
 Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, Αθήνα, 11854, Τηλ:  210 2209380

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου  2020
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ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της ΝΔ, κ. Μητσοτάκη Κυριάκο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ, κ. Παπαγγελόπουλο Δημήτρη

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση Πολιτικών Ανοιχτότητας και Διαφάνειας στο κόμμα σας

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  σε  συνέχεια  της  επιστολής που  έστειλε  ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προς τα πολιτικά κόμματα ζητώντας να παρουσιάσουν τις θέσεις τους

για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Παράλληλα ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών διεξήγαγε

έρευνα στην οποία συμμετείχαν μέλη της ομάδας εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση

(opengov  .  ellak  .  gr  ) αλλά και ενεργοί πολίτες ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των πολιτών

για  την  ανοιχτότητα  στο  πολιτικό  μας  σύστημα.  Ακολουθούν,  περίληψη  των  θέσεων  των

κομμάτων και προτάσεις για τα επόμενα βήματα.

Οι απαντήσεις των κομμάτων

Θέματα όπως η εμβάθυνση και η ενίσχυση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, η συμμετοχή των

πολιτών  στις  αποφάσεις  της  Διοίκησης,  η  διαλειτουργικότητα  και  οι  δυνατότητες  που

προσφέρουν τα ανοιχτά δεδομένα και το ανοιχτό λογισμικό είναι στις προτεραιότητες των

κομμάτων που απάντησαν στην επιστολή του Οργανισμού Ανοιχτων Τεχνολογιών.
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Αναλυτικά

Στην απάντησή της η ΝΔ (δείτε την πλήρη απάντησή της  εδώ) θέτει σε κεντρική θέση της

πολιτικής της τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας με έμφαση στην

Ανοιχτή  Διακυβέρνηση  και  τα  Ανοιχτά  Δεδομένα  ως  βασικούς  πυλώνες  ανάπτυξης.  Πιο

συγκεκριμένα,  αναφέρεται  στη  δημιουργία  πλατφόρμας  (gov.gr)  η  οποία  θα  αποτελεί  τη

μοναδική πύλη πρόσβασης των πολιτών στο Δημόσιο και τις υπηρεσίες του ενώ δεσμεύεται

για  την  εφαρμογή  του  νόμου  για  τα  Ανοιχτά  Δεδομένα  (Ν.  4305/2014)  με  έμφαση  στην

ασφάλεια και στην αξιοποίηση των δεδομένων, με την εφαρμογή blockchain και εκτεταμένων

ελέγχων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Στην  απάντησή  του  ο  ΣΥΡΙΖΑ  (δείτε  την  πλήρη  απάντησή  του  εδώ)  συμφωνεί  τόσο  στην

ενίσχυση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οσο και

στην Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Διαφάνειας και της Διαύγειας, αναφέροντας τις δράσεις

του  σε  αυτό  το  πλαίσιο  αλλά  και  τις  προτάσεις  του  για  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  και

υιοθέτηση των ανοιχτων τεχνολογιών.

Για το Κίνημα Αλλαγής (δείτε την πλήρη απάντησή του εδώ) η ενίσχυση και η εμβάθυνση της

ανοιχτής διακυβέρνησης και της πρόσβασης των πολιτών στα δεδομένα αποτελούν βασικές

του προτεραιότητες.

Στην απάντησή του το Κ.Κ.Ε.  (δείτε την πλήρη απάντησή του  εδώ) θεωρεί ότι  το ανοικτό

λογισμικό και τα ανοικτά δεδομένα έχουν θετική επίδραση στην καλύτερη πληροφόρηση και

την ενίσχυση της πάλης των εργαζόμενων, ενώ θεωρεί ότι η πραγματική ανοιχτή συμμετοχική

διακυβέρνηση, απαιτεί έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο οργάνωσης της κοινωνίας μιας και το

πλαίσιο  του υπάρχοντος  κοινωνικο-οικονομικού  συστήματος  δεν  επιτρέπει  την πραγματική

έκφραση των πολιτών.

To ερωτηματολόγιο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών  

Στο  ερωτηματολόγιο  συμμετείχαν  484  πολίτες  και  τα  αναλυτικά  αποτελέσματα  είναι

διαθέσιμα σε μορφή αρχείου   pdf   και   ods  .

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρεις βασικές ενότητες:

 Ερωτήσεις που αφορούν στην ανοιχτή διακυβέρνηση 

 Ερωτήσεις που αφορούν στην ανοιχτή λειτουργία του κοινοβουλίου

 Ερωτήσεις που αφορούν στην ανοιχτή λειτουργία του κόμματος   
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Στην  πρώτη  ενότητα  για  την  Ανοιχτή  διακυβέρνηση,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  όσων

απάντησαν  το  ερωτηματολόγιο,  το  62,4%,  θεωρεί  τη  Διαύγεια  ως  τη  σημαντικότερη

κατάκτηση της ανοιχτής διακυβέρνησης μέχρι σήμερα, ενώ το 81,3% απάντησε ότι η Ανοιχτή

Διακυβέρνηση επηρεάζει αρκετά την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην Δεύτερη ενότητα για την  Ανοιχτή Λειτουργία του Κοινοβουλίου,  θεωρούν ότι το

Κοινοβούλιο θα πρέπει να γίνει πιο ανοιχτό και να βελτιωθεί στις ακόλουθες ενότητες:

 Ανάρτηση των σχεδίων νόμου σε επεξεργάσιμη μορφή στο διαδίκτυο (61,8%)

 Διασύνδεση με τη διαδικασία διαβούλευσης στο opengov (59,5%)

 Διασύνδεση με τη Διαύγεια (58%)

 Ενημέρωση για την κοινοβουλευτική δράση των βουλευτών (56,4 %)

 Ανάρτηση των Πόθεν Έσχες των βουλευτών στο διαδίκτυο (44,2%)

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα που αφορά την  ανοιχτή λειτουργία των κομμάτων,

πιστεύουν ότι πρέπει:

 Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά και τον τρόπο λήψης αποφάσεων των 

κομμάτων (85% απάντησαν “Πολύ” και 13% “Αρκετά”)

 Nα υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση για τις πολιτικές του κόμματος (63% απάντησαν 

“Πολύ” και 30% “Αρκετά”) 

 Nα υπάρχουν ηλεκτρονικοί ανοιχτοί χώροι συζήτησης για τα μέλη (56% απάντησαν 

“Πολύ” και 36% “Αρκετά”) 

 Nα υπάρχει εκλογή του προέδρου μέσα από ανοιχτές ηλεκτρονικές διαδικασίες (55%

απάντησαν “Πολύ” και 29% “Αρκετά”) 

 Τα μέλη των κομμάτων να μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά (41,7% απάντησαν 

“Πολύ” και 30.3% “Αρκετά”) 

 Να παρέχεται εκπαίδευση στα μέλη μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα (45% 

απάντησαν “Πολύ” και 36% “Αρκετά”)

 Να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στις συζητήσεις και από μη μέλη (37% 

απάντησαν “Πολύ” και 39% “Αρκετά”)

Συμπεράσματα

Οι απαντήσεις των πολιτικών κομμάτων αναδεικνύουν την σημασία του ανοιχτού λογισμικού, 

των ανοιχτών δεδομένων και της ανοιχτής διακυβέρνησης.  
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Η έρευνα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για τη σημασία της Ανοιχτής Διακυβέρνησης

και των Ανοιχτών διαδικασιών στα πολιτικά κόμματα καταδεικνύει  ότι  οι έννοιες και τα

εργαλεία της ανοιχτής διακυβέρνησης έχουν εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών

και  εκφράζεται  πλέον  με  σαφήνεια  το  αίτημα  για  την  υιοθέτησή  τους  από  τα

κόμματα. Συνολικά, οι πολίτες διεκδικούν πιο ουσιαστική και περιεκτική σχέση με

τα  πολιτικά  κόμματα  που  τους  εκφράζουν  και  επιδιώκουν  την  εμβάθυνση  των

δημοκρατικών διαδικασιών τόσο μέσα από την άσκηση των τριών εξουσιών του

πολιτειακού μας συστήματος, όσο και μέσα από τη λειτουργία ενός βασικού θεσμού

όπως είναι τα κόμματα.

Τα επόμενα βήματα

Προκειμένου να περάσουμε  στο επόμενο στάδιο  της ενίσχυσης του διαλόγου  σε σχέση με

κρίσιμα θέματα ψηφιακής πολιτικής, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι στη διάθεσή

σας προκειμένου να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση πολιτικών σε συνεργασία με

στελέχη της επιλογής σας.

Κεντρικά θέματα που προτείνουμε προς διερεύνηση σε σχέση με την ανοιχτότητα

και τη διαφάνεια είναι τα εξής:

 Ανοιχτά δεδομένα

 Ανοιχτή διακυβέρνηση και διαφάνεια με έμφαση στην ανοιχτότητα από το σχεδιασμό

(open by design)

 Διαβούλευση και ανάδραση με μέλη και πολίτες

 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το σχεδιασμό (personal data pro-

tection by design)

 Αλγοριθμική διαφάνεια και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)

 Ζητήματα ηθικής της τεχνολογίας από το σχεδιασμό (Ethics by design)

Μέχρι  τώρα  έχουν  εκδηλώσει  σχετικό  ενδιαφέρον να  συμμετάσχουν  σε  ομάδες

υποστήριξης  του  διαλόγου  με  τα  κόμματα  σε  θέματα  διαμόρφωσης  προτάσεων πολιτικής

περισσότεροι  από  200  εθελοντές,  μέλη  της  ομάδας  εργασίας  για  την  ανοιχτή

διακυβέρνηση της ΕΕΛΛΑΚ (opengov  .  ellak  .  gr  ).

Προκειμένου να επιλέξουμε και να κινητοποιήσουμε τους εθελοντές αυτούς σε σχέση με τη

διαμόρφωση πολιτικών στο κόμμα σας, αλλά και στον αντίστοιχο πολιτικό σχηματισμό στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  ζητούμε να μας προσδιορίσετε στελέχη της επιλογής σας με

τα οποία θα συνεργαστούμε στο επόμενο βήμα διαμόρφωσης των πολιτικών αυτών,

εντός ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διαμορφώσουμε από κοινού.
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Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα συνεχίσει να υπηρετεί το ρόλο του για την προώθηση

του ανοιχτού στη δημόσια σφαίρα επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας περαιτέρω τις μελέτες

του αλλά και αναπτύσσοντας εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά

κόμματα να ενισχύσουν τις ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες λειτουργίας τους.

Με εκτίμηση,

    Ο Πρόεδρος ΔΣ

Διομήδης Σπινέλλης
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