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Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 

 

Θέμα: Θέση της χώρας σε καθεστώς παρακολούθησης από τη Σύμπραξη για την Ανοιχτή 

Διακυβέρνηση (OGP): ας μετατρέψουμε σε ευκαιρία αναγέννησης τη δοκιμασία  

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συνυπογράφουμε την παρούσα επιστολή 

θεωρούμε ότι η χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία αξίζει καλύτερη θέση σε θέματα 

δημόσιας συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών.  

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ελλάδα τέθηκε σε καθεστώς παρακολούθησης από τη 

Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership), λόγω του ότι απέτυχε 

να εκπληρώσει τα πρότυπα δημόσιας συμμετοχής κατά το σχεδιασμό του 4ου Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης (2019-2022)1.  

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς το υφιστάμενο σχέδιο δράσης 

υποβλήθηκε με καθυστέρηση το 2019 2.  

Οι οργανώσεις μας πιστεύουν βαθύτατα στην αξία  της καινοτομίας που παράγεται με 

συνεργασία.  

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι, από το 2012 που η Ελλάδα έγινε μέλος της Σύμπραξης για την Ανοιχτή 

Διακυβέρνηση, η συμπερίληψη των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στις διαδικασίες 

διαμόρφωσης και παρακολούθησης των εθνικών σχεδίων δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση 

είναι ανεπαρκής. 

 

 
1  Acting contrary to process letters_Jan 2021_Greece, Norway, Sweden, UK (opengovpartnership.org). 

 
2 Greece_Letter_Cohort-Shift-2019-2021_January2019-1.pdf (opengovpartnership.org). 

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/03/Greece_Under-Review-Letter_February2021.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/06/Greece_Letter_Cohort-Shift-2019-2021_January2019-1.pdf


 
 

Όσο συνεχίζεται η δοκιμασία της κοινωνίας από την πανδημία του COVID-19 χρειάζεται 

περισσότερο από ποτέ η έμπρακτη πολιτική βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει  την 

ατζέντα της ανοιχτής διακυβέρνησης.  

Μόνο έτσι θα οικοδομήσουμε μια γνήσια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.   

 

Για να μετατρέψουμε σε ευκαιρία αναγέννησης της δημόσιας συμμετοχής αυτή τη δοκιμασία 

ζητούμε τη δέσμευσή σας για: 

1. Τη δημιουργία ενός μόνιμου και πλήρως λειτουργικού πολυσυμμετοχικού forum, το οποίο 

να διασφαλίζει και να επιβλέπει τη διαδικασία συνδημιουργίας, καθώς και να παρέχει 

αποτελεσματική παρακολούθηση κατά την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. 

2. Την τήρηση των Προτύπων Συμμετοχής και Συνδημιουργίας της OGP κατά τη 

συνδημιουργία σχεδίων δράσης. 

3. Την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής ανοικτών δεδομένων, σε συνεργασία με μη 

κρατικούς φορείς, η οποία να ενοποιεί τα διασκορπισμένα δεδομένα, να διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση προς τα πρότυπα και την ποιότητα ανοικτών δεδομένων και να 

προτεραιοποιεί τη δημοσίευση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα στην 

Ελλάδα. 

 

Γνωρίζοντας την προσωπική αφοσίωσή σας στο όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της 

Ελλάδας, σάς καλούμε να μεταφέρετε τις αξίες της διαφάνειας, της δημόσιας συμμετοχής και της 

λογοδοσίας σε αυτήν την προσπάθεια.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 

 

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς 

Επιστήμη για σένα – SciFY 

Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας – OK Greece 

Impact Hub Athens 

Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών - ΚεΦιΜ 
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