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Αθήνα, 07 Μαϊου 2014
Αρ. Πρωτ. 174/ΘΚ 

Προς: Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
κ.Κωνσταντίνο Φρισήρα 

Κοιν/ση: Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
   Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
   Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, 
   Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  Εθνικού Αρχείου Μνημείων, κ.Έλενα Κουντούρη

Θέμα: Απάντηση για το αίτημα διάθεσης δεδομένων για το “Hackathon”

Αξιότιμε κ. Φρισήρα,
 
Σε  συνέχεια  της  από 04/04/2014 απάντησής σας αναφορικά  με  το  αίτημα της  ΕΕΛ/ΛΑΚ για
παροχή  συνόλων  δεδομένων  ως  ανοικτών  δεδομένων  για  τη  χρήση  τους  στο  Μαραθώνιο
Προγραμματισμού  της  Κρήτης  Hack4Med,  θα  θέλαμε  να  επαναλάβουμε  το  αίτημά  μας  στο
πλαίσιο των άρθρων 5 έως 7 του Ν. 3448/2006 και ειδικότερα σε σχέση με τα ακόλουθα σύνολα
δεδομένων, σε όποιο βαθμό έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή λήψης από εσάς της παρούσης
αίτησης:

(α) Κατάλογος ακινήτων μνημείων με όποια σχετική γεωχωρική πληροφορία έχετε για αυτούς
(έστω τοποθεσία, ιδανικά συντεταγμένες)
(β) Κατάλογος μουσείων με όποια σχετική γεωχωρική πληροφορία έχετε για αυτά (διεύθυνση)
(γ) Κατάλογος ωρών λειτουργίας αρχαιλογικών χώρων και μουσείων 

Επειδή η παροχή των δεδομένων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή είναι δυνατή με απλό χειρισμό
από μέρους του υπουργείου χωρίς να απαιτείται δυσανάλογη προσπάθεια και με δεδομένη τις
δεσμεύσεις της χώρας σε σχέση με το Open Government Partnership, ειδικά σε σχέση με το
άνοιγμα  δεδομένων  καθώς  και  την  έλλειψη  δεδομένων  από  το  Υπουργείο  σας  στον  εθνικό
διαδικτυακό τόπο για τα ανοικτά δεδομένα data.gov.gr, αναμένουμε την απάντησή σας σε σχέση
με την παροχή των ως άνω συνόλων δεδομένων προς περαιτέρω χρήση.

Εξαιτίας της σημασίας του ανοίγματος πολιτιστικών δεδομένων για την οικονομική και πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρας, κοινοποιούμε το παρόν αίτημα, στους αρμόδιους για την εφαρμογή των

http://www.ellak.gr

mailto:info@ellak.gr


πολιτικών  ανοικτών  δεδομένων  Υπουργούς,  στη  Γενική  Γραμματέα  Πολιτισμού  και  την
προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. 

           Με εκτίμηση,        

Ο πρόεδρος ΔΣ            
Θεόδωρος Καρούνος        
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