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Θέμα: Διακοπή παροχής δεδομένων υπηρεσίας www.e-prices.gr

Αξιότιμε κ Γενικέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών — ΕΕΛΛΑΚ
(www.eellak.gr). O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που 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 από 30
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.

Η παρούσα επιστολή αφορά το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων
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(http://services.e-prices.gr/) που παρέχει δεδομένα τα οποία προσδίδουν πολύτιμη
πληροφόρηση σε ένα μεγάλο εύρος ερευνητών, έχοντας κινητοποιήσε παράλληλα τη
δημιουργία εφαρμογών για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών (όπως π.χ.
http://linkedeconomy.org/el/page/eprices-product-stats). Δυστυχώς όμως, από τον
Ιούλιο του 2016 παρατηρείται η διακοπή της παροχής δεδομένων από την υπηρεσία.

Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την αύξηση της διαφάνειας στη
δράση της δημόσιας διοίκησης, την 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 επιχειρηματικότητας, της χρηστής διοίκησης, καθώς και για την
καταπολέμηση της διαφθοράς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα με την ψήφιση του νόμου 4305/2014 στον οποίο
προβλέπεται η εξ ορισμού ανοιχτή διάθεση των δεδομένων του δημόσιου τομέα,
γίνεται προσπάθεια να καταστεί η Διοίκηση πιο ανοιχτή, με μεγαλύτερη έμφαση στην
παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς και τη διάθεση δημοσίων δεδομένων
ανοιχτών προς όλους.

Παράλληλα με όλα τα ανωτέρω, η Ελλάδα είναι μέλος της συνεργασίας για την
ανοιχτή διακυβέρνηση (OGP) και έχει αναλάβει δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε
διετή εθνικά σχέδια δράσης, ως προς το άνοιγμα των δεδομένων και την περαιτέρω
χρήση αυτών για τη στήριξη τόσο της διαφάνειας, όσο και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την
κατάσταση της υπηρεσίας καθώς είναι πολύ σημαντική η αποκατάσταση της καλής
λειτουργίας της.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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