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Θέμα:  Ανοιχτά  Δεδομένα  των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  των  επιχειρήσεων

(έντυπα  Ε3  &  Ε5)  στο  πλαίσιο  της  διαβούλευσης  του  σχεδίου  νόμου  για  την

αντικατάσταση του νόμου 2190/20

                

Αξιότιμε κύριε Πιτσιόρλα,

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ

(www.eellak.gr). Ο Οργανισμός μας έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και

ειδικότερα  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των Ανοιχτών  Προτύπων,  του Ελεύθερου

Λογισμικού,  του Ανοιχτού Περιεχομένου,  των Ανοιχτών Δεδομένων και  των Τεχνολογιών

Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής στο  χώρο  της εκπαίδευσης,  του δημόσιου  τομέα και  των

επιχειρήσεων στην  Ελλάδα.  Παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και

πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες.  Ιδρύθηκε  το  2008  και  αποτελείται

σήμερα από 36 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς

φορείς.

Παράλληλα,  ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών

του, συνεργάζεται και με το Open Data Institute (theodi.org/) ως ο ελληνικός κόμβος που

παρέχει  εκπαιδεύσεις  από  πιστοποιημένους  εκπαιδευτές  για  τα  ανοιχτά  δεδομένα  και

πιστοποιήσεις για σύνολα δεδομένων.
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Το Open Data Institute ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web Sir Tim Berners-Lee με στόχο

να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία, στην οικονομία και στην

εκπαίδευση. Συγχρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας και αποτελεί τον πιο

δυναμικό πόλο στην διάδοση των ανοιχτών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρούσα επιστολή εντάσσεται  στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για την

αντικατάσταση  του  νόμου  2190/20  περί  ανώνυμων  εταιρειών.  Αφορά  τις  δυνατότητες

σημαντικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των

συναφών  ψηφιακών  υπηρεσιών  με  το  άνοιγμα  των  δεδομένων  των  οικονομικών

αποτελεσμάτων  των  επιχειρήσεων,  όπως  προβλέπεται  από  τη  σχετική  νομοθεσία  (ν.

4305/2014). Μπορεί να υλοποιηθεί με την συνεισφορά των μελών του Οργανισμού Ανοιχτών

Τεχνολογιών. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε μια σειρά από σημαντικές χώρες στην Ευρώπη και

διεθνώς,  μέσω  του  ψηφιακού  μετασχηματισμού  αποτελούν  βασικό  συστατικό  στοιχείο  της

ανάπτυξης.

Τα  τελευταία  χρόνια  έχει  γίνει  προσπάθεια  να  καταστεί  η  Διοίκηση  πιο  ανοιχτή,  με

μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, την έρευνα και την

επιχείρηση και τη διάθεση δημοσίων δεδομένων ανοιχτών προς όλους.

Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας στη δράση της

δημόσιας διοίκησης, τη συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής

αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας. Για

το λόγο αυτό, το άνοιγμα των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο για

την υποστήριξη της διαφάνειας,  της έρευνας και  της επιχειρηματικότητας σε μια

πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας.

Παρότι,  λοιπόν  τα  ανοιχτά  δεδομένα  εμφανίζονται  ως  βασικός  παράγοντας  βιώσιμης

ανάπτυξης, διαφάνειας και συμμετοχής του πολίτη σε ουσιαστικές πλευρές της κοινωνικής και

οικονομικής ζωής διεθνώς, στην Ελλάδα παρατηρούμε μια δυστοκία της δημόσιας διοίκησης να

εφαρμόσει  τους ίδιους  τους νόμους που έχουν ψηφιστεί  (ν.  4305/2014)  ή  τις  κανονιστικές

πράξεις που η ίδια η διοίκηση εκδίδει. Σε μια εποχή που υπάρχει, αφενός, γενικευμένη διεθνής

συναίνεση  σε  σχέση  με  τη  χρήση  των  ανοιχτών  δεδομένων  ως  βασικού  μοχλού  για  την

ανάπτυξη  και  τη  διαφάνεια  και,  αφετέρου,  υφίσταται,  σε  σημαντικό  βαθμό,  το  αναγκαίο

θεσμικό  πλαίσιο  για  το  άνοιγμα  των  δεδομένων,  γινόμαστε  μάρτυρες  αλλεπάλληλων

info@ellak.gr • http://www.ellak.gr



προσπαθειών κλεισίματος των δεδομένων και περιορισμών στην πρόσβαση.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την ανοιχτή και χωρίς κόστος παροχή δεδομένων

των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  των  επιχειρήσεων  (έντυπα  Ε3  &  Ε5)  σε

ηλεκτρονική  επεξεργάσιμη  μορφή,  χωρίς  εξαιρέσεις,  όπως  προβλέπεται  από  τη

σχετική νομοθεσία (ν.  4305/2014).  Για όποια επιπλέον στοιχεία που αφορούν την

πρόταση μας μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τον αντιπρόεδρο της ΕΕΛΛΑΚ κ.  Θ.

Καρούνο. 

  Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης 
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