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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυτό το Σαββατοκύριακο το Balkan FLOSStival: 05 & 06 Δεκεμβρίου 2020

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί το Balkan FLOSStival (https://eventyay.com/e/cf877702),

ως διαδικτυακή εκδήλωση στις 05 και 06 Δεκεμβρίου 2020. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τα 

Open Labs σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), το   Free Libre   

Open Source Software Kosova (FLOSSK), την Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(Fossaegean), την    Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού (GreekLUG)   & το   Share   

Foundation (Sharefound).

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε πάνω από 25 

παρουσιάσεις σε θέματα όπως:

• ανοικτή γνώση

• ελεύθερο λογισμικό και υλικό ανοικτού κώδικα

• ελευθερία λογισμικού,

• διαδικτυακή ιδιωτικότητα

• ανοικτός κώδικας κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19

• ανοικτή κουλτούρα

Το   Balkan FLOSStival   είναι μια συνάντηση χακτιβιστών και μελών του Ελεύθερου Λογισμικού και 

Ανοικτού κώδικα Υλικού, της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και ελευθερίας της έκφρασης, της ανοικτής

γνώσης και ανοικτών δεδομένων, στην περιοχή των Βαλκανίων.

Η διαδικτυακή εκδήλωση θα περιέχει διάφορες μορφές περιεχομένου συμπεριλαμβάνοντας, 

χωρίς να είναι περιορισμένη, workshop, παρουσιάσεις, βραδυνές χαλαρές συζητήσεις και 

οποιαδήποτε άλλη μορφή επιθυμούν οι συμμετέχοντες. Ιδιώτες, οργανώσεις, πανεπιστήμια, 

δημόσια χρηματοδοτούμενα ιδρύματα και επιχειρήσεις είναι καλοδεχούμενες να ενώσουν τις 

δυνάμεις τους μαζί μας στην ευαισθητοποίηση και διάδοση της γνώσης σε όλους.
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Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ, Για εγγραφές στο Balkan 

FLOSStival και λεπτομέρειές παρακολούθησης δείτε στο site του συνεδρίου   εδώ  

____

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 eellak.gr
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