
Δευτέρα  21 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η FOSSCOMM 2019””

Το  ετήσιο  πανελλήνιο  συνέδριο  Κοινοτήτων  Ελεύθερου  Λογισμικού  και  Λογισμικού

Ανοικτού  Κώδικα  -  FOSSCOMM  2019  (https://2019.fosscomm.gr/)  πραγματοποιήθηκε

στην πόλη της Λαμίας, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές

στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 11-13 Οκτωβρίου 2019. Τις τρεις

ημέρες που διεξήχθει  το συνέδριο, πραγματοποιήθηκαν πάνω από  50 ενδιαφέρουσες

ομιλίες από  Έλληνες  και  ξένους  ομιλητές,  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες  τις  οποίες

παρακολούθησαν πάνω από 450 συμμετέχοντες.

Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου  ξεκίνησε με τον χαιρετισμούς του Αντιδημάρχου

Λαμιέων  Δημητρίου  Κυρίτση,  υπεύθυνου  για  τη  Διαφάνεια  και  την  Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση  του  Δήμου  και  του  Προέδρου  του  Επιμελητηρίου  Φθιώτιδας  Θάνου

Κυρίτση οι  οποίοι  τόνισαν  τις  δυνατότητες  που μπορούν να προσφέρουν  οι  Ανοιχτές

τεχνολογίες  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  στις  επιχειρήσεις.  Στην  συνέχεια

πραγματοποιήθηκε  συζήτηση  με  θέμα  τις  Ανοιχτές  Τεχνολογίες  με  τη  συμμετοχή  του

Δημήτρη  Μητρόπουλου  από  το  Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.,  του  Παναγιώτη  Κρανιδιώτη  από  τον

Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ),  του Μιχάλη Βαφόπουλου εκπρόσωπο του

MyData-Greece/ΕΕΛΛΑΚ και του καθηγητή Αθανάσιου Κακαρούντα από το Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας και παρουσίασαν τις απόψεις, τις εμπειρίες τους και το έργο των φορέων τους

σχετικά με τις  Ανοιχτές  Τεχνολογίες,  ενώ απάντησαν και  σε  πληθώρα ερωτήσεων του

κοινού.

                                        

https://mydata.org/
https://eellak.ellak.gr/i-eteria-eleftherou-logismikoulogismikou-anichtou-kodikaeellak/
https://grnet.gr/company/
http://dib.uth.gr/
http://dib.uth.gr/
https://2019.fosscomm.gr/


Η δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου ξεκίνησε με την  κεντρική ομιλία του κ.

Βαφόπουλου  με  τίτλο  “Τα  νέα  δεδομένα  μας”,  (pdf  παρουσίασης)  με  τις  δράσεις  της

παγκόσμιας  κοινότητας MyData,  σχετικά  με  το  παρόν  και  το  μέλλον  της  ρύθμισης,

διαχείρισης  και  αξιοποίησης  των  προσωπικών  δεδομένων.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) το  Σάββατο  παρουσίασε (pdf  παρουσίασης)  τις  ευκαιρίες  που

δίνει στους φοιτητές το Google Summer of Code για ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού και τα

13 έργα που υλοποιήθηκαν το 2019, ενώ παράλληλα οργάνωσε τη πρώτη συνάντηση της

ομάδας Ανοιχτού Λογισμικού και της Κοινότητας MyData του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επίσης ξεχωριστή παρουσίαση έκανε ο φοιτητής Χ. Χρόνης που συμμετείχε στο GSOC

2019 με το έργο “  DIY Robot kit ανοιχτού κώδικα για εκπαιδευτικούς”    μαζί με τον μέντορα

καθηγητή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ηρακλή Βαρλάμη (pdf παρουσίασης)

Ανάμεσα στα σημαντικά εργαστήρια της ημέρας ήταν το Σεμινάριο εκπαιδευτικών για τον

δεύτερο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοικτών Τεχνολογιών (https://robotics.ellak.gr/)    που

οργανώθηκε από την Οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού του νομού Φθιώτιδας. 

Στην τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 15 ομιλίες

και εργαστήρια, ενώ με το πέρας όλων των ομιλιών, ο κ. Γεώργιος Σπαθούλας, μέλος της

οργανωτικής  επιτροπής,  εκπροσωπώντας  όλους  τους  συνδιοργανωτές  του  συνεδρίου

έκλεισε  τις  εργασίες  του  συνεδρίου,  ευχαρίστησε  όλους  όσους  συνετέλεσαν  και

παρευρέθηκαν στο FOSSCOMM 2019.

Αναλυτικές  πληροφορίες  όλες  τις  ομιλίες  που  πραγματοποιήθηκαν  στην  FOSSCOMM

2019  μπορείτε  να  βρείτε  και  στο  Δελτίο  Τύπου  της  Οργανωτικής  Επιτροπής  της

FOSSCOMM.

____

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  31

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

                                        

https://opensource.ellak.gr/deltio-tipou-me-fotografies/
https://opensource.ellak.gr/deltio-tipou-me-fotografies/
https://robotics.ellak.gr/organotiki-epitropi/
https://robotics.ellak.gr/
https://opensource.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Fosscomm-DIY-Robot-kit-for-educators.pdf
https://edu.ellak.gr/2019/09/03/9488/
https://eellak.ellak.gr/2019/09/03/oloklirothikan-me-epitichia-13-erga-tou-organismou-anichton-technologion-sto-google-summer-of-code-2019/
https://eellak.ellak.gr/2019/09/03/oloklirothikan-me-epitichia-13-erga-tou-organismou-anichton-technologion-sto-google-summer-of-code-2019/
https://summerofcode.withgoogle.com/
https://opensource.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/GSOC-@Fosscomm-2019.pdf
https://mydata.org/
https://opensource.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/MyData-slides-MASTER-EN-fosscomm.pdf
https://opensource.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/MyData-slides-MASTER-EN-fosscomm.pdf
https://opensource.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/MyData-slides-MASTER-EN-fosscomm.pdf


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: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

                                        

http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece

