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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάλεσμα για ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τον πολίτη

Η ΕΕΛΛΑΚ αναζητά ιδέες και προτάσεις για υλοποίηση έργων που θα διευκολύνουν τον πολίτη

στη σχέση του με το Δημόσιο αυτή τη δύσκολη περίοδο που έχει διαμορφωθεί λόγω των έκτακτων

συνθηκών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι  η ψηφιοποίηση της Υπεύθυνης Δήλωσης που υλοποιήθηκε από την

ΕΔΥΤΕ σε  συνεργασία  με  στελέχη  του Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης και  η

ενεργοποίηση  της άϋλης  συνταγογράφησης γλύτωσε  τους  πολίτες  από  πολλές  άσκοπες

μετακινήσεις, καλούμε όλους τους πολίτες να καταχωρίσουν ιδέες και προτάσεις εδώ.

Οι  ιδέες  προτάσεις  που  θα  συγκεντρωθούν  θα  υποβληθούν  στο  Υπουργείο  Ψηφιακής

Διακυβέρνησης και στο ΕΔΥΤΕ για να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης τους για τη διευκόλυνση

όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, παράλληλα ως ΕΕΛΛΑΚ θα διερευνήσουμε μαζί με τα

μέλη μας την υλοποίηση τους στο πλαίσιο hackathons που συμμετέχουμε.

Ομάδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης της ΕΕΛΛΑΚ

____

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  31

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

                                        

https://eellak.gr/
https://opengov.ellak.gr/
https://eellak.ellak.gr/ta-meli-tis-eellak/
https://grnet.gr/
https://ellak.gr/idees-gia-ilopiisi-ergon-pou-tha-diefkolinoun-ton-politi/
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/aule-suntagographese
https://mindigital.gr/
https://grnet.gr/
https://grnet.gr/
https://dilosi.services.gov.gr/
https://eellak.gr/


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: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr
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