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Θέμα: Διαβούλευση Νομοσχεδίων μέσω opengov

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας  στέλνουμε  αυτή  την  επιστολή  ως  Οργανισμος  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  (ΕΕΛ/ΛΑΚ  -
www.eellak.gr) για να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ανάγκη ανάρτησης των νομοσχεδίων για
δημόσια διαβούλευση. 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 και αποτελείται σήμερα από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά
Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.

Όπως σίγουρα γνωρίζετε,  μεταξύ άλλων ο  νόμος 4048/2012 για  τη  Ρυθμιστική  Διακυβέρνηση:
Αρχές, Μέσα και Διαδικασίες για την Καλή Νομοθέτηση προβλέπει ως μέσο καλής νομοθέτησης τη
δημόσια διαβούλευση η οποία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr με σκοπό την
έγκαιρη  ενημέρωση  και  συμμετοχή  σε  αυτήν  των  πολιτών,  κοινωνικών  φορέων  και  κάθε
ενδιαφερόμενου. Ο προβλεπόμενος χρόνος για τις διαβουλεύσεις είναι τουλάχιστον 3 εβδομάδες
(άρθρο 6) για την παροχή δυνατότητας σχολιασμού κατ’ άρθρον του εκάστοτε νομοσχεδίου.

Οι ενέργειες της κυβέρνησης έως σήμερα δείχνουν συστηματική προετοιμασία και πρόθεση να μην
χαθεί πολύτιμος χρόνος. Όμως παρατηρήσαμε ότι ενώ έχει ανακοινωθεί η κατάθεση νομοσχεδίου
για την αναδιοργάνωση του κράτους και τη δημόσια διοίκηση (νομοσχέδιο για το “επιτελικό κράτος”)
δεν έχει γίνει καμία ανάρτηση του σχεδίου νόμου για διαβούλευση στο opengov.gr.
Η  ανοιχτή  διαβούλευση  των  νομοσχεδίων  αποτελεί  συμπληρωματικό  συστατικό  της
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κοινοβουλευτικής διαδικασίας το οποίο εξασφαλίζει τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών
και των φορέων τους. Ειδικότερα, η συμμετοχή της χώρας μας στην πρωτοβουλία για την Ανοιχτή
Διακυβέρνηση OGP (Open Government Partnership - http://www.opengovpartnership.org/country/
greece)  και  η  υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει  αναλάβει  στο πλαίσιο  της,  στοχεύει  στην
ενίσχυση  της  διαφάνεια  σε  όλα  τα  επίπεδα  διακυβέρνησης.  Ειδικά  για  την  Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια  είχαμε  αυτοδεσμευτεί  ως  κράτος  στο OGP να  υπάρχει  διαφάνεια  στη  διαδικασία
σύνταξης και ψήφισης όλων των νομοσχεδίων με ανοιχτά δεδομένα για κάθε βήμα και διάδραση
σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου.

Η πρότασή μας είναι όχι μόνο να εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αλλά να ενισχυθεί και
να αξιοποιηθεί πλήρως το opengov.gr με την έγκαιρη και για επαρκές χρονικό διάστημα δημόσια
διαβούλευση όλων των σημαντικών νομοθετικών, πρωτοβουλιών και πολιτικών αποφάσεων και
την  καθιέρωση  διαδικασιών  πλήρους  διαφάνειας  συμπεριλαμβάνοντας  διαδικασίες  για  την
κωδικοποίηση  και  απλοποίηση  της  νομοθεσίας,  τη  μελέτη  των  κοινωνικών  και  οικονομικών
επιπτώσεων της νομοθεσίας, τη διεύρυνση και αξιοποίηση της δημόσιας διαβούλευσης κ.ά.

Συμπερασματικά,  με  την  επιστολή  μας  αυτή  ως  ΕΕΛ/ΛΑΚ (eellak.gr)  σας  ζητούμε  να  λάβετε
υπόψη τα παραπάνω, και να δεσμευτείτε ότι η Κυβέρνηση θα τηρήσει και θα ενισχύσει το θεσμικό
πλαίσιο  και  τις  καλές  πρακτικές  για  την  διαβούλευση  και  την  διαφάνεια  σε  όλα  τα  επίπεδα
διακυβέρνησης,  μια  και  αυτές  μπορούν  να  ωφελήσουν  πολυεπίπεδα  τη  δημοκρατία  μας.
Παράλληλα  είμαστε  στη  διάθεση  της  πολιτείας  μέσω  της  ομάδας  εργασίας  για  την  ανοιχτή
διακυβέρνηση  (https://opengov.ellak.gr/) να συνεργαστούμε για να βελτιωθουν οι εφαρμογές της
διαβουλευσης και της διαφάνειας σε όλα τα επιπεδα της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της
δημόσιας διοίκησης.

Η υλοποίηση των πολιτικών ανοιχτής διακυβέρνησης δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

       Με εκτίμηση,

          Ο Πρόεδρος ΔΣ

        Διομήδης Σπινέλλης
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