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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διημερίδα “Tεχνοεπιστημονικός  μετασχηματισμός στην Ελλάδα της  δεκαετίας του  1980:

Πολιτικές Συγκροτήσεων, Συγκρούσεων και Ανασχέσεων” 

O Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  –  ΕΕΛΛΑΚ σας  προσκαλεί  στην  διημερίδα  που

συνδιοργανώνει  στις  17  &  18  Φεβρουαρίου,  σε  συνεργασία  με  το INNOVATHENS,  το Τμήμα

Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, το  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και

Δημόσιας  Διοίκησης  του  ΕΚΠΑ και  το Εργαστήριο  Βιομηχανικής  και  Ενεργειακής  Οικονομίας

(ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ.

Η διημερίδα έχει θέμα “  Τεχνοεπιστημονικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα της δεκαετίας του

1980:  Πολιτικές Συγκροτήσεων,  Συγκρούσεων και Ανασχέσεων”,  και  πραγματοποιείται  στο

πλαίσιο της έκθεσης “  Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη”  (έκθεση GR80s) που λαμβάνει

χώρα από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 12 Μαρτίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς

100, Γκάζι).

Τα οράματα  επιστημονικής  και  τεχνολογικής  ανάπτυξης  της  Ελλάδας  στη  δεκαετία  του  1980

διαψεύσθηκαν  σε  μεγάλο  βαθμό  κυρίως  λόγω  του  συσχετισμού  πολιτικών,  οικονομικών  και

νεοσυντεχνιακών  συμφερόντων,  ή  λόγω  διοικητικών-γραφειοκρατικών  αδυναμιών.  Όμως  οι

πολιτικές  που  προτάθηκαν,  τα  μέτρα  που  εφαρμόστηκαν  και  η  ενίσχυση  του  επιστημονικού

δυναμικού, δημιούργησαν υποθήκες που επηρέασαν με ανεξίτηλο τρόπο τις εξελίξεις. Σκοπός της

ημερίδας, στην οποία συμμετέχουν τόσο ερευνητές, όσο και πρωταγωνιστές της εποχής, είναι η

κριτική  ανάλυση  των  γεγονότων,  καθώς  και  των  επιπτώσεων  τους  στον  τεχνο-επιστημονικό

μετασχηματισμό της χώρας.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της διημερίδας εδώ.

Η είσοδος για τη συγκεκριμένη διημερίδα είναι δωρεάν

.

                                        

http://www.gr80s.gr/programma-texnoepistimonikos-metasximatismos-dekaetia-ogdonta.pdf
http://www.gr80s.gr/
http://www.gr80s.gr/index.php/ekdiloseis/item/523-sinedrio-texnoepistimonikos-metasximatismos-stin-ellada-tis-dekaetias-tou-80
http://www.gr80s.gr/index.php/ekdiloseis/item/523-sinedrio-texnoepistimonikos-metasximatismos-stin-ellada-tis-dekaetias-tou-80
http://liee.ntua.gr/
http://liee.ntua.gr/
http://www.pspa.uoa.gr/
http://www.pspa.uoa.gr/
http://www.phs.uoa.gr/
http://www.phs.uoa.gr/
http://www.innovathens.gr/
https://eellak.gr/


_______________________________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  30

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

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,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για  την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και

ενεργή  συμμετοχή  των  μελών  της  και  της  ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

                                        


