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Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2019
Παράταση συμμετοχής στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
Η οργανωτική επιτροπή του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην
εκπαίδευση, μετά από αιτήματα ομάδων που θέλουν να συμμετέχουν, παρατείνει την
προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό έως τις 07 Ιανουαρίου 2020. Ο Πανελλήνιος
Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, που διεξάγεται με την υποστήριξη
του Υπουργείου Παιδείας (δείτε εδώ την απόφαση) και συνδιοργανώνεται από δεκάδες
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, Περιφέρειες Δήμους και φορείς από όλη την Ελλάδα,
έχει ως στόχο την εισαγωγή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ανοιχτού υλικού και
λογισμικού και ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Περισσότερα »

New round of free web design courses from Co{de} + Create
(January 2020)
If you are between 18-30 years old and have some basic knowledge of coding and using
Web tools, then this course is for you! Co{de}+Create will help you take your skills to the
next level. WHO: Ages 18-30 can apply. Basic computer knowledge and understanding of
English is required, since all courses will be in English. WHEN: Three times a week
(weekdays) for 3 hours each day from January to March 2020. WHAT: Free advanced Web
design courses using open source software Περισσότερα »

Eναρκτήρια συνάντηση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση : 04/12 – Σεράφειο

Ανοιχτό Περιεχόμενο
• Ανακοίνωση

νικητών
Wiki Loves Monuments
2019

• Απολογισμός

της
ημερίδας «Ανοικτή
πρόσβαση για ποιον;
Δικαιοσύνη στην
ανοικτή πρόσβαση»

Πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος και ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), με την υποστήριξη του OGP Support Unit, σας προσκαλούν να
συμμετάσχετε στην εναρκτήρια συνάντηση για τη δημιουργία πλατφόρμας συνεργασίας
κοινωνίας πολιτών και κυβέρνησης για τη διαμόρφωση προτάσεων για τον εμπλουτισμό
και την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Aνοιχτή Διακυβέρνηση στις 4
Δεκεμβρίου 2019, στις 9.30 πμ στο Σεράφειο Συγκρότημα (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη,
3ος όροφος, Αθήνα). Περισσότερα »

• Δημιουργία

του
διαμερίσματος btrfs
root & subvolumes στο
openSUSE
12.1 –
Εγκατάσταση MATE
περιβάλλον

• FreeBSD

• Το

Ίδρυμα GNOME
εγκαινιάζει τον
εκπαιδευτικό
διαγωνισμό
προγραμματισμού
Προβολή των
πληροφοριών του
Linux συστήματός σας

Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ για τα ανοικτά δεδομένα με τη συμμετοχή
του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ)
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής του και της υλοποίησης
επιμορφωτικών δράσεων, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο “Ανοικτά Δεδομένα και GDPR”.
Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και προώθηση των ανοικτών δεδομένων για τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και υπερεθνικό
επίπεδο. Περισσότερα »

Εργαστήριο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δημόσιου
Τομέα

• Sysglance:

• Επίθεση

Man-in-the-

Middle
χρησιμοποιώντας ARP
Poisoning

Ανοιχτές τεχνολογίες στην
εκπαίδευση
• New

round of free web
design courses from
Co{de} + Create
(January 2020)

• 3ο

Συνέδριο MoodleMoot
στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

• Κάλεσμα

για εθελοντές
για το 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Moodlemoot:
28-29/11 ΑΠΘ
Κρήτης:
Hμέρα Επιστήμης &
Τεχνολογίας 2019

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας(GRNET) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το
πρόγραμμα ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης. , ξεκινούν ένα κύκλο εργαστηρίων σχεδιασμού για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα, υπό τον τίτλο “DigiGov Sessions”, με το πρώτο
workshop να πραγματοποιείται στις 5 Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα. Περισσότερα »

Απολογισμός της εκδήλωσης της Ευρωπαικής Επιτροπής
Open Source Beyond 2020 – Powering a Digital Europe
Για πρώτη φορά και ως κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DIGIT και της Γενικής Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων,
Περιεχομένου και Τεχνολογιών CONNECT , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε
εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα έρευνας σχετικά με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα
(OSS) και υλικού ανοιχτού κώδικα (Open Source Equipment – OSH). Περισσότερα »

Το Sarantaporo.gr στους φιναλίστ του European Broadband
Awards 2019!
Μια εξαιρετικά σημαντική διάκριση πέτυχε το ασύρματο κοινοτικό δίκτυο Sarantaporo.gr,
προκρινόμενο στους τρεις φιναλίστ του διαγωνισμού European Broadband Awards.
Αναγνωρίζοντας το σημαντικό αντίκτυπο του ασύρματου κοινοτικού δικτύου για τους
κατοίκους των χωριών της περιοχής Σαρανταπόρου, η επιτροπή προσκαλεί την ΑΜΚΕ
Sarantaporo.gr να παραβρεθεί στις Βρυξέλλες στις 2 του Δεκέμβρη, όπου θα
ανακοινωθούν οι νικητές. Περισσότερα »

• Πολυτεχνείο

Πρόσκληση για διαχείριση έργων

• Αποδιπλοποίηση

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) ενδιαφέρεται να
προσλάβει συνεργάτρια/τη για τη θέση διαχείριση έργων, πλήρους απασχόλησης.
Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός, σύνταξη προτάσεων και παρακολούθηση για έργα ανοιχτών
τεχνολογιών. Διοικητική υποστήριξη της δράσεων της ΕΕΛΛΑΚ και των μελών
της. Περισσότερα »

των
γραμμών ενός αρχείου

διατηρώντας τη σειρά
τους

OpenWiFi
• Το

Sarantaporo.gr στους
φιναλίστ του European
Broadband Awards
2019!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5ο ετήσιο συνέδριο ICT Security
World με την συμμετοχή του Οργανισμού Ανοιχτών
Τεχνολογιών
Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το 5ο ετήσιο συνέδριο ICT Security
World στο Ξενοδοχείο Τιτάνια με βασικό θεματικό άξονα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και
ΚυβερνοΑσφάλεια εν μέσω Cloud, Mobile Apps, 5G και Artificial Intelligence» όπου και
συμμετείχε μεγάλος αριθμός ομιλητών από όλο το εύρος της αγορά των επαγγελματιών
πληροφορικής και των ψηφιακών επικοινωνιών. Περισσότερα »

Έξυπνες Πόλεις
• «Ας

το κάνουμε μαζί! Η
συμμετοχή των
πολιτών σε τοπικό
επίπεδο» : Μια
εκδήλωση από το
δίκτυο Ευρωπαϊκών
πόλεων ΕUROCITIES

• Τι

συμβαίνει όταν οι
πόλεις και τα
πανεπιστήμια
συνεργάζονται για να
διαμορφώσουν τις
τοπικές πολιτικές;

Νέα μελέτη για τις υποδομές χωρικών δεδομένων στον
ψηφιακό μετασχηματισμό
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών(JRC) δημοσίευσε μια νέα μελέτη «Ο ρόλος των υποδομών
χωρικών δεδομένων στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης». Πρόκειται για
μια πρώτη απόπειρα εξέτασης του ρόλου που διαδραματίζουν οι υποδομές χωρικών
δεδομένων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος τους
στο μέλλον. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της δράσης ISA² ELISE. Περισσότερα »

Ξεκινάει το 1ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής Περιφερειών
Ελλάδος
Για πρώτη φορά φέτος διοργανώνεται το 1ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής Περιφερειών
Ελλάδος “Η Τέταρτη Ασυνέχεια”. Το συνέδριο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας
Κρήτης και θα διεξαχθεί μεταξύ 28 και 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Galaxy στην
πόλη του Ηρακλείου. Όπως έχει ανακοινωθεί θα συμμετέχουν οι διευθύνσεις
πληροφορικής από όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Περισσότερα »

Διαγωνισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών
• Παρουσίαση

Aνοιχτά δεδομένα μετακινήσεων και μεταφορών από το
European Data Portal

• Σεμινάριο

Τα ανοικτά δεδομένα μετακινήσεων και μεταφορών είναι ένας από τους πιο συχνά
χρησιμοποιούμενους τομείς δεδομένων του European Data Portal και είναι ένας από τους
πέντε θεματικούς τομείς δεδομένων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) θεωρεί ότι έχουν τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο. Οι πέντε θεματικοί τομείς δεδομένων είναι σύνολα δεδομένων τα
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να έχουν την υψηλότερη ζήτηση σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερα »

του
Διαγωνισμού Ανοιχτών
Τεχνολογιών στην
Καστοριά στις 23/11
στο Ηράκλειο,
21/11, για
εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης: «Η
εισαγωγή της
εκπαιδευτικής
ρομποτικής και του
STEM στην
εκπαιδευτική
διαδικασία με Arduino»

Στην Κίνα η πρώτη ψηφιακή δικτατορία

Την πρώτη ψηφιακή δικτατορία ετοιμάζεται να θέσει σε
εφαρμογή η Κίνα από το 2020. Με τη βοήθεια της βιντεοεπιτήρησης και τους σαρωτές
αναγνώρισης προσώπων, θα επιτηρεί λεπτό προς λεπτό, κάθε έναν από τα 1,5

• Ημερίδα

«Εκπαιδευτική
Ρομποτική με ανοιχτές
τεχνολογίες» στην
Καβάλα – Σάββατο 16
Νοεμβρίου 2019 11:00
π.μ

δισεκατομμύρια πολίτες της. Το πρόγραμμα ονομάζεται «κοινωνική πίστωση» και
εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε 40 πόλεις της αχανούς χώρας. Επί της ουσίας είναι ένας
μαζικός έλεγχος των πολιτών, σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια της τεχνητής
νοημοσύνης. Περισσότερα »

Ένας οδικός χάρτης για μια δίκαιη οικονομία δεδομένων,
προσφέρει ένα νέο θεμέλιο για την αειφόρο ανάπτυξη της
Ευρώπης.

Ομάδες Εργασίας
Ανοιχτής Διακυβέρνησης
• Διαφθορά

και
αυθαιρεσία:
Απογοητευτικά τα
αποτελέσματα για το
κράτος δικαίου στην
Ελλάδα από το
Ευρωβαρόμετρο
της
εκδήλωσης της
Ευρωπαικής
Επιτροπής Open
Source Beyond 2020 –
Powering a Digital
Europe

Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και η
οικονομία της πλατφόρμας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της
ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη θα
μπορούσε να οικοδομήσει ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο για μια οικονομία δεδομένων
βασισμένο στην ορθή χρήση των δεδομένων, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση
πολιτικής που εξέδωσε το Συμβούλιο της Λισαβόνας και η Sitra. Περισσότερα »

• Απολογισμός

• Eναρκτήρια

συνάντηση
για την εφαρμογή του
Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την
Ανοιχτή Διακυβέρνηση
: 04/12 – Σεράφειο

Διαφθορά και αυθαιρεσία: Απογοητευτικά τα αποτελέσματα για
το κράτος δικαίου στην Ελλάδα από το Ευρωβαρόμετρο

Μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έρευνα αναφορικά με τις
απόψεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων για το Κράτος Δικαίου, την ισότητα των πολιτών
έναντι του νόμου, τη διάκριση εξουσιών, τη διαφθορά και τη λειτουργία των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωβαρόμετρο). Σε
γενικές γραμμές, οι Έλληνες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις αναφορικά με τη
δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Περισσότερα »

• Ξεκινάει

το 1ο Ετήσιο
Συνέδριο
Πληροφορικής
Περιφερειών Ελλάδος

• Εργαστήριο

για τον

Ψηφιακό
Μετασχηματισμό του
Δημόσιου Τομέα
• OpenGovMonitor:

Eναρκτήρια συνάντηση

•

Όλα τα ενημερωτικά δελτία

για την εφαρμογή του
Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την
Ανοιχτή Διακυβέρνηση
– 04/12
• Διεθνές

συνέδριο στην
Αθήνα:
παραπληροφόρηση και
Τεχνητή Νοημοσύνη
15/11

• Ημερίδα

«Μεθοδολογία
Διαχείρισης Έργων
PM2» 11/11 στο
ΕΚΔΔΑ

• Ένας

οδικός χάρτης για
μια δίκαιη οικονομία
δεδομένων, προσφέρει
ένα νέο θεμέλιο για την
αειφόρο ανάπτυξη της
Ευρώπης.

• Ψηφιακή

κυβέρνηση:
Συνδημιουργία
καινοτόμων δημόσιων
υπηρεσιών για τους
πολίτες και τις
επιχειρήσεις

Ανοιχτών Δεδομένων
• Ημερίδα

του ΕΚΔΔΑ για
τα ανοικτά δεδομένα
με τη συμμετοχή του
Οργανισμού Ανοικτών
Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ)

• Νέα

μελέτη για τις
υποδομές χωρικών
δεδομένων στον
ψηφιακό
μετασχηματισμό

•Ο

Καναδάς δοκιμάζει ένα
ηλεκτρονικό
αποθετήριο ανοιχτών

δεδομένων, ανοιχτού
κώδικα και ανοιχτών
προτύπων
• Ημέρα

Ανοιχτών
Δεδομένων 2020:
Σάββατο 7 Μαρτίου

• Aνοιχτά

δεδομένα
μετακινήσεων και
μεταφορών από το
European Data Portal

• Κάλεσμα

Εθελοντών για
τη συνάντηση του
MyData Athens – 1315/11/2019

Για τα Ανοιχτά πρότυπα
και Άδειες
• Δικτυακή

ουδετερότητα:
Tι είναι και πόσο μας
αφορά;

Για το Ανοιχτό hardware
και τα Ασύρματα δίκτυα
• Sipeed

Longan Nano a
32bit RISC-V based
MCU

Για την Ασφάλεια και την
Ιδιωτικότητα
• Μήπως

τελικά έχουμε
κάτι να κρύψουμε;

• Στην

Κίνα η πρώτη
ψηφιακή δικτατορία

• Μιντιακή

ικανότητα
εναντίον
χειραγώγησης. Τι
μπορούν να κάνουν οι

βιβλιοθήκες κατά των
ψευδών ειδήσεων;
• Ολοκληρώθηκε

με
επιτυχία το 5ο ετήσιο
συνέδριο ICT Security
World με την
συμμετοχή του
Οργανισμού Ανοιχτών
Τεχνολογιών

• 5ο

Συνέδριο ICT Security
World: «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός και
Κυβερνοασφάλεια» –
14/11/2019

• Κρυφά

μάτια στη
διαδικτυακή μας
περιήγηση

Για το Ανοιχτό Λογισμικό
• Ξεκινάει

αύριο στο ΑΠΘ
το MoodleMoot Greece
2019 #MootGR19

• Το

Πολεμικό ναυτικό του
Ηνωμένου Βασιλείου
δημοσίευσε ένα
εργαλείο ανοιχτού
κώδικα για την
ανάπτυξη εφαρμογών

• Στις

28/11 το QtGreece –
λίγες οι διαθέσιμες
θέσεις

• GRNOG

(Greek Network
Operators Group),
στην Αθήνα στις 6
Δεκεμβρίου 2019

• Open

Source Beyond
2020: Ένα εργαστήριο
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το

μέλλον του Ανοιχτού
κώδικα στην Ευρώπη
• Απολογισμός

του 1ου
WordPress meetup
Patras

• GNU

Health: 10 χρόνια
ελευθερίας και
ισότητας στην
υγειονομική περίθαλψη

Για το Ανοιχτό
Περιεχόμενο στην
εκπαίδευση
• To

MoodleMoot19 στο
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 28-29
Νοεμβρίου

Οι εκδηλώσεις του μήνα
• 1η
• 2η
• 3η
• 4η

εβδομάδα
εβδομάδα
εβδομάδα
εβδομάδα
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