
20 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα για την εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο Δημόσιο
Τομέα

Σας  ενημερώνουμε  ότι  το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

‘‘Η νέα κυβερνητική πολιτική για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας.
Θεσμικά, επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της’’.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του ελληνικού δημοσίου σε
ζητήματα θεσμικού πλαισίου και  εφαρμογής της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της
δημόσιας  πληροφορίας  και  ειδικότερα,  σύμφωνα  και  με  το  συνημμένο  πρόγραμμα,  στους
παρακάτω άξονες:

• Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα, βασικές έννοιες

• Παραδείγματα αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων του δημοσίου

• Το θεσμικό πλαίσιο για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας

• Η ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας

• στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

• Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας

• Τεχνικά θέματα για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας

• Καταγραφή, συλλογή και διάθεση, μεθοδολογίες, πρότυπα

Η Ομάδα Εργασίας  Ανοιχτών  Δεδομένων  της  Εταιρίας  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) - https://opendata.ellak.gr/ θα παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές
αξιοποίησης  ανοικτών  δεδομένων  του  δημοσίου  τομέα  από  το  Public  Spending και  το
geodata.gov.gr. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρες από 9:00-14:00
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, χάρτης).

Θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  διαδικτυακής  παρακολούθησης  της  ημερίδας  μέσω  ζωντανής
αναμετάδοσης (live streaming) στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/events/live/.

https://opendata.ellak.gr/
http://www.ekt.gr/events/live/
http://www.openstreetmap.org/relation/2920467#map=19/37.97314/23.74577
http://geodata.gov.gr/geodata/
http://publicspending.net/greece/home


Πρόγραμμα Ημερίδας:

Χαιρετισμός - Έναρξη Εργασιών

9.00  –  9.15  κα.  Εύη  Χριστοφιλοπούλου,  Υφυπουργός  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλ.

Διακυβέρνησης κ. Θοδωρής Λιβάνιος, Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

& Ηλ. Διακυβέρνησης

9.15 – 10.00 Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα, βασικές έννοιες. κ. Νίκος Λούτας, PwC - Open

Data Support Project χρηματοδοτούμενο από την EC, DG CONNECT

10.00  –  10.40 Βέλτιστες  πρακτικές  αξιοποίησης  ανοικτών  δεδομένων  του  δημοσίου  τομέα

Εκπρόσωποι Φορέων του δημοσίου, Ομάδα Εργασίας Ανοιχτών Δεδομένων της ΕΕΛ/ΛΑΚ -

https://opendata.ellak.gr/

10.40 –  11.00  Το θεσμικό πλαίσιο  για  την ανοικτή  διάθεση της δημόσιας πληροφορίας  κα.

Βασιλική  Νταλάκου,  Νομικός  συνεργάτης  ΥΔΜΗΔ,  γραφείο  Υφυπουργού  Επικεφαλής  της

νομικής ομάδας της συντονιστικής ΟΔΕ Δι@ύγεια 

11.00 – 11.20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.20–  11.30 Η  ανοικτή  διάθεση  της  δημόσιας  πληροφορίας  στο  πλαίσιο  της  εθνικής

στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ. Φαίδων Κακλαμάνης, Προϊστάμενος Δ/νσης

Ηλ. Διακυβέρνησης ΥΔΜΗΔ

11.30 – 12.00 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας

(Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες  και  υποχρεώσεις  των Φορέων του δημοσίου)  κα.  Κάλλη

Αγγελετοπούλου, ειδική επιστήμων Νομικής Πληροφορικής του ΥΔΜΗΔ

κα. Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, γρ. Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής

Διακυβέρνησης και Καινοτομίας ΥΔΜΗΔ

12.00 - 14.00 Τεχνικά αντικείμενα για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας 
Καταγραφή, συλλογή και διάθεση, μεθοδολογίες, πρότυπα κ Νίκος Λούτας, PwC - Open Data 
Support Project χρηματοδοτούμενο από την EC, DG CONNECT

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

https://opendata.ellak.gr/


να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη 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
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,  είναι  ιδρυτικό  μέλος  του  COMMUNIA,  του  FAB  LAB
ATHENS(http://fablabathens.gr/)  και  μέλος  του  Open  Government  Partnership  (OGP)
Network.

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210-7474-271, info@eellak.gr

http://www.ogphub.org/
http://www.ogphub.org/
http://fablabathens.gr/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Openness

