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Ορισμός

Υπάρχει?



ΟΟΣΑ
η διαφάνεια των κυβερνητικών 

δράσεων, η προσβασιμότητα στις 

κυβερνητικές υπηρεσίες και 

πληροφορίες και η ανταπόκριση της 

κυβέρνησης σε νέες ιδέες, απαιτήσεις 

και ανάγκες



Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Πηγή: https://www.kitchener.ca/en/insidecityhall/Open-Government.asp



Αρχές
ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
Αναγνώριση του Δικαιώματος 

στην Πληροφορία

Ανοιχτότητα Κώδικες επικοινωνίας: σαφή 

πρότυπα συμπεριφοράς

Όλη η πληροφορία των 

δημόσιων φορέων πρέπει να 

είναι διαθέσιμη

Σαφή και λογικά 

χρονοδιαγράμματα 

δημοσιοποίησης

Μηχανισμοί για την πρόληψη 

σύγκρουσης συμφερόντων

Η πρόσβαση είναι ο κανόνας Σαφής και κατανοητή 

πληροφόρηση

Δημοσιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων

Προενεργητική διάθεση Ενεργή συνεργασία Διαφάνεια και ρύθμιση των 

παρασκηνιακών διαδικασιών

Χωρίς χρέωση και ελευθερία 

στην επαναχρησιμοποίηση

Κατάλληλες και σαφείς 

διαδικασίες

Μηχανισμοί 

«πληροφοριοδοτών» και 

προάσπιση

Ανοιχτοί μορφότυποι Ενδυνάμωση Διαφάνεια στις προμήθειες

Συλλογή της πληροφορίας Διαφάνεια και λογοδοσία Ανεξάρτητες αρχές επιβολής

Ανεξάρτητοι μηχανισμοί 

ελέγχου



Βιβλιοθήκες

 Μπορούν;

 Ξέρουν;

 Θέλουν;



Βιβλιοθήκες

 Γνώση αναγκών και επιθυμιών της

κοινότητας

 Ήδη εμπλέκονται σε δραστηριότητες

ανοιχτής διακυβέρνησης με προγράμματα

πληροφοριακής παιδείας

 Δεξιότητες συλλογής και διαχείρισης

πληροφορίας



Βιβλιοθήκες

Civic Engagement
Community-

based resources
Community 
engagement
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Literacy services
(Basic, Digital, Civic, and Data)

Resources and tools to 
enable citizen to use 

government data

Community 
engaged

Access to
library holdings 

and
Web-based 

technologies

Πηγή: Enabling Open Government for All Framework



Άξονας: Συμμετοχή στα 

κοινά

Δραστηριότητες που εστιάζουν στην 
ενημέρωση, αύξηση ενδιαφέροντος και 
την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής 
στα κοινά

Κατηγορίες δραστηριοτήτων

Πληροφορία για την κοινότητα

Διευκολύνση της συμμετοχής της 
κοινότητας

 Ηγετικός ρόλος στη συμμετοχή της 
κοινότητας



Πληροφορία για την 

κοινότητα

 Βιβλιοθήκη ως σημείο 

πρόσβασης – χώρος 

συνάντησης

 Υπηρεσίες της κοινότητας



Διευκόλυνση της 

συμμετοχής

 Ενεργή παρακίνηση με τη 
δημοσιοποίηση ζητημάτων 
τοπικού ενδιαφέροντος ή 
αύξηση της πληροφόρησης 
σχετικά με ζητήματα τοπικού 
ενδιαφέροντος



Δραστηριοποίηση της 

κοινότητας

Προενεργητική δέσμευση της 

βιβλιοθήκης με την παροχή των πόρων 

της για χρήση

Μη «παραδοσιακές» υπηρεσίες, π.χ. 

διαμεσολάβηση με άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες ή στην καταγραφή των 

απαιτήσεων των πολιτών από τις αρχές





Άξονας: Πληροφοριακή 

παιδεία και Πρόσβαση

 Δραστηριότητες που 
διευκολύνουν την πρόσβαση και 
τη χρήση της κυβερνητικής 
πληροφορίας

 Κατηγορίες δραστηριοτήτων
 Πληροφοριακή παιδεία

 Πρόσβαση

 Κυβερνητικές υπηρεσίες

 Πόροι και εργαλεία



Πληροφοριακή παιδεία
 Προγράμματα όπως

 Βασική παιδεία (π.χ. Ελληνικά ως 2η

γλώσσα)

 Ψηφιακή παιδεία (π.χ. σεμινάρια 
υπολογιστών)

 Πολιτικά δικαιώματα (π.χ. επεξήγηση 
και κατανόηση των δικαιωμάτων των 
πολιτών)

 Data literacy (διαχείριση 
προσωπικών δεδομένων και 
προστασία αυτών)



Πρόσβαση

 Σε κυβερνητικά έγγραφα και 

εκδόσεις σε διάφορους 

μορφότυπους και μέσα

 ΤΠΕ και νέες τεχνολογίες

(π.χ. Free wifi, broadband 

connection)





Κυβερνητικές υπηρεσίες

 Βοήθεια στην χρήση 

υπηρεσιών e-gov

 Παροχή εφαρμογών-

εργαλείων πρόσθετης 

αξίας



Βιβλιοθήκες - Συστάσεις

1. Ηγετικός ρόλος

2. Παροχή πληροφοριών

3. Εστίαση στις ανάγκες της κοινότητας

4. Νέες συνεργασίες – Νέοι παράγοντες

5. Knowledge base

6. Πιλοτικά προγράμματα
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