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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εργαστήρι της ΕΕΛ/ΛΑΚ με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα και την Ανοικτή

Διακυβέρνηση

Οι ομάδες εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (http://opengov.ellak.gr)

και  τα  Ανοικτά  Δεδομένα  (http://opendata.ellak.gr)  διοργανώνουν  την  Πέμπτη  17

Δεκεμβρίου στις 17.00 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Bασ. Κωνσταντίνου 48, ισόγειο)

εργαστήρι  με  θέμα  “Ανοικτά  Δεδομένα  και  Ανοικτή  Διακυβέρνηση:  Πλεονεκτήματα  και

Περιορισμοί”.

Τα ανοικτά δεδομένα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διαφάνεια, παρέχουν πιο αποτελεσματικές

δημόσιες υπηρεσίες και ενθαρρύνουν την ευρύτερη δημόσια χρήση και επαναχρησιμοποίηση

των κυβερνητικών πληροφοριών. Η ανοικτή διακυβέρνηση βασίζεται στην ανοικτή διάθεση

των  δεδομένων  μιας  και  η  διαφάνεια,  η  ανοικτή  διαβούλευση  και  η  λογοδοσία  είναι

συστατικά που μόνο τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να προσφέρουν. Αλλά είναι αυτά αρκετά

για μια πραγματικά Ανοικτή διακυβέρνηση; Τα ανοικτά δεδομένα είναι απαραίτητα αλλά δεν

επαρκούν από μόνα τους για την ανοιχτή διακυβέρνηση ή τις ανοιχτές κοινωνίες. Είναι ένα

βασικό  συστατικό  στο  μείγμα,  αλλά δεν  επαρκεί  από μόνο του,  μιας  και  υπάρχουν και

αρκετά ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Στόχος  του  εργαστηρίου  είναι  να  παρουσιαστούν  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  όρια  των

ανοικτών δεδομένων στην ανοικτή διακυβέρνηση και να συζητηθούν εφικτές λύσεις για τη

βελτίωση της εφαρμογής μιας πραγματικά ανοικτής διακυβέρνησης.

http://opendata.ellak.gr/
http://opengov.ellak.gr/


Για  ενημέρωση  και  προβληματισμό  μπορείτε  να  διαβάσετε  το

http://www.theguardian.com/media-network/2015/dec/02/china-russia-open-data-open-

government

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες σας παρακαλούμε να

δηλώσετε συμμετοχή εδω.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

H μη-κερδοσκοπική  Εταιρεία  ΕΛ/ΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  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 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  τιςανοιχτές

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  (wiki.creativecommons.org/Greece)  και  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του

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

Institute  (opendatainstitute.org),  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
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