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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Ώρα για τις δικές μας μεταρρυθμίσεις”

Η Openwise,  (Ανεξάρτητος Μηχανισμός Αξιολόγησης του OGP)  σε  συνεργασία με  το

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την ΕΕΛ/ΛΑΚ, και τον Κόμβο

Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  της  Τεχνόπολης  του  Δήμου  Αθηναίων  –

INNOVATHENS, διοργανώνουν στις 29 Μαρτίου 2016, από τις  16.00 έως τις 21.00

εκδήλωση με θέμα “Ώρα για τις δικές μας μεταρρυθμίσεις”.

Με  αφορμή  την  παρουσίαση  της Δεύτερης  Έκθεσης  Προόδου (2014-2016)  από  την

Openwise  ανοίγει  δημόσια  η  συζήτηση  για  τη  συλλογική  διαμόρφωση του  επόμενου

Σχεδίου  Δράσης  για  την  Ανοικτή  Διακυβέρνηση (2016-2018)  που  θα  υποβληθεί  τους

επόμενους μήνες από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Πως  τα  πάει  η  Ελλάδα  με  τις  μεταρρυθμίσεις  Ανοικτής  Διακυβέρνησης;  Οι

μεταρρυθμίσεις πετυχαίνουν όταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τους ανήκουν σε όλους

αυτούς  που  εμπλέκονται  με  τη  σύλληψη  και  τα  κοινωνικά  τους  αποτελέσματα.

Πετυχαίνουν όταν η μεταρρυθμιστική προσπάθεια γίνεται κτήμα της κυβέρνησης, του

πολιτικού κόσμου ευρύτερα, και της κοινωνίας που έχει ρόλο και λόγο στο σχεδιασμό

και  στην  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  τους.  Με  λίγα  λόγια,  οι  μεταρρυθμίσεις

πετυχαίνουν όχι όταν μας επιβάλλονται από εξωτερικούς καταναγκασμούς, αλλά όταν

μια  ευρύτερη  συμμαχία  κυβερνώντων,  Κοινωνίας  Πολιτών  και  ειδημόνων

αυτοδεσμεύεται να σχεδιάσει τι, πως, και πότε θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να έρθουν σε επαφή ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας

στο  OGP,  με  άλλους  εκπρόσωπους  της  Δημόσιας  Διοίκησης  και  της  Κοινωνίας  των

Πολιτών ώστε να συζητήσουν και  να θέσουν από κοινού τις προτεραιότητες για τις

μεταρρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα

και να συμπεριληφθούν στο επόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CC%81%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CC%81%CF%82%20%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CC%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20(IRM)%20%CE%95%CC%81%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BF%CC%81%CE%B4%CE%BF%CF%85%202014-2015-%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CC%81%CE%B4%CE%B1_Greece%202nd%20IRM%20Report_Greek.pdf
http://innovathens.gr/
http://innovathens.gr/
http://innovathens.gr/
http://www.eellak.gr/
http://www.ypes.gr/el/
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/irm/about-irm


Στο  πρώτο  μέρος  της  εκδήλωσης,  θα  αναδειχθούν  τα  μαθήματα  για  τις  αυριανές

μεταρρυθμίσεις ανοικτής διακυβέρνησης που προκύπτουν από την αξιολόγηση του 2ου

Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης.  Στο  δεύτερο  μέρος,  μέσα  από  διαδραστικές  συνεδριάσεις

ολιγομελών  ομάδων  από  στελέχη  της  δημόσιας  διοίκησης  και  εκπροσώπους  της

Κοινωνίας των Πολιτών θα προσδιοριστούν νέες δεσμεύσεις και ορόσημα επιτυχίας για

το επόμενο Σχέδιο Δράσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε εδώ. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

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

https://www.facebook.com/events/559834504192593/?active_tab=highlights

