Σεμινάριο: Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών με ανοικτά δεδομένα και εφαρμογή
του Νόμου 4305/2014
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
@INNOVATHENS

Το ODI Athens (odi.ellak.gr)
σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS, διοργανώνει στις
26/02/2016 το πρώτο σεμινάριο εκπαίδευσης για την εφαρμογή των ανοιχτών δεδομένων στις
δημόσιες υπηρεσίες.
Η ανοικτή διάθεση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα και η
ελεύθερη επαναχρησιμοποίησή τους, ενσωματώθηκε πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία (Ν.
4305/2014). Το ODI Athens (odi.ellak.gr) στοχεύει μέσα από σειρά σεμιναρίων και δράσεων
να ενισχύσει το ρόλο των ανοικτών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση και να συμβάλλει με
κάθε τρόπο στην ευρύτερη κατανόηση και αποδοχή τους από τα στελέχη των δημοσίων
υπηρεσιών. Μετά την παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να απαντούν σε καίρια
ερωτήματα όπως:




Ποια τα οφέλη του δημοσίου τομέα από τα ανοιχτά δεδομένα;
Ποια τα βήματα προς το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων;
Πώς μια υπηρεσία αναδιοργανώνει τις υποδομές της με βάση τα ανοιχτά
δεδομένα;

Το σεμινάριο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:


Επισκόπηση της έννοιας, των αρχών και του φάσματος εφαρμογής των ανοιχτών




δεδομένων
Εισαγωγή στις ανοιχτές άδειες χρήσης και τις πιστοποιήσεις ανοιχτών δεδομένων
Εξοικείωση με τεχνολογίες και εργαλεία που διευκολύνουν την αξιοποίηση των



ανοιχτών δεδομένων
Παρουσίαση του δημοσίου τομέα, ως δυνητικού παραγωγού και καταναλωτή



ανοιχτών δεδομένων με αναφορά σε επιτυχημένα παραδείγματα
Καταγραφή των προκλήσεων και των εμποδίων κατά το άνοιγμα των δημοσίων



δεδομένων
Ενδεικτικά βήματα για το άνοιγμα των δεδομένων και το σχεδιασμό υποδομών με
ανοιχτά δεδομένα, σύμφωνα με το Νόμο 4305/2014
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Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
των ΝΠΔΔ και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
Προαπαιτούμενα
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Παρόλα αυτά όσοι
συμμετέχοντες το επιθυμούν μπορούν να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή.
Για τυχόν ερωτήσεις και ενδεχόμενη φιλοξενία του σεμιναρίου στην υπηρεσία σας
μπορείτε να απευθύνεστε στο odiathens@eellak.gr .

Info
Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, 09.30 – 16.30
Χώρος Διεξαγωγής: Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου
Αθηναίων (Πειραιώς 100, κτίριο: Αεριοφυλάκιο 2, χάρτης)
Εκπαιδευτές: Κατερίνα Λενάκη - Φώτης Ρούτσης (Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του ODI)
Κόστος: €100 ευρώ ανά άτομο
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15
Δήλωση συμμετοχής: ηλεκτρονικά
Innovathens

technopolis_athens

innovathens

Πρόσβαση:
Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»
Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»
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Open Data Institute (ODI)
Το Open Data Institute (ODI, http://theodi.org/) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web, Sir Tim
Berners-Lee και τον Sir Nigel Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών
δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην εκπαίδευση.

Στα λίγα χρόνια

λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το
αναδεικνύουν ως το σημαντικότερο διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα.
ODI Athens
Η πρωτοβουλία της συνεργασίας με το ODI, την οποία ανέλαβε η Ομάδα εργασίας για τα
Ανοιχτά Δεδομένα της ΕΕΛ/ΛΑΚ, αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία
και το διεθνές δίκτυο του διεθνούς ινστιτούτου προς όφελος της ελληνικής κοινότητας
ανοιχτών δεδομένων.

ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘ
ΗΝΑΙΩΝ
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 2, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΓΚΑΖΙ, 11854 ΑΘΗΝΑ, Τ. 213 01093003

www.innovathens.gr

