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ΠΡΟΣ: Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Πιερρακάκη  
      Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδη 

Υπουργό Επικρατείας, κ. Σκέρτσο 
Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Μαντζούφα 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών, κ. Χριστόπουλο 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή εκπροσώπου του φορέα σας σε Policy Roundtable στο 

πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στη Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Open 

Government Partnership)

Αξιότιμοι κύριοι,

Επικοινωνούμε από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ για να σας ζητήσουμε να

προτείνετε  έναν  ή  περισσότερους  εκπροσώπους  από  τους  φορείς  σας,  προκειμένου  να

συμμετάσχει σε Policy Roundtable για το Ταμείο Ανάκαμψης με τίτλο:  Getting Recovery

Right: Open Governance for EU Recovery Spending το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά

στις 23 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της Σύμπραξης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση-Open

Government Partnership (Open OGP).

Η Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open OGP) προχωρά στην υλοποίηση της παραπάνω

εκδήλωσης με αφορμή τη χρηματοδότηση των κρατών-μελών της ΕΕ από τον νεοσύστατο

μηχανισμό  Recovery  and  Resilience  Facility  (Open RRF)  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την

καταπολέμηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθώς ανοικοδομούν τις  οικονομίες

τους  οι  οποίες  κλονίστηκαν  από  την  πανδημία  της  COVID-19.  Δεδομένου  αυτού,  είναι

σημαντικό  να συζητηθούν  και  να παγιωθούν οι  αξίες  της  Ανοιχτής  Διακυβέρνησης  όσον

αφορά στη διαδικασία της αξιοποίησης της χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί
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ότι  ο  μηχανισμός  επιτυγχάνει  τους  επιδιωκόμενους  στόχους  και  αξιοποιεί  πλήρως  τις

δυνατότητές του.

Στο Policy Roundtable θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από κυβερνήσεις των κρατών-μελών καθώς

και μέλη της κοινωνίας των πολιτών και είναι ευκαιρία για τη χώρα μας να παρουσιάσει τις

πρωτοβουλίες της για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Οι εκπρόσωποι

που  θα  συμμετέχουν  στο  roundtable  θα  λάβουν  μέρος  σε  μια  πολιτική  συζήτηση  που  θα

ακολουθήσει στις 15, 16 ή Δεκεμβρίου, όπου θα συμμετέχει η Πρόεδρος της επιτροπής της ΕΕ,

Ursula von der Leyen, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi καθώς

και ο CEO της OGP, Sanjay Pradhan. Το ζητούμενο είναι να προκύψουν προτάσεις πολιτικής

προς τα κράτη μέλη για τη συμπεριληπτικη αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

με διαφάνεια και λογοδοσία.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  την  εγγραφή  εκπροσώπου  μπορείτε  να  δείτε  εδώ:

https://opengovpartnership-org.zoom.us/meeting/register/tZYoceqvrzgjH9BjfUtjZaNvvF1i8hTLnB

js και στο συνοδευτικό έγγραφο στην παρούσα επιστολή.

Προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε

τυχόν διευκρίνιση.

        Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Καθ. Ιωάννης Σταμέλος
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