Συγκεκριμένα έχετε καταχωρίσει

στο  ποσό  της  δαπάνης,  τον  αριθμό  ΚΑΕ  (20.6021.002)  με  συνέπεια  να

εμφανίζονται  το ποσό των 206.021.002,00 ευρώ αντί  4.214,79 ευρώ όπως

αναγράφεται στο   ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε αναρτήσει.

Σας παρακαλούμε να αποκαταστήσετε τα λάθη και να συμπληρώσετε τις ελλείψεις

(όπου  αυτές  υπάρχουν). Θεωρούμε  επίσης  σκόπιμο  να  θεσπίσετε  εργαλεία  και

διαδικασίες (π.χ. αυτόματη ανάρτηση από το πληροφοριακό σας σύστημα) ώστε να

αποφεύγονται τέτοιου είδους λάθη.

Για τη διόρθωση των λαθών και τη συμπλήρωση των ελλείψεων ο ενδεδειγμένος

τρόπος είναι μέσω της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (ως ένα καλό παράδειγμα μπορείτε να

δείτε  εδώ την  αποκατάσταση  που  έχει  πραγματοποιήσει  ο  Δήμος  Λυκόβρυσης  -

Πεύκης). Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σχετικές με την εφαρμογή του
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Ν.3861/2010 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/faq/post.

Η ομάδα  Ανοιχτής  Διακυβέρνησης με  τη  συνδρομή  της ομάδας  των  εθελοντών

Νομικών     του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ θα εξετάσει  τη χρήση

νομικών μέσων για την ακύρωση αποφάσεων που δεν είναι ορθά καταχωρημένες στη

ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η  σωστή  καταχώρηση  μεταδεδομένων  και  η  πληρότητα  των  στοιχείων  στις

αποφάσεις  που  αναρτώνται  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  είναι  σημαντική  τόσο  για  τη  διαφανή

λειτουργία  του  φορέα  σας  όσο  και  για  την  τήρηση  της  νομιμότητας  και  της

λογοδοσίας όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

        

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης  
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