ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στισ 21 & 22 Νοεμβρίου 2020 διοργανώνεται η FOSSCOMM 2020, το μεγαλφτερο
ετήςιο ςυνζδριο ανοιχτοφ λογιςμικοφ και τεχνολογιών ςτην Ελλάδα. Η φετινή
FOSSCOMM διεξάγεται μζςω διαδικτφου και διοργανώνεται από τον ΕΕΛΛΑΚ,το
Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ και την Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ.
H Fosscomm οργανώνεται από τισ Ελληνικζσ κοινότητεσ του Ελεφθερου και
Ανοιχτοφ Λογιςμικοφ ςε διαφορετική πόλη κάθε χρόνο, και ςυμμετζχουν ςε αυτή
κοινότητεσ, προγραμματιςτζσ και εταιρείεσ που αςχολοφνται με τισ Ανοιχτζσ
Τεχνολογίεσ. Στη Fosscomm ςυμμετζχουν κάθε χρόνο περιςςότεροι από 800
ςφνεδροι.
Από το 2008, ζτοσ διεξαγωγήσ του πρώτου ςυνεδρίου τησ Fosscomm, ζχουν
διοργανωθεί ςυνολικά 12 ςυνζδρια Fosscomm ξεκινώντασ από το 2008 ςε Αθήνα,
Λάριςα, Θεςςαλονίκη, Πάτρα, Σζρρεσ, Αθήνα, Λαμία, Αθήνα, Πειραιά, Αθήνα
Ηράκλειο και Λαμία αντίςτοιχα.
Η FOSSCOMM 2020 είχε προγραμματιςτεί να υλοποιηθεί ςτην Καςτοριά, αλλά
εξαιτίασ τησ πανδημίασ θα υλοποιηθεί διαδικτυακά ςτισ 21 και 22 Νοεμβρίου.

Περιλαμβάνει περιςςότερσ από 40 ομιλίεσ και εργαςτήρια (workshops) ςε θζματα
Ανοιχτοφ λογιςμικοφ, Ανοιχτοφ περιεχομζνου, Ανοιχτών δεδομζνων, Ανοιχτών
τεχνολογιών, Ανοιχτήσ ςχεδίαςησ και Ανοιχτών αδειών. Συγκεντρώνει, διαδικτυακά,
μζλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τισ κοινότητεσ ανοιχτοφ λογιςμικοφ,

ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ, τισ κοινότητεσ ανοιχτών τεχνολογιών, τισ εταιρίεσ που
παρζχουν υπηρεςίεσ ανοιχτοφ λογιςμικοφ και όςουσ αςχολοφνται ή ενδιαφζρονται
να αςχοληθοφν με τον ανοιχτό κώδικα και τισ ανοιχτζσ τεχνολογίεσ.
Κατά τη διάρκεια τησ φετινήσ FOSSCOMM, θα ζχετε την ευκαιρία να
παρακολουθήςετε ομιλίεσ για θζματα όπωσ:
 Τη

νζα ςτρατηγική λογιςμικοφ ανοιχτοφ κώδικα τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ
από τον Ευάγγελο Τςαβαλόπουλο (Επικεφαλήσ του Open Source
Programme Office (OSPO) τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ)
 Τον ρόλο του Ελεφθερου Λογιςμικοφ κατά τη διάρκεια τησ Πανδημίασ και τη
ςημαςία να διατίθεται με ελεφθερεσ άδειεσ το λογιςμικό που
χρηματοδοτείται από το Δημόςιο, από τον Alexander Sander (FSFE EU
Policy Manager)
 Τον ρόλο του Ανοιχτοφ Λογιςμικοφ ςτην πολιτική του Δημοςίου από τον
Sivan Pätsch (Research Director ςτο Open Forum Europe)
 Τα 10 χρόνια του Libreoffice και τον ρόλο του ςτην ελευθερία των χρηςτών
από τον Italo Vignoli (Ιδρυτικό μζλοσ του The Document Foundation,
επικεφαλήσ του Associazione LibreItalia και μελοσ του Open Source
Initiative (OSI))
 Το ζργο ανοιχτοφ hardware Epidose από τον Διομιδθ Σπινζλλθ (Πρόεδρο
του Οργανιςμοφ Ανοιχτών Τεχνολογιών - Καθηγητή ΟΠΑ)
 Την παρουςίαςη ζργων ανοιχτών τεχνολογιών από ςχολεία που διακρίθηκαν
ςτον Πανελλήνιο Διαγωνιςμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ςτην Εκπαίδευςη
 Δεκάδεσ άλλα θζματα Ανοιχτοφ λογιςμικοφ, Ανοιχτοφ περιεχομζνου,
Ανοιχτών δεδομζνων, Ανοιχτών τεχνολογιών, Ανοιχτήσ ςχεδίαςησ και
Ανοιχτών αδειών
Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ FOSSCOMM 2020 εδώ και
μπορείτε να εγγραφείτε για να τθν παρακολουκιςετε ηωντανά μζςω τθσ ςελίδασ
τθσ FOSSCOMM.
Δείτε την ιςτοςελίδα τησ FOSSCOMM 2020
Ακολουκιςτε τθν
@fosscomm2020
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