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Οργανισμός 
  Ιδρύθηκε το 2008
 
  Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός 
 
  Μέλη: 29 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά 

Κέντρα και Κοινωφελείς Οργανισμοί
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Σκοπός ΕΛ/ΛΑΚ  

 Ανάπτυξη και Προώθηση
 

  Ανοιχτών Προτύπων 
  Ανοιχτού Λογισμικού

  Ανοιχτού Περιεχομένου
  Ανοιχτών Δεδομένων 

  Ανοιχτής Διακυβέρνησης
  Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών

  Αδειών Creative Commons
  Τεχνολογιών  Ανοιχτού Υλικού & Σχεδίων

 (open hardware & design)  



Ιστορία του wiki
 

 
1994 media wiki (λογισμικό) 
2001 wikipedia (εφαρμογή)
2002 βικιπαίδεια (Ελλάδα)

2017 η βικιπαίδεια
 σε πολλές γλώσσες και με 

αδελφικά εγχειρήματα 
(βικιλεξικό, wikimedia 
commons, wikidata)

 



Τα κύρια συστατικά της wiki φιλοσοφίας

 Συμμετοχή όλων των συνεισφερόντων ισότιμα χωρίς 
ηγεσία 

 Δωρεάν πρόσβαση σε όλο το λογισμικό που έχει γραφτεί 
σε όλο τον κόσμο σε περιβάλλον wiki media

 Ανοικτότητα (στο περιεχόμενο αλλά και στο  λογισμικό 
λειτουργίας)

 Εύκολη παραμετροποίηση
 Πληθοπορισμός : “Ο πληθοπορισμός είναι μία μορφή 

συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα 
άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή 
μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με ποίκιλλες 
γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό, μέσω μιας ανοιχτής 
πρόσκλησης, να αναλάβουν εθελοντικά μία εργασία” . 
Παραδείγματα πληθοπορισμού: Galaxy zoo, βικιπαίδεια





Τι είναι η βικιπαίδεια;

 Εγκυκλοπαίδεια πολύγλωσση παγκόσμια και διαδικτυακή
 Συμμετέχουμε όλοι στη συγγραφή της με κανόνες 

(ουδετερότητα, επαληθευσιμότητα, όχι πρωτότυπη έρευνα)
 Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα 

επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να 
τροποποιήσει και να βελτιώσει.

  Αυτή τη στιγμή η αγγλική βικιπαίδεια έχει 5.100.000 
λήμματα ενώ η ελληνική  120.000. Οι μηχανές αναζήτησης 
του διαδικτύου όπως το google εμφανίζουν τα άρθρα της 
βικιπαίδειας στις πρώτες θέσεις,  με αποτέλεσμα ότι 
γράφουμε στη βικιπαίδεια να έχει τεράστια 
αναγνωσιμότητα.  

 
 
 



Ελεύθερο λογισμικό
  

Το ελεύθερο λογισμικό είναι λογισμικό (software) 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, 
μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς 
περιορισμό.

     Τα  επιτεύγματα του  ελεύθερου, 
ανοικτού και δωρεάν λογισμικού:

  Τα λειτουργικό σύστημα Linux  (εναλλακτική 
λύση των windows), για σταθερούς και 
φορητούς υπολογιστές και το Android για κινητά.

  το media wiki και η βικιπαίδεια σε όλες τις 
εκφάνσεις της. 
 





Τι είναι το wiki διαδικασιών;
  Είναι μία γνωσιακή βάση υπηρεσιών και διαδικασιών του 

δημόσιου τομέα η οποία έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο και 
βασίζεται στις αρχές του λογισμικού wiki που χρησιμοποιείται 
και στη βικιπαίδεια. Κάθε ενδιαφερόμενος (κυρίως δημόσιοι 
υπάλληλοι) μπορεί να καταχωρήσει υπηρεσίες και διαδικασίες 
του δημόσιου τομέα με τις αρχές τού wiki. 

  Κάθε υπηρεσία αποτελεί, με όρους βικιπαίδειας, ένα λήμμα 
που περιέχει ένα πίνακα δικαιολογητικών, τη διαδικασία που 
τηρείται βήμα προς βήμα, τα απαραίτητα έγγραφα με 
υποδείγματα για όλα τα έντυπα ή/και ηλεκτρονικές φόρμες και 
τη σχετική νομοθεσία στην οποία στηρίζεται.

 Ξεκίνησε το 2015 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να 
καταγράψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και διαδικασίες η 
επέκταση της συνεχίζεται στο Υπουργείο Παιδείας.  

 
 
 



 r











Τα πλεονεκτήματα του wiki

  To λογισμικό wiki είναι ανοικτό, ελεύθερο και δωρεάν 
( πολλές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το Linux).  Ως εκ 
τούτου η μείωση του κόστους φτάνει το 80%, ενώ το όποιο 
κόστος ενσωματώνει εγχώρια προστιθέμενη αξία και 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Ελλήνων επιστημόνων. 

  H φιλοσοφία του wiki διαδικασιών, καθώς ενθαρρύνει τη  
συμμετοχικότητα τον εθελοντισμό και τη διαφάνεια, είναι 
απολύτως συμβατή με την ανοικτή διακυβέρνηση.

 Σε αντιδιαστολή με το σύστημα ΕΡΜΗΣ που ξεκίνησε το 
2008 στη δημόσια διοίκηση, επιτρέπει τον πληθοπορισμό 
τη συνεχή επικαιροποίηση και παραμετροποίηση.

  Στο wiki διαδικασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι 
πληροφορίες και το λογισμικό που υπάρχει στη βικιπαίδεια 
σε όλες τις γλώσσες. (ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών)

 
 



Οι στόχοι του wiki διαδικασιών

  Η χρήση του wiki διαδικασιών βοηθά τους υπαλλήλους του 
δημόσιου τομέα, να οργανώσουν και αναπτύξουν πλήρως 
τη δομή των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και 
εσωτερικών διαδικασιών από κάτω προς τα πάνω, και να 
προσφέρουν αξιόπιστες,  τυποποιημένες  και νομικά 
τεκμηριωμένες υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και 
εσωτερικά στην υπηρεσία τους. 

 Βοηθά τους πολίτες  να υλοποιήσουν τις συναλλαγές τους 
με το Δημόσιο Τομέα, προσφέροντας τους πληροφόρηση 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το πιθανό κόστος, τον 
χρόνο και τα βήματα διεκπεραίωσης. 

 
  



Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα

  Αναπτύξαμε το wiki διαδικασιών με βάση το λογισμικό της 
βικιπαίδειας, media wiki και δημιουργήσαμε τον βασικό 
σκελετό του προγράμματος.

  Εκπαιδεύσαμε 120 υπαλλήλους της περιφ. Δ. Μακεδονίας 
στη χρήση του wiki διαδικασιών.

 Διοργανώσαμε δύο σεμινάρια (2015/16) στο ΠΑΜΑΚ όπου 
150 μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος οργάνωσης και 
διοίκησης επιχειρήσεων καταχώρισαν υπηρεσίες και 
διαδικασίες του δημόσιου τομέα στο wiki. 

 Πραγματοποιούμε αυτήν την εποχή επτά σεμινάρια στο 
Υπουργείο Παιδείας όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή 
υπηρεσιών και διαδικασιών.

 
 



Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
wiki διαδικασιών

 Αυτή τη στιγμή στο wiki διαδικασιών έχουμε:
  1.800 λήμματα (εκ των οποίων τα 800 είναι πλήρη)
  400 αρχεία νόμων και υποδείγματα 
  200 κατηγορίες
  300 χρήστες
  10 διαχειριστές
 Τρεις τρόπους κατηγοριοποίησης των λημμάτων με 

διοικητική μονάδα, είδος παρεχόμενης υπηρεσίας και βάσει 
κύκλου ζωής.

  Άμεση απόκριση της αναζήτησης των λημμάτων  μέσω 
αναζήτησης από το google.
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 Προβολή του εγχειρήματος
 Διάδοση
 Οικοδόμηση κοινοτήτων
 Περαιτέρω απλούστευση της 
διαδικασίας εισόδου. (με 
χρησιμοποίηση του semantic wiki)

 



Μακροπρόθεσμοι στόχοι

 
 
 

  Η καταχώριση επιπλέον υπηρεσιών και 
διαδικασιών,  σε συνεργασία με άλλες 
περιφέρειες από όλη την Ελλάδα.

  Η καταχώριση στο wiki.ellak όλων των 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα οι οποίες 
είναι περίπου 5.000. 

 Η δημιουργία κι άλλων wiki όπως π.χ. με 
όλους τους νόμους του ελληνικού κράτους
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 Διαμοιρασμός της ανάπτυξης με την 
εκάστοτε κοινότητα

Χρήση ανοικτών προτύπων και 
ώριμης τεχνολογίας ανοικτού κώδικα

 Απλοποίηση διαδικασιών

 Ανοικτή διακυβέρνηση είναι οι 
άνθρωποι και όχι η τεχνολογία. 

 



Τι σας προτείνουμε

  Να συνδεθείτε στο diadikasies.gr (wiki διαδικασιών) και να 
δημιουργήσετε μία υπηρεσία που γνωρίζετε καλά. 

 Μη διστάσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να κάνετε 
οποιαδήποτε καταχώριση καθώς στο wiki διορθώνεται 
εύκολα και γρήγορα οποιοδήποτε λάθος. 
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