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Αρ. Πρωτ. 100/ΘΚ 

Προς: Προϊστάμενο Τμήματος Πληροφορικής Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κατσαρίδη Παναγιώτη

Θέμα: Αίτημα διάθεσης δεδομένων για το “Hack4med”

Αξιότιμε κ  Κατσαρίδη,

Σας ενημερώνουμε ότι στις  16 & 17 Μαΐου 2014 διοργανώνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, το 
Hack4med,  ένας  μαραθώνιος  προγραμματισμού στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος 
HOMER  (Harmonizing Open data in the Mediterranean through better access and Reuse of 
public sector information – www.homerproject.eu). Σκοπός του HOMER, στο οποίο από την 
Ελλάδα  συμμετέχουν  η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα 
(ΕΕΛ/ΛΑΚ,  www.eellak.gr),  το Πανεπιστήμιο Κρήτης (www.uoc.gr) και η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση  Κρήτης  (www.apdkritis.gov.gr), είναι  η  εναρμόνιση  πολιτικών  διάθεσης  ανοιχτών 
δεδομένων στις μεσογειακές χώρες. Μέσα από την προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης 
για την ανάπτυξη της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων πληροφοριών 
και  δεδομένων,  στόχος  είναι  να  υπάρξει  επιτάχυνση της  διαφάνειας  και  της  ανταλλαγής  των 
δεδομένων μεταξύ περιφερειών της μεσογείου,  ενισχύοντας έτσι  την ανάπτυξη μέσα από την 
ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία. Το HOMER είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις 
κοινοτικές πολιτικές για την προώθηση της ευρύτερης περαιτέρω χρήσης των Πληροφοριών του 
Δημοσίου Τομέα (Public Sector Information). 

Στο Hack4med που θα διεξαχθεί παράλληλα σε πέντε χώρες της Ε.Ε., στο πλαίσιο του HOMER, 
οι συμμετέχοντες θα κάνουν χρήση συνόλων ανοιχτών δεδομένων(datasets) που θα είναι δια-
θέσιμα ηλεκτρονικά. Θα αναπτυχθούν διαδικτυακές εφαρμογές, εφαρμογές για κινητές συσκευές 
κ.α. οι  οποίες θα διατίθενται με άδειες ανοιχτού λογισμικού. Τα ανωτέρω θα είναι σύγχρονα 
και καινοτόμα και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών και την εύρεση τεχνολογικών λύσεων σε 
προβλήματα της καθημερινότητας στους τομείς κυρίως του τουρισμού, αλλά και του πολιτισμού 
της ενέργειας,της γεωργίας και του περιβάλλοντος.

Η  συμμετοχή  στο  Hack4med  είναι  ανοιχτή  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους 
προγραμματιστές  (developers), αλλά  και  σε  χρήστες  ή  εκπροσώπους  φορέων  που 
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα του Hackathon, ώστε να ενημερωθούν για 
την  αξιοποίηση των  δεδομένων  και  τη  χρήση  των  εφαρμογών  που  θα  αναπτυχθούν.  Οι 
εφαρμογές που θα αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή 
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και οι καλύτερες θα βραβευθούν, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης όλες οι εφαρμογές θα  
αναρτηθούν και στο github της ΕΕΛ/ΛΑΚ (https://github.com/eellak). Περισσότερες πληροφορίες 
για το Hackathon υπάρχουν διαθέσιμες στο http://hack4med.homerproject.eu.

Με  βάση  τα  παραπάνω,  θα  θέλαμε  να  σας  προτείνουμε  να  εξετάσετε  τη  δυνατότητα 
διάθεσης  συνόλων  ανοιχτών  δεδομένων  (datasets)  από  το  φορέα  σας,  ώστε  να 
αναπτυχθούν σχετικές εφαρμογές από τους συμμετέχοντες στο Hackathon.

Αναμένουμε την απάντησή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή 
διευκρίνιση.

           Με εκτίμηση,        
Ο πρόεδρος ΔΣ            

Θεόδωρος Καρούνος        
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