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Αξιότιμε κ.Υπουργέ, 
 
Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων 

αποτελούν δύο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μετά 

την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς οδεύουμε προς τη λήξη της πανδημίας. 

 

Το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης και Επιχειρηματικότητας, οι απευθείας 

χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν τα βασικά χρηματοδοτικά 

εργαλεία που θα καλείται η χώρα μας να αξοποιήσει για την επίτευξη των ανωτέρου στόχου.  

 

Προκειμένου η εν λόγω προσπάθεια να συναντήσει τη θετική αποδοχή των πολιτών, του 

επιστημονικού και  του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να 

αναπτυχθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα μία αποτελεσματική πολιτική χρήσης και αξιοποίησης 

ανοικτών δεδομένων. 

 

Στη χώρα μας η πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα είναι σε χαμηλό επίπεδο, ειδικότερα στον 

τομέα των αναπτυξιακών μελετών. 

 

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες δημοσιευμάτων αλλά και αναθέσεων στη «Διαύγεια» για 

μελέτες, ομάδες εργασίας, εμπειρογνωμοσύνες οι οποίες ανατίθενται για ζητήματα που 

αφορούν στους τομείς της επιχειρηματικότητας και ευρύτερα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να 

γινόμαστε κοινωνοί του τελικού παραδοτέου, καθώς τα περισσότερα εξ’ αυτών δε 

δημοσιεύονται. 

 

Ακόμη και στις περιπτώσεις δημοσίευσης (επαφίεται στην αντίληψη κάθε δημόσιου φορέα), 

δεν υφίσταται μία συγκεκριμένη Εθνική Βάση Δεδομένων, όπου ο κάθε χρήστης θα μπορεί να 

τα αναγνώσει ή ακόμη και να τα χρησιμοποιήσει με την υποχρέωση αναφοράς στην πηγή τους,  
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Οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων-αποθετήρια μελετών (π.χ. του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης) που αποτελούν καλές πρακτικές απαιτούν εξ’ αρχής γνώση συγκεκριμένων 

στοιχείων προκειμένου να είναι πλήρεις και προσβάσιμες στο κοινό. 

 

Το εν λόγω έλλειμα είναι πολύ διευρυμένο όσον αφορά σε όλες τις έρευνες, μελέτες, 

εμπειρογνωσύνες, κ.λ.π. ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 

 

Συμβαίνει δε, συχνά, το γεγονός να ανατίθενται μελέτες με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο από 

διαφορετικούς φορείς χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων μεταξύ τους συνεννόηση.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι πριν λίγα χρόνια ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, αρμόδιας για θέματα ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων κ.Α. Χαρίτσης είχε 

ανακοινώσει μία σχετική πρωτοβουλία, για την οποία όμως δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τα 

αποτελέσματά της.  

  

Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε σημαντικό να δημιουργηθεί στο πλαίσιο μίας 

αποτελεσματικής πολιτικής ανοικτών δεδομένων ένα Εθνικό Αποθετήριο Μελετών 

Επιχειρηματικότητας, Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη δημιουργία μίας Ολοκληρωμένης 

Εθνικής Ψηφιακής Πύλης που θα περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών, ερευνών, 

εμπειρογνωμοσυνών, κ.λ.π. στοιχείων με το πλήρες περιεχόμενό τους που έχουν εκπονηθεί 

από δημόσιους φορείς (Κυβέρνηση, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, ΝΠΔΔ, ΕΕ που αφορούν 

στην Ελλάδα κ.λ.π.) με κατάλληλη δομή, επεξεργάσιμη μορφή αρχείων και δυνατότητα 

διευκόλυνσης της πρόσβασης του χρήστη, τηρώντας το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων.   

  

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

θεωρούμε ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί αλλά και να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο, 

ισχυροποιώντας περαιτέρω τη διαφάνεια και λογοδοσία του κράτους αλλά και τη φιλικότητά του 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις 

υπηρεσίες του.  

 

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή/και πληροφορία. 
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