ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Μαρτίου
2020, με τίτλο «Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2020: Διαφάνεια, Καινοτομία, Ανάπτυξη» με την
ευκαιρία της παγκόσμιας Ημέρας Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Day 2020), η οποία
φέτος ήταν η 7η Μαρτίου 2020.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα, το κοινό παρακολούθησε την εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε
από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και το
Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης Open AIRE της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Υπουργός Οικονομικών, κος Κωνσταντίνος Πετρίδης,
ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «το άνοιγμα των δεδομένων αποτελεί απεριόριστη
προοπτική που αφορά την έρευνα, την καινοτομία, την πολιτική λογοδοσία την ανάπτυξη, τη
δημοκρατικότητα και την πρόοδο. O πλούτος των δεδομένων που παράγει και κατέχει το
δημόσιο δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Κυβέρνησης και δεν πρέπει να μένει κλειδωμένος σε
συρτάρια Υπουργείων, αντίθετα ανήκει στους πολίτες».
Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος
Χριστοφίδης, σημείωσε πως «Η επιστήμη διεθνώς μετασχηματίζεται και εξελίσσεται∙ είναι
κτήμα πλέον και αγαθό, όχι μόνο των επιστημόνων, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.
Μετεξελίσσεται η επιστήμη σε ένα πεδίο κοινωνικής συμμετοχής, όπου πολίτες και
κοινότητες, μπορούν να συνδιαμορφώνουν τις προτεραιότητες της έρευνας, να
διαδραματίζουν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο ενεργό ρόλο και να αποκομίζουν τα
οφέλη που απορρέουν από αυτήν». Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνέχισε, «είναι αρωγός στις
πολιτικές και πρωτοβουλίες για ενσωμάτωση και εφαρμογή της ανοικτής επιστήμης και κατ’
επέκταση της ανοικτότητας των δεδομένων, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σημειώνοντας
ήδη σημαντική πορεία, εφόσον με την εμπλοκή σε σχετικά ευρωπαϊκά έργα, η Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου μας λειτουργεί ως το μοναδικό στην Κύπρο Εθνικό Γραφείο Ανοικτής
Πρόσβασης, με άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας και με την υποστήριξη των πολιτικών
αυτών».
Χαιρετισμό απηύθυνε και η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,
κα Λένια Ορφανίδου, επισημαίνοντας ότι «το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
προωθεί σειρά μεταρρυθμιστικών έργων και δράσεων με σκοπό την παροχή σύγχρονων
υπηρεσιών στους πολίτες. Το έργο για άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου αποτελεί
σημαντικό πυλώνα των δράσεων αυτών».
Πρώτος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής, κος Κυριάκος Κόκκινος, ο οποίος ανέφερε ότι το Υφυπουργείο του θα δώσει πολύ
μεγάλη σημασία στο κεφάλαιο δεδομένα, όπως και στη σωστή αξιοποίηση και διαχείρισή
τους, ενώ χαρακτήρισε πρόκληση για την Κύπρο το θέμα της κυβερνοασφάλειας, αλλά και
της ευρείας διαχείρισης των δεδομένων και ότι θα πρέπει τουλάχιστον στην ανώτατη
εκπαίδευση να ενσωματωθεί η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων διαχείρισης δεδομένων.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιελάμβανε παρουσιάσεις γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις,
τον αντίκτυπο και προοπτικές που φέρουν τα ανοικτά δεδομένα, σε συνάρτηση με τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις, με διακεκριμένους ομιλητές από το δημόσιο, ιδιωτικό και ερευνητικό
και ακαδημαϊκό τομέα.
Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα OpenScienceCy

