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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

       
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ            
         

Αθήνα, 13/6/2016 

                                                                                                Αρ.Πρωτ. 3803 

   

           ΠΡΟΣ:  Όπως Πίνακας αποδεκτών 

 

           ΚΟΙΝ: 

 

1) Γραφείο Υπουργού  Εσωτερικών  

    & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

               

 

κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή 

2) Γραφείο Αν. Υπουργού 

κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη 

3) Γραφείο Υφυπουργού 

κ. Ι. Μπαλάφα 

3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

κ. Κ. Πουλάκη 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Διοργάνωση επιμορφωτικής δράσης με τίτλο: 

 

«Ημερίδα με αντικείμενο τα Ανοικτά Δεδομένα» 
     

 

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής του, υλοποιεί επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-

2020»). 

Στο πλαίσιο αυτό στον θεματικό κύκλο  «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και εφαρμοσμένες 

τεχνολογίες» διοργανώνονται  δράσεις με τίτλο:  

 

 

«Ημερίδα με αντικείμενο τα Ανοικτά Δεδομένα» 

 

 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 8:30-15:30, στο 

Ξενοδοχείο Capsis-Astoria, πλατεία Ελευθερίας. 
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Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και προώθηση των ανοικτών δεδομένων  για την βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και υπερεθνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί μεταξύ άλλων: 

 

 Στην εφαρμογή και προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα ανοικτά δεδομένα 

 Στην επιχειρησιακή υποστήριξη των φορέων για την ανοικτή διάθεση δεδομένων 

 Στη διάχυση της χρήσης δεδομένων, σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με 

διαλειτουργικές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες 

 Στη αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων 

 

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α για την ενίσχυση και διεύρυνση του 

επιμορφωτικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού και ερευνητικού του ρόλου στη Διοίκηση. 

 

Ομάδα – Στόχος: H ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη υπηρεσιών όλων των επιπέδων διοίκησης που 

διαχειρίζονται δεδομένα. Επιθυμητή είναι κατά προτεραιότητα η συμμετοχή από:  

Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υγειονομικές Περιφέρειες, 

Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φορείς, Ελεγκτικά Σώματα, Επιμελητήρια. 

 

Ειδικότερα η εν λόγω ημερίδα απευθύνεται σε υπαλλήλους, άνδρες και γυναίκες, που έχουν 

αποφοιτήσει από σχολές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν συμμετάσχει ή 

εμπλέκονται στην παραγωγή, διαχείριση και διάθεση δεδομένων που παρέχονται από τους δημόσιους 

φορείς προς πολίτες, επιχειρήσεις η άλλους δημόσιους φορείς. 

 

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής και επιμορφωτικής αυτής δράσης θα αναπτυχθούν οι παρακάτω 

θεματικές ενότητες:  

 

1. Εισαγωγή:  

 Θεσμικό πλαίσιο: ευρωπαϊκή νομοθεσία, εθνικό δίκαιο : Ν. 3448/2006 και Ν. 4305/2014 

2. Διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική των ανοικτών δεδομένων 

3. Αρχή της «Ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του 

δημόσιου τομέα»: το κεφ. Α του Ν. 4305/2014 (237/Α’)  

  Επιχειρησιακή διάσταση  

 Εφαρμοστικές εγκύκλιοι  

  Ζητήματα αδειοδοτήσεων 

 Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση αποτελεσμάτων  

 Σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς 

4. Γενική Αποτίμηση Πολιτικής 

5. Προκλήσεις:  Επιχειρησιακό Πλαίσιο (εφαρμοστικές εγκύκλιοι, ζητήματα υλοποίησης)  

6. Τεκμηρίωση και Αξιοποίηση Δεδομένων  

 

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να: 

 

 προτείνετε αντίστοιχα στελέχη της Υπηρεσίας σας που ανήκουν στην Ομάδα-Στόχο, όπως 

αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ανωτέρω δράση.  
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 αποστείλετε ηλεκτρονικά τα ονοματεπώνυμα (συνοδευόμενα με τα ΑΦΜ και ένα τηλέφωνο 

επικοινωνίας) των προτεινόμενων Υπηρεσιακών Στελεχών στην Οργανωτικά υπεύθυνη της 

ημερίδας, κ. Δουλή Χαραλαμπία, στέλεχος του ΙΝΕΠ, email: hdouli@ekdd.gr,  έως την 

16
η 

Ιουνίου 2016.  

 ενημερώσετε τα παραπάνω στελέχη να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ 

(εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι) (ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp). 

 

 Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ενώ θα υπάρξει 

ηλεκτρονική ενημέρωση για τον τελικό πίνακα συμμετεχόντων/ουσών και το αναλυτικό 

πρόγραμμα της ημερίδας.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

επιστημονικά υπεύθυνη κα. Παπαστυλιανού Αναστασία, Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας (τηλ. 

2131306279 email: apapas@ekdd.gr) ενώ για τα οργανωτικά θέματα της ημερίδας, στην 

οργανωτικά υπεύθυνη  Δουλή Χαραλαμπία τηλ. 2131306230, email hdouli@ekdd.gr:   

 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

                                                                                                                     

     

H Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ 

Ιφιγένεια Καμτσίδου 

 

Aν. Καθηγήτρια ΑΠΘ 

 

 

Πίνακας αποδεκτών :  

 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

2.  Περιφέρεια Κρήτης 

3. Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης 

4. ΝΠΔΔ- ΑΕΙ- ΤΕΙ Περιφέρειας Κρήτης 

5. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

6. ΥΠΕ Κρήτης 

7. Ελεγκτικά Σώματα Κρήτης  

8. Επιμελητήρια Κρήτης 
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Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο  Προέδρου 

2. Γραφείο Διευθύντριας ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

3. Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

4. Διευθυντή ΕΣΔΔΑ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

5. Σύμβουλο Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

6. Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) 

7. Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

8. Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) 

9. Τμήμα Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

10. Τμήμα Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών ΜΟΤΕΚ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

11. Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας  ΙΝ.ΕΠ κα. Αναστασία Παπαστυλιανού (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) 

 

 
 


