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Θέμα: Open Budget Tracker - Διεθνής Πρωτοβουλία για Ανοιχτούς Προϋπολογισμούς 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται  από 29 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην
ανοιχτότητα και  ειδικότερα  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  του Ελεύθερου  Λογισμικού,  του
Ανοιχτού  Περιεχομένου και  των Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής στο  χώρο  της
εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί
να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες.
Ανάμεσα  στους  φορείς  που  συμμετέχουν  στην  ΕΕΛ/ΛΑΚ  είναι  τα  πιο  πολλά  ελληνικά
Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά  Κέντρα,  ενώ για  την  υλοποίηση των δράσεων της  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ
βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας
χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου  Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών
Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα Creative  Commons,  είναι  ιδρυτικό
μέλος  του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS(http://fablabathens.gr/)  και  μέλος  του Open
Government Partnership (OGP) Network.  

Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας στη δράση της
δημόσιας  διοίκησης,  τη  συνεισφορά στη δημιουργία μιας  ενιαίας  ευρωπαϊκής  πληροφοριακής
αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας. Για το
λόγο αυτό, το άνοιγμα των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο για την υποστήριξη
της διαφάνειας και της επιχειρηματικότητας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, η Ελλάδα είναι μέλος της συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση
(OGP) και έχει αναλάβει ρητές δεσμεύσεις, που αποτυπώνονται σε διετή εθνικά σχέδια δράσης,
ως προς το άνοιγμα των δεδομένων και την περαιτέρω χρήση αυτών για τη στήριξη τόσο της
διαφάνειας,  όσο  και  της  βιώσιμης  ανάπτυξης.  Επιπλέον,  ακολουθεί  την νέα  Οδηγία  της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας που έρχεται να
επεκτείνει  τόσο  το  πεδίο  εφαρμογής  όσο  και  το  εύρος  του  ανοίγματος  των  δεδομένων  της
υπάρχουσας σχετικής Οδηγίας. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και  με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας στον κρίσιμο τομέα των
δημοσίων οικονομικών, η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με το Center on Budget and Policy Priorities
συμμετέχουν  στην  International  Budget  Partnership  (IBP) (http://internationalbudget.org/),  ένα
διεθνές  think  tank  για  την  προώθηση  ανοιχτών  και  διαφανών  διαδικασιών  κατάρτισης
δημόσιων προϋπολογισμών.

Συγκεκριμένα, η IBP έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο διεθνές δίκτυο συνεργασίας με οργανώσεις
πολιτών με σκοπό την εκπόνηση μελετών και την διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση της
διαφάνειας  των  δημοσιονομικών  συστημάτων. Στα  πλαίσια  του  εγχειρήματος  αυτού
αναπτύσσονται διάφορα εργαλεία μεταξύ των οποίων:
1) Το Open Budget Survey, το μοναδικό ανεξάρτητο πλαίσιο αξιολόγησης που εξετάζει ανά διετία
το εύρος των δημοσιονομικών πληροφοριών που δημοσιοποιούνται, την δυνατότητα συμμετοχής
των πολιτών στην διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και τον βαθμό παρακολούθησης
και  ελέγχου  της  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού.  Προς  το  παρόν,  η  Ελλάδα  δεν έχει
συμπεριληφθεί στην μελέτη αυτή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνουν
μέρος 100 κράτη (πχ Αφγανιστάν, Αλβανία, Βουλγαρία, Νιγηρία και Τουρκία).

2) To Open Budget Survey Tracker (OBS Tracker, www.obstracker.org), είναι μια διαδικτυακή
βάση  δεδομένων,  η  οποία  δίνει  πρόσβαση  σε  επικαιροποιημένες  πληροφορίες  για  την
συμμόρφωση  των  κρατών  που  συμμετέχουν  με  ορισμένα  προαπαιτούμενα  ως  προς  τη
δημοσίευση των σχετικών με το δημόσιο προϋπολογισμό πληροφοριών. Ο κύριος άξονας του
έργου  αποτελείται  από  την  συγκέντρωση  στοιχείων  αναφορικά  με  την  έγκαιρη
διαθεσιμότητα  8  βασικών  εγγράφων  σχετικών  με  τον  προϋπολογισμό  (Pre-Budget
Statement, Executive's Budget Proposal, Enacted Budget, Citizens Budget, In-Year Report,
Mid-Year Review, Year-End Report, Audit Report), τα οποία πρέπει σύμφωνα με την IBP να
προβλέπει κάθε δημοσιονομικό σύστημα για να καλύπτει τα κριτήρια της διαφάνειας.

Η  ΕΕΛ/ΛΑΚ,  ως  μέρος  αυτού  του  διεθνούς  ανεξάρτητου  μηχανισμού,  έχει  αναλάβει  την
υλοποίηση του ελληνικού OBS Tracker, για την συνεχή παρακολούθηση της νόμιμης και ορθής
δημοσιοποίησης  των  αποτελεσμάτων  της  κατάρτισης  και  της  εκτέλεσης  του  κρατικού
προϋπολογισμού, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού προόδου της χώρας ως προς την
ενίσχυση  της  διαφάνειας  και  τον  ενδεχόμενο  προσδιορισμό  σημείων  που  χρήζουν
περαιτέρω βελτίωσης.

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρόγραμμα της IBP και για τον λόγο αυτό κρίνεται
ιδιαίτερα χρήσιμη η υλοποίηση της σχετικής πρωτοβουλίας και η διάχυση των αποτελεσμάτων
της.

Προσβλέπουμε  στην  πολύτιμη  υποστήριξη  σας  στο  προαναφερθέν  επιστημονικό  εγχείρημα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για μία συνάντηση με τους επιστημονικά υπεύθυνους της ΕΕΛ/ΛΑΚ για
να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας.                         

                                                                                                                            Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ       
Θεόδωρος Καρούνος 
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