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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Σσγκρόηηζη ομάδας εργαζίας για ηην Ανοιτηή Διακσβέρνηζη (Open Governance) 

  

Η Εηαιρεία Ελεύθεροσ Λογιζμικού / Λογιζμικού Ανοιτηού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, 

www.eellak.gr) ζην πιαίζην ηωλ δξάζεώλ ηεο γηα ηελ πξνώζεζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ 

Αλνηρηώλ Τερλνινγηώλ έρεη απεπζύλεη θάιεζκα γηα ηε ζπγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ 

Αλνηρηή Δηαθπβέξλεζε. 

 

Η αλνηθηή δηαθπβέξλεζε εηζήρζε ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή θαη ηε δεκόζηα ζθαίξα κε ηδηαίηεξν 

ηξόπν. Ξεθίλεζε κηα κέξα λα εθαξκόδεηαη ρωξίο λα πξνϋπάξρεη θάπνην ζεζκηθό πιαίζην θαη 

θπξίωο δίρωο λα έρεη πξνεγεζεί θαλελόο είδνπο δεκόζηα ζπδήηεζε γηα βαζηθά ζέκαηα όπωο 

ηη πεξηιακβάλεη ε αλνηθηή δηαθπβέξλεζε, πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηεο, κε πνηά κέζα θαη κε ηη 

είδνπο ζηξαηεγηθή ζα ηνπο επηηύρεη. 

 

Σήκεξα ε εθαξκνγή ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, κε βαζηθνύο ππιώλεο ηε δεκόζηα 

δηαβνύιεπζε, ηηο αλνηθηέο πξνζθιήζεηο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζηειέρωζε ζέζεωλ 

επζύλεο ζην θξάηνο, ην labs.opengov.gr γηα ηε ζπιινγή πξνηάζεωλ-ιύζεωλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνιηηηθήο θαη θπζηθά ηε Δηαύγεηα κε ηελ αλάξηεζε ηωλ θπβεξλεηηθώλ 

θαη δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ ζην Δηαδίθηπν, έρεη δηαλύζεη έλα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξωλ εηώλ.  

 

Σε απηό ην δηάζηεκα δηακνξθώζεθε ζηαδηαθά έλα λνκηθό πιαίζην εηδηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε 

ζην opengov. Τν πθηζηάκελν λνκηθό πιαίζην πξνζέδωζε θαηνρύξωζε ζε έλα αξθεηά αξρηθό 

επίπεδν. Ωζηόζν είλαη απνζπαζκαηηθό, αξθεηά γεληθό θαη άηνικν θαζώο δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζε κηα ζεηξά από πξνθιήζεηο θαη εκπόδηα πνπ εληνπίδνληαη ζε επίπεδν ζεζκώλ, θνπιηνύξαο, 

πνιηηηθήο θαη ηερλνινγίαο. Μηα ζηξαηεγηθή είλαη ζήκεξα πεξηζζόηεξν αλαγθαία από πνηέ γηα 

λα ζπδεηεζνύλ αλνηθηά, λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα ηεζνύλ ζηε δεκόζηα αηδέληα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα πνιηηηθήο γηα ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε. 

 

Με ασηό ηο ζκοπό ζσγκροηείηαι ομάδα εργαζίας για ηην ανοικηή διακσβέρνηζη η 

οποία οργανώνει περιοδικές ζσνανηήζεις εργαζίας με θορείς ηοσ εσρύηεροσ 

δημόζιοσ και ιδιωηικού ηομέα. Όλοι οι ενδιαθερόμενοι από δημόζιοσς, ιδιωηικούς και 

ερεσνηηικούς θορείς και ηην κοινωνία ηων πολιηών καλούνηαι να εκδηλώζοσν ηο 

ενδιαθέρον ηοσς για ζσμμεηοτή ζηην Ομάδα Εργαζία για ηην ανοικηή διακσβέρνηζη 

ηης ΕΕΛΛΑΚ ζσμπληρώνονηας ηη ζτεηική θόρμα. 

 

Επίζεο ζην WIKI ηεο ΕΕΛ/ΛΑΚ έρεη δεκηνπξγεζεί ζειίδα ζηελ νπνία είλαη δηαζέζηκν ην 

αξρηθό πξόγξακκα δξάζεο ηεο νκάδαο. 

 
Για ηην ΕΕΛ/ΛΑΚ  
H μη κεπδοζκοπική Εηαιπεία Ελεύθεπος Λογιζμικού/Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα 
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδπύθηκε ηο 2008 από 25 Πανεπιζηήμια, Επεςνηηικά Κένηπα και Τεσνολογικά 
Ιδπύμαηα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έσει ωρ κύπιο ζηόσο να ζςμβάλλει ζηην πποώθηζη και ανάπηςξη ηος Ελεύθεπος 
Λογιζμικού, ηος Ανοισηού Πεπιεσομένος και ηων Τεσνολογιών Ανοισηήρ Απσιηεκηονικήρ ζηο σώπο 
ηηρ εκπαίδεςζηρ, ηος δημόζιος ηομέα και ηων επισειπήζεων ζηην Ελλάδα, ενώ παπάλληλα θιλοδοξεί να 
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αποηελέζει κένηπο γνώζηρ και πλαηθόπμα διαλόγος για ηιρ ανοισηέρ ηεσνολογίερ. Σπλεξγάδεηαη 
επίζεο κε ηα Creative Commons θαη είλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ COMMUNIA. 
 
Επικοινωνία: Δέζποινα Μηηροπούλοσ: 210 7474-271, info at ellak.gr 

http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://www.communia-association.org/
mailto:info@ellak.gr

