
Άρθρο 3
Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 1, με την προσθήκη της αρχής της 
δημόσιας συμμετοχής ως εξής:

1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών ψηφιακής διακυβέρνησης διέπεται από τις 
ακόλουθες αρχές: α) την αρχή της νομιμότητας και ιδίως την τήρηση των διατάξεων για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) την αρχή της διαφάνειας, γ) την 
αρχή της δημόσιας συμμετοχής, δ) την αρχή της ισότητας και ιδίως της προσβασιμότητας,
ε) την αρχή της χρηστής διοίκησης και ιδίως της αποδοτικότητας και της αρχής «μόνον 
άπαξ» μέσω της διαλειτουργικότητας, της ακρίβειας και της πληρότητας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, των διαδικασιών και των δεδομένων και στ) την αρχή της ακεραιότητας, 
ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Αιτιολόγηση:
Η εισαγωγή της δημόσιας συμμετοχής στις αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης θα βοηθήσει την 
ελληνική κυβέρνηση μεταξύ άλλων:

- Στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού μοντέλου διακυβέρνησης
- Στη καλύτερη κατανόηση των εξελισσόμενων αναγκών των πολιτών
- Στην αξιοποίηση πληροφοριών, ιδεών και προτάσεων που βρίσκονται εκτός του δημόσιου τομέα
- Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοσμένης πολιτικής

Για την περαιτέρω αιτιολόγηση της εισαγωγής της αρχής της δημόσιας συμμετοχής στις γενικές 
αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης παραθέτουμε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση (https://www.oecd.org/governance/digital-government/toolkit/home/) και 
συγκεκριμένα τη 2η από τις 12 αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης που αναφέρεται στη δημόσια 
συμμετοχή (https://www.oecd.org/governance/digital-government/toolkit/12principles/)

Άρθρο 3
Προτείνουμε την προσθήκη στο άρθρου 3, της εξής παραγράφου:

Το λογισμικό που αναπτύσσεται και χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους θα διατίθεται ως 
ανοιχτό λογισμικό με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/custom-page/attachment/eupl_v1.2_el.pdf και θα 
αναρτάται στο δημόσιο αποθετήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το https://joinup.ec.europa.eu/ .

Αιτιολόγηση:
Η χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών προτύπων εξασφαλίζει την ψηφιακή κυριαρχία (https://
eit.europa.eu/news-events/news/new-report-european-digital-infrastructure-and-data-sovereignty )
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξάρτηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από
συγκεκριμένους  παρόχους  υπηρεσιών  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  θα
πρέπει να εξαλειφθεί. Τέτοιες εξαρτήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του «Κλειδώματος
σε  προμηθευτή  (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE
%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC
%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE )» το  οποίο  οδηγεί  συχνά  σε
εξαρτήσεις από προμηθευτές υπηρεσιών ΤΠΕ που υπάγονται στην έννομη τάξη χωρών εκτός της
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Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Οι  δημόσιοι  οργανισμοί  χρηματοδοτούνται  για  την  ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων μέσω φόρων και πρέπει να αξιοποιούνται με τον αποτελεσματικότερο
δυνατό τρόπο.

Άρθρο 77
Προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 77, η δημιουργία και η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών για 
την ανοικτή διάθεση και την περαιτέρω χρήση εγγράφων, ανωνυμοποιημένων πληροφοριών και 
δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν 3979/2011, για όλα τα μητρώα του Δημοσίου 
τομέα. 

Άρθρο 82 
Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 82, με την προσθήκη ότι τα δεδομένα θα είναι 
διαθέσιμα και σε μηχαναγνώσιμη μορφή, ως εξής:

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι 
ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο τους το 
οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων 
και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία 
επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας 
και απασχόλησης.
Τα σχετικά έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο 
δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, το 
οποίο συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα από σταθερό σημείο απόθεσης.

Άρθρο 83

Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 83, παράγραφος 1, με την προσθήκη ότι τα δεδομένα θα
είναι διαθέσιμα και σε μηχαναγνώσιμη μορφή, ως εξής:

1. Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν 
στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα 
και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα 
προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
Τα σχετικά έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο 
δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, το 
οποίο συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα από σταθερό σημείο απόθεσης.


