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Θέμα: Προτάσεις για την τροποποίηση νομοσχεδίου για τα ΟΤΑ σε θέματα

ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Αξιότιμε κ. Σκουρλέτη,

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ

(www.eellak.gr).  Ο  Οργανισμός  μας  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.  Παράλληλα  φιλοδοξεί  να

αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Ιδρύθηκε το 2008 από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα

και κοινωφελείς φορείς.  

Η  σημερινή  μας  επικοινωνία  είναι  η  συνέχεια  μιας  διαρκούς  προσπάθειας  του

Οργανισμού  Ανοιχτών  Τεχνολογιών, να  ενημερώνει  τη  δημόσια  διοίκηση  για  τις

δράσεις  της  και  να  την  επικουρεί  σε  θέματα που  σχετίζονται  με  την  υιοθέτηση

πολιτικών ανοιχτότητας και την αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών από το δημόσιο
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τομέα.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις σας έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί

σύντομα το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να

σας  υποβάλουμε  κάποιες  προτάσεις  για  την  τροποποίηση  του  “Καλλικράτη”  σε

θέματα ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτές είναι σύμφωνες

με τις βασικές αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης   και αφορούν την ενίσχυση της

διαφάνειας και  της λογοδοσίας,  την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών,  την

ενίσχυση  της  αποδοτικότητας  και  αποτελεσματικότητας  της  δημόσιας  διοίκησης

καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα οι εξειδικευμένες δράσεις που προτείνουμε είναι:

• Εισαγωγή  νομοθετικής  ρύθμισης  για  την  κατάργηση  των  εξαιρέσεων  της

αμελλητί ανάρτησης πράξεων στη Διαύγεια

• Χρήση  τεχνογνωσίας  από  φορείς  της  κοινωνίας  των  πολιτών  για  την

κατάρτιση συμμετοχικών προϋπολογισμών και θεσμοποίηση αυτής

• Ενεργοποίηση  των  επιτροπών  διαβούλευσης,  εξειδίκευση  του  θεσμικού

πλαισίου για την καλή νομοθέτηση και τη διαβούλευση με ανοιχτή μέθοδο και

ηλεκτρονικά μέσα για τους ΟΤΑ

• Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων

• Ηλεκτρονική υπηρεσία αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης του πολίτη στις

συναλλαγές του με ΟΤΑ αλλά και με τη δημόσια διοίκηση αξιοποιώντας την

υπηρεσία διαχείρισης χρηστών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

• Δομημένη  Καταγραφή  συστημάτων  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  ΟΤΑ  /

αξιοποίηση  υφιστάμενων  καλών  συστημάτων  πρακτικών  σε  κοινόχρηστο

υπολογιστικό νέφος (cloud) 

• Εισαγωγή αρμοδιότητας για σαφή συνεργασία με όμορους ΟΤΑ, εκπαιδευτικά

ιδρύματα, ακαδημαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα και τοπικές δομές υποστήριξης

πληροφοριακών συστημάτων της κεντρικής  κυβέρνησης  σε  ότι  αφορά την

υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Κεντρική  θεσμική  πρωτοβουλία,  ενδεχομένως  και  μέσα  από  μια  λιτή

νομοθετική  παρέμβαση,  για  ενιαία  καταγραφή,  κωδικοποίηση,  απλοποίηση,

ψηφιοποίηση, προτυποποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΟΤΑ σε πολίτες

(G2C),   σε επιχειρήσεις (G2B), και σε άλλους εθνικούς και διεθνείς θεσμούς

(G2G).
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Στόχος  των  προτάσεών  μας  είναι  η  δημόσια  διοίκηση  να  μετασχηματιστεί  σε

ανοιχτή  και  αποτελεσματική  που  θα  βελτιώνει  συνεχώς  τις  υπηρεσίες  της  προς

πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τις εσωτερικές συναλλαγές μεταξύ των δημόσιων

φορέων.

O  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  σε  συνεργασία  με  τα  μέλη  του

(http://go.eellak.gr/meli) μπορεί και θέλει να στηρίξει την υιοθέτηση των ανοιχτών

τεχνολογιών θέτοντας στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο

εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή

μας  να  συναντηθούμε  μαζί  σας  προκειμένου  να  εξετάσουμε  τη  δυνατότητα

συνεργασίας στα θέματα που προτείνουμε.

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης 
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