
  
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2004 
 

2ο Συνέδριο για το 
Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 

 «Προοπτικές Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση,  
τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση & τις Επιχειρήσεις» 

 
 

∆ιεξαγωγή τεσσάρων ηµερίδων σε µεγάλες Ελληνικές πόλεις,  
µε οµιλητές εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες του χώρου 

 
Η οµάδα ΕΛ/ΛΑΚ του e-business forum Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα 
(www.ellak.gr), η Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Linux (www.hellug.gr) και τα Ασύρµατα 
Μητροπολιτικά ∆ίκτυα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας & Ηρακλείου (www.awmn.gr, 
www.salonicawireless.net, www.patraswireless.net, www.hwmn.gr), διοργανώνουν το 2ο 
Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα µε θέµα: � Προοπτικές 
Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση & τις Επιχειρήσεις �. Η έναρξη του συνεδρίου 
θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 26 Απριλίου 2004, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ 
θα κλείσει τις εργασίες του µε την διεξαγωγή τριών παράλληλων ηµερίδων στις 27 Απριλίου στην 
Θεσσαλονίκη � Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, την Πάτρα � Συνεδριακό Κέντρο Πάτρας και το 
Ηράκλειο � Πανεπιστήµιο Κρήτης. 
 
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η διάδοση των ιδεών του ΕΛ/ΛΑΚ, η ενηµέρωση του κοινού για 
τα πλεονεκτήµατα που αυτό προσφέρει καθώς επίσης η διεύρυνση της κοινότητας ΕΛ / ΛΑΚ, η 
ανταλλαγή ιδεών και η διάχυση της διεθνούς εµπειρίας. Στις εκδηλώσεις έχουν κληθεί και θα 
συµµετέχουν ως οµιλητές εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες του χώρου. 
 
Κύριοι οµιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι κ.κ. Georg Greve Πρόεδρος - FSF Europe, Martin 
Michlmayr - Debian Project Leader, Louis Suarez-Potts - Community Manager OpenOffice.org, 
Matthias Ettrich - KDE Founder, Scott Collins - Principal software engineer Mozilla project, Kurt 
Gramlich - German SkoleLinux Project. 
 
Κατά τη διάρκεια της διηµερίδας θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ 
που περιλαµβάνουν τον εξελληνισµό εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ, την υποστήριξη των χρηστών, τη 
συνεργασία µε αντίστοιχες οµάδες του εξωτερικού, την διάδοση των ιδεών του ΕΛ/ΛΑΚ και την 
ενηµέρωση του κοινού. 
 
Το Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα είναι ένα µοντέλο ανάπτυξης λογισµικού το οποίο γνωρίζει µεγάλη 
επιτυχία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο. Οι σηµαντικότερες εφαρµογές του µοντέλου ΕΛ/ΛΑΚ υλοποιούνται 
σήµερα στον τοµέα της παιδείας και της δηµόσιας διοίκησης. 
 
Οι όροι διανοµής του λογισµικού αυτού πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, τα βασικότερα 
εκ των οποίων είναι η ελεύθερη χρήση, αντιγραφή, αναδιανοµή και µεταβολή του. Η φιλοσοφία 
ενός τέτοιου λογισµικού έχει κερδίσει σηµαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια καθώς τα συλλογικά 
κέρδη που προκύπτουν είναι πολύ µεγάλα. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα είναι η παραγωγή 
καλύτερης ποιότητας λογισµικού, η συλλογική βελτίωση της τεχνογνωσίας µέσω της 



διαθεσιµότητας προς µελέτη του πηγαίου κώδικα και το πολύ µικρό κόστος απόκτησης και 
αναβάθµισης. 
 
Στο τέλος της ηµερίδας θα πραγµατοποιηθεί συζήτηση. 
 
∆ηλώστε συµµετοχή στην διεύθυνση http://www.ellak.gr/registration   
 
 
Πληροφορίες: 
 
• Οµάδα ΕΛ/ΛΑΚ του e-Bussines Forum 
Τηλ.: 210-7474274 
e-mail: fs-oss@grnet.gr 

• Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Αθηνών 
info@awmn.gr 

• Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Πάτρας 
info@patraswireless.net 

• Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Ηρακλείου 
hwmn@hwmn.gr 

• Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Θεσσαλονίκης 
admin@salonicawireless.net 

• Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Linux  
http://www.hellug.gr/ 

• Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων Ε∆ΕΤ / GRNET 
Τηλ.: 210-7474274 
e-mail: pr@grnet.gr 
 
 
 

 


