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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο  European Open Government 

Leaders Forum

Στις  5  Φεβρουαρίου  2018  πραγματοποιήθηκε  στο  Μιλάνο  το European  Open  Government

Leaders Forum το οποίο διοργανώθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Απλοποίησης και Δημόσιας

Διοίκησης, τον Δήμο του Μιλάνου και το Open Government Partnership (OGP),  και  είχε σαν

στόχο τη βελτίωση πολιτικών στήριξης της ανοιχτής διακυβέρνησης.

Στο European Open Government Leaders Forum, στο οποίο συμμετείχε ο Οργανισμός Ανοιχτών

Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ),  συμμετείχαν  μέλη  Ευρωπαϊκών  κυβερνήσεων,  υπεύθυνοι  χάραξης

πολιτικής,  ανώτεροι  δημόσιοι  υπάλληλοι,  οργανώσεις  της  κοινωνίας  των  πολιτών,  καθώς  και

εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ.

Στο επίκεντρο του φόρουμ ήταν οι συμμετοχή των πολιτών στην χάραξη πολιτικής και στη βελτίωση

των συστημάτων ανοιχτής διακυβέρνησης. 

Κατά την  διάρκεια  του συνεδρίου  πραγματοποιήθηκαν μια  σειρά  από διαδραστικές  συζητήσεις

σχετικά αποκατάσταση της της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής των πολιτών στους  δημοσίους

θεσμούς, την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρουσιάστηκαν  καλές  πρακτικές  συμμετοχής  των  πολιτών  σε  τοπικό  επίπεδο  από  20

Ευρωπαϊκές δράσεις, μία από τις 20 δράσεις που επελέγησαν ήταν και το WIKI Υπηρεσιών και

Διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα   diadikasies,gr από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών και

τους  τρόπους  που συμβάλλει  στην  διαλειτουργικότητα  και  την  εξοικονόμηση πόρων μέσω της

συνεργατικής  καταγραφής  των  υπηρεσιών  που  παρέχουν  φορείς  του  δημοσίου  τομέα  στην

Ελλάδα. Το diadikasies.gr παρουσιάστηκε και μέσω poster στο χώρο του συνεδρίου.

                                        

https://opengov.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/GFOSS.pdf
http://diadikasies.gr/
http://diadikasies.gr/
https://www.opengovpartnership.org/
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Agenda_2feb2018.pdf
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/Agenda_2feb2018.pdf


Οι συζητήσεις κατά την διάρκεια του συνεδρίου επικεντρώθηκαν γύρω από τρεις πυλώνες.

 Την σημασία της συμμετοχής των πολιτών στην διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών.

 Τους  τρόπους  προώθησης   της  συμμετοχής  των  πολιτών  και  της  αποκατάστασης  της

εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς μέσω της  ενίσχυσης της  διαφάνειας και  της

παροχής κινήτρων συμμετοχής.

 Το μέλλον της  συμμετοχής  των πολιτών.  Η συμμετοχή των πολιτών εξαρτάται  από την

προσαρμογή  των  συστημάτων  διακυβέρνησης  στην  ψηφιακή  εποχή,  την  ενίσχυση  της

εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, και την προώθηση της πρόσβασης στα ανοιχτά

δεδομένα και στο ανοιχτό λογισμικό τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη διαφάνεια και τη

συμμετοχή.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τα συμπεράσματα του  European Open Government  Leaders

Forum μπορείτε να δείτε εδώ.

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

έχει  ως  κύριο  στόχο να  συμβάλλει  στην  ανοιχτότητα  και  ειδικότερα στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων 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 στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για  την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και

ενεργή  συμμετοχή  των  μελών  της  και  της  ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

                                        

http://open.gov.it/saa/european-open-government-leaders-forum/

