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Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 421/ΔΣ
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Θέμα: Ανοιχτά Δεδομένα για τις ανακλήσεις προϊόντων και τα πρόστιμα του
ΕΦΕΤ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία 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 29 Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.

Η παρούσα επιστολή αφορά την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΦΕΤ με
την χρήση Ανοιχτών Δεδομένων όπως αυτή προβλέπεται από τον νόμο 4305/2014 και
μπορεί να υλοποιηθεί με τη συνεισφορά και μελών της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

http://www.ellak.gr

Παράλληλα, η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών της, συνεργάζεται και με
το Open Data Institute (http://opendatainstitute.org/) ως ο Ελληνικός κόμβος που
παρέχει εκπαιδεύσεις από πιστοποιημένους εκπαιδευτές για τα ανοιχτά δεδομένα και
πιστοποιήσεις για σύνολα δεδομένων.

Το Open Data Institute (theodi.org/) 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.

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 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

και

της

επιχειρηματικότητας σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας.

Αυτή η πολιτική για τη διάθεση των δημοσίων δεδομένων είναι αντίστοιχη με πολιτικές
για τα Ανοιχτά Δεδομένα και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
όσο και διεθνώς. Η οικονομική ανάπτυξη στην εποχή της κοινωνίας της
πληροφορίας εξαρτάται άμεσα με τα ανοιχτά δεδομένα. Η πρ. Επίτροπος, αρμόδια
για τα θέματα του Ψηφιακού Θεματολογίου, Neelie Kroes, έχει παραλληλίσει το άνοιγμα
των δεδομένων ως το άνοιγμα ενός χρυσωρυχείου (http://blogs.ec.europa.eu/neelie-
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kroes/opendata/) της ψηφιακής εποχής. Το άνοιγμα των δεδομένων και η Οδηγία για
την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, αποτελούν βασικό άξονα του
ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης για το 2020. Αντίστοιχους κανονισμούς
εξέδωσε

η

κυβέρνηση

Obama

στις

ΗΠΑ

(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf),
το καλοκαίρι του 2013, η σύνοδος των G8 έθεσε ως βασική πολιτική προτεραιότητα το
άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων (https://www.gov.uk/government/publications/opendata-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex) και στις 15.05.13 εκδόθηκε
ανεξάρτητη

έρευνα

στο

Ηνωμένο

Βασίλειο

(https://www.gov.uk/government/publications/shakespeare-review-of-public-sectorinformation) που καλεί για μια ακόμη πιο ανοιχτή πολιτική δημοσίων δεδομένων.

Ειδικότερα, ο ρόλος των ελέγχων του ΕΦΕΤ είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την
ποιότητα των τροφίμων και την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Για να εξυπηρετηθεί με
τον βέλτιστο τρόπο ο σκοπός αυτός θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα των
ελέγχων φτάνουν με τα μικρότερα εμπόδια και το χαμηλότερο κόστος σε όλους τους
πολίτες, τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες που το επιθυμούν.

Σήμερα, η διεθνής πρακτική επιτάσσει ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να
διατίθενται με την μορφή των Ανοιχτών Δεδομένων. Για παράδειγμα, η υπηρεσία που
διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε
όλα τα στοιχεία για τους διασυνοριακούς ελέγχους στην ποιότητα και την ασφάλεια
τροφίμων (RASFF).

Επομένως, προτείνουμε την τακτική ενημέρωση και την διάθεση με την μορφή
ανοιχτών δεδομένων των παρακάτω στοιχείων:

1. Ανακλήσεις προϊόντων
Συμπληρωματικά

των

υφιστάμενων

δελτίων

τύπου

(http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/news_per_category?
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par_newCatId=24), τα οποία έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα για τον
πολίτη, να αναρτάται συνοπτικός πίνακας σε μηχαναγνώσιμη μορφή και με βάση
διεθνή πρότυπα (πχ barcode) (λεπτομέρειες στο Παράρτημα Ι).

2. Κυρώσεις (δεν έχουν ενημερωθεί από τις αρχές του 2014)
Αντίστοιχα,

οι

ανακοινώσεις

για

τις

κυρώσεις

και

(http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/kiroseis)

τα
θα

πρόστιμα
πρέπει

να

παρουσιάζονται και με μορφή η οποία θα είναι πραγματικά αξιοποιήσιμη από τους
πολίτες και τους επαγγελματίες.

Τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως η βάση για τη δημιουργία
υπηρεσιών και εφαρμογών ενημέρωσης και προάσπισης της δημόσιας υγείας με
μηδενικό κόστος για το δημόσιο ταμείο.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα
(κατάλογος με όλα τα μέλη στο http://go.eellak.gr/meli) και ειδικότερα με τα
εργαστήρια που έχουν ως αντικείμενο τις ανοιχτές τεχνολογίες, μπορεί να στηρίξει τις
δράσεις που σας ενδιαφέρουν.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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Παράρτημα I
Τα δεδομένα ανακλήσεων θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στην εξής μορφή:
ημερομηνία θέμα

απόφαση

φορέας ελέγχου Ι φορέας

Ονομασία

ελέγχου ΙΙ Προϊόντος
25/9/2015

ανάκληση
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

ανάκληση

Περιφερειακή
Διεύθυνση Αττικής

Τμήμα
Χημικών
Αναλύσεων
&
Οργανοληπ
τικών
Δοκιμών
της Γενικής
Γραμματεία
ς Εμπορίου
&
Προστασίας
Καταναλωτ
ή

κατηγορία
προϊόντος

ΟΜΟΣΠΟΝΔ Εξαιρετικό Παρθένο
ΙΑ
Ελαιόλαδο
Εξαιρετικό
Παρθένο
Ελαιόλαδο

υποκατηγορία συσκευασία αριθμός
προϊόντος
παρτίδας

ημ/μηνί τυποποιητής
α λήξης

ΛΑΜΠΑΝΤΕ

30/01/2 Αργολίς,
0943777 Μ.Δ.
016
"ΑΦΟΙ
20
ΤΣΑΛΟΠΟ
ΦΑΚΛΑΡΗ Α.Ε
ΥΛΟΣ &
ΣΙΑ

1 litre

LOT
1411015
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