Αποδελτίωση Διαβούλευσης Α’ κύκλου
για το άνοιγμα των δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης
(http://labs.opengov.gr/data)

Α. Στοιχεία Διαβούλευσης
Η διαβούλευση ήταν ανοικτή κατά το χρονικό διάστημα 20/8/2010 με 15/9/2010.
Συγκεντρώθηκαν 65 προτάσεις, από τις οποίες οι 63 ήταν σχετικές με το αντικείμενο
της διαβούλευσης. Στη λίστα των προτάσεων προστέθηκαν 2 επιπλέον, οι οποίες
στάλθηκαν στο geodata.gov.gr.
Σε απόλυτα μεγέθη, η συμμετοχή στη διαβούλευση ήταν περιορισμένη, κυρίως
εξαιτίας του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης είναι σημαντικά, καθώς φανερώνουν τις προτεραιότητες των
πολιτών.
Β. Αποτελέσματα
Οι προτάσεις των συμμετεχόντων, ένας σύντομος σχολιασμός κάθε πρότασης,
καθώς και το υπεύθυνο Υπουργείο για την υλοποίηση κάθε πρότασης, παρατίθενται
στο παράρτημα.
Σε γενικές γραμμές, οι προτάσεις των συμμετεχόντων αφορούσαν στις παρακάτω
θεματικές ομάδες δεδομένων:
•
•
•

Το 35,8% των προτάσεων αφορά σε γεωχωρικά δεδομένα
Το 17,9% των προτάσεων αφορά σε οικονομικά δεδομένα
Οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν πρακτικά σε όλο το εύρος της δημόσιας
διοίκησης (συνταγογράφηση, προγράμματα κατάρτισης, προμήθειες), χωρίς
να διακρίνεται άλλη μεγάλη θεματική ομάδα.

Αρκετές από τις προτάσεις των συμμετεχόντων, ήδη καλύπτονται από τη Δημόσια
Διοίκηση. Ειδικότερα:
•

Για το 34,3% των προτάσεων ήδη προσφέρεται ηλεκτρονική υπηρεσία της
δημόσιας διοίκησης που την καλύπτει συνολικά ή εν μέρει.
o Το 10,5% των προτάσεων ήδη καλύπτεται από τις υπηρεσίες του
www.geodata.gov.gr
o Το 6% των προτάσεων ήδη καλύπτεται από τις υπηρεσίες του
Εθνικού Τυπογραφείου και το Πρόγραμμα Δι@ύγεια (www.et.gr,
http://et.diavgeia.gov.gr/).

Γ. Σχολιασμός
•

Η προτεραιότητα που δίνουν οι πολίτες στο άνοιγμα των γεωχωρικών
δεδομένων αποτελεί έκπληξη, ειδικά σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα.
Οι λόγοι είναι: (α) η σημασία των γεωχωρικών δεδομένων για πολλούς
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (μηχανικοί, επενδύσεις), (β) η
κρισιμότητά τους για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, (γ) η
μέχρι σήμερα ανυπαρξία ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων από τη δημόσια
διοίκηση.
Η παρατήρηση αυτή δικαιολογεί και την προτεραιότητα που δόθηκε στα
γεωχωρικά δεδομένα μέσω της ανάπτυξης του geodata.gov.gr.

•

Υπάρχει σαφές έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με
υφιστάμενες υπηρεσίες που προσφέρει η δημόσια διοίκηση, νομοθετικές
πρωτοβουλίες, καθώς και σύνολα δεδομένων που ήδη προσφέρονται
δωρεάν/ανοικτά.

Δ. Προτάσεις
1. Για το geodata.gov.gr προτείνεται:
•
•

Η εκτέλεση ενεργειών δημοσιότητας
Ο συνεχής εμπλουτισμός της υπηρεσίας με νέα δεδομένα και
λειτουργικότητα (έμφαση σε οδικό δίκτυο, δ/νσεις, ΤΚ, δρομολόγια ΜΜΜ)

2. Για υφιστάμενες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης είναι αναγκαία:
•
•
•

Η αποσαφήνιση της άδειας χρήσης των δεδομένων ώστε να προσφέρονται
ελεύθερα
Η δυνατότητα μεταφόρτωσης όλων διαθέσιμων δεδομένων και
μεταδεδομένων ή εναλλακτικά η ανάπτυξη και προσφορά ανοικτού
διαδικτυακού API
Προτεραιότητα στα fuelprices.gr, e-prices.gr (Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας)

3. Συνολικά, για όλες τις σχεδιαζόμενες προσπάθειες για το άνοιγμα δεδομένων:
•

Πρέπει να καθοριστεί ενιαία άδεια χρήσης για τα δεδομένα

4. Γενικότερα, κρίνεται σκόπιμο η πρόσκληση προς τους πολίτες σχετικά με το
άνοιγμα των δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης, να είναι διαρκώς ανοικτή.

Παράρτημα
Προτάσεις και Σχολιασμός
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Πρόταση
Κάνω μια πρόταση που σίγουρα
χρειάζεται ανάπτυξη από ειδικούς, για
την υποβολή αποδείξεων στην ΔΟΥ για
την εξασφάλιση του αφορολογήτου
ποσού.

Σχολιασμός
Η πρόταση δεν εντάσσεται στο
αντικείμενο της πρόσκλησης.

Επισπεύδων
Υπ. Οικονομικών

Θα προωθηθεί στις αντίστοιχες ομάδες
εργασίας.

Θα μπορούσε να φτιαχτεί μία smart
κάρτα σαν την πιστωτική,
με διάρκεια ισχύος ένα έτος, που θα
παρέχεται από τη ΔΟΥ κάθε τέλος του
προηγουμένου έτους (όπως τα σήματα
των τελών κυκλοφορίας),όπου, θα
μπορεί σ΄αυτή να καταγράφονται όλες οι
οικονομικές δοσοληψίες, [υποχρεωτική
η χρήση της κάρτας για δοσοληψίες
πάνω από κάποιο ποσό (πχ 50 €)]. Έτσι
θα δηλώνονται αυτόματα όλες οι αγορές
στη ΔΟΥ κατά τη Δήλωση Εισοδήματος.
Η κάρτα θα έχει προγραμματιστεί έτσι
που να φορτίζεται με συγκεκριμένη
πληροφορία για κάθε αγορά και
υπηρεσία από ειδικά μηχανήματα (όπως
των πιστωτικών) ή με προσάρτηση
ειδικού εξαρτήματος στην ταμειακή
μηχανή ώστε να είναι ενημερωμένοι ανά
πάσα στιγμή τόσο ο προμηθευτής και ο
αγοραστής αλλά και η ΔΟΥ για κάθε
δοσοληψία.
Έτσι, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες
καταγράφονται και οι υπολογισμοί θα
γίνονται αυτόματα.
Ο καταναλωτής δε θα ταλαιπωρείται και
δεν θάχει ενδοιασμούς να ζητήσει την
απόδειξη, ενώ θα μπορεί να είναι
διαρκώς γνώστης του ύψους των
αποδείξεων που έχει έτσι «μαζέψει», και
δε θα χρειάζεται να αθροίζει
μικροδαπάνες και φυσικά δεν θα έχει
ανάγκη τους ειδήμονες.
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H αδεια εργασιών μικρής κλιμακας (για
φοτοβολταικά) υποτίθεται βγαίνει
αυθημερόν.. και όμως ζητάνε και ΕΠΑΕ!
αρα, αποκλέιεται αυθημερόν..
Προσωπικά εχω 1,5 μηνα και έπεται
συνέχεια..
Μηπως πρέπει κάποιος αρμόδιος να
επιληφθεί του θεματος???
Χάρτες γης υψηλής παραγωγικότητας
Δασικοί χάρτες
Αρχαιολογικοί χώροι
Περιοχές Natura

Η πρόταση δεν εντάσσεται στο
αντικείμενο της πρόσκλησης.
Θα προωθηθεί στις αντίστοιχες ομάδες
εργασίας.

Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Αρκετά από τα προτεινόμενα
σύνολα δεδομένων ήδη προσφέρονται
ελεύθερα μέσω του geodata.gov.gr (π.χ.

Οργανισμός
Κτηματολογίου
και
Χαρτογραφήσεω

4

5

6

7

8

Χάρτες κτηματολογίου
Όρια απαλλοτρίωσης εθνικών και άλλων
οδών
Δίκτυο αναγνωρισμένων δημόσιων οδών
(από εθνικές μέχρι αγροτικές προ του
1923) (προκειμένου να αποφεύγεται το
κυνήγι στο υποθηκοφυλάκιο για
πανάρχαια συμβόλαια και να
σταματήσει η πολιτεία να αποφεύγει την
ευθύνη της στο θέμα της άναρχης
διάνοιξης)
Όρια οικισμών κάτω των 2000
κατοίκων(περιγράμματα και ζώνη 500μ)
Σχέδια πόλεων
Ζώνες ενδιαφέροντος ΕΥΔΑΠ (1500μ από
λίμνες, 500μ από κανάλια κλπ)
Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο
(συντεταγμένες και κατάσταση των
σημείων)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
υπολογισμός αντικειμενικών αξιών
οικοδομοκού συνεταιρισμού Ιατρών στο
Μαρμάρι Εύβοιας
Να μην κολήσουμε σε προσωπικά
δεδομένα, παραμεθόριες,
διαβαθμισμένες περιοχές. Σίγουρα
υπάρχουν εργαλέια που μπορούν να
διαγράψουν από τον πίνακα δεδομένων
των σχηματικών αρχείων τα προσωπικά
δεδομένα πριν αυτά δοθουν στη
δημοσιότητα. Όσο για τις παραμεθόριες
κλπ περιοχές δε νομίζω να τιθετε θέμα
αφου στο Google Earth φαίνονται τα
πάντα και νομίζω ο καθένας μπορεί να
παραγκειλει μια δορυφοτυκή μιας
οποιοσδηποτε περιοχής ή χωρας.
Αεροφωτογραφίες 1945, 1960 και άλλες
ιστορικες για τις περιοχές όπου
υπάρχουν.

Ιστορικές Αεροφωτογραφίες –
Ορθοφωτοχάρτες 1996-1998 που
τραβήχτηκαν για την δημειουργία
Ελαιοκομικού μητρώου. Επίσης τα
σχηματικά αρχεια ελαιώνων χωρίς τα
προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών.
Τα παραπάνω δεδομένα θα ειναι
χρήσιμα για το σχεδιασμό των δυκτιων
άρδευσης προσδιορίζοντας τις αναγκες
άρδευσης και τη διαστασιολόγιση
αρδευτικών δυκτιων σε ελαιοκομικές
περιοχές. Επίσης στον αυτόματο
προσδιορισμό τν αναγκών αρευσης

περιοχές NATURA, όρια οικισμών).
Γίνονται ήδη προσπάθειες για τη
διάθεση και των υπόλοιπων δεδομένων
στο geodata.gov.gr.

ν Ελλάδας
Το σύνολο των
Υπουργείων

Επιπλέον, σημειώνεται πως σύμφωνα με
το νόμο για την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), το
σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης θα προσφέρονται
χωρίς τέλη στους πολίτες.

Υπ. Οικονομικών

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Γίνεται προσπάθεια μέσω του
Υπ. Οικονομικών για την ελεύθερη
διάθεση των αντικειμενικών αξιών για
όλη την έκταση της χώρας.
Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Τα εκσυγχρονισμού του
σχετικού θεσμικού πλαισίου για τη
διαβάθμιση των αεροφωτογραφιών και
δορυφορικών εικόνων αποτελούν
αρμοδιότητα του Υπ. ΕΘΑ.

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Η ελεύθερη διάθεση των εν
λόγω αεροφωτογραφιών απαιτεί
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας.
Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Η ελεύθερη διάθεση των εν
λόγω αεροφωτογραφιών ενδέχεται να
μη μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω της
άδειας χρήσης με τν οποία έχουν
προμηθευτεί.

Υπ. Οικονομικών

Υπ. Εθνικής
Άμυνας

Οργανισμός
Κτηματολογίου
και
Χαρτογραφήσεω
ν Ελλάδας.
Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων
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ελαιοτεμαχιων σε συνδοιασμό με
εδαφολογικούς χάρτες και
μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής.
Κύριοι συνεργάτες του Πρωθυπουργικού
γραφείου,
λόγω της 25ετούς ενασχόλησης και
εμπειρίας μου στα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών στη χώρα μας,
κρίνω σκόπιμο να σας αναφέρω τα
βασικότερα προβλήματα που
σχετίζονται με την υποδομή των
χωρικών της δεδομένων.
1. Τοπογραφικό υπόβαθρο 1:50000
Το συγκεκριμένο υπόβαθρο όχι μόνο
αποτελεί βασικό παράγοντα για τη
δημιουργία άλλων υποβάθρων όπως
γεωλογικό, υδρογεωλογικό κλπ, αλλά
χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς
φορείς του Δημοσίου και ιδιώτες. Για το
λόγο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει την
πρώτη σας προτεραιότητα. Για
παράδειγμα είναι απαράδεκτο η
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού να
χορηγεί ένα ψηφιοποιημένο
τοπογραφικό φύλλο αντί χιλίων (1000)
ευρώ, τη στιγμή που αυτό το έχει
πληρώσει μέσω των δημοσίων
επενδύσεων ο ελληνικός λαός. Επιπλέον
τα τελευταία 15 χρόνια έχει
δημιουργηθεί ένα φαύλος κύκλος
παραοικονομίας με τη νόμιμη ή
παράνομη ψηφιοποίηση του παραπάνω
υποβάθρου από δεκάδες φορείς και
κατά συνέπεια τη διάθεση του σε
άλλους φορείς του Δημοσίου (κυρίως
ΟΤΑ), με τα Πανεπιστήμια και τους
ιδιώτες να έχουν τη μερίδα του λέοντος
στα έσοδα αυτά. Το χειρότερο όμως
είναι ότι οι φορείς αυτοί του Δημοσίου ή
οι ΟΤΑ, έχουν διαφορετικό υπόβαθρο
1:50000 και αμφιβόλου ποιότητας
χωρικά δεδομένα, αφού αυτά έχουν
ψηφιοποιηθεί από άπειρους φοιτητές
και χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές.
Συνεπώς η κεντρική διάθεση του
τοπογραφικού υποβάθρου αφενός θα
σταματήσει το παραεμπόριο που γίνεται
και αφετέρου θα δώσει ώθηση για
ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών στον τομέα των
Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών. Εδώ πρέπει να
επισημανθεί ότι το Τοπογραφικό
Υπόβαθρο που διαθέτει η ΓΥΣ επί
πληρωμή έχει αρκετά λάθη. Για
παράδειγμα το επίπεδο των ρεμάτων
δεν συμπίπτει με το επίπεδο των
ισοϋψών καμπυλών. Αν αναρτήσει
λοιπόν κάποιος το υπόβαθρο αυτό
παρότι έχει λάθη, αυτό θα οδηγήσει
αργότερα σε αδιέξοδα, αφού και τα
υπόλοιπα χωρικά δεδομένα που θα
δημιουργηθούν από άλλους φορείς θα

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Αρκετά από τα προτεινόμενα
σύνολα δεδομένων ήδη προσφέρονται
ελεύθερα μέσω του geodata.gov.gr (π.χ.
όρια δήμων, νομών). Γίνονται ήδη
προσπάθειες για τη διάθεση και των
υπόλοιπων δεδομένων στο
geodata.gov.gr.
Επιπλέον, σημειώνεται πως σύμφωνα με
το νόμο για την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), το
σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης θα προσφέρονται
χωρίς τέλη στους πολίτες.
Σχετικά με το geodata.gov.gr, η υπηρεσία
δεν έχει εμφανίσει κανένα πρόβλημα με
τη λειτουργία της. Επίσης, δεν πρέπει να
συγχέεται με τα τεχνικά μέτρα για τη
δημιουργία της ΕΥΓΕΠ, καθώς είναι μεν
συμπληρωματική, αλλά ανεξάρτητη
δράση.

Οργανισμός
Κτηματολογίου
και
Χαρτογραφήσεω
ν Ελλάδας (ως
υπεύθυνος για
τη δημιουργία
της ΕΥΓΕΠ)

έχουν λάθη. Για να γίνει κατανοητό αυτό
θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Οι
γεωλογικοί σχηματισμοί αλλούβια
απαντώνται δίπλα σε ποτάμια. Υπάρχει
κίνδυνος να βρεθούν σε μία κορυφή
βουνού, αφού δεν θα υπάρχει
αντιστοιχία ισοϋψών καμπυλών και
ποταμών.
2. Γεωλογικό υπόβαθρο 1:50000
Το υπόβαθρο αυτό στηρίζεται στο
αντίστοιχο τοπογραφικό υπόβαθρο και
επιπλέον έχει ουσιαστική συμβολή στην
κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων
αλλά και στην πρόληψη φυσικών
καταστροφών και περιβαλλοντολογικών
αλλαγών. Έτσι παρόλο που αποτελεί ένα
σημαντικό παράγοντα για την οικονομία
της χώρας μας, εντούτοις κακώς δεν
θεωρείται στρατηγικής σημασίας από
την ελληνική πολιτεία σε αντίθεση με ότι
συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες
χώρες του κόσμου.
Δυστυχώς το υπόβαθρο αυτό δεν είναι
διαθέσιμο για τον ελληνικό λαό, παρόλο
που και αυτό το έχει πληρώσει. Και σε
αυτή την περίπτωση το παραεμπόριο της
ψηφιοποίησης των γεωλογικών χαρτών
ανθεί με πρωτοπόρους τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Συνεπώς η κεντρική διάθεση του
γεωλογικού υποβάθρου από το
Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), όχι
μόνο θα σταματήσει το παραεμπόριο
αλλά επιπλέον θα συμβάλει στη
δημιουργία νέων υπηρεσιών για την
πρόβλεψη και αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών και κλιματικών
αλλαγών.
3. Υπόβαθρα γενικού ενδιαφέροντος
Στις περισσότερες εφαρμογές των
Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών απαιτείται η χρήση
ορισμένων γεωγραφικών επιπέδων, είτε
για χωρική ανάλυση είτε για
οπτικοποίηση, τα οποία έχουν ασήμαντο
κόστος αλλά δεν είναι συγκεντρωμένα,
με αποτέλεσμα ο όποιος
ενδιαφερόμενος να τα βρίσκει με
δυσκολία.
Τα παρακάτω γεωγραφικά επίπεδα θα
πρέπει να συμπίπτουν με τα
προαναφερθέντα υπόβαθρα, δηλαδή να
έχουν την ακρίβεια της κλίμακας
1:50000
• Όρια δήμων και κοινοτήτων πριν και
μετά Καποδίστρια, όρια Καλλικράτη με
στατιστικά στοιχεία από την ΕΣΥ
• Όρια νομών με στατιστικά στοιχεία
από την ΕΣΥ
• Όρια περιφερειών με στατιστικά
στοιχεία από την ΕΣΥ
• Διανομή τοπογραφικών φύλλων

1:50000 και 1 : 5000 της ΓΥΣ
• Διανομή γεωλογικών φύλλων 1:50000
του ΙΓΜΕ
• Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM)
Τελειώνω με μια επισήμανση για τον
ιστοχώρο www.geodata.gov.gr.
Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί με
την Εθνική Υποδομή Χωρικών
Δεδομένων. Περιμέναμε τόσα χρόνια να
υλοποιηθεί, μπορούμε να περιμένουμε
ακόμη. Διακρίνω μια βιασύνη να
προληφθούν καταστάσεις και μάλιστα
προτού ψηφισθεί το σχετικό
νομοσχέδιο. Η βιασύνη αυτή, δηλαδή η
ανάρτηση δεδομένων χωρίς να έχει
ελεγχθεί η ακρίβεια και ποιότητα τους
και μάλιστα σε υπολογιστές (servers) και
λογισμικά τα οποία δεν αντέχουν με
αποτέλεσμα το σύστημα να καταρρέει
συχνά, μπορεί να αποθαρρύνει τους
χρήστες του συστήματος από την αρχή
της λειτουργίας του.
Ωστόσο παρά τα προβλήματα οφείλω να
ομολογήσω ότι κάτι επιτέλους κινείται
σε αυτή τη χώρα. Επιπλέον αν είμαστε
προσεκτικοί, ευελπιστώ ότι θα
διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες
για σωστή ανάπτυξη των χωρικών
δεδομένων και εφαρμογών στη χώρα
μας. Παράλληλα βέβαια με την
ανάπτυξη αυτή, είναι απαραίτητο να
γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια για
την εκπαίδευση διαφορετικών ομάδων
του πληθυσμού της χώρας σε αυτή την
υποδομή. Δηλαδή θα πρέπει να
δημιουργηθούν εκπαιδευτικές δράσεις
για τις παρακάτω ομάδες:
• Μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
• Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς
σπουδαστές
• Προσωπικό Οργανισμών Δημοσίου και
ΟΤΑ
• Ελεύθερους επαγγελματίες
Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, χορηγήθηκαν στο τρίτο
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης πολλά
κονδύλια για δημιουργία εφαρμογών
διάχυσης χωρικών δεδομένων στο
διαδίκτυο, οι περισσότερες των οποίων
υπολειτουργούν αφού δεν υπάρχει
εξειδικευμένο προσωπικό.
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Είναι σημαντικό να υπάρχουν
μηχανογραφημένα και άμεσα
προσβάσιμα από το internet τα
οικονομικά και διοικητικά στοιχεία των
επιχειρήσεων, ώστε να είναι εύκολο να
λαμβάνεται η εικόνα για κάθε μια από
αυτές όταν απαιτηθεί. Τα συγκεκριμένα
στοιχεία δεν είναι απόρρητα και
διατίθενται από διάφορες εταιρίες

Τα προτεινόμενα δεδομένα ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμα από τη δημόσια
διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η διάθεσή
τους απαιτεί την εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου, που θα πρέπει να
κοστολογηθεί και να συνεκτιμηθεί η
ωφέλειά του για τους πολίτες.

Υπ. Οικονομικών
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παροχής στοιχείων. Ωστόσο θα έπρεπει
να είναι διαθεσιμα με ευθύνη του
κράτους και με συγκερασμό δεδομένων
από την Εφορία και τα επιμελητήρια.
Επιθυμώ πρόσβαση σε δεδομένα που
έχουν να κάνουν με ένα μεταχειρισμένο
όχημα το οποίο μπορεί να πωλείται.
Βάσει του αριθμού πινακίδας του
οχήματος να μπορώ να μάθω τις
μεταβιβάσεις που έχουν γίνει σε αυτό
(Υπουργείο μεταφορών), συμβάντα που
έχει αυτό εμπλακεί (Υπουργείο
προστασίας του πολίτη).
Θα ήθελα να έχω πρόσβαση σε στοιχεία
προϋπολογισμού και ισολογισμού του
δήμου μου.

Άμεση, αναλυτική και πλήρη διάθεση
των δεδομένων που συλλέγει η
στατιστική υπηρεσία. Εκτός από
επεξεργασμένα δεδομένα γρήγορη
παροχή των raw data σε όλους τους
πολίτες
Σχόλιο: Θα ήθελα δωρεάν πρόσβαση στα
δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας
αλλά και στα χαρτογραφικά υπόβαθρα
και ορθοφωτοχάρτες που διαθέτει το
Κτηματολόγιο.
Κάθε νοσοκομείο να δημοσιεύει τα
στατικά που έχουν να κάνουν
με το επίπεδο υγειας που παρέχεται από
το νοσοκομείο και ειδικά για κάθε
ειδικότητα που καλύπτεται από το
νοσοκομείο.
Θα πρέπει να είναι ανοικτά και
διαθέσιμα δεδομένα από φορείς ώστε
να επιτευχθεί, είτε από με Δημόσια είτε
ιδιωτική πρωτοβουλία, ο συγκερασμός
διαφόρων τύπων χρηστικών
πληροφοριών και παρουσίαση τους σε
σχέση με το κτηματολόγιο.
Θα ήταν πρακτικό να γίνει σε
συνδυασμό με τους αναλυτικούς
Ταχυδρομικούς Κώδικες των ΕΛΤΑ που
φτάνουν να περιγράφουν όχι μόνο τους
δρόμους αλλά το κάθε κτίσμα (ΕΛΤΑ).
Δεδομένα που χρειάζεται να διατεθούν
για να είναι δυνατό συνδυαστούν με το
κτηματολόγιο (αναφέρεται ο πιθανός
φορέας σε παρένθεση):

Τα προτεινόμενα δεδομένα είναι
διαθέσιμα από το Υπ. Μεταφορών και
Υποδομών. Ωστόσο, η διάθεσή τους
απαιτεί την εκτέλεση συγκεκριμένου
έργου, που θα πρέπει να κοστολογηθεί
και να συνεκτιμηθεί η ωφέλειά του για
τους πολίτες.

Υπ. Υποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων

Τα προτεινόμενα δεδομένα ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική
μορφή για όλους τους Δήμους της
χώρας.

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ προωθούνται δράσεις
για την πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά
της κεντρικής κυβέρνησης και των ΟΤΑ.
Η διάθεση των εν λόγω δεδομένων
ενδέχεται να απαιτεί την εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου, που θα πρέπει να
κοστολογηθεί και να συνεκτιμηθεί η
ωφέλειά του για τους πολίτες.

Δήμοι,
Περιφέρειες
Ελληνική
Στατιστική Αρχή

Σχετικά με τα χαρτογραφικά υπόβαθρα
της Κτηματολόγιο, αυτά ήδη
προσφέρονται στους πολίτες και
μπορούν να συνδυαστούν με άλλα
γεωχωρικά δεδομένα στο geodata.gov.gr
Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα των
δεδομένων που αφορούν σε στατιστικά
για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας
από τα Νοσοκομεία.

Υπ. Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Αρκετά από τα προτεινόμενα
σύνολα δεδομένων ήδη προσφέρονται
ελεύθερα μέσω του geodata.gov.gr (π.χ.
όρια δήμων, νομών). Γίνονται ήδη
προσπάθειες για τη διάθεση και των
υπόλοιπων δεδομένων στο
geodata.gov.gr.

ΟΚΧΕ

Επιπλέον, σημειώνεται πως σύμφωνα με
το νόμο για την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), το
σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης θα προσφέρονται
χωρίς τέλη στους πολίτες.

Το σύνολο των
Υπουργείων

0) Βασικά στοιχεία του Κτηματολογίου
1) Στοιχεία υποδομών (ταχύτητες
διαδικτύου, τηλεφωνία, κεραίες, φυσικό
αέριο, αποχετεύσεις, νερό, κατάσταση
δρόμων, προγραμματιζόμενες εργασίες
(σκάψιμο για εργασίες, νέα άσφαλτος),
κλπ) (Δες οπωσδήποτε στοιχεία που
συγκεντρώνει ήδη η ΕΕΤΤ (www.eett.gr)
με αφορμή το Γεωγραφικό σύστημα
Ευρυζωνικότητας !!!
(http://mapsrv2.terra.gr/eettutilities/ma
p.aspx)
2) Στοιχεία μεταφορών (ποια μέσα
μαζικής μεταφοράς εξυπηρετούν ένα
σημείο, ποδηλατόδρομοι, κεντρικοί
οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια για
υπολογισμούς αποστάσεων από αυτά)
(ΕΘΕΛ, ΟΑΣΑ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ)
3)Στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος
(αντικειμενικές αξίες (από ΥΠΟΙΚ),
δημοτικά τέλη (από Δήμους),
συντελεστές δόμησης (από
πολεοδομίες), πραγματικές αξίες
(στοιχεία από αγοροπωλησίες που
έγιναν στην περιοχή-κτηματολόγιο,
περιουσιολόγιο??), ύψος ενοικίων της
περιοχής (στοιχεία ΥΠΟΙΚ από
φορολογικές δηλώσεις)
(Κάποια αυτά να δίνονται και
διαχρονικά)
4) Που είναι τα σχολεία, κέντρα υγείας,
νοσοκομεία, φαρμακεία, ΚΕΠ, παιδικές
χαρές, χώροι άθλησης της περιοχής
(υπολογισμός απόστασης από ένα
δεδομένο σημείο (από Δήμους)
5)Τα σχολεία που βρίσκονται στην
ευρύτερη περιοχή ενός σημείου,
βαθμολογία που αυτά έχουν από φορέα
αξιολόγησης, για Λύκεια- ποια τα
αποτελέσματα στις πανελλήνιες μέσος
όρος ανά μάθημα (από Υπουργείο
Παιδείας)
6) Επίπεδα ανά τύπο εγκληματικότητας
στην περιοχή του σημείου (από
Υπουργείο προστασίας του Πολίτη)
7) Επίπεδα μόλυνσης της ατμόσφαιρας
και ηχορύπανσης της περιοχής (από
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής)
Επίπεδα συμφόρησης των κεντρικών
δρόμων της περιοχής (για τις πόλεις)

(από Διεύθυνση Τροχαίας)
9) Στις παράκτιες περιοχές, στοιχεία από
μετρήσεις ποιότητας υδάτων (από
νομαρχίες)
10) Επίπεδο μόρφωσης κατοίκων
περιοχής (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής
Αρχής)
11) Ποιος ο χαρακτηρισμός της περιοχής
βάσει της χρήσης γης (από πολεοδομίες,
δήμοι)
12) Ποσοστό πρασίνου/ελεύθερων
χώρων μια περιοχής (από δήμους,
πολεοδομίες)
13) Θέσεις στάθμευσης ανά πολίτη για
μια περιοχή (από δήμους)
14) Επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας για την περιοχή (από
Παρατηρητήριο ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας όταν δημιουργηθεί)
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Δεν έχω καμία πρόσβαση σε κανένα
δεδομένο του Δήμου (π.χ. της . . .
Νεάπολης)
- Θα ήθελα να μάθω ποιος πληρώνεται –
έστω κι ένα Ευρώ – και ποιος τον
πληρώνει!
Αφού με προσκαλέσατε λοιπόν, να
Προτείνω τις παρακάτω λύσεις:
Οι Δήμαρχοι των σημερινών Δήμων να
παρουσιάσουν στον Τύπο και στο
Διαδίκτυο τον Οικονομικό απολογισμό
της θητείας τους αναλυτικά (πόσα
χρήματα εισέπραξαν κι από ποιους,
πόσα ξόδεψαν, σε ποιους τα έδωσαν,
πόσα χρωστάνε και σε ποιους)
Αν κάποιος είναι Δήμαρχος για
περισσότερες από μια θητείες, να
παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία για όλο το
χρονικό διάστημα που θήτευσε
Όποιος Νυν Δήμαρχος δεν το κάνει, να
μην έχει το δικαίωμα υποψηφιότητας σε
καμία υποψήφια Δημοτική Παράταξη –
με ποινή ακύρωσης της συμμετοχής της
«Παράταξης» στις επερχόμενες εκλογές
Θα ήθελα,
να μάθω που πάνε τα λεφτά από το

Τα προτεινόμενα δεδομένα ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική
μορφή για όλους τους Δήμους της
χώρας.
Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ προωθούνται δράσεις
για την πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά
της κεντρικής κυβέρνησης και των ΟΤΑ.

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Δήμοι,
Περιφέρειες

«Δημοτικό Φόρο» της ΔΕΗ
να μάθω πόσα είναι αυτά τα λεφτά που
εισπράττει ο Δήμος Νεάπολης
Θα ήθελα να έχω Πρόσβαση σ’ αυτά τα
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Θα ήθελα να είναι υποχρεωμένοι να
απαντάνε στα επώνυμα e-mails οι
«ΚαρεκλοΚένταυροι» του «δήμου» με
ποινή «απόλυσης»
Χαιρετίσματα λοιπόν, στην Εξουσία
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Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για ελεύθερη
πρόσβαση ελπίζω να εννοούμε την
υποχρεωτική δημοσίευση των κειμένων
στον internet γιατί αυτό δεν φαίνετε από
τα συμφραζόμενα. Πρόσβαση κατόπιν
συνεννοήσεως και μεταγωγής στο τόπο
των δεδομένων είναι δώρο άδωρο.
Επιθυμώ να έχω πρόσβαση στις μελέτες ,
οικονομοτεχνικά στοιχεία,
δικαιολογητικά και παντός φύσεως
έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται
από επιχειρήσεις του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και με τα οποία οι
επιχειρήσεις αυτές λαμβάνουν
επιδοτήσεις από προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση με Ελληνική Συμμετοχή από τα
Προγράμματα Επενδύσεων που
χρηματοδοτούνται από κρατικά και
κοινοτικά κονδύλια καθώς όλες
υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική
μορφή.
Επιθυμώ να έχω πρόσβαση στους
φακέλους των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών που κατατίθενται από τις
εταιρείες και τους ιδιώτες για
οποιαδήποτε δημοπρασία και
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και
διενεργούνται από την κεντρική
διοίκηση καθώς και την αυτοδιοίκηση
όχι μόνο αυτού στον οποίο
κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός αλλά και
όλων των συμμετεχόντων.
Επιθυμών να έχω πρόσβαση από ΜΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ιστοσελίδα για όλες τις
προμήθειες, διαγωνισμούς και
προκηρύξεις που διενεργούνται από
δημόσιους οργανισμούς και την τοπική
αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
Κατά προτίμηση τις σελίδες του Εθνικού
Τυπογραφείου. Με ποινή ακυρώσεως
του διαγωνισμού αν δεν έχει αναρτηθεί
στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. ΦΤΑΝΕΙ
ΠΟΙΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ.
Υ.Γ. Στον νόμο περί διαφάνειας δια της
υποχρεωτικής δημοσιοποίησης
αποφάσεων και πράξεων της διοίκησης

Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας
Διοίκησης. Επιπλέον, προτείνονται
προσθήκες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
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θα επιθυμούσα να ενταχθούν τα
παραπάνω αναφερόμενα.
Δεδομένου ότι σε ελάχιστα εκπαιδευτικά
ιδρύματα κοινοποιούνται ελεύθερα -και
όχι μόνο στους εμπλεκόμενους φορείςθεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και
μεγέθη, δυσχεραίνοντας τον οικονομικό
έλεγχο και την κοινωνική λογοδοσία,
προτείνεται η ανεμπόδιστη ενημέρωση
όλης της ακαδημαϊκής και μη κοινότητας
μέσω ανάρτησης στο Διαδίκτυο:
-Προϋπολογισμών της οικονομικής
δραστηριότητας ΑΕΙ,ΤΕΙ και των
αντίστοιχων σχολών που τα
συναποτελούν.
-Απολογιστικών εκθέσεων ετήσιας
δραστηριότητας των εκάστοτε
Πρυτανικών και Προεδρικών Αρχών.
-Πηγές κρατικών χρηματοδοτήσεων και
κατανομή κοινοτικών κονδυλίων στην
έρευνα και στην υλικοτεχνική υποδομή.
-Αναθέσεις, διαγωνισμούς και
συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς
σχετικά με προμήθειες και υποδομές.
-Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
οικονομικής αξιολόγησης.
-Λοιπά οικονομικά στοιχεία και μεγέθη.
Η πλήρης κοινοποίηση όλων αυτών των
δεδομένων, πέρα από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, αποτελεί ενα εύκολο και
αποφασιστικό βήμα για την
αποδοτικότερη κατανομή των δημοσίων
δαπανών και στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, καθώς και
απαρχή τόσο της αποτελεσματικότερης
αξιολόγησης όσο και της διαβούλευσης
μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο.
Γεωγραφικά δεδομένα θέσεων
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
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Χάρτης με πρατήρια βενζίνης και τιμές
καυσίμων.
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Αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων ανά
Δήμο ή ταχυδρομικό κώδικα.

22

Δεδομένα παραγωγικότητας Δημοσίων
Υπηρεσιών, τουλάχιστον για τις
υπηρεσίες που έρχονται σε άμεση
επαφή με το κοινό.
1. Αριθμός υπαλλήλων της υπηρεσίας.
2. Συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων
της υπηρεσίας.
3. Αριθμός πολιτών που εξυπηρετούνται
κάθε μήνα (ή κάθε τρίμηνο/εξάμηνο).
4. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε

Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας
Διοίκησης, με έμφαση στα οικονομικά
στοιχεία των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευμάτων

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα.

Υπουργείο
Πολιτισμού και
Τουρισμού.
Υπ.
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότ
ητας

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Σημειώνεται πως τα πρατήρια
βενζίνης με τις τιμές των προϊόντων τους
προσφέρονται μέσω του fuelprices.gr.
Ωστόσο, η απεικόνισή τους δεν γίνεται
σε χάρτη, ενώ επιπλέον δεν
προσφέρεται διαδικτυακό API.
Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα.
Η πρόταση αφορά στη διάθεση
δεδομένων παραγωγικότητας για τους
δημόσιους υπαλλήλους. Τα εν λόγω
δεδομένα ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπ. Υποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων, ΕΕΤΤ
Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

πολίτη.
Παράδειγμα:
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται και
πόσες αιτήσεις αναγνώρισης πτυχίων
διεκπεραιώνονται κάθε μήνα; Πόσος
χρόνος περνάει από τη στιγμή της
κατάθεσης μιας αίτησης, μέχρι να δοθεί
απάντηση από τον ΔΟΑΤΑΠ;
Άλλα παραδείγματα:
- ΚΕΠ
- ΔΟΥ
- Μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ
- Πολεοδομία
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Πληθώρα οργανισμών του Δημοσίου
συλλέγουν περιβαλλοντικά δεδομένα:
Φωτοχημική ρύπανση, λεκάνες
απορροής, μετεωρολογικά,
σεισμολογικά, δασικά, κλπ
Τα παραπάνω συλλέγονται από
διαφορετικά δίκτυα και οργανισμούς
του Δημοσίου, που πολλές φορές δεν
συνεργάζονται καν μεταξύ τους. Πολύ
περισσότερο, τα δεδομένα αυτά δεν
διατίθενται στο κοινό ή την
επιστημονική κοινότητα.
Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει μια
σαφής πολιτική απόφαση που αφορά τη
δημοσίευση των περιβαλλοντικών
δεδομένων, αλλά και μια τεχνική
λύση/πλατφόρμα που να υποστηρίζει
μεταδεδομένα, καταλογοποίηση και
αναζήτηση
«Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση
μπορούν επίσης να αναφέρουν
προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά
την πρόσβαση δεδομένων και να
προτείνουν λύσεις για τη διάθεσή τους.»
Ένας από τους τομείς που έχουμε
συναντήσει μεγάλες δυσκολίες
πρόσβασης και απόκτησης εγγράφων
είναι τα πρωτοδικεία. Αυτά
υπεισέρχονται στην απόκτηση εγγράφου
για «λευκό ποινικό μητρώο» και πολύ
συχνά σε περιπτώσεις επιμέλειας τέκνου
όπου σταθερά από τις διάφορες
δημόσιες αρχές ζητείται ενημερωμένο
έγγραφο που έχει εκδοθεί τους
τελευταίους 6 μήνες. Απαιτούνται κατά
μέσο όρο 15-20 μέρες για την έκδοση
του. Είναι ιδιαίτερο πρόβλημα όταν
κάποιος δεν κατοικεί πια στην πόλη
όπου έχει εκδοθεί το διαζύγιο, καθώς
χρειάζεται πληρεξούσιο δικηγόρο, και το
έγγραφο έχει τελικά αξία μόνο για 5

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του νόμου για την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής.

Η πρόταση αφορά σε ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το ποινικό
μητρώο και τα πρότυπα έγγραφα των
δημοσίων υπηρεσιών.

Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων,
Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

μήνες καθώς ο ένας μήνας έχει χαθεί
στην έκδοση του.
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Ένα άλλο πρόβλημα, που
αντιμετωπίζεται συχνά, είναι όταν
υπάρχει διαφωνία σχετικά με τα
πρότυπα δημοσίων εγγράφων μεταξύ
δημοσίων υπηρεσιών.
Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα. Αφορά μία προξενική αρχή
και την κεντρική διεύθυνση
διαβατηρίων. Διαζευγμένος γονέας που
ζει και εργάζεται στο εξωτερικό
προσήλθε σε προξενείο προκειμένου να
υπογράψει και να επικυρώσει έγγραφο
με το οποίο συναινεί στην έκδοση
διαβατηρίου του 17 χρόνου παιδιού του.
Αρχικά στέλνει η προξενική αρχή με φαξ
το έγγραφο στην τοπική διεύθυνση
διαβατηρίων, η οποία όμως δεν το κάνει
δεκτό γιατί η προξενική αρχή έχει ως
πολιτική της να μην αναγράφει τον
αριθμό φαξ στα έγγραφα της….
Τελικά φτάνει το πρωτότυπο και
κατατίθεται με τα υπόλοιπα χαρτιά στην
τοπική διεύθυνση που το κάνει δεκτό.
Επτά μέρες αργότερα όμως
επιστρέφονται τα χαρτιά από την
κεντρική διεύθυνση καθώς όπως
ειπώθηκε το έγγραφο δεν είχε την
ημερομηνία υπό μορφή σφραγίδας!
(ημερομηνία και σφραγίδα προξενείου
υπήρχαν βέβαια). Φαντάζομαι ότι αν
πάει ο γονέας και ξαναζητήσει νέο
“revised” έγγραφο, η εκεί προξενική
αρχή θα εξαγριωθεί και θα ωρύεται για
την Ελληνική γραφειοκρατία. Το
αποτέλεσμα είναι όμως ότι ο πολίτης να
αντιμετωπίζει συχνά τέτοιες καταστάσεις
που είναι πέρα από αυτόν, γιατί τον
βάζουν σε έναν ατέρμονο κύκλο
δημοσίων υπηρεσιών που ερίζουν
μεταξύ τους.
αυτοαξιολογηση σχολικης μοναδας

Η πρόταση αφορά στα δεδομένα
αυτοαξιολόγησης των σχολικών
μονάδων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΑΦΜ/Η
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΕ-ΟΕ-ΕΠΕ)ΑΤΟΜΙΚΕΣ)- ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΟΙΚΟΝΙΚΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΦΕΚ.
Αρχειο αναφορών προς την Βουλή.

Η πρόταση αφορά στη διάθεση
ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τον έλεγχο
φερεγγυότητας επιχειρήσεων. Τα
αναγκαία δεδομένα ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμα.

Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευμάτων
Υπ.
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότ
ητας.

Παρακαλούμε για την πρόσβαση σε
αυτά τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου
Τιμών έστω και σε cd. Επιθυμούμε να
αναπτύξουμε δικτυακή εφαρμογή τύπου
GIS με διασύνδεση με το google map με

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα και ειδικά στο άνοιγμα των
δεδομένων του fuelprices.gr τα οποία
δεν προσφέρονται ελεύθερα και μέσω
διαδικτυακού API

Βουλή των
Ελλήνων
Υπ.
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότ
ητας

δυνατότητες όπως αυτές που
περιγράφονται στην συνέχεια προς το
όφελος του έλληνα καταναλωτή.
Με τιμή
Λουκάς Μπρέχας
Για το μη κερδοσκοπικό
Δίκτυο ΚΑΠΑ
==================
Από
Μπρέχα Λουκά
Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τ.Θ. 1333 Τ.Κ. 54110
Ιωάννινα
τηλ. 6972404946
Προς
κ. Κομνηνό Στέφανο
Γ.Γ. Εμπορίου
Υπουργείο ΟικονομίαςΑνταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Πλατεία Κάνιγγος
Τ.Κ. 10181
Υπ’ όψη
κ. Στεργίου Γεωργίου
Ειδ. Γραμ. ΥΠΕΑ
9-3-2010
Θέμα: «Πρόσβαση στην βάση
δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών
www.e-prices.gr »
Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα κ. Κομνηνέ
Συγχαρητήρια για την δημιουργία του
Παρατηρητηρίου Τιμών, σίγουρα θα
βοηθήσει στην καταπολέμηση της
συνεχής ανόδου των τιμών
Εκπροσωπώ την μη κερδοσκοπική
οργάνωση Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τους σκοπούς του
καταστατικού μας, που επισυνάπτεται,
στόχος του Δικτύου ΚΑΠΑ είναι η
προώθηση της Συνεταιριστικής
Οικονομίας στον τόπο μας, κυρίως στον
τομέα των καταναλωτικών
συνεταιρισμών, σύμφωνα και με το
ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ (A/RES/64/136) στις 18 Δεκεμβρίου
κατά την 64η σύνοδο του ΟΗΕ. (
Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα )
Με το ψήφισμα αυτό η Γ.Σ. του ΟΗΕ
ανακήρυξε το 2012 ως «Έτος Προώθησης

των Συνεταιρισμών», υιοθετώντας την
Έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
« Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού
Επιχειρηματικού Μοντέλου σε
περιόδους κρίσης». Η έκθεση αυτή, που
επισυνάπτεται, αναφέρεται εκτός των
άλλων, στην συμβολή των
συνεταιρισμών στην ανάκαμψη από την
κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την
μεγάλη Κρίση στις αρχές του
περασμένου αιώνα, της Σουηδίας και της
Φιλανδίας μετά την διάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και στην
υιοθέτηση των καταναλωτικών
συνεταιρισμών από την Γερμανία και την
Ιαπωνία μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο,
που βοήθησε στην ανασυγκρότηση και
ανάπτυξη.
Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στην
υπόλοιπη Ευρώπη πουλώντας σε
χαμηλές τιμές κόστους, λειτουργούν ως
κυματοθραύστες στην άνοδο των τιμών,
ως ένας εναλλακτικός τρόπος αγοράς
που αναγκάζει και τον επενδυτικό
ιδιωτικό τομέα να συνετιστεί στην
πολιτική πωλήσεων του, προσφέροντας
ένα πρόσθετο σταθεροποιητικό σύστημα
στην αγορά. Σήμερα στην Ευρώπη
υπάρχουν 25.000.000 μέλη
καταναλωτικών συνεταιρισμών (σχετική
ιστοσελίδα Καταναλωτικών
Συνεταιρισμών Ευρώπης
http://www.eurocoop.coop/ )
Η προσπάθεια μας να αναπτύξουμε
καταναλωτικούς συνεταιρισμούς είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη, σύμφωνα και με
το καταστατικό μας, με το
Παρατηρητήριο Τιμών, για να έχουμε
εικόνα της αγοράς και να μπορούμε να
έχουμε αυξημένη διαπραγματευτική
ισχύ με τους προμηθευτές, αλλά και να
πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι
πράγματι ένας καταναλωτικός
συνεταιρισμός πουλάει φτηνότερα και
αξίζει να γίνει μέλος του.
Η μέχρι τώρα ανάπτυξη του
Παρατηρητηρίου Τιμών στην σελίδα
www.e-prices.gr δεν δίνει αυτές τις
δυνατότητες. Παράδειγμα, δεν μπορεί
κάποιος για ένα σύνολο προϊόντων να
δει το κοντινότερο κατάστημα που
πουλά το σύνολο και όχι τα χωριστά
προϊόντα φθηνότερα. Δεν μπορεί να δει
την μέγιστη τιμή και ελάχιστη τιμή ενός
προϊόντος σε όλη την Επικράτεια. Δεν
μπορεί να κάνει στατιστικές αναλύσεις
εάν δεν διαθέτει το σύνολο της βάσης
δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Κ. Γενικέ
Παρακαλούμε να μας δοθεί η
δυνατότητα πρόσβασης στην βάση
δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών
στην ιστοσελίδα www.e-prices.gr με
σκοπό την ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα μας με πολλαπλές
δυνατότητες αναζήτησης αλλά και την
επεξεργασία των δεδομένων για να
βαδίσουμε με σίγουρα βήματα προς την
κατεύθυνση των καταναλωτικών
συνεταιρισμών.
Όλες οι βάσεις δεδομένων μπορούν να
προσφέρουν σύνδεση μέσω του
πρωτοκόλλου SOAP Simple Object Access
Protocol για την εξωτερική πρόσβαση
στα δεδομένα τους.
Παρακαλούμε μην μας απαντήσετε ότι
το Παρατηρητήριο Τιμών θα βελτιωθεί
στο μέλλον και πρέπει να περιμένουμε,
δώστε μας την ευκαιρία να τρέξουμε με
τους δικούς μας ρυθμούς.
Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη
Σύσταση 193 του Διεθνές Γραφείου
Εργασίας που έχει αποδεχτεί και η
Ελλάδα. «III 11 (1) Οι κυβερνήσεις
οφείλουν να διευκολύνουν την
πρόσβαση των συνεταιρισμών σε
υπηρεσίες στήριξης με σκοπό να
ενισχύσουν και να βελτιώσουν την
οικονομική τους βιωσιμότητα και την
ικανότητά τους να δημιουργούν θέσεις
εργασίας και διαχείρισης εισοδημάτων.
(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να
διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών
στήριξης. Οι συνεταιρισμοί και οι
οργανώσεις τους πρέπει να
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην
οργάνωση και στη διαχείριση αυτών των
υπηρεσιών και αν τούτο είναι δυνατό και
ωφέλιμο, στη χρηματοδότησή τους (4)
Οι κυβερνήσεις οφείλουν να
αναγνωρίζουν το ρόλο των
συνεταιρισμών και των οργανώσεών
τους, δημιουργώντας το κατάλληλο
πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και
να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.»
Παρακαλούμε βοηθήστε μας.
Βοηθήστε μας στην προσπάθειά μας να
ρίξουμε τις τιμές, για να
απελευθερωθούν πόροι για κοινωφελή
έργα που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας,
αυτήν την δύσκολη στιγμή. Οι
καταναλωτικοί συνεταιρισμοί είναι ένας
ενδεδειγμένος και καταξιωμένος τρόπος
παγκοσμίως με ιστορία και
συσσωρευμένη τεχνογνωσία

τουλάχιστον ενός αιώνα. Οι
συνεταιρισμοί σε όλο τον κόσμο, εκτός
από την Ελλάδα, μέρος του κοινού
πλεονάσματος, περί του 10%,το
αφιερώνουν σε κοινωφελείς δράσεις για
τα μέλη τους ή όλη την κοινωνία. Η
κοινωνική παράλληλα με την οικονομική
τους υπόσταση αναγνωρίζεται διεθνώς.
Με τιμή
Λουκάς Μπρέχας
Για το μη κερδοσκοπικό Δίκτυο ΚΑΠΑ
www.diktio-kapa.dos.gr
email lmprecha@cc.uoi.gr, info@diktiokapa.dos.gr
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(1) το κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού
κάθε δημόσιου φορέα (Υπουργεία,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)

Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα
δεδομένων ειδικού ενδιαφέροντος για
θέματα ανάπτυξης.

Υπ.
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότ
ητας

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα και ειδικότερα, στις θέσεις των
καμερών και ραντάρ για τον έλεγχο
ταχύτητας.

Υπ. Προστασίας
του Πολίτη

Η πρόταση αφορά στις πάγιες διαταγές
και τις διαταγές μεταθέσεων των
Ενόπλων Δυνάμεων. Σημειώνεται πως τα
εν λόγω κείμενα είναι στην πλειοψηφία
τους διαβαθμισμένα.

Υπ. Εθνικής
Άμυνας

(2) το κείμενο σχεδιασμού του
χαρτοφυλακίου έργων και
προγραμμάτων κάθε δημόσιου φορέα
(Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.)
(3) το κείμενο του εθνικού αναπτυξιακού
σχεδιασμού.
(4) τα ανά ειδικότητα κριτήρια επιλογής
των στελεχών που θα απαρτίζουν την
South Stream Greece A.E. και το δημόσιο
φορέα για τη διαχείριση των
υδρογονανθράκων.

30

Επιθυμώ πρόσβαση στις συντεταγμένες
των καμερών διαχείρησης κυκλοφορίας,
των καμερών ελέγχου του ΚΟΚ και των
ραντάρ ελέγχου ταχύτητας.
Ευχαριστώ.
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Διαταγές Ενόπλων Δυνάμεων (Πάγιες,
Μόνιμες, Κανονισμοί, κλπ) ανά κλάδο
(Αεροπορία, Στρατός, Ναυτικό) αλλά και
διακλαδικές (ΓΕΕΘΑ), όπως επίσης
διαταγές του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει
εντός των ΕΔ με ελεγχόμενο (για λόγους
ασφάλειας) αλλά εύχρηστο και εύκολο
τρόπο για το σύνολο του προσωπικού
των ΕΔ.
Επίσης, διαταγές μεταθέσεων
εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες
δεν είναι διαβαθμισμένες ωστόσο δεν
είναι εύκολα προσβάσιμες από

προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την άποψή μου θα πρέπει να
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση (εντός των
ΕΔ) για λόγους διαφάνειας.
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Dear Sirs,

Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα
δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα.

Υπ. Οικονομικών

Μέρος των προτεινόμενων δεδομένων
ήδη προσφέρονται από το Εθνικό
Τυπογραφείο δωρεάν, από το Υπ. ΠΕΚΑ
(http://www.minenv.gr/1/13/131/13108
/g1310800.html)
Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα και ειδικότερα, στις θέσεων
των καταγεγραμμένων αποβλήτων ανά
Νομό της χώρας.

Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής, ΕΛΟΤ
Υπ. Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής

I want to see the following in the public
domain:
The Central Government, Nomarxies,
Cities, research organizations,
Universities Detail budgets (Based on the
international accounting standards).
Anything that the Universities and
corporations produce with public funds.
I am cautious about the information a
private company makes public due to
potential or existing paterns. I am
cautious because who is going to define
what is the «public good»? The public
good may require that a medicine cannot
come to market for 5-7 years due to the
required tests. Who is going to decide
that the medication must be produced
and taken by the public before the
appropriate tests?
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νομοθεσία (ΦΕΚ, ΚΥΑ, κλπ) , αποφάσεις,
εγκυκλίους και κανονισμούς της ΓΓΔΕ,
εγκυκλίους, κανονισμούς, όρους
δόμησης από τις πολεοδομίες, καθώς
και όλες τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
Για λόγους:
1. Προστασίας της Ανθρώπινης Υγείας
2. Προστασίας του Περιβάλλοντος
3. Δημιουργίας προστιθέμενης αξίας με
πρώτες ύλες απόβλητα (αδρανή και εν
δυνάμει τοξικά)
4. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
διατήρησης των παλαιότερων
5. Ανάπτυξης, πολιτισμού και βελτίωσης
της εικόνας της Χώρας
6. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
7. Αξιοπρέπειας σε Εθνικό επίπεδο
Αιτούμαι τη διάθεση Δημόσιων
Δεδομένων για όλα τα καταγεγραμμένα
απόβλητα (αστικά, νoσοκομειακά,
βιομηχανικά) ανά Νομό. Για τα
βιομηχανικά, μόνο στις περιπτώσεις
Εταιρειών που ενδιαφέρονται για την
αξιοποίησή τους και για την ενδεχόμενη
προστιθέμενη αξία που αυτά μπορεί να
έχουν.
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* Τηλεφωνικώς κατάλογος πολιτών,
υπηρεσιών, επιχειρήσεων,
επαγγελματιών, καταστημάτων
Στον οποίο θα βρίσκονται όλοι όσοι δεν
επιθυμούν να αποκρύπτεται ο αριθμός
τηλεφώνου τους.

Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα των
δεδομένων επικοινωνίας για
επαγγελματίες. Τα προτεινόμενα
δεδομένα προσφέρονται ήδη
προσφέρονται δωρεάν από διάφορες
εταιρείες (π.χ. www.xo.gr και
www.whitepages.gr)

-Ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και
οι επαγγελματίες να εντοπίζουν
συνεργάτες και να βοηθηθεί το εμπόριο
στην χώρα. Είναι ανεπίτρεπτο μια
εταιρία που κατασκευάζει μολύβια στην
Ελλάδα να μην μπορεί να έχει μια λίστα
με βιβλιοχαρτοπωλεία γιατί τα
επιμελητήρια απαγορεύουν την
πρόσβαση στα δεδομένα.
- Ώστε νέοι επαγγελματίες να βρουν
πελάτες και εγώ να μπορώ εύκολα να
βρω υδραυλικό, χωρίς αυτός να
υποχρεούται να πληρώνει για την
καταχώρηση (χρυσός οδηγός).
-Ώστε να μην υποχρεούνται οι πολίτες να
πληρώνουν στα 118ΧΧ για δημόσια
δεδομένα που όλοι θέλουν να παρέχουν.
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Ορθοφωτοχάρτες (από δορυφορικές
εικόνες ή α/φ) αστικών περιοχών
μεγάλης κλίμακας.
Δεδομένα υποβάθρου (τοπογραφικές
αποτυπώσεις)
- Αρχεία και λογαριασμοί του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους
- Λογαριασμοί της Τράπεζας της Ελλάδος
- Πλήρεις φορολογικές δηλώσεις όλων
των Ελλήνων πολιτών (κατάργηση του
φορολογικού απόρρητου)
-Χάραξη υφιστάμενη και προβλεπόμενη
γραμμών μεταφοράς υψηλής και μέσης
τάσης (Φορέας Δ/νση Συστημάτων
μεταφορών της ΔΕΗ)
-Χαρτογραφικό υλικό όλων των
κλιμάκων από τη ΓΥΣ
-Γεωλογικοί χάρτες ΙΓΜΕ
-Γραμμή μεταφοράς φυσικού αερίου
ΔΕΣΦΑ
-Θεσμικό πλαίσιο Εθνικό Τυπογραφείο
-Προστατευόμενες περιοχές (σε κλίμακες
μελέτης 1:5.000)ΥΠΕΚΑ
-Κυρηγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι ΥΠΠΟ
-Γραμμές αιγιαλού και παραλίας ΥΠΟΙΟ
Κόστος συνταγογραφούμενων
φαρμάκων ανά ιατρό ανά περίοδο
(μήνα; τρίμηνο;). Με ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα οι άκρες της καμπύλης,
δηλαδή αν υπάρχουν κάποιοι που
συνταγογραφούν εκκατομύρια ανα μήνα
(ένδειξη πιθανής απάτης), και αν
υπάρχουν κάποιοι που έχουνε μήνες να
συνταγογραφήσουν (ένδειξη

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα

Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα
οικονομικών στοιχείων του κράτους,
καθώς και στην κατάργηση του
φορολογικού απορρήτου.
Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα.
Σημειώνεται πως ορισμένα από τα
γεωχωρικά δεδομένα (π.χ. γραμμές
αιγιαλού) ήδη προσφέρονται από το
geodata.gov.gr. Επιπλέον, το σύνολο των
γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας
Διοίκησης θα είναι διαθέσιμα δωρεάν
προς τους πολίτες σύμφωνα με το νόμο
για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών.
Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα των
δεδομένων συνταγογράφησης
φαρμάκων.

Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
Υπ. Οικονομικών

Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής

Υπ. Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
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αργομισθίας;).
1. Κατανομή των φόρων των ελλήνων
πολιτών. Στους προυπολογισμούς ποιών
υπουργείων κατανέμονται οι φόροι των
ελλήνων πολιτών που εισπράττονται και
για ποιούς λόγους

Η πρόταση αφορά στο γενικότερο
άνοιγμα δεδομένων του κράτους.
Ορισμένα από τα προτεινόμενα
δεδομένα (π.χ. τροχαία ατυχήματα) ήδη
προσφέρονται δωρεάν προς τους
πολίτες.

Υπ.
Οικονομικών,
Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
Υπ. Προστασίας
του Πολίτη

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα και ειδικότερα στα
δρομολόγια των ΜΜΜ. Σημειώνεται πως
ήδη προσφέρονται υπηρεσίες
δρομολόγησης από τους αντίστοιχους
φορείς, όμως τα δεδομένα δεν είναι
ανοικτά, ενώ δεν προσφέρεται
διαδικτυακό API.

Υπ. Υποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων

Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα των
οικονομικών στοιχείων του κράτους.

Υπ. Οικονομικών

Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα των
δεδομένων πληρωμών για τα
προγράμματα κατάρτισης

Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευμάτων

2. Αριθμούς δημοσίων υπαλλήλων που
απασχολούνται στην εκάστοτε δημόσια
υπηρεσία συμπεριλαμβανομένου και
του προσωπικού που απασχολείται στα
γραφεία των υπουργών και πάντων των
κυβερνητικών στελεχών. Κοινώς πόσους
δημόσιους υπαλλήλους πληρώνουμε και
για ποιό λόγο.
3. Δείκτες εγκληματικότητας ανα δήμο /
περιφέρεια.
4. Δείκτες τροχαίων ατυχημάτων (μαζί με
τα αίτια ανα ποσοστό) σε όλη την
επικράτεια
5. Επίσημους αριθμούς μεταναστών απο
τις αρμόδιες υπηρεσίες

41

Επιθυμώ πρόσβαση στα δρομολόγια των
Μαζικών Μέσων Μεταφοράς που
εποπτεύονται από το ΥΜΕ.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρω τα ΚΤΕΛ που παρέχουν την
συγκεκριμένη πληροφορία μόνο μέσω
τηλεφωνικής γραμμής υψηλής χρέωσης.
Επίσης, αστικά λεωφορεία, τρόλλεϋ,
τραμ, μετρό, προαστιακός, ΟΣΕ,
ακτοπλοϊκές & αεροπορικές γραμμές
κτλ.
Υποθέτω πως είναι αυτονόητο ότι τα
δεδομένα πρέπει να παρέχονται σε
ευθέως επεξεργάσιμη μορφή.
Ευχαριστώ
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1. Πλήρη οικονομικά στοιχεία σε ποιους
ακριβώς χρωστάει το Ελληνικό κράτος.
1. Plhrh oikonomika stoixeia se pious
akrivws xrwstaei to Elliniko kratos.
Επιθυμώ ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα
δεδομένα των πληρωμών από τα
Υπουργεία Παιδείας και Απασχόλησης
την περίοδο 2000 -2009 σε όλα τα
προγράμματα κατάρτισης , δια βίου
μάθησης , επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
καθώς και τα ονόματα των εκπαδευτών
πυο δίδαξαν σε Κ.Ε.Κ. .μετά την
1/1/2008 που σύμφωνα με τους νόμους
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πρέπει να είναι ενταγμένοι στο μητρώο
Β του ΕΚΕΠΙΣ
Η Κτηματολόγιο ΑΕ ενω εχει στη διάθεσή
τους φηφιακούς έγχρωμους
ορθοφωτοχάρτες φωτοληψίας 20072009, δεν τους δινει στις υπολοιπες
υπηρεσίες του Δημοσίου(συγκεκριμμενα
στη Δασική Υπηρεσία) κατι τετοιο θα
βοηθούσε πολυ στη προστασία των
δασων και των δασικων εκτάσεων από
καταπατησεις.

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Η Κτηματολόγιο ήδη
προσφέρει πρόσβαση στα εν λόγω
δεδομένα μέσω διαδικτυακών
υπηρεσιών και ανοικτών προτύπων που
μπορούν να ενσωματωθούν σε τρίτα
πληροφοριακά συστήματα

Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα και ειδικά στα δεδομένα
οδικής κυκλοφορίας.

Υπ. Υποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων

Η πρόταση αφορά στην ανάπτυξη
ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη
συγκεντρωτική δημοσίευση
προκηρύξεων διαγωνισμών του
Δημοσίου.

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

Σε απάντηση του σχολίου του κ. Βλάχου
θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής: Η
Κτηματολόγιο ΑΕ από τον Φεβρουάριο
διαθέτει δωρεάν πρόσβαση στους
ορθοφωτοχάρτες της φωτοληψίας 20072009 σε όλους τους φορείς του
Δημόσιου Τομέα, μεταξύ αυτών και στις
δασικές υπηρεσίες. Ήδη αρκετές
διευθύνσεις Δασών (σε Δ. Μακεδονία,
Πελοπόννησο, Θεσαλία π.χ.) έχουν κάνει
χρήση αυτής της υπηρεσίας. Από τις 255-2010 η Κτηματολόγιο ΑΕ προσφέρει
μέσω Διαδικτύου υπηρεσίες θέασης των
ορθοφωτοχαρτών της σε όλους τους
πολίτες και μέσω wms σε επαγγελματίες,
υπηρεσίες και πολίτες για μη εμπορική
χρήση.
Καθηγητής Απόστολος Αρβανίτης,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Κτηματολόγιο ΑΕ
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Δεδομένα οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο. Διάθεση/πρόσβαση
σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την
υλοποίηση καινοτόμων
εφαρμογών/υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας.
ΦΟΡΕΑΣ : Κέντρο Διαχείρισης
Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) – ΥΠΕΧΩΔΕ
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Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠρομηθειώνΜελετών-Έργων ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
Μέχρι τώρα είναι πρακτικώς αδύνατη η
ενημέρωση για τα παραπάνω καθόσον:
1. Δεν προσφέρεται πληροφόρηση από
τις Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου
2. Η επίσκεψη σε μεμονωμένα sites
Οργανισμών/Φορέων απαιτεί πολύ
χρόνο
3. Οι υπηρεσίες παρόχων τέτοιας
πληροφορίας δεν είναι ολοκληρωμένες,

έγκυρες και χρεώνονται
Προτείνεται η υποχρεωτική καταχώριση
κάποιων ελάχιστων πεδίων από τους
φορείς που προκηρύσσουν
διαγωνισμούς σε «κεντρικό» site καθώς
και η επισύναψη όλων των σχετικών
εγγράφων (τεύχη, προδιαγραφές, κλπ)
σε μορφή πχ doc ή pdf. Οι χρήστες που
αναζητούν την πληροφορία θα έχουν
διαδικτυακή πρόσβαση και θα μπορούν
να κάνουν έρευνα στο σώμα των
εγγράφων με λέξεις-κλειδιά κατά
βούληση.
Η λύση αυτή θα βοηθήσει επίσης στη
«διαφάνεια» της διαδικασίας.
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Στοιχεία προτιμήσεων
μεταθέσεων/αποσπάσεων
εκπαιδευτικών.

Η πρόταση αφορά στη διάθεση των
στοιχείων προτίμησης μεταθέσεων και
αποσπάσεων εκπαιδευτικών

Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευμάτων
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Αεροφωτογραφίες τις ΓΥΣ,
αεροφωτογραφίες του Ο.Κ.Χ.Ε.
Ορια πράξεων χαρακτηρισμούυ δασικών
εκτάσεων (Δ/νσεις δασών Π.Κ.Μ.)
Ορια αναδασωτέων εκτάσεων. (Δ/νσεις
δασών Π.Κ.Μ.)
Τα δεδομένα των προγραμμάτων
κατάρτισης πληροφορικής που
υλοποιούν και έχουν υλοποιήσει τα
Κ.Ε.Κ. την περίοδο εφαρμογής του Γ
Κ.Π.Σ. σε βασικές και εξειδικευμένες
δεξιότητες σε εργαζόμενους και
ανέργους που χρηματοδοτούνται από
δημόσιους και κοινοτικούς πόρους .
Προτείνω να πραγματοποιηθούν
ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογών για τη
συμμετοχή των εκπαιδευτών στα
προγράμματα κατάρτισης ,
το κόστος , τις υλοποιήσεις , τις
ημερομηνίες είσπραξης των δόσεων από
τα Κ.Ε.Κ. , τη συμμετοχή εκπαιδευτών
από μητρώο Α και μητρώο Β του ΕΚΕΠΙΣ .
όσα δεδομένα κατέχει κάθε δημόσιος
φορέας που έχει και την ευθύνη
συλλογής και επικαιροποίησης, και
έχουν παραχθεί άμεσα ή έμμεσα με
δημόσιους πόρους.
Εξαίρεση σε ζητήματα άμυνας,
ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων.
Μια συγκεκριμένη ροή που μου
χρειάστηκε στο παρελθόν όταν
«στήναμε» μια μηχανή αναζήτησης για
τουριστικά καταλύματα, ήταν αυτή όλων
των τουριστικών επιχειρήσεων της
Ελλάδας (ανά τοποθεσία, δυναμικότητα

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα

Υπ. Εθνικής
Άμυνας, Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής
Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευμάτων
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Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα των
δεδομένων των προγραμμάτων
κατάρτισης πληροφορικής των ΚΕΚ

Η πρόταση αφορά στο γενικότερο
άνοιγμα των δεδομένων της Δημόσιας
Διοίκησης

Η λίστα των ξενοδοχείων παρέχεται από
το http://www.grhotels.gr. Δεν
προσφέρεται σχετικό διαδικτυακό API,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την
άδεια χρήσης της προσφερόμενης
πληροφορίας.

Το σύνολο των
Υπουργείων

κλπ).
Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο που έχει
αυτά τα στοιχεία τα θεωρεί ιδιωτικά. θα
μπορούσε όμως να τα παρέχει ο ΕΟΤ μια
δημόσια λίστα όλων των ξενοδοχείων τα
οποία πιστοποιεί με το γνωστό του
σήμα.
θα μπορούσε να παρέχει μια ροή
φωτογραφιών και βίντεο (όπως πάμε
Ελλάδα) από περιοχές της Ελλάδας για
χρήση από επιχειρήσεις που προωθούν
το Ελλ. τουριστικό προϊόν.
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- Διπλωματικές & Πτυχιακές εργασίες
- Διδακτορικές διατριβές
από το σύνολο των ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας.
Σήμερα αυτό που γίνεται είναι ότι
αρκετά ιδρύματα (πχ Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Πάντειο Πανεπιστήμιο) δεν
επιτρέπουν την πρόσβαση των πολιτών
(όλων και από οπουδήποτε) σε αυτό το
υλικό. Οι εργασίες αυτές έχουν
εκπονηθεί στα πλαίσια της Δημόσιας
Εκπαίδευσης και αποτελούν τεκμήρια
γνώσης για την οποία όλοι οι πολίτες
έχουν συνεισφέρει, στα πλαίσια των
δυνατοτήτων τους (?), προκειμένου να
παραχθεί.

Σχόλιο: Οι Διδακτορικές Διατριβές
(ψηφιοποιημένες) είναι διαθέσιμες
μέσω του σάιτ του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr
θα έλεγα πως χρειάζονται δύο
κατηγορίες δεδομένων.
- δεδομένα για διάθεση στο δημόσιο
έλεγχο
- δεδομένα για ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών και επιχειρηματικότητας
Στα δεδομένα για δημόσιο έλεγχο
συμπεριλαμβάνονται ροές όπως: έξοδα
πολιτικών γραφείων, δανεισμός
δημοσίου, κίνηση κεφαλαίων
ασφαλιστικών ταμείων κλπ.
Για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας θα ήταν χρήσιμες
ροές όπως: ημερολόγια κάθε είδους
(συγκοινωνιών, δημόσιων γεγονότων,
διαγωνισμών δημοσίου, προγράμματα
κρατικών θεάτρων κλπ), γεωπληροφορίες (θέση οχημάτων,
δυνάμεων ασφαλείας, δημόσιων

Το σχετικό περιεχόμενο ήδη
προσφέρεται μέσω των υπηρεσιών
http://artemis.cslab.ntua.gr/ και
www.ekt.gr, όπου κάθε πολίτης έχει
δικαίωμα πρόσβασης.

Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας
Διοίκησης, με έμφαση στα στοιχεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της
χώρας.
Σημειώνεται πως πολλά από τα
δεδομένα που αναφέρονται (π.χ.
διαγωνισμοί δημοσίου, δημόσιες
υπηρεσίες, ηλεκτρονικοί χάρτες) ήδη
προσφέρονται προς τους πολίτες.

Το σύνολο των
Υπουργείων

υπηρεσιών, ηλεκτρονικοί χάρτες κλπ).
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Οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών,
λειτουργικά κενά ανά εκπαιδευτική
μονάδα

Η πρόταση αφορά στο άνοιγμα των
δεδομένων σχετικά με τις οργανικές
θέσεις των εκπαιδευτικών και των
λειτουργικών κενών

Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευμάτων
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Οι νόμοι που βρίσκονται στο www.et.gr
θα έπρεπε να είναι δωρεάν σε pdf
μορφή και, λόγω της πολυπλοκότητας
της ελληνικής νομοθεσίας, θα έπρεπε να
συνδέονται μεταξύ τους με
υπερσυνδέσμους, όποτε γίνεται
αναφορά ή προσθήκη ή τροποποίηση σε
παλιότερο νόμο.
Θα επιθυμούσα, όχι μόνο για
προσωπικούς λόγους, να υπάρχει μια
υπηρεσία, ελεύθερα προσβάσιμη για
όλους, που να προτείνει επιχειρηματικές
ιδέες, κυρίως για μικρούς επενδυτές, οι
οποίοι καταλήγουν να ανοίξουν ένα
μαγαζί, επειδή δεν έχουν κάποια ιδέα
για παραγωγική επένδυση.

Το Εθνικό Τυπογραφείο ήδη προσφέρει
δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο του
περιεχομένου του. Οι βελτιώσεις στην
αναζήτηση νόμων αποτελεί αντικείμενο
ανοικτής πρόσκλησης.

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
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Η πρόταση δεν εντάσσεται στο
αντικείμενο της πρόσκλησης.
Θα προωθηθεί στις αντίστοιχες ομάδες
εργασίας.

Η υπηρεσία αυτή πρέπει να προτείνει τα
τρέχοντα κοινοτικά προγράμματα
επιδοτήσεων, πηγές χρηματοδότησης
γενικότερα, καθώς και προϋπολογισμό
κόστους,δυνατότητες εύρεσης πελατών
και όποια άλλη συμβουλευτική
υπηρεσία ζητήσει ο υποψήφιος
επενδυτής. Παράλληλα, να συσταθεί μια
υπηρεσία κυρίως από γεωπόνους που να
προτείνει στους αγρότες, κατάλληλες
καλλιέργειες για την περιοχή που
βρίσκονται, με σύγχρονο
προσανατολισμό. Αυτές οι υπηρεσίες,
ίσως είναι το κλειδί για τη διάσωση της
χώρας, μιας χώρας που εισάγει και
εμπορεύεται περισσότερα από όσα
παράγει και εξάγει.
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Δήμοι (υπάρχει από το Υπουργείο
Εσωτερικών)
Οδοί
Τμήματα οδών που ανήκουν σε
οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό απόέως, και αν είναι δυνατόν γεωγραφικές
συντεταγμένες από-έως.
Οικοδομικά Τετράγωνα
Ζώνες (Συστήματος αντικειμενικών
αξιών) προσδιοριζόμενες από τμήματα
οδών.

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Αρκετά από τα προτεινόμενα
σύνολα δεδομένων ήδη προσφέρονται
ελεύθερα μέσω του geodata.gov.gr (π.χ.
όρια δήμων, οικοδομικά τετράγωνα).
Γίνονται ήδη προσπάθειες για τη
διάθεση και των υπόλοιπων δεδομένων
στο geodata.gov.gr.
Επιπλέον, σημειώνεται πως σύμφωνα με
το νόμο για την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), το
σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης θα προσφέρονται
χωρίς τέλη στους πολίτες.
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1. Ανοικτή βάση δεδομένων του ΕΟΦ με
τους κωδικούς φαρμάκων (ΕΟΦ και ATC)
ενδείξεις, αντενδείξεις, δραστική ουσία
κλπ που υπάρχει αλλά για κάποιο λόγο
δεν διατίθεται!
2. Αλγόριθμος ελέγχου ορθότητας του
ΑΜΚΑ

Τα στοιχεία των φαρμάκων
προσφέρονται ήδη από τον ΕΟΦ
http://www.eof.gr/web/guest/search. Η
πρόσβαση στη βάση δεδομένων δεν
είναι ανοικτή, δηλαδή δεν προσφέρεται
κατάλληλο API.
Σχετικά με την ορθότητα του ΑΜΚΑ, θα
αναζητηθεί αν υπάρχει σχετικός
αλγόριθμος.
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1. Αρχείο Φαρμάκων του ΕΟΦ.
2. Αλγόριθμος check digit για
επαλήθευση ορθού ΑΜΚΑ

Τα στοιχεία των φαρμάκων
προσφέρονται ήδη από τον ΕΟΦ
http://www.eof.gr/web/guest/search. Η
πρόσβαση στη βάση δεδομένων δεν
είναι ανοικτή, δηλαδή δεν προσφέρεται
κατάλληλο API.
Σχετικά με την ορθότητα του ΑΜΚΑ, θα
αναζητηθεί αν υπάρχει σχετικός
αλγόριθμος.
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Α. Το σύνολο των εθνικολογιστικών
στοιχείων από το 74 και μετά
Β. Τα στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού ανά μήνα, ανά φορέα
κι ανά είδος εσόδου ή δαπάνης

Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας
Διοίκησης, με έμφαση στα στοιχεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της
χώρας.

Υπ. Υγείας
Εθνικός
Οργανισμός
Φαρμάκων
Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικής
Ασφάλισης
Υπ. Υγείας
Εθνικός
Οργανισμός
Φαρμάκων
Υπουργείο
Εργασίας και
Κοινωνικής
Ασφάλισης
Υπ. Οικονομικών
Γενικό
Λογιστήριο του
Κράτους

Σημειώνεται πως στοιχεία για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού και το
δημόσιο χρέος διατίθενται στοιχεία από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(http://www.mof-glk.gr/syntaxeis.htm)
και το Υπ. Οικονομικών
(http://www.minfin.gr/portal/)
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Ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα (GIS):
- ορίων των διοικητικών διαιρέσεων της
χώρας — έως επίπεδο οικισμών
- δρόμων, σιδηροδρόμων, υδάτων
- γεωγραφικής κάλυψης ταχυδρομικών
κωδικών
Σημείο αναφοράς:

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Αρκετά από τα προτεινόμενα
σύνολα δεδομένων ήδη προσφέρονται
ελεύθερα μέσω του geodata.gov.gr (π.χ.
όρια δήμων, νομών). Γίνονται ήδη
προσπάθειες για τη διάθεση και των
υπόλοιπων δεδομένων στο
geodata.gov.gr.

Οργανισμός
Κτηματολογίου
και
Χαρτογραφήσεω
ν Ελλάδας

Επιπλέον, σημειώνεται πως σύμφωνα με
το νόμο για την Εθνική Υποδομή
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), το
σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων της
δημόσιας διοίκησης θα προσφέρονται
χωρίς τέλη στους πολίτες.
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Θα ήθελα να έχω ακώλυτη πρόσβαση, σε
όλα τα προσωπικά μου δεδομένα, που
βρίσκονται στην κατοχή οποιουδήποτε
οργανισμού του στενού ή ευρύτερου
δημόσιου τομέα, ή έχουν παραχθεί με
δημόσιους πόρους, ή και προέρχονται
από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά η διάθεση

Η πρόταση αφορά στο δικαίωμα
πρόσβασης στο σύνολο των προσωπικών
δεδομένων που έχει στην κατοχή της η
ευρύτερη δημόσια διοίκηση για ένα
άτομο.

Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
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τους μπορεί να εξυπηρετεί το ιδιωτικό
μου ή δημόσιο συμφέρον.
Συνήθως, οι Δημόσιες Υπηρεσίες
αρνούνται όχι μόνον την πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα μου, αλλά
απορρίπτουν αναιτιολόγητα και την
όποια αίτηση περί τούτου. Για τον λόγο
αυτό έχω καταφύγει στον Συνήγορο του
Πολίτη, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε
από τις αρμόδιες υπηρεσίες να
ικανοποιήσουν το αίτημά μου και αυτές
ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ !
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΒΑΘΜΙΔΕΣ.

Όλα τα έγγραφα που αφορούν
πιστοποίηση (από φορείς πιστοποίησης)
και διαπίστευση (από φορείς
διαπίστευσης όπως το ΕΣΥΔ)
οποιουδήποτε φορέα του δημοσίου είτε
ΝΠΔΔ είτε ΝΠΙΔ είτε ΟΤΑ (δηλαδή
εισηγήσεις σε διοικητικά συμβούλια
προς πιστοποίηση/διαπίστευση) ώστε να
γνωρίζουμε τι γίνεται σε κάθε φορέα του
δημοσίου. Για παράδειγμα, να είναι
διαθέσιμη ονλάιν η εισήγηση προς το ΔΣ
του ΕΣΥΔ για το αν ένα εργαστήριο του
Γενικού Χημείου του Κράτους δεν πληροί
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για να
διαπιστευθεί για να ελέγχει πχ
παιχνίδια. Ως Έλληνας δικαιούμαι να
γνωρίζω αν αυτά για τα οποίο
φορολογούμαι για να υπάρχουν κάνουν
σωστά τη δουλειά τους.
Όλες οι δημοσιεύσεις του Εθνικού
Τυπογραφείου πρέπει να είναι ελεύθερα
προσβάσιμες online για όλους. Επίσης,
το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων
που επηρεάζουν τη ζωή μας. Σαφής
καθορισμός αρμοδιοτήτων των
δημόσιων υπαλλήλων και εύκολη
πρόσβαση στον ‘υπεύθυνο’ για όποιο
ζήτημα μας αφορά. Συγκεκριμένα,
αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
και τηλέφωνο για κάθε δημόσιο
υπάλληλο για εύκολη επικοινωνία μαζί
του.
Θεωρώ πολύ χρήσιμο, για τον καλύτερο
έλεγχο του δημόσιου χρήματος από τους
πολίτες, τη δημοσιοποίηση των

Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας
Διοίκησης.
Ειδικά για της δημοσιεύσεις του Εθνικού
Τυπογραφείου, σημειώνεται πως ήδη
προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους
πολίτες.
Επιπλέον, οι τιμές προϊόντων και
βενζίνης προσφέρονται στις υπηρεσίες
e-prices.gr και fuelprices.gr. Ωστόσο, η
πρόσβαση στη βάση δεδομένων δεν
γίνεται μέσω ανοικτού API.
Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας
Διοίκησης.

Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας
Διοίκησης.

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Υπουργείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότ
ητας

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

Ειδικά για της δημοσιεύσεις του Εθνικού
Τυπογραφείου, σημειώνεται πως ήδη
προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους
πολίτες.

Η πρόταση αφορά στη γενικότερη
ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τα
δεδομένα και περιεχόμενο της Δημόσιας

Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και

ισολογισμών ή άλλων οικονομικών
στοιχείων των Δημοσίων Επιχειρήσεων,
συγκεντρωμένων σε μια βάση
δεδομένων, ώστε να φαίνεται η πορεία
τους σε κάθε οικονομικό έτος.
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(σχόλιο που υποβλήθηκε στο
geodata.gov.gr)
Άλλα χρήσιμα (χαρτογραφικά) δεδομένα
θα ήταν οι χάρτες γης υψηλής
παραγωγικότητας, οι αρχαιολογικοί
χώροι και φυσικά τα δάση.
Μεγάλα κ' άχρηστα γραφειοκρατικά
εμπόδια στην έκδοση οικοδομικών
αδειών και τα 3.
(σχόλιο που υποβλήθηκε στο
geodata.gov.gr)

Διοίκησης, με έμφαση στα οικονομικά
στοιχεία των δημοσίων αρχών.

Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
Υπουργείο
Οικονομικών

Η πρόταση αφορά σε γεωχωρικά
δεδομένα. Επιπλέον, τονίζεται η
σημασία διάθεσής τους σε ηλεκτρονικής
μορφή για την ταχύτερη έκδοση
οικοδομικής άδειας.

Υπ.
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και
Κλιματικής
Αλλαγής

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το νόμο
για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), το σύνολο των
γεωχωρικών δεδομένων της δημόσιας
διοίκησης θα προσφέρονται χωρίς τέλη
στους πολίτες.

