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Αρ. Πρωτ. 215/ΔΣ

Προς: Πρόεδρο ΔΣ ΑμΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου, ΑΙΓΕΑΣ, κ. Μαρίνα 
Μαρτίνου

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή για δωρεά προς ενίσχυση του Εργαστηρίου 
Ανοιχτών Τεχνολογιών Σύρου

Αξιότιμη κυρία Μαρτίνου, 

Εκ μέρους του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών — ΕΕΛΛΑΚ (www.ellak.gr) θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε  την  Αστική  Μη  Κερδοσκοπική  Εταιρία  Πολιτιστικού  και

Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ για την  ανταπόκριση  στο  κάλεσμά μας  για  ενίσχυση  του

Εργαστηρίου Ανοιχτών Τεχνολογιών (Open Lab) Σύρου, δωρίζοντας εξοπλισμό ύψους 4.208) Σύρου, δωρίζοντας εξοπλισμό ύψους 4.208

ευρώ ως εξής: 

• 8 laptops

• 1 3D Printer & αναλώσιμα

• 10 κιτ ρομποτικής

• 1 Raspb) Σύρου, δωρίζοντας εξοπλισμό ύψους 4.208erry Pi 4 Model B

• 8 GPIO Extension Board Raspb) Σύρου, δωρίζοντας εξοπλισμό ύψους 4.208erry Pi

• 1 Access Point

• Διάφορα υποστηρικτικά μικροϋλικά
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Η  συνεισφορά  σας  και  η  υποστήριξή  σας  στις  δράσεις  του  Εργαστηρίου  είναι  ιδιαίτερα

σημαντική  καθώς  ενδυναμώνει  την  προσπάθειά  μας  για  την  προώθηση  του  Λογισμικού

Ανοιχτού  Κώδικα  και  των  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης  και  της

καινοτομίας  και  ενισχύει  σημαντικά  και  ουσιαστικά  την  ανάπτυξη  των  νέων  και  ανοιχτών

τεχνολογιών  στην  τοπική  κοινωνία  της  Σύρου.  Πιστεύουμε  ότι  πολύ  σύντομα,  μετά  την

πανδημία, οι μαθητές, οι επαγγελματίες αλλά και όλη η κοινωνία της Σύρου θα δουν άμεσα

αποτελέσματα. Μέσα από τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στο Open Lab) Σύρου, δωρίζοντας εξοπλισμό ύψους 4.208

Σύρου, θα ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την αξιοποίηση των ανοιχτών

τεχνολογιών  και  της  εκπαιδευτικής  ρομποτικής  αλλά  και  την  αξιοποίηση  των  ανοιχτών

τεχνολογιών και του 3D printing από τους επαγγελματίες του νησιού.

Μελλοντικά,  θα  χαρούμε  να  σας  ενημερώσουμε  για  τις  δράσεις  που  υλοποιούνται  από  το

Εργαστήριο  Ανοιχτών  Τεχνολογιών,  για  τις  ομάδες  που  εμπλέκονται  (μαθητές,  εθελοντές,

εκπαιδευτικοί)  καθώς και  για  τον  θετικό αντίκτυπο  της  λειτουργίας  του εργαστηρίου  στη

Σύρο.

                    Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Διομήδης Σπινέλλης
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