
Τρίτη  16 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εισαγωγικά μαθήματα στο διαδίκτυο για ηλικίες 55+ από τον Δήμο Αθηναίων και τον
Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο  συνεργασίας που έχει με το  Δήμο

Αθηναίων και σε συνεργασία με τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνουν Εισαγωγικά

Μαθήματα στο Διαδίκτυο για τα μέλη των Λεσχών Φιλίας του δήμου, στο Open Lab του Σεραφείου

(Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, Αθήνα). Τα πρώτα μαθήματα ξεκινούν σήμερα Τρίτη 16/04 και αύριο

Τετάρτη 17/04 και θα συνεχιστούν μέχρι το καλοκαίρι.

Μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

• Τι είναι το Ιντερνετ 

• Πώς αναζητούν πληροφορίες στο Ίντερνετ

• Πώς δημιουργούν και χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

• Πού  βρίσκουν  και  πώς  χρησιμοποιούν  τις  διαδικτυακές  υπηρεσίες  του  Δήμου

Αθήνας και τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες Δημόσιου.

Ακόμα, με στόχο την αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου από τους δημότες της 3ης ηλικίας,

ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), το Δίκτυο Πολιτών ΣυνΑθηνά και ο Hellug, σε

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων ξεκίνησαν την δράση “Donate your Computer”. Στόχος αυτήςDonate your Computer”. Στόχος αυτής

της δράσης είναι η συγκέντρωση παλαιών υπολογιστών, τελευταίας 10ετίας, η αναβάθμισή τους με

Ελεύθερο  Λογισμικό,  και  η  δωρεάν  διάθεσή  τους  στις Λέσχες  Φιλίας του  Δήμου  Αθηναίων.

Περισσότερα για την Δράση μπορείτε να διαβάσετε στο https://go.eellak.gr/donate 
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__________________________________________________________________

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

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr
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