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1
μεταφορές για τον ψηφιακό πολιτισμό



α ως ΕΣΠΑ - driven









β ως vintage









γ ως περιπέτεια 











δ ως ψηφιακή υπηρεσία του δημοσίου





ε ως (ανοιχτά) δεδομένα

















Σε σελίδες:

Σύνολα Δεδομένων που θα διατεθούν σε 
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο 78-79 (1)

Σύνολα Δεδομένων που θα διατεθούν με 
επιβολή όρων, μέσω αδειοδότησης ή τελών 
σύμφωνα με τα άρθρα 7-9 του Ν. 4305/2014

80-91 (11)

Σύνολα Δεδομένων που υπόκεινται στους 
περιορισμούς που τίθενται στην παρ.1 του 
άρθρου 3 του νόμου και δεν διατίθενται για 
περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση

92-137 (45)



Ανοικτά Δεδομένα στον πολιτισμό (;)

Ανοικτά και Μηχαναγνώσιμα Με επιβολή όρων Κλειστά



στ ως συλλογές











ζ ως ιδιωτικά κοινωφελή ιδρύματα









η ως commons/ κοινά της πόλης











θ ως ψηφιακά commons/ κοινά











ι ως παγκόσμιες κοινές παραδοχές









ια ως εμπειρία









2
ζητήματα



α μόλις σας χάρισαν έναν λευκό ελέφαντα



το ΕΣΠΑ ακολουθεί την πολιτική όχι η πολιτική το ΕΣΠΑ

• αντιμετωπίζουμε τα θέματα χρηματοδότηση φορέων
• καταρτίζουμε και δημοσιοποιούμε την ψηφιακή πολιτική 
• συνεχίζουμε υφιστάμενες δράσεις εφόσον εξυπηρετούν την πολιτική
• ακολουθούμε εθνικές/ ευρωπαϊκές πολιτικές για το ανοιχτό
• ανοιχτό πολιτιστικό ψηφιακό νέφος (στα πρότυπα του EOSC)



β αρχαιολογία της τεχνολογίας



αγοράζω μόνο τις τεχνολογίες 
που μπορώ να διατηρήσω:

• καταρτίζω πλάνο βιωσιμότητας
• χρήση δημοσίου υπολογιστικού νέφους και 
υποδομών

• ανοιχτές τεχνολογίες
• διαλειτουργικότητα (European Interoperability 

Framework)



γ το γραφειοκρατικό σκότος και ο χρόνος του νόμου



λειτουργώ με την τετραπλή έλικα και θεσμίζω 
συνεργατικά σχήματα:

• χρήση συμφωνιών πλαίσιο
• συνέργειες με ιδιωτικό τομέα
• μοντέλο διαζώματος για τα ψηφιακά έργα
• ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(περιφέρειες - δήμοι)
• διαχειρίσιμα έργα
• αποφυγή του “ψηφιακού αβδηρητισμού”



δ σε ποιόν απευθύνομαι;



• δεν προσφέρω μόνο υπηρεσίες δημοσίου τομέα
• απευθύνομαι σε ερευνητές
• απευθύνομαι σε γενικό κοινό
• απευθύνομαι σε επιχειρήσεις
• απευθύνω τη σωστή υπηρεσία στο σωστό κοινό



ε το τεκμήριο της ανοικτότητας



ανοίγω πραγματικά τα δεδομένα 
με πραγματικές πολιτικές διαχείρισής τους

• Κατανόηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών για 
το ανοιχτό ως πολιτικών με κέντρο τον 
πολίτη

• Έμφαση στην αξιοποίηση από την 
κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις

• Πραγματική εποπτεία του υπουργείου 
πολιτισμού

• Ο σημαντικός ρόλος του ΣΕΤΕ και ΣΕΒ
• Ο ρόλος των ιδιωτικών ανοικτών 
δεδομένων 



στ ψηφιακές οικολογίες του δημοσίου τομέα



αξιοποιώ τις δυνάμεις του δημοσίου τομέα 
θεσμίζοντας και χρησιμοποιώντας τακτικό 
προϋπολογισμό

• δημιουργία χάρτη ψηφιακού πολιτισμού
• τακτικός προϋπολογισμός για τη 
διατήρηση των ψηφιακών έργων ή χρήση 
ΣΔΙΤ

• συνέργειες μεταξύ ερευνητικών και 
πολιτιστικών φορέων

• χρήση του ανοικτού ψηφιακού νέφους για 
τον πολιτισμό



ζ ο ευεργετισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα
{Ιδρύματα}



Συνεργάζομαι με τα Ιδρύματα και επικαιροποιώ το 
θεσμικό πλαίσιο

• Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
• Ελάχιστη παρέμβαση και αυτορρύθμιση
• Δημιουργία Forum Ιδρυμάτων (π.χ. Άξονας 
Πολιτισμού Συγγρού)



η τι σημαίνει δημόσιο και τι κρατικό;
{ομάδες - κοινότητες}



Ενισχύω τις κοινότητες της πόλης
Αξιοποιώ τη συνεργασία με σωματεία πολιτών

• Προσοχή στη χρηματοδότηση! 
• Συμπράξεις:
• Matching fund
• Co-crowdfunding
• Συμπληρωματική χρηματοδότηση
• Ανάδειξη χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. 

NBG Seeds)
• Σύνδεση με έρευνα 
• Πρόσβαση σε υποδομές



θ τι σημαίνει δημόσιο και τι κρατικό;
{ψηφιακό αρχιπέλαγο}



Επικαιροποιώ το θεσμικό πλαίσιο και δημιουργώ 
πολιτικές για τις ψηφιακές πλατφρόμες

• Συνεργασία πολλαπλών υπουργείων
• Ενίσχυση της παραγωγής τοπικής αξίας
• Ενημέρωση και εκπαίδευση
• Συντονισμός κοινοτήτων
• Συνέργειες με κοινωφελή ιδρύματα, ομάδες 
πολιτών 

• Δημιουργία ανοικτού πρωτογενούς υλικού



ι πολιτιστικό βάθος, στρατηγικό βάθος και πολιτιστική πολιτική



καταρτίζω πολιστική πολιτική σε σχέση με τη 
Wikipedia:

• Επίλυση των προβλημάτων του 3028/2002
• Δράσεις βικιπαιδιστών σε συνεργασία με σχολεία 
και τοπική αυτοδιοίκηση

• Wikipedia Residencies
• Συνεργασία με φορείς όπως Διάζωμα και 
Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών

• Ο ρόλος των πανεπιστημίων και ερευνητικών 
κέντρων



ια τι θα κάνεις με το Airbnb?



καταρτίζω σοβαρές πολιτικές σε σχέση με την 
πόλη και την οικονομία του διαμοιρασμού:

• Η άρνηση δεν είναι λύση
• Κατανόηση του οικοσυστήματος
• Συνεργασία με τους Δήμους και τις 
περιφέρειες

• Ανάπτυξη - Πολιτισμός - Οικονομία
• Επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για 
τις ξεναγήσεις

• Η σημασία του ανοικτού περιεχομένου και 
δεδομένων

• Συμφωνίες διαμοιρασμού δεδομένων με το 
Δήμο και τις αρχές

• Το θέμα των προσωπικών δεδομένων



οι ψηφιακές πολιτικές είναι πολιτικές για τον άνθρωπο



ε + α
www.diazoma.gr@prodromos


