
13 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα   με  θέμα   “Ελεύθερο  -  Ανοικτό  Λογισμικό,  Ανοικτή  Πρόσβαση  και

Επιχειρηματικότητα” την Τετάρτη 26/10/2016 στις 18:00

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  ΕΕΛΛΑΚ, σε  συνεργασία  με  το  δίκτυο

Enterprise Europe Network-Hellas, και  το  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σας

καλούν  την Τετάρτη 26/10/2016 στις 18:00 στην Ημερίδα  με θέμα   “Ελεύθερο –

Ανοικτό  Λογισμικό,  Ανοικτή  Πρόσβαση  και  Επιχειρηματικότητα”  στο

 Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (χάρτης), με

κύριο  ομιλητή  τον  πρόεδρο  του  FSFE (Free  Software  Foundation  Europe)

Matthias Kirschner. 

Ο Matthias Kirschner είναι Πρόεδρος του FSFE. Το 1999 άρχισε να χρησιμοποιεί το

GNU/Linux  και  συνειδητοποίησε  ότι  το  λογισμικό  συμμετέχει  ενεργά  σε  όλες  τις

πτυχές της ζωής μας και ότι η τεχνολογία πρέπει να έχει σαν σκοπό να ενδυναμώσει

την  κοινωνία  και  όχι  να  την  περιορίζει.  Ως  πρόεδρος  τoυ  FSFE,  βοηθά  άλλους

οργανισμούς,  εταιρείες  και  κυβερνήσεις  να  κατανοήσουν  πώς  μπορούν  να

επωφεληθούν από το Ελεύθερο Λογισμικό - και πώς το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί

να βοηθήσει στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου

και την προστασία της ιδιωτικότητας.

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου

λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και

τα  ερευνητικά  αποτελέσματα,  για  τους  πολίτες,  τους  οργανισμούς  και  τις

επιχειρήσεις.

Η  συμμετοχή  στην  ημερίδα  είναι  ελεύθερη,  για  καλύτερη  οργάνωση  του  χώρου

μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας  εδώ  .

Η  ημερίδα  θα  μεταδίδεται  ζωντανά  στο  Διαδίκτυο  στη  διεύθυνση:

http://media.ekt.gr/live

https://ellak.gr/simmetochi-stin-imerida-elefthero-logismiko-anichti-prosvasi-ke-epichirimatikotita-26102016/
http://fsfe.org/
http://www.openstreetmap.org/relation/2920467#map=19/37.97312/23.74517
http://www.ekt.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
https://eellak.gr/


Πρόγραμμα Ημερίδας:

18:00-18:15 Γεωργία Τζένου (Enterprise Europe Network-Hellas, ΕΚΤ)
Υπηρεσίες Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας για Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις

18:15-19:00 Matthias     Kirschner (πρόεδρος του FSFE)
Common misunderstandings about Free Software: How individuals, 
companies, governmental and non-governmental organisations can use 
the full potential of Free Software

19:00-19:30 Χάρης Γεωργιάδης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 
SearchCulture.gr - Κεντρική πρόσβαση σε ανοικτό πολιτιστικό ψηφιακό 
περιεχόμενο 

19:30-19:45 Μαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 
Ανοικτό περιεχόμενο & Υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing

19:45-20:15  Polina Malaja (FSFE legal team Coordinator)
DSM, EIF, RED: Acronyms on the EU level and why they matter for 
software freedom

20:15-20:45 Παναγιώτης Κρανιδιώτης
Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό και επιχειρήσεις

Για το Enterprise Europe Network-Hellas

Tο  Enterprise Europe Network-Hellas (www  .  enterprise  -  hellas  .  gr), ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου
δικτύου  Enterprise Europe Network (http  ://  een  .  ec  .  europa  .  eu),  παρέχει  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες
επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
To δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, το οποίο λειτουργεί από το 2008, με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί,
σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια,  αναπτυξιακή εταιρεία),  κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι
οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και
δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση
με  ευρωπαϊκές  πολιτικές  και  τη  συμμετοχή  των  εταιρειών  σε  διαβουλεύσεις  για  νέες  πολιτικές
πρωτοβουλίες. 
Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για  τις  ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες,  χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των
επιχειρήσεων.

Για το ΕΚΤ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.  Ως εθνική υποδομή,  το  ΕΚΤ έχει  θεσμικό ρόλο τη  συλλογή,  οργάνωση,
διάθεση  και  διατήρηση  του  συνόλου  της  ελληνικής  επιστημονικής,  ερευνητικής  και  πολιτιστικής
παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία
πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά
προγράμματα,  προωθεί  την  καινοτόμο  επιχειρηματικότητα  και  την  αξιοποίηση  ερευνητικών
αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία
στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή επενδεδυμένη αξία
και  διαδικασίες,  που  εξυπηρετεί  εθνικούς  ρόλους,  παρέχει  προηγμένες  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες,
ενισχύει  την  ανοικτή  πρόσβαση  στη  γνώση  και  διασφαλίζει  πρόσβαση  στους  χρήστες  από
οπουδήποτε, οποτεδήποτε.

http://www.ekt.gr/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.enterprise-hellas.gr/
https://fsfe.org/about/kirschner/kirschner.en.html


Με εκτεταμένο δίκτυο εγκαθιδρυμένων συνεργασιών με διεθνείς  φορείς  και  με  σημαντικούς φορείς
παραγωγής  έγκριτου  περιεχομένου  στην  Ελλάδα,  όπως  βιβλιοθήκες,  αρχεία,  μουσεία,  ερευνητικά
κέντρα,  και  με  προσανατολισμό  προς  την  κοινωνία,  το  ΕΚΤ  διακρίνεται  για  την  εξωστρέφεια,  τη
συνέπεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του.

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (http://eellak.gr/) ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από
30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
ΕΕΛΛΑΚ 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 λειτουργεί ως κέντρο γνώσης
και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες.  Εκπροσωπεί  τα Creative  Commons,  είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open
Government Partnership (OGP) Network.

http://www.ogphub.org/
http://www.ogphub.org/
http://fablabathens.gr/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://eellak.gr/

