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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 H FOSSCOMM 2021 διαδικτυακά στις 13-14 Νοεμβρίου 2021 από το Πανεπιστήμιο

Μακεδονίας: Κάλεσμα για προτάσεις ομιλιών & εργαστηρίων 

Η  οργανωτική  επιτροπή της   FOSSCOMM  202  1    καλεί  τις  κοινότητες  ανοικτού  και  ελεύθερου

λογισμικού αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την αίτηση ομιλίας ή workshop στο

https://pretalx.2021.fosscomm.gr/fosscomm-2021/cfp μέχρι την  24 Οκτωβρίου 2021.  Η επίσημη

γλώσσα είναι τα Ελληνικά, υπάρχει όμως δυνατότητα να δεχτούμε και προτάσεις στην Αγγλική

γλώσσα.

H   FOSSCOMM  202  1    θα  πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά  στις  13-14  Νοεμβρίου  2021 

Νοεμβρίου 2021 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

H   Fosscomm   οργανώνεται από τις Ελληνικές κοινότητες του Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού

σε  διαφορετική  πόλη  κάθε  χρόνο,  και  συμμετέχουν  σε  αυτή  κοινότητες,  προγραμματιστές  και

εταιρείες που ασχολούνται με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες. Στη Fosscomm συμμετέχουν κάθε χρόνο

περισσότεροι από 800 σύνεδροι. Μέχρι τώρα έχουν διοργανωθεί συνολικά 13 συνέδρια Fosscomm

ξεκινώντας από το 2008 σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Αθήνα, Λαμία, Αθήνα,

Πειραιά , Αθήνα Ηράκλειο , Λαμία και Κοζάνη αντίστοιχα.

Οργάνωση ομιλιών

Η ομιλίες  θα ανήκουν σε κάποιο  από τα παρακάτω πεδία,  δεν  υπάρχει  κάποιος  περιορισμός

καθώς  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  δημιουργηθούν  και  νέες  κατηγορίες,  ο  λόγος  της

κατηγοριοποίησης είναι για να μπορέσει να γίνει η καλύτερη δυνατή οργάνωση των ομιλιών.

Για τις ομιλίες, ο μέγιστος χρόνος παρουσίασης θα είναι τα 30 λεπτά συμπεριλαμβανομένου των

ερωτήσεων, τα 30 λεπτά είναι ένα άνω όριο, επομένως μια ομιλία μπορεί να διαρκέσει λιγότερο
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από 30 λεπτά. Για τα workshops, ο προτεινόμενος χρόνος είναι 2 ώρες, παρόλα αυτά και εδώ δεν

υπάρχει κάποιος περιορισμός, ένα workshop μπορεί να έχει διάρκεια από 1 έως και 2.5 ώρες. 

Κατηγορίες ομιλιών

• Open Hardware Architecture

• Machine Learning

• Deep Learning

• Artificial Intelligence

• FPGA

• Cloud Computing

• Edge Computing

• Fog Computing

• Open Software

• IoT

• Image Processing

• Arduino

• Raspberry PI

• Ασφάλεια Συστημάτων

• Νομικά Θέματα

• Open Frameworks

• Telecommunications

• Embedded Systems

• Freelancing

• Mobile Development

• Web apps

• E-government

• E-health

• UIX

• Blockchain-DAPPS

Για την υποβολή των παρουσιάσεων μπείτε στο   https://pretalx.2021.fosscomm.gr/fosscomm-2021/  

cfp

Μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα σχετικά με το συνέδριο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω

συνδέσμους:

→ Website: https://2021.fosscomm.gr/
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→Facebook: https://www.facebook.com/Fosscommgr

→ Twitter: https://twitter.com/fosscomm2021 

Για  οποιαδήποτε  απορία  και  σχόλιο  μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  μαζί  μας  στο  email  μας

info@fosscomm.gr αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα..

___

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  37

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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