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Αρ. Πρωτ.  65/ΘΚ

Προς: Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου

Θέμα: Προτάσεις για την εφαρμογή των αρχών της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

στην Βουλή των Ελλήνων

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

(ΕΕΛ/ΛΑΚ,  www.eellak.gr)  η  οποία  ιδρύθηκε  το  2008,  αποτελείται  από  29  Πανεπιστήμια,

Ερευνητικά  Κέντρα,  Τεχνολογικά  Ιδρύματα  και  κοινωφελείς  φορείς,  και  είναι  εταιρεία  μη

κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  που  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.

Με αφορμή της συμπλήρωσης δεκατεσσάρων περίπου μηνών από την έναρξη λειτουργίας του

ιστότοπου “Κοινοβουλευτική Διαφάνεια” (http://diafaneia.hellenicparliament.gr/) θα θέλαμε να σας

ενημερώσουμε για τη σχετική με την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση δράση της ΕΕΛ/ΛΑΚ και

να σας προτείνουμε συγκεκριμένες βελτιώσεις της πλατφόρμας κοινοβουλευτικής διαφάνειας. 

Η Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία ενδιαφέρει όλους

μας γιατί επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Ερωτήματα από το απλό “πού πάνε οι φόροι μας”,
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το  “πώς  μπορώ  να  έχω  λόγο  στη  διαμόρφωση  και  λήψη  των  αποφάσεων”,  “τι  ψηφίζει  ο

βουλευτής μου”, μέχρι τη δυνατότητα να δούμε πότε θα πάρουμε το επόμενο λεωφορείο ή πώς

ξοδεύει ένας δήμαρχος τα δημοτικά τέλη, μπορούν να απαντηθούν με το άνοιγμα των δημόσιων

δεδομένων. 

Τα  ανοιχτά  δημόσια  δεδομένα  επιτρέπουν  την  δημιουργία  εφαρμογών  που  ενισχύουν  τη

διαφάνεια, υποστηρίζουν τη συμμετοχή του πολίτη, βοηθούν την επιχειρηματικότητα και τέλος,

υλοποιούν  έμπρακτα  τη  λογοδοσία  τόσο  της  νομοθετικής  εξουσίας,  όσο  και  της  δημόσιας

διοίκησης σε όλα τα επίπεδα (κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση). 

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο έχουμε άμεση ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που

μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μέσα

από τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών με διαφάνεια και λογοδοσία.

Με  βάση  τα  παραπάνω  προτείνουμε  όπου  είναι  δυνατόν  να  αξιοποιηθεί  η  εμπειρία  της

ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και να εξετάσουμε πως μπορεί να επεκταθεί με όποιον τρόπο κρίνετε σκόπιμο και στη

λειτουργία της Βουλής.

Ειδικότερα  προτείνουμε  να  χρησιμοποιηθούν  συμβατές,  και  όπου  γίνεται  όμοιες,  κατηγορίες

αποφάσεων (πχ στις δαπάνες). 

Ειδικότερα:

1. Ολιγάριθμες, με νόημα και συμβατές με την ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατηγορίες

Είδος Απόφασης:  Προτείνεται να δημιουργηθούν ανώτερης τάξης κατηγορίες με συγκεκριμένα

κριτήρια  (πχ  δαπάνες:  απόφαση,  έγκριση,  πληρωμή  κλπ)  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τη  νέα

ΔΙΑΥΓΕΙΑ  έτσι  ώστε  να  είναι  συγκρίσιμες  και  πλοηγήσιμες  με  τον  ελάχιστο  θόρυβο  και

πολυπλοκότητα.

Ποσά και κωδικοί προϋπολογισμού:  Στις αποφάσεις με οικονομικό αντίκτυπο (πχ δαπανών)

θα πρέπει να υπάρχει ως βασικό μεταδεδεδομένο στην περίληψη και στην πλήρη καρτέλα το

ΠΟΣΟ και ο κωδικός προϋπολογισμού (πχ σε βάρος του Κ.Α.0869)

2. Μηχανικά αναγνώσιμα συνημμένα

Οι αποφάσεις να έχουν συνημμένα (και) CSV και όχι μόνο pdf, τουλάχιστον οι εξής αποφάσεις:

• Πράξεις επί του Προϋπολογισμού, Απολογισμού (εδώ)

• Πληροφορίες για το προσωπικό (εδώ) και ο αριθμός των επιστημονικών συνεργατών
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ανά βουλευτή και όχι μόνο το σύνολο.

3. Όνομα βουλευτή

Είναι σημαντικό να αναφέρεται στα μεταδεδομένα το όνομα του βουλευτή, όπως ενδεικτικά στις

εξής περιπτώσεις:

• Στις μετακινήσεις (Παράδειγμα)

• Στις επιτροπές (Παράδειγμα)

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του κοινοβουλίου καθώς

και την ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειάς του, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε δράση

μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ (http://go.eellak.gr/meli)  και  τις ομάδες εργασίας της

ΕΕΛ/ΛΑΚ που έχουν δημιουργηθεί για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (http://opengov.ellak.gr/) και τα

Ανοιχτά Δεδομένα (http://opendata.ellak.gr/) μπορούμε να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο εσείς

κρίνετε σκόπιμο στη βελτίωση του ιστότοπου και στο σχεδιασμό δράσεων Ανοιχτής Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.

           Με εκτίμηση,        
Ο πρόεδρος ΔΣ            

Θεόδωρος Καρούνος      
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