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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5ο ετήσιο συνέδριο ICT Security World με την συμμετοχή του

Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το 5ο ετήσιο συνέδριο ICT Security World

στο  Ξενοδοχείο  Τιτάνια  με  βασικό  θεματικό  άξονα:  «Ψηφιακός  Μετασχηματισμός  και

ΚυβερνοΑσφάλεια  εν  μέσω Cloud,  Mobile  Apps,  5G και  Artificial  Intelligence» όπου και

συμμετείχε  μεγάλος  αριθμός  ομιλητών  από  όλο  το  εύρος  της  αγορά  των  επαγγελματιών

πληροφορικής και των ψηφιακών επικοινωνιών και στελέχη και επαγγελματίες Πληροφορικής από

Επιχειρήσεις σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας,

όπως Τραπεζικοί και Δημόσιοι Φορείς. 

Στο 5ο Συνέδριο ICT Security World, συμμετείχε και ο Οργανισμός Ανοιχτών με 2 

εισηγήσεις

• “Στρατηγικές ανάπτυξης λογισμικού σε έργα δημοσίου τομέα. Οι δυνατότητες και τα 

όρια του λογισμικού ανοικτού κώδικα” (pdf παρουσίασης) με εισηγητή το μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) Παναγιώτη 

Κρανιδιώτη

• «IoT Insecurity: Lessons not learned» (pdf παρουσίασης)με Εισηγητή τον Δρ. Βασίλη 

Βλάχο, Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μέλος του ΔΣ του Οργανισμού 

Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ: 

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν ακόμα  δεκάδες παρουσιάσεις για τις εξής θεματικές ενότητες:

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακή Ασφάλεια:

• Η ψηφιακή «θωράκιση» Κρίσιμων Εφαρμογές και Υποδομών

• Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Cloud Computing, Τεχνολογίες και υποδομές ΑιχμήςAI), Cloud Computing, Τεχνολογίες και υποδομές Αιχμής 

• Από το GDPR στο Data Security Protection

                                        

https://privacy.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/9/2019/11/presentation_security2019.pdf
https://privacy.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/9/2019/11/OWASPIoTSecurity2019.pdf


• Δίκτυα 5G, Mobile Apps και Ψηφιακές Συναλλαγές

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του συνεδρίου 

https://www.ictsecurity.gr/

____

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

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
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