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Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ –

Λειτουργία Προγράµµατος

∆ι@ύγεια
Αξιότιµοι κύριοι,
Στην πρόσφατη έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδέσµου µας, αφού αναγνωρίστηκε η
δυναµική που µπορεί να επιφέρει η λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια στην διασφάλιση
της διαφάνειας στις διοικητικές διαδικασίες του ∆ηµοσίου, διαπιστώθηκε ότι ορισµένα σηµεία
του προγράµµατος, και ειδικά στον Τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων, χρήζουν λειτουργικών
βελτιώσεων ώστε η πληροφορία που διατίθεται, µέσω του διαδικτύου, να είναι όντως
αποτελεσµατική και χρήσιµη αλλά και να εξυπηρετεί τον σκοπό της διαφάνειας.
Συγκεκριµένα, η γενική συνέλευση του Συνδέσµου µας οµόφωνα αποφάσισε να προταθεί η
συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης για την λειτουργική βελτίωση των διατιθεµένων πληροφοριών του
Προγράµµατος ∆ι@ύγεια µε την π.χ. δυνατότητα αναζήτησης οµαδοποιηµένης πληροφορίας
σχετικά µε τις αποφάσεις της δηµόσιας διοίκησης για την έγκριση ειδικών συστηµάτων
ανάθεσης, τοµέα που ο Σύνδεσµος θεωρεί ως βασική πηγή αδιαφάνειας στον τοµέα των
δηµοσίων έργων.
Επιπλέον, ένα κρίσιµο ζήτηµα που θα πρέπει να ρυθµιστεί είναι ο χρόνος που θα πρέπει να
έχει µεσολαβήσει από την ηµεροµηνία υπογραφής µίας πράξης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέχρι
και την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια. Θεωρούµε κρίσιµο το χρονικό
αυτό διάστηµα, αφού πολλές φορές οι όποιες προσφυγές, ενστάσεις ή λοιπές έννοµες
ενέργειες προβλέπονται επί αποφάσεων και λοιπών πράξεων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έχουν
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συγκεκριµένο χρονικό όριο κατάθεσης, που ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της
όποιας πράξης. Όπως εύκολα αντιλαµβάνεστε η χρησιµότητα ανάρτησης µίας πράξης είναι
αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι την
δηµοσιοποίησή της. Σχετικό µε το θέµα είναι και ο προσδιορισµός των κυρώσεων που θα
πρέπει να υφίστανται όσοι ακούσια ή εκούσια δεν αναρτούν ή αναρτούν καθυστερηµένα στο
πρόγραµµα ∆ι@ύγεια τις πράξεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Σας δηλώνουµε ότι ο µηχανισµός του Συνδέσµου µας, στελέχη και εξωτερικοί συνεργάτες,
όσο και σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, παραµένουµε στην διάθεσή σας, για
τον ορισµό συνάντησης τόσο µαζί σας όσο και µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου σας για την ανταλλαγή σκέψεων µε σκοπό την λειτουργική βελτίωση του
προγράµµατος ∆ι@ύγεια.
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