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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινάει τη Παρασκευή 8 Ιουνίου η “14η International Conference on Open Source 

Systems - OSS 2018 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με την υποστήριξη του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

(ΕΕΛΛΑΚ), και την καθοδήγηση του IFIP Working Group 2.13 on Open Source Software

διοργανώνει το “14ο International Conference on Open Source Systems - OSS 2018”

 που θα διεξαχθεί στις  8-10 Ιουνίου 2018  στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Το  OSS  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  διεθνή  συνέδρια  σε  θέματα  Ανοιχτού

Λογισμικού και Συστημάτων  και απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές και στελέχη από

τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και δημόσιο τομέα που ασχολούνται με το Ελεύθερο και

Ανοιχτό Λογισμικό, τα Συστήματα και τις εφαρμογές τους. 

Η 14η  διοργάνωση  είναι  η  πρώτη  που  φιλοξενείται  στη  χώρα  μας  και  το  OSS

αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που έχει διοργανωθεί

στην Ελλάδα στο χώρο του Ανοιχτού Λογισμικού και των Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Οι 3 ημέρες του συνεδρίου περιλαμβάνουν 2 προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους

ομιλητές (Prof. Tony Wasserman,  Prof. Dr. Jörn Altmann), χαιρετισμό από τον  Πρόεδρο

του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, Καθηγητή Διομήδη Σπινέλη,   16 παρουσιάσεις

ερευνητικών  εργασιών,  καθώς  και  εκπαιδευτικά  tutorial/working  sessions  σε  θέματα

Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα που καλύπτουν προγραμματιστικές,

οργανωτικές και διαχειριστικές πλευρές των Ανοικτών Τεχνολογιών. 

                                        

https://www.oss2018.org/accepted-papers/
https://eellak.ellak.gr/ta-diikitika-simvoulia-tis-eellak/
https://eellak.ellak.gr/ta-diikitika-simvoulia-tis-eellak/
http://altmann.my-groups.de/people?id=68
https://www.cmu.edu/iii/innovators/faculty-staff/wasserman.html
https://www.oss2018.org/
http://ifipwg213.org/
https://eellak.ellak.gr/
https://www.hua.gr/


Περισσότερες  πληροφορίες  και  το  πρόγραμμα  του  συνεδρίου  στο:

https://www.oss2018.org/ .

Το  14ο  International  Conference  on  Open  Source  Systems  -  OSS  2018  θα

πραγματοποιηθεί  με  την  ευγενική  χορηγία  της  Εθνικής  Τράπεζας και  του  Χαροκοπείου

Πανεπιστημίου

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  36

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

                                        

http://hua.gr/
http://hua.gr/
https://www.nbg.gr/en
https://www.oss2018.org/
http://hua.gr/
http://nbg.gr/


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

                                        


