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Θέμα: Συνεργασία για την εθελοντική Δράση Αναδιανομής Υπολογιστών για τις 
ανάγκες της τηλεκπαίδευσης

Αξιότιμε κ. Χαλκιαδάκη,

Επικοινωνούμε  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  (ΕΕΛΛΑΚ) σχετικά  με  την

επικείμενη συνεργασία μας για την εθελοντική Δράση Αναδιανομής Υπολογιστών για τις

ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Πριν  απ’  όλα,  θέλουμε  να  σας  ευχαριστήσουμε  θερμά  και  να  σας  συγχαρούμε  για  την

πρωτοβουλία σας να δηλώσετε συμμετοχή στη δράση. Η δράση είναι καθαρά εθελοντική –

από τον ίδιο το συντονισμό της δράσης έως τη δωρεά και διαμόρφωση των υπολογιστών –

θεωρούμε  τη  συνεισφορά  των  εθελοντών  που  συμμετέχουν  κομβικής  σημασίας  για  την

υλοποίηση της δράσης.

Επικοινωνούμε σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχατε με τον συντονιστή της Κρήτης για

τη δράση, κο. Βασίλη Ορφανάκη, σχετικά με τη συνεργασία μας, με τη δημιουργία σημείων

συγκέντρωσης των υπολογιστών “drop-off-points” σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρουςdrop-off-points” σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους” σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους

καταστημάτων του δικτύου σας. Η συνεργασία μας αυτή, δίνει τη δυνατότητα κάλυψης της
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περιφέρειας Κρήτης με διακίνηση εξοπλισμού από τη Σητεία έως τα Χανιά. Πρακτικά, αυτό

σημαίνει ότι μαθητές που έχουν ανάγκη από υπολογιστή για την τηλεκπαίδευση, θα έχουν τη

δυνατότητα να τον προμηθευτούν χωρίς να αποκλείονται λόγω απομακρυσμένης τοποθεσίας.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι ξεκινάμε την υλοποίηση της δράσης από την

Κρήτη με τέτοιες δυνατότητες και  οργάνωση και φιλοδοξούμε, το μοντέλο της Κρήτης να

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της δράσης πανελλαδικά ως βέλτιστη πρακτική.

Όσον αφορά τα στοιχεία που χρειάζεστε προκειμένου να ξεκινήσει η δράση και έχουν να κάνουν

με τη διαμόρφωση των drop-ponts” σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στα καταστήματά σας, σας πληροφορούμε για τα εξής:

- Τίτλος της δράσης: Αναδιανομή υπολογιστών για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης

- Λογότυπο της δράσης: Το λογότυπο είναι έτοιμο και θα σας το αποστείλουμε εγκαίρως.

- Σχετικά με τη σύντομη περιγραφή της δράσης για ενημέρωση του κοινού: Θα παραθέσουμε

σχετικές  πληροφορίες  σε  περίπτωση  που  τυπωθεί  ενημερωτικό  υλικό  κι  επίσης,  έχουμε

δημιουργήσει μια ενημερωτική ιστοσελίδα η οποία θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για τη

δράση, τη συντονιστική ομάδα και, βέβαια, τη συνεργασία μας.

Τέλος, η συνεργασία μας θα κοινοποιηθεί στον κεντρικό ιστότοπο της κοινότητας της ΕΕΛΛΑΚ

(https” σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους://ellak.gr/)  ο  οποίος  έχει  πάνω  από  10.000  καθημερινούς  αναγνώστες.  Επίσης,  θα

δημοσιευθεί στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων της ΕΕΛΛΑΚ οι οποίοι έχουν πάνω από

30.000 επαφές καθώς και στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (news” σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρουςletter) το οποίο αποστέλλεται

σε περίπου 60.000 αποδέκτες και θα δημοσιευθεί Δελτίο Τύπου.

Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  για  επικοινωνία  σχετικά  με  τον  περαιτέρω  συντονισμό  και  τη

συνεργασία μας.

                    Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Διομήδης Σπινέλλης
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