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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
FOSSCOMM 2015 7-8 Νοεμβρίου 2015

Στις 7-8 Νοεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του TEI Αθήνας (Αγίου Σπυρίδωνος,
Αιγάλεω, χάρτης) διοργανώνεται η FOSSCOMM 2015, το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο
ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στη Ελλάδα.

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 500 σύνεδροι. Μέχρι τώρα έχουν
διοργανωθεί συνολικά 7 συνέδρια Fosscomm ξεκινώντας από το 2008 σε Αθήνα, Λάρισα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Αθήνα και Λαμία αντίστοιχα.

Φέτος η Fosscomm θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Νοεμβρίου, στο ΤΕΙ Αθήνας και θα
περιλαμβάνει πάνω από 50 ομιλίες και 15 εργαστήρια (workshops) σε θέματα Ανοιχτού
λογισμικού, Ανοιχτού περιεχομένου, Ανοιχτών δεδομένων, Ανοιχτών τεχνολογιών,
Ανοιχτής σχεδίασης και Ανοιχτών αδειών. Θα συγκεντρωθούν μέλη από την ακαδημαϊκή
κοινότητα, το χώρο των κοινών, τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, τις κοινότητες
ανοιχτών τεχνολογιών, τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού και όσοι
ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον ανοιχτό κώδικα και τις ανοιχτές
τεχνολογίες.

Στη FOSSCOMM μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες του προέδρου της ΕΕΛ/ΛΑΚ
Διομήδη Σπινέλλη για την ιστορία του αποθετηρίου του UNIX, του Νεκτάριου Κοζύρη,
αντιπροέδρου της ΕΕΛ/ΛΑΚ, για την ιστορία του virtualization, τις παρουσιάσεις και τα
workshops του HELLUG και του GreekLug για το ανοιχτό λογισμικό και της ελληνικής
κοινότητας της Wikipedia για τους τρόπους χρήσης και εμπλουτισμού της wikipedia.
Στο πλαίσιο των ανοιχτών τεχνολογιών ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έργα των Μονάδας
Αριστείας

(http://ma.ellak.gr)
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DIYiotCar

και
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Dronelifeguard. Στην θεματική ενότητα της Ανοιχτής σχεδίασης αξίζει να δείτε τα έργα
του Wifi-Seat , το Ένα παγκάκι μες στην πόλη, τις παρουσιάσεις του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών της ΑΣΚΤ "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" και την παρουσίαση του
HackTheBook από την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Αν σας ενδιαφέρουν τα ανοιχτά δεδομένα δεν πρέπει να χάσετε την παρουσίαση της
Κατερίνας Λενάκη για την Ανοιχτή πρόσβαση και τα Ανοιχτά Δεδομένα στην Ανώτατη
Εκπαίδευση

και του Μιχάλη Πετυχάκη για τα ανοικτά APIs,

ενώ από το χώρο των

Ανοιχτών αδειών πρέπει να παρακολουθήσετε τις ομιλίες για τις πατέντες και τον Ανοικτό
κώδικα από το Pappas IP Law, και την παρουσίαση για την GPL και τις άδειες creative
commons από την Έλενα Σπυροπούλου.
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τεχνολογιών για άτομα με προβλήματα όρασης, την πλατφόρμα
ηλεκτρονικές πληρωμές και το project slic3r για 3D εκτυπωτές.
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2015

στο

http://fosscomm.teiath.gr/index.php/schedule, και μπορείτε να εγγραφείτε για να την
παρακολουθήσετε δωρεάν στο http://fosscomm.teiath.gr/index.php/visitors
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http://fosscomm.teiath.gr.

Facebook: https://www.facebook.com/fosscomm
Ακολουθήστε την Fosscom στο Twitter:
https://twitter.com/Fosscomm2015

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ 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 τιςανοιχτές
τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά
ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της
η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της
ελληνικής

κοινότητας

χρηστών

και
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Λογισμικού,
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Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα

Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece) και είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute

(opendatainstitute.org),

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

