
     Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαιτείται Διαφάνεια, Συμμετοχή και Λογοδοσία στη διαχείριση της πανδημίας του
COVID-19

Το  ρόλο  της  διαφάνειας,  της  δημόσιας  συμμετοχής,  των  ανοιχτών  δεδομένων  και  των

τεχνολογιών  στη  διαχείριση  της  πανδημίας  του  COVID-19  επισήμαναν  στον  Υπουργό

Επικρατείας,  κ.  Γιώργο Γεραπετρίτη,  και στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ,  κ.  Άκη

Σκέρτσο ο  ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και  η Διεθνής  Διαφάνεια  Ελλάς,  με κοινή

επιστολή στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.

Οι δύο οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, επικαλούμενες παραδείγματα από τη διεθνή

εμπειρία, τονίζουν ότι κανένας συμβιβασμός σε θέματα καλής διακυβέρνησης δεν δικαιολογείται

από τις έκτακτες συνθήκες, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να σταθούν αρωγοί στην υλοποίηση

των συγκεκριμένων προτάσεων που κατέθεσαν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο οργανώσεις προτείνουν δύο εποικοδομητικούς άξονες παρεμβάσεων

για τη διαφανή και συνεργατική αντιμετώπιση της πανδημίας:

1) Ανοιχτά δεδομένα για τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας

● Ενιαία διαδικασία ελέγχου (test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιουςtest) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιους

και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
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● Ενιαίο και απλοποιημένο σύστημα ψηφιοποίησης των ελέγχων, των αποτελεσμάτων, 

της πορείας της αγωγής και της νοσηλείας των ασθενών για όλους τους ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς υγείας.

● Δικτυακή εφαρμογή υποβοήθησης μαζικής εισαγωγής και επικαιροποίησης 

συμπτωματολογίας σχετιζόμενης με COVID-19 από πολίτες και υπηρεσίες ειδικού 

σκοπού.

● Καθημερινή δημοσίευση ανωνυμοποιημένων ανοιχτών συνόλων δεδομένων με την 

εξέλιξη της διασποράς της νόσου σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας.

● Έλεγχο των τιμών στην αγορά των κρίσιμων προϊόντων (test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιουςμάσκες, γάντια, απολυμαντικά

κλπ.),  δημοσίευση  των  σχετικών  ευρημάτων  και  τιμώρηση  των  περιστατικών

αισχροκέρδειας.

● Κατανεμημένη εφαρμογή ελέγχου των επαφών ατόμων που διαγιγνώσκονται με COVID-

19.

2) Καμία υποχώρηση σε θέματα διαφάνειας και δημόσιας συμμετοχής

● Οι δημόσιες προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού να διεξάγονται με ταχείες μεν, διαφανείς 

δε, διαδικασίες.

● Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται με έκτακτες και ειδικές διαδικασίες να 

τεκμηριώνονται και να υπόκεινται σε ανοικτό δημόσιο έλεγχο

● Η διαδικασία  για  την  επικαιροποίηση  του  Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Ανοιχτή

Διακυβέρνησης να ξεκινήσει  άμεσα με συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων μέσω

τηλεδιάσκεψης.

● Να μην καθυστερήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1937/2019

για  την  προστασία  των  whistleblowers,  καθόσον  ο   ρόλος  τους  στην  αποκάλυψη

παρατυπιών και παρανομιών είναι εξαιρετικά κρίσιμος ειδικά σε τέτοιες περιόδους.
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● Να διεξαχθεί σειρά διαγωνισμών καινοτομίας (test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιουςhackathons) με τη συμμετοχή δημοσίων,

ιδιωτικών φορέων και  κοινωνίας των πολιτών για  την αντιμετώπιση  της  νέας διπλής

κρίσης

Ολόκληρη η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ 

____

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  31

Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  κοινωφελείς  φορείς.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -

ΕΕΛΛΑΚ  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, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο

γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν

στον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  είναι  τα  πιο  πολλά  ελληνικά  Πανεπιστήμια  και

Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών -

ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας

χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου  Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής

Αρχιτεκτονικής.  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί  τα Creative Commons

(test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιουςwiki.creativecommons.org/Greece),  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του  COMMUNIA  (test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιουςwww.communia-

association.org),  είναι  ο  ελληνικό κόμβος για  το Open Data Institute  (test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιουςopendatainstitute.org),  και  είναι

μέλος του Open Budget Initiative (test) των πιθανών φορέων του ιού για όλους τους δημόσιουςinternationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-

initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr
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https://opengov.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/10/2020/03/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-COVID-19.pdf
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