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Open Στερεά Ελλάδα: Το πρώτο Περιφερειακό Κέντρο Καινοτοµίας 
 
Με στόχο να αποτελέσει η Στερεά Ελλάδα το κέντρο υποδοχής και υποστήριξης έξυπνων, 
δηµιουργικών και καινοτόµων εφαρµογών για όλους τους τοµείς δηµόσιας πολιτικής, ξεκίνησε 
τη δραστηριότητά του το Κέντρο Καινοτοµίας “Open”. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της στρατηγικής “Έξυπνη Περιφέρεια”, που 
υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλίες και πολίτες. 
 
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη, δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο 
ανθρώπων µε εµπειρία και ενθουσιασµό για καινοτόµες δράσεις, που υποστηρίζουν τις 
προσπάθειες της Περιφέρειας, ενώ θα εισάγουν νέες ιδέες και προτάσεις στο µέλλον. Σύµφωνα 
µε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη, το Open δεν είναι µια 
γραφειοκρατική δοµή, αλλά ένα δυναµικό δίκτυο ανθρώπων και οµάδων µέσα από το οποίο θα 
«ανοίξει» τη Στερεά Ελλάδα στην καινοτοµία, στις νέες ιδέες, στη δικτύωση και στη γνώση. 
«Φιλοδοξία µας είναι το Κέντρο να µετεξελιχθεί σε µια ζωντανή κοινότητα ανθρώπων και 
οργανισµών που δουλεύουν µε ενθουσιασµό πάνω σε προκλήσεις της καθηµερινότητας 
χιλιάδων πολιτών και µεταφέρουν τη γνώση και την εµπειρία τους και σε άλλες περιφέρειες και 
δήµους της χώρας. Η φιλοσοφία µας είναι απλή: έχεις µια καλή ιδέα που θα µπορούσε να 
βελτιώσει τη ζωή των συµπολιτών µας; Φέρ’ την στη Στερεά Ελλάδα και εµείς θα 
προσπαθήσουµε να την υλοποιήσουµε», αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, µέσα από το Κέντρο αναµένεται να αναπτυχθούν δοµές έρευνας, ανάλυσης, 
δικτύωσης, δηµοσιότητας, κατάρτισης και παροχής καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό σε τοµείς που σχετίζονται µε την ενίσχυση των δηµοκρατικών διαδικασιών, τη 
διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την επιχειρηµατικότητα, τον πολιτισµό, την παιδεία, 
την προστασία του περιβάλλοντος, µεταξύ άλλων. «∆ηµιουργούµε και υποστηρίζουµε δίκτυα 
φέρνοντας κοντά καινοτόµους ερευνητές, επιχειρηµατίες και ειδικούς µε τις τοπικές και 
περιφερειακές διοικήσεις για τη δηµιουργία πολιτικών και εφαρµογών που εστιάζουν σε 
λύσεις», επισηµαίνει ο κ. Μπακογιάννης, συµπληρώνοντας ότι «στόχος είναι η κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο». Μάλιστα, η Περιφέρεια θα είναι σε θέση (υπό 
προϋποθέσεις) να παρέχει χώρους και υλικοτεχνικές υποδοµές που βοηθούν τη συνεργασία 
τοπικών κοινοτήτων και οµάδων πολιτών µε τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις. 
 
Παράλληλα, βασική προτεραιότητα του Κέντρου είναι να προάγει την καινοτοµία για το δηµόσιο 
συµφέρον και πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Στερεάς Ελλάδας, φέρνοντας κοντά και άλλες 
Περιφέρειες και ∆ήµους, εντός και εκτός Ελλάδας. Στόχος είναι η οργάνωση και διάδοση 



δράσεων και προγραµµάτων που θα συµβάλλουν στην αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας 
των δήµων και των Περιφερειών, προάγοντας τη χρήση δεδοµένων, µεθόδων 
συνεργατικότητας, αποτελεσµατικότητας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της συµµετοχής του πολίτη 
στο σχεδιασµό και την εφαρµογή παρεµβάσεων µε κοινωνικό αντίκτυπο. Μάλιστα, το επόµενο 
διάστηµα, θα πραγµατοποιηθεί σειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων, ενώ κάλεσµα για συµµετοχή 
έχει σταλεί σε όλες τους οργανισµούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.  
 
Περιηγηθείτε στη σελίδα του Κέντρου http://opencentralgreece.gr/ για να διαβάσετε αναλυτικά 
σχετικά µε το δίκτυο και τα projects του Open. 


