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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Hack4Med

(16 - 17, Μαΐου 2014, Κρήτη)

Έχεις μια ιδέα για μια διαδικτυακή ή mobile τεχνολογική εφαρμογή που θα δώσει λύση σε
προβλήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την ενέργεια, τη γεωργία ή το
περιβάλλον; 

Λάβε μέρος στον Μαραθώνιο Προγραμματισμού Hack4Med που θα διεξαχθεί παράλληλα σε
πέντε χώρες της Ευρώπης στα πλαίσια του προγράμματος  HOMER (Harmonizing Open
Data  in  the  Mediterranean  through  better  access  and  Reuse  of  public  sector
information www.homerproject.eu) και διεκδίκησε διεθνή προβολή και ένα από τα πολλαπλά
βραβεία!
 

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 –  Ώρα 17.00 μ.μ.
Ημερομηνία Λήξης: Σάββατο 17 Μαΐου 2014 – Ώρα 20.30 μ.μ.

Τόπος: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Υπολογιστών, Βούτες, Ηρακλείου 

Σε ποιους απευθύνεται;
Σε  προγραμματιστές,  φοιτητές,  ερευνητές,  γραφίστες,  web  developers,  αλλά  και  σε
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για θέματα τεχνολογικής αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων.

Πώς να συμμετάσχεις;
Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο http://www.eventbrite.com/e/hack4med-crete-tickets-
10369293837 
Μπορείς να υποβάλεις την ιδέα που έχεις στο http://hack4medcrete.ideascale.com/ 

Κατηγορίες Βραβείων και Έπαθλα 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των εφαρμογών περιγράφονται αναλυτικά  εδώ

 
Κατηγορία
Βραβείου

1ο Έπαθλο 2ο Έπαθλο

1ο Βραβείο 

Best Homer 
Federation Open 
Data reuse App *

*Υποχρεωτική η 
χρήση δεδομένων 
από το 
http://opendata-

Ένα ταξίδι στο Τορίνο, Ιταλίας,  για 1 άτομο για την Διεθνή 
τελετή απονομής βραβείων.

500€ από την Εταιρεία Virtual Trip

Πρακτική άσκηση από την Εταιρεία Virtual Trip

Ένας ελεγκτής του κατασκευαστικού οίκου CUE 
(controlCUE-one CS0412 Ethernet IP enabled high-
end controller) ελέγχου συσκευών με λογισμικό άδειας 

Ένας σκληρός δίσκος 
VERBATIM 500 GB USB 
2.0 από τα καταστήματα 
Forthnet Ηρακλείου

‘Ενα access point (AIR-
SAP702I-x-K9) από την 
εταιρεία CISCO
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http://hack4medcrete.ideascale.com/
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federation.csi.it/ χρήσης iCUE-standard ή aCUE-standard για έναν 
χρήστη, επιτρέποντας σε οποιαδήποτε Android tablet - 
Phone να λειτουργήσει σαν control panel του 
συστήματος αυτοματισμού, προσφορά από την 
εταιρεία TELMACO.

2ο Βραβείο

The most useful 
application for a 
public sector 
administration

300€ από την εταιρεία Virtual Trip

Ένα σετ ηχεία GENIUS SP-HF500A 2.0 από την εταιρεία 
Kernel – Εφαρμογές Πληροφορικής

Ένας σκληρός δίσκος 
VERBATIM 320GB USB 
2.0 από τα καταστήματα 
Forthnet Ηρακλείου

‘Ενα access point (AIR-
SAP702I-x-K9) από την 
εταιρεία CISCO

3ο Βραβείο

Best solution for 
Crete

200€ από την εταιρεία Virtual Trip
Δύο (2) διανυκτερεύσεις για τρία  (3) άτομα στο Βάμμο, 

στους ξενώνες Φάμπρικα.

Ένας σκληρός δίσκος 
VERBATIM 320GB USB 
2.0 από τα καταστήματα 
Forthnet Ηρακλείου

‘Ενα access point (AIR-
SAP702I-x-K9) από την 
εταιρεία CISCO

Σύντομες Οδηγίες
Οι εφαρμογές, τεχνολογικές λύσεις και ιδέες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Hack4med

θα είναι εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το interface των εφαρμογών θα είναι στην Αγγλική Γλώσσα ή στην Αγγλική και Ελληνική 
Γλώσσα.

Η θεματολογία των εφαρμογών πρέπει να είναι ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις δεν πρέπει να προσβάλουν οποιασδήποτε φύσεως 
δικαιώματα, ιδίως δε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων.

Που θα βρω ανοικτά δεδομένα;
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύνολα ανοιχτών δεδομένων τόσο από τους παρακάτω 

διαδικτυακούς τόπους για την Ελλάδα οι οποίοι είναι μέλη της ομοσπονδίας HOMER 
Federation:  

www.apdkritis.gov.gr/opendata 
www.heraklionopencity.gr 
www.opencrete.gr 

Για πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των 5 χώρων που συμμετέχουν: 
http  ://  opendata  -  federation  .  csi  .  it  /

http://opendata-federation.csi.it/
http://www.opencrete.gr/
http://www.heraklionopencity.gr/
http://www.apdkritis.gov.gr/opendata
http://opendata-federation.csi.it/


Περισσότερες πληροφορίες: 
http://hack4med.homerproject.eu/crete/       
https://www.facebook.com/hack4medCrete                
https://twitter.com/Hack4MedCrete 

Στοιχεία επικοινωνίας: hack4med@ucnet.uoc.gr 

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ:
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/,
ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο
στόχο  να  συμβάλλει  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  του  Ελεύθερου  Λογισμικού,  του  Ανοιχτού
Περιεχομένου και  των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του
δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο
γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα Creative
Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA.

Επικοινωνία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΣΙΩΤΗ 210-7474-271, info@eellak.gr 
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