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Αριθ. Πρωτ. : 20966 - 19-02-2021

Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέν
ων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
Σχετικά:
(1) Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α), Οδηγία 2013/ΕΕ/37
(http://archive.data.gov.gr/pages/thesmikoplaisio)
(2) ΥΑ με αρ. πρ. 23626 – 01/03/2016 (επισυνάπτεται)
(3) Ανοικτά δεδομένα, ιστοσελίδα:
(http://www.mindev.gov.gr/open-data/#1586179665478-2d0648a6-a761)
(4) Κατάλογος ποιοτικών χαρακτηριστικών (επισυνάπτεται)

Η εφαρμογή της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα αποτελεί προτεραιότητα για τη
ν Ελληνική δημόσια διοίκηση, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στην κοινωνία, στην οικονομ
ία και στο δημόσιο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων λόγω της αποστολής και του
θεσμικά κατοχυρωμένου ρόλου του διαθέτει ένα σημαντικό πλούτο εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων, ιδίως οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού
περιεχομένου, στη βάση των οποίων δύναται να αναπτυχθούν εφαρμογές υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Οι εφαρμογές αυτές θα συμβάλουν στον ζητούμενο ψηφιακό
μετασχηματισμό, την απλοποίηση των (ψηφιακών) διαδικασιών και κατά επέκταση στην
ψηφιακή διακυβέρνηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, καθώς και οι εποπτευόμενοι φορείς θα πρέπει όπως διαθέτουν προς
αξιοποίηση δημόσια δεδομένα προς κάθε ενδιαφερόμενο με σκοπό την καλύτερη λήψη
διοικητικών, οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Ήδη στην ιστοσελίδα (σχετικό
3) ένα μέρος των ζητούμενων ανοικτών δημοσίων δεδομένων έχει αναρτηθεί ωστόσο
κρίνεται ουσιαστική η επικαιροποίηση των δεδομένων καθώς και η εισαγωγή νέων
ανοικτών δημοσίων δεδομένων κατά την κρίση σας, όπως μεταξύ άλλων αναφέρονται και
στην επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση (σχετικό 2).

Προς ικανοποίηση της θεσμικής απαίτησης για ανάδειξη αλλά και αξιοποίηση των
δημοσίων ανοικτών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον επισυναπτόμενο κατάλογο
ποιοτικών χαρακτηριστικών (σχετικό 4), παρακαλούμε όπως μας στείλατε:
(1) Επικαιροποιημένα στοιχεία τρέχοντος έτους (ή προηγούμενου έτους) τα οποία να
είναι ευδιάκριτα, κατανοητά και τυχόν στατιστικά επεξεργασμένα (πχ. Ποσοστό
μελετών που έχουν υλοποιηθεί κλπ) είτε στη μορφή υπερσυνδέσμου (αν έχετε ήδη
προβεί στη δημοσιοποίηση τους) ή αρχείων σε μορφή (pdf, MS Office Excel, Word)
(2) Σημεία επαφής ανά Διεύθυνση της ΓΓΕΚ και ανά εποπτευόμενο φορέα για την
επεξεργασία και ανάδειξη των ανοικτών δημοσίων δεδομένων καθώς και την
τακτική επικαιροποίηση τους.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Ευαγγελία Βασιλικού
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Υπηρεσιακή Γραμματέα
Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γενική Δ/νση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Έργων
ΤΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης – Συντήρησης Εφαρμογών και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών

