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Απόστολος Κρητικός
Μηχανικός Λογισμικού, Websthetics / Α.Π.Θ.
Άλκηστη Σκιαδοπούλου
Αρχιτέκτονας
Θωμάς Σεγκούλης
Φοιτητής, Τμ. Πληροφορικής, Α.Π.Θ.
Γεωργία Τσιαμαντά
Πληροφορικός
Γιώργος Φιλίππου
Πληροφορικός, DigitaNet
Πάνος Ρεμούνδος
Συνιδρυτής, Creativity Platform
Βάιος Κολοφωτιάς
Μηχανικός Λογισμικού, Ελεύθερος Επαγγελματίας / Α.Π.Θ.
Δημήτρης Δημητριάδης
Business Development Director, BrainBox

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
Η ομάδα συμμετείχε στην “Συνάντηση για την Ανοικτή Διακυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη” στην
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη που πταγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του OGP (Open
Government Partnership) Greece. [ Link: http://bit.ly/1chthet ]
Τα πρακτικά της συνάnτησης συνοψίζονται στα εξής:
“Με τη συμμετοχή συνεργατών απο το okfn.gr, openthessaloniki.org, wikimedia.gr, digitalrights.gr,
webvistas.gr, creativityplatform.gr, venusgrowers.gr, brainbox.gr, ellak.gr, κοινότητες ανοικτού λογισμικού,

την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημόσια διοίκηση πραγματοποιήθηκε, στη Κεντρική
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλoνίκης, η συζήτηση για την ανοικτή διακυβέρνηση.
Η ανοικτή διακυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει “ότι δεν είναι κλειστό” και χτίζεται πάνω στη συμμετοχή, την
αυτοοργάνωση, την ευθύνη αλλά και τη λογοδοσία, την απλοποίηση, τη συλλογική γνώση, αποτελεί μέσο
αλλαγής κοινωνικών σχέσεων και, σύμφωνα με τα λεγόμενά μας, τρόπο ζωής.
Όσοι βρεθήκαμε στη συνάντηση αυτή, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και απόψεις για την επιχειρηματικότητα
πάνω σε ανοικτά δεδομένα και διαδικασίες, την ανάγκη για συνεχή αλλαγή στο τρόπο οργάνωσης και δράσης
αναγνωρίζουμε και τους χώρους που η ανοικτή διακυβέρνηση μπορεί να φέρει άμεσες αλλαγές. Ενδεικτικά:
●
●
●
●

τα ανοικτά πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων στην υγεία και τη δικαιοσύνη
τα ανοικτά δεδομένα στην “πηγή παραγωγής” κάθε δημόσιου φορέα
καλύτερες κεντρικές και αποκεντρωμένες αποφάσεις, βασισμένες σε διάλογο, συμμετοχή και ανοικτά
δεδομένα
την οργανωμένη συλλογή ανοικτών δεδομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρηματικών
χώρων

Η ανοικτή διακυβέρνηση βασίζεται, κυρίως, σε άτυπες ομάδες επαγγελματιών και εθελοντών που κινούνται
συχνά στα όρια των ευθυνών τους, των αρμοδιοτήτων τους καθώς και των διαδικασιών γύρω τους. Είναι
κρίσιμο να τις αναδεικνύουμε και να τις ενισχύουμε, όσο και όπου μπορεί ο καθένας. Αυτός είναι και ένας
καλός βασικός στόχος για τις μελλοντικές συναντήσεις μας.”

Πηγή δημοσίευσης: ellak.gr
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