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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΈΣ υποστηρίζοντας το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ υποστηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας που οργανώνουν οι κοινότητες επαγγελματιών πληροφορικής 

Ελλάδος.  Για πρώτη φορά οι κοινότητες επαγγελματιών πληροφορικής Ελλάδος, συσπειρώνονται 

για ένα πολύ σημαντικό σκοπό αυτές τις γιορτές. 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ   στο πολύτιμο έργο που 

επιτελεί, ενώ μέρος του ποσού θα διατεθεί για την αναβάθμιση του κέντρου ελέγχου επικοινωνίας 

του XAMOΓΕΛΟΥ, με σκοπό την άμεση και ασφαλή ανταπόκρισή του στα εισερχόμενα περιστατικά.

Μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτές τις γιορτινές ημέρες, στέλνοντας με ένα απλό SMS την 

λέξη ITGR και στέλνοντάς το στο 19810  (χρέωση 2,48€ με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 

12%, 15%, 18% ή 20% βάσει ύψους λογαριασμού ανά SMS).

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

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

                                        

http://hamogelo.gr/
https://eellak.ellak.gr/i-eteria-eleftherou-logismikoulogismikou-anichtou-kodikaeellak/


Institute (opendatainstitute.org), και 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

                                        


