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Παγκόσμια Εβδομάδα Ανοιχτής Πρόσβασης και ΕΚΔΔΑ
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) έχει καθιερώσει την ελεύθερη ανοιχτή πρόσβαση των πολιτών, των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των φορέων του δημοσίου,
σε όλο το φάσμα των δράσεων και πρωτοβουλιών που σχεδιάζει και υλοποιεί. Στην κατεύθυνση αυτή
αναπτύσσει και παρέχει ανοικτές υπηρεσίες και δεδομένα που διασφαλίζουν την αξιόπιστη συμμετοχή
και τη διαφανή πρόσβαση σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής - επιμορφωτικής διαδικασίας, καθώς και
στη συγκέντρωση επεξεργασία και διάχυση της διοικητικής γνώσης και καινοτομίας.
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοιχτής Πρόσβασης (www.openaccessweek.org) που
διοργανώνεται από τις 22 έως τις 28 Οκτωβρίου 2012 για έκτη συνεχή χρονιά, πρόκειται να
παρουσιάσει τις σχετικές δράσεις που έχει αναπτύξει, σε ειδική εκδήλωση, την Παρασκευή, 26
Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, στο ισόγειο του κτηρίου του, επί της οδού
Πειραιώς 211, στον Ταύρο.
Ειδικότερα, οι βασικές διαδικτυακές δράσεις ανοιχτής πρόσβασης που έχουν αναπτυχθεί και
υλοποιούνται, σχετίζονται και αφορούν στα εξής:
Ανοικτή Διακυβέρνηση

Δημόσιες διαβουλεύσεις σχεδίων Νομοθετικών και Κανονιστικών διατάξεων. Το 2011
διεξήχθησαν 79 διαβουλεύσεις και αναρτήθηκαν 25.640 σχόλια.

Ανοικτό Αποθετήριο Ερευνών και Μελετών: Δημιουργήθηκε Ανοικτό Ψηφιακό Αποθετήριο
μελετών του δημοσίου.

Ανοικτά Συνεργατικά Εργαστήρια Πολιτών, Εκπροσώπων και Στελεχών δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων για τη συλλογή ιδεών και προτάσεων βελτίωσης δημοσίων υπηρεσιών.
Υλοποιήθηκαν 5 κύκλοι ανοικτών εργαστηρίων, όπου κατατέθηκαν 750 ιδέες και προτάσεις εκ των
οποίων βραβεύθηκαν 30 στελέχη της διοίκησης.

Υπηρεσία Επικοινωνίας: Υποβλήθηκαν και δρομολογήθηκαν 7.502 ερωτήματα και σχόλια.

Υπηρεσία Συνδρομητικής Ενημέρωσης: Παρέχεται αυτόματη ενημέρωση σε 4.500 περίπου
φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Ανοικτές Εκπαιδευτικές Δράσεις

Προγραμματισμός Επιμόρφωσης Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης,
ανά θεματικό κύκλο, περιφέρεια, πόλη, χρόνο, τίτλο και πηγή χρηματοδότησης

Περιεχόμενο Πιστοποιημένων Προγραμμάτων (σκοπός, ομάδα - στόχος κ.λπ.)

Εισηγητές –Εκπαιδευτές πιστοποιημένοι ανά θεματική ενότητα, τόπο, και χρόνο ανάθεσης
διδακτικού έργου

Ηλεκτρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως

Εκθέσεις Πολιτικής Καινοτόμων Εργαστηρίων
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Πρόγραμμα Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικό υλικό
Εργασίες Σπουδαστών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ανοικτή Πρόσβαση Στελεχών και Φορέων της Διοίκησης σε στοιχεία Ηλεκτρονικής Ατομικής
Κάρτας Εκπαίδευσης

Ανοικτά Συνεργατικά Δίκτυα
Δημιουργήθηκαν ανά θεματικό αντικείμενο ή έργο:

Δίκτυο Υπευθύνων Διαβούλευσης, αποτελούμενο από 87 στελέχη της διοίκησης που
εκπροσωπούν 40 φορείς.

Δίκτυο Υπευθύνων Επικοινωνίας αποτελούμενο από 63 στελέχη της διοίκησης που
εκπροσωπούν 40 φορείς.

Δίκτυο Εσωτερικών Επιμορφωτών σε Υπουργεία και Ομάδων Ειδικών Επιστημόνων σε
Περιφέρειες και Δήμους που αποτυπώνουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέδια Εκπαίδευσης

Δίκτυο Διευθυντών ή και Υπευθύνων Πληροφορικής της Διοίκησης

H Ανοικτή Πρόσβαση αναφέρεται στην ελεύθερη, άμεση και διαδικτυακή δυνατότητα απόκτησης και
αξιοποίησης της γνώσης και σχετίζεται με τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η υγεία, η διοίκηση
κ.ά. Απορρέει από την ανάγκη διάχυσης της γνώσης με ταχύτερους ρυθμούς και ευθυγραμμίζεται με
την αντίληψη ότι οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε πόρους που
δημιουργούνται με σκοπό την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτησή τους.
Αποτελεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διάδοσης δεδομένων, το οποίο μπορεί να επιταχύνει την
επιστημονική πρόοδο και να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης για οικονομικές επιδόσεις και
ανταγωνιστικότητα μέσω της γνώσης. Άλλωστε, η Ψηφιακή Ατζέντα 2020 θέτει τις γενικές
κατευθύνσεις για την προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Η ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ικανών να φιλοξενήσουν πληροφορίες που θα
είναι διαλειτουργικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο θα προωθήσει την κουλτούρα της κοινής
χρήσης.
Ειδικότερα, στη δημόσια διοίκηση η ελεύθερη πρόσβαση στη διοικητική πληροφορία μπορεί να
αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης της διοικητικής γνώσης και καινοτομίας, αλλά και μηχανισμό
προώθησης της διαφάνειας και λογοδοσίας της διοίκησης. Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης θα
πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους, χωρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς, με στόχο τον
ουσιαστικό έλεγχο και τη μείωση της σπατάλης πόρων, αλλά και την ανάπτυξη και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας.
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