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Αρ. Πρωτ. 25/ΘΚ

Προς: Πρωθυπουργό  της Ελλάδος, κ. Αλέξη Τσίπρα

Κοιν/ση: Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη

Θέμα: Τα κοινά αγαθά, η ανοιχτή διακυβέρνηση και η συνεργατική οικονομία ως βάσεις 

της ψηφιακής στρατηγικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η προάσπιση της δημοκρατίας περνάνε μέσα από 
την προάσπιση των κοινών αγαθών, τόσο φυσικών όσο και ψηφιακών. Όπως όταν ο δρόμος 
πάψει να είναι κοινό αγαθό, δεν μπορεί κανείς ούτε να μεταφέρει αγαθά, ούτε να δει τους φίλους 
του  χωρίς  να  πληρώνει,  έτσι  κι  όταν  η  γνώση  παύει  να  είναι  κοινό  αγαθό,  τότε  η  έρευνα 
σταματάει, η πολιτική δεν σχεδιάζεται πάνω σε στοιχεία και η πολιτιστική μας κληρονομιά χάνεται.

Ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη για μια δημόσια διοίκηση που να λειτουργεί με διαφάνεια, να έχει τον 
πολίτη και την κοινωνία συμμέτοχους και να προσφέρει υπηρεσίες που πραγματικά ωφελούν το 
κοινωνικό σύνολο και τις παραγωγικές τάξεις. 

Η  αποκατάσταση  της  εμπιστοσύνης  στη  σχέση  κράτους  –  πολίτη  και  η  παραγωγική 
ανασυγκρότηση  της  χώρας  προϋποθέτουν  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  της  δημόσιας 
διοίκησης,  την ενεργή  συμμετοχή του πολίτη  στη  διαδικασία  λήψης των αποφάσεων και  την 
 αξιοποίηση και κινητοποίηση  του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου. 

Οι παρεμβάσεις που υποστηρίζουν την ανοικτή δημόσια διοίκηση, την αποτελεσματικότερη - σε 
σχέση με το παρελθόν- εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  ενδυναμώνουν τη διαφάνεια, 
τη λογοδοσία της δημόσιας εξουσίας και έχουν ταυτόχρονα αναπτυξιακό προσανατολισμό.  

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο έχουμε άμεση ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που  
μπορούν  να  συνεισφέρουν ουσιαστικά  στην  ανασυγκρότηση και  ενίσχυση  των παραγωγικών 
δυνάμεων της χώρας.

Τέτοιες  πολιτικές  παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι  οι  πολιτικές  για την προστασία 
των  κοινών.   Για  τους  λόγους  αυτούς  ζητάμε  οι  πολιτικές  για  τα  ψηφιακά  κοινά  να  
αποτελούν μέρος των προγραμματικών σας δηλώσεων. 
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Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:
• Η ψηφιακή  στρατηγική  να  είναι  ενιαία  και  να  υποστηρίζει  τα  ψηφιακά  κοινά  και  την 

ανοιχτή διακυβέρνηση
• Να γίνει χρήση του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού για την ανοιχτή διακυβέρνηση, 

δηλαδή να αξιοποιηθούν οι Ομάδες Διοίκησης Έργου της Διαύγειας και για την Ανοιχτή 
Διακυβέρνηση

• Να  επιδιωχθούν  θεσμικές  συνεργασίες  με  φορείς  έρευνας  του  δημοσίου  τομέα  (π.χ. 
ΕΔΕΤ, ΕΚΤ, ΕΚ Αθηνά, ΕΕΛΛΑΚ) για να ενισχυθεί η καινοτομία και συνέχεια στο δημόσιο 
τομέα  και  να  υλοποιηθούν  οι  αναπτυξιακές  πολιτικές  με  το  βέλτιστο  λόγο 
κόστους/απόδοσης

• Να  γίνει  επιμόρφωση  των  δημοσίων  υπαλλήλων  μέσω  Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας 
Διοίκησης σε θέματα ηλεκτρονικής και ανοιχτής διακυβέρνησης

• Να ενισχυθεί  και  επεκταθεί  η  Διαύγεια και  στη νομοθετική εξουσία,  στους φορείς  του 
ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούνται ή συναλλάσσονται με το δημόσιο και στα κόμματα

• Να υπάρξουν ανοιχτές διαδικασίες για τη στελέχωση όλων των μη-πολιτικών θέσεων 
μετακλητών υπαλλήλων και  διευθυντικών στελεχών και η διαδικασία αξιολόγησης τους 
να  είναι  βασισμένη  σε  ανοιχτά  και  διαφανή  πρότυπα(ουσιαστική  και  θεσμικά 
κατοχυρωμένη χρήση του opengov.gr)

• Να επιδιωχθεί η κωδικοποίηση της νομοθεσίας στην πηγή και η διασύνδεσή της με τη 
Διαύγεια

• Να ενισχυθούν και επεκταθούν οι δράσεις ανοιχτών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση και 
στους ιδιώτες που προσφέρουν δημόσια υπηρεσία

• Να ενισχυθεί  η  κυκλική  οικονομία,  δηλαδή η  παραγωγή βιομηχανικών και  χρηστικών 
αντικειμένων με τρόπο ανοικτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και επισκευάσιμο με το μικρότερο 
κόστος και σε τοπικό επίπεδο

• Να  ενισχυθεί  η  τοπική  καινοτομία  μέσα  από  ανοιχτά  εργαστήρια  κατασκευής  και 
υλισμικού(open FabLabs)

• Nα υιοθετηθούν οι αρχές των ανοιχτών δεδομένων σε όλη τη δημόσια διοίκηση, όπως τα 
πρότυπα  του  Data  Manifesto  του  Royal  Statistcal  Society 
http://www.statslife.org.uk/images/pdf/rss-data-manifesto-2014.pdf και  να  επιδιωχθεί  η 
χάραξη τεκμηριωμένων με στοιχεία πολιτικών.

Οι προτάσεις της ΕΕΛΛΑΚ καταγράφονται με λεπτομέρεια στο αναλυτικό κείμενο των βασικών 
μας θέσεων για   μια ψηφιακή στρατηγική με κέντρο τα κοινά αγαθά και την ανοιχτή διακυβέρνηση   
και  τις  επιστολές  μας  στου  Υπουργούς  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και  Οικονομίας.   Η 
υλοποίηση  των  πολιτικών  ανοικτής  διακυβέρνησης  δεν  είναι  πολυτέλεια  αλλά 
αναγκαιότητα: αφορά τον πολίτη που θέλει να γνωρίζει πού πάνε τα δημοτικά του τέλη ή 
οι φόροι του, αφορά το μαθητή που θέλει να μπορεί να δει τα δρομολόγια του λεωφορείου 
στο κινητό του, αφορά τον επαγγελματία που έχει ανάγκη από ανοικτή πρόσβαση στα 
συστήματα της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων για να συμπληρώνει 
αυτόματα τα στοιχεία του ΦΠΑ και να ελέγχει την πλαστότητα των τιμολογίων. Αφορά 
κυρίως την τοπική ανάπτυξη και την δημιουργία νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. 

Η ανοικτή διακυβέρνηση αφορά όλους μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ( http://go.eellak.gr/meli ) για να 
συμβάλλουμε στον σχεδιασμό δράσεων ανοιχτότητας που σας ενδιαφέρουν.

                Με εκτίμηση,        

Ο πρόεδρος ΔΣ       
Θεόδωρος Καρούνος 
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