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Περίληψη
Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να ενημερώσει το
ακροατήριό μας σχετικά με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
μας, την τρέχουσα κατάσταση του και τα στρατηγικά σχέδια
για το μέλλον


Το όραμα, η αποστολή και ο σκοπός μας
 Διαδρομή προς το όραμά μας
 Στρατηγική και εκτέλεση
 Δομή
 Πώς δουλεύουμε
 Τι κάνουμε
 Ποιοι είμαστε
 Εκτελεστικό Συμβούλιο (ΕΣ)
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Όραμα, Αποστολή & Σκοπός
Όραμα
Το όραμά μας είναι να προωθήσουμε τον Ελληνικό πολιτισμό και να δημιουργήσουμε
ένα δίκτυο μεταξύ των Ελλήνων, των Φιλελλήνων και των Ελληνικών πολιτιστικών
οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Αποστολή και Σκοπός
Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε στο Διαδίκτυο μια υγιή, καλά οργανωμένη,
χρήσιμη και ιδιαίτερα ορατή παρουσία του Ελληνισμού, παρέχοντας τα μέσα για τη
διάδοση πληροφοριών για τον Ελληνισμό και την παροχή δωρεάν ηλεκτρονικών
υπηρεσιών σε άλλους Ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και έργα που
εστιάζουν σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές.
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Διαδρομή προς το όραμά μας
Στρατηγικοί οδηγοί για την ηγεσία μας
Να κερδίσουμε τις καρδιές και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και Φιλελλήνων, καθιστώντας
το ΕΗΚ σημείο αναφοράς για την προώθηση μέσω διαδικτύου του Ελληνικού πολιτισμού και της
Ελληνικής κουλτούρας.
Επικέντρωση στις βασικές υπηρεσίες μας, ήτοι:
o Υποστήριξη έργων που προάγουν τον Ελληνικό πολιτισμό και κουλτούρα
o Συγκέντρωση αρχείων και πηγών διαδικτύου που σχετίζονται με τον Ελληνικό πολιτισμό και
κουλτούρα
o Να υπηρετούμε ως κόμβος επικοινωνίας για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο
o Να παρέχουμε ‘στέγη’ στο Διαδίκτυο για την ανάπτυξη σχετικών πολιτιστικών έργων
o Να λειτουργούμε ως σύνδεσμος μεταξύ Ελλάδας και Διασποράς μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
συζήτησης
o Να υπηρετούμε ως μια καθολική ηλεκτρονική πύλη για τον Ελληνικό πολιτισμό και κουλτούρα
Να επεκτείνουμε την παρουσία μας στα Κοινωνικά ΜΜΕ, μένοντας επίκαιροι στις τάσεις και τις
προτιμήσεις των μελών μας και του κοινού γενικότερα.
Διεύρυνση της βάσης μελών μας ώστε να αυξηθεί η ομάδα εθελοντών μας και οι δωρεές που
χρηματοδοτούν τα έργα μας.
Πρόγραμμα Υποτροφιών για σπουδαστές που εξέχουν στις ελληνικές σπουδές.
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Στρατηγική και Εκτέλεση
Στρατηγικές Περιοχές

1
2
3

Ενίσχυση της Βάσης

Διεύρυνση της
κάλυψης και αύξηση
προσφοράς
Εκμαίευση της
αλυσίδας αξίας

Εκτέλεση (σε εξέλιξη)
Συμμετοχή της ομάδας ηγεσίας μας για τη δημιουργία μεθοδολογιών για την
εφαρμογή της στρατηγικής
Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των μελών στη λειτουργία του οργανισμού
μας
Επέκταση της παρουσίας και έκθεσης μέσω των κοινωνικών μέσων
Προώθηση της δικτύωσης και αλληλεπίδρασης των μελών

Βελτίωση της παρουσίας στο διαδίκτυο μέσω του επανασχεδιασμού και της
σωστής συντήρησης των ιστοσελίδων μας
Επικοινωνία με μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη δημοσίευση των έργων μας
Επιτάχυνση της διάδοσης της ταυτότητάς μας
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Βελτίωση υποδομής
& προσφερόμενες
υπηρεσίες

Τεχνικές βελτιώσεις στους διακομιστές μας και στο λογισμικό
Διεύρυνση & ανάπτυξη της προσφοράς υπηρεσιών μας (wiki, πίνακες
ανακοινώσεων, φόρουμ συζητήσεων, blogs)
Αναζήτηση συνεργασιών με άλλες οργανώσεις με παρόμοιο όραμα
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Ανάπτυξη εργασιών

Αναζήτηση εθελοντών και διεύρυνση ενεργής συμμετοχής των μελών
Καθιέρωση τριμηνιαίων εκδόσεων ενημερωτικού δελτίου και υλικού δημ. σχέσεων
Ενεργή συμμετοχή των μελών μας σε συγκέντρωση δωρεών
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Διατήρηση της
ανεξαρτησία μας

Σύνταξη αιτήσεων επιδότησης και αναζήτηση χρηματοδότησης από ιδρύματα για
την υποστήριξη της αποστολής μας
Συνέχιση της εστίασης μας στην Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση.
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Δομή ΕΗΚ
Hellenic Electronic Center (HEC) www.greece.org
Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο (ΕΗΚ) www.ehk.gr

A

Ποιός

Διευθυντές
και
Εκτελεστικό
Συμβούλιο
Υπηρεσίες

B

Τι

Ελληνικά πρότζεκτ
Φόρουμ συζητήσεων & λίστες επ/νίας

A

Πώς

Μέλη
Συνεργάτες (Οργανισμοί & Σύλλογοι)
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Πώς να συμμετάσχετε - Εθελοντισμός & Δωρεές
Είμαστε 100% εθελοντές (άνευ αμοιβής)
 Καλωσορίζουμε πάντα εθελοντές να παρέχουν
οποιαδήποτε βοήθεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
τους.

Χρηματοδοτούμαστε από:
 Δωρεές από μέλη & ιδρύματα
 Όχι από κυβέρνηση
 Όχι από διαφημίσεις

Δαπάνες:
 Οργάνωση και χρηματοδότηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων
 Ενίσχυση άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Δωρεά

Εθελοντισμός

 Υποτροφίες
 Δωρεές
 Διακομιστές, υλικό και λογισμικό

Η δωρεά σας εκτιμάται  http://www.greece.org/hec/donate/
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Τι προσφέρουμε
Υπηρεσίες
Φόρουμ
συζητήσεων
& λίστες
επ/νίας

Ελληνικά
πρότζεκτ

• Υπηρεσίες ιστοσελίδων / Web Hosting Services – Websites & Blogs [Link]
• HEC Wiki (HECpedia project under development) [Link]

• Λίστα Action List
• Φόρουμ Ελλήνων Καθηγητών και Διδακτόρων
• Άλλες με σύνολο συνδρομητών 184,683 (κατά τον Νοε 2013)

• Μητρώο των έργων μας [Link]
• Επανορθώσεις Β' ΠΠ (WWII War Reparations) [Link]
• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα μαρμάρα του Παρθενώνα [Link]
• Επιστημονικό Blog (HEC Scholars Blog) [Link]
• Πανελλήνιο πολιτιστικό γεγονός στη Θράκη [Link]
• Μακεδονία [Link]
• Blue Skies - Think-tank of Hellenic Minds [Link]
• Κλασικοί Ολυμπιακοί - Η αναβίωση των Κλασικών Ολυμπιακών Αγώνων
στην Ολυμπία [Link]
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Εκτελεστικό Συμβούλιο ΕΗΚ - Ποιοι Είμαστε

Thanos Voudouris

Anna Lawless

Stelios Manias

Eleni Bomis

Fotini Vasileiou

BSc, MSc IT
HEC co-founder,
Director,
IT Architect
Washington DC

Director
IT Specialist
Educator
UK

EC Member
IT Professional
Florida, USA

EC Member
Greek & French
Literature
Montreal, Canada

EC Member
Graphics Designer,
Marketing & PR
Samos, Greece

Nico Michael

Mario Chinas

Terry Dritsas

Gus Stamatis

EC Member
IT Professional
Johannesburg, SA

Athanasios D.
Sarantopoulos

EC Member
Banker
Larnaca, Cyprus

EC Member
Electrical Engineer
California, USA

EC Member
IT Professional
Agrinio, Greece

MBA, PhD
EC Member
Electrical Engineer
Athens, Greece
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Ποιοι Είμαστε (συνέχεια)
Thanos Voudouris, BSc, MSc IT, was born and raised in Athens, Greece. He continued his studies in USA obtaining a graduate degree in Computer Sciences at University of Maryland. His
career spans with works in various projects including satellite communications at NASA, nuclear submarine communication systems at Applied Physics Lab (APL), naval aircraft simulators, and
enterprise system architectures. He is currently a consultant on Enterprise IT Architectures working in highly visible and complex systems. Since early 1990s with the advent of the Internet,
Thanos has been working as a volunteer on many Hellenic cultural projects. He is one of the co-founders and directors of Hellenic Electronic Center.
Anna Lawless was born in the UK, fourth generation Diaspora. Degree in Life Sciences, OU and Reading Universities UK, post-graduate diploma in Electronic Engineering, University of
Surrey, certificates in addiction and counselling, quality control, qualified to teach adults to UK and EU educational standards specializing in IT, English and Math. She worked on contract to
military preparing young adults for university entrance. Lived in Greece in 1990s, was Office Manager, electro-mechanical and electronics engineer plus IT admin. Was prototype and
production testing and repair of military electronics plus running company IT system.
Stelios Manias was born in North Greece, finished high school and then went for studies in Switzerland and Germany, off course traveled all over Europe. Graduated with a degree in
Business Management worked for couple of years and then it was time for a different continent. (The earth is to small now days) America was the place to be for a technology related fields
and this is what I did. Got another degree and for the last 20 years I am working as an Information Technology Consultant in USA. Vacationing in Greece every year is must, the most
beautiful place on earth.
Helen Bomis, from Montreal, Quebec-Canada, studied Greek at McGill University with Dr. Anne Farmakides (1980), while also studying French for the same degree, then continuing for a
Teaching Diploma and the qualifying Teaching License (1985). Returning to her studies, Helen obtained a Law Certificate from Université de Montréal (1996) and continued at UQAM for a law
degree (LLB 2001). Fluent in 3 languages, Helen has worked on HEC projects and other sources.
Fotini Vasileiou was born and raised in Samos. She studied Graphic Design and Desktop Publishing in Athens and continue her education obtaining her degree in Web design from Algonquin
College in Ottawa and her Masters in Web Mastering from CNAM (Business Master Programs in European Standards). She has also certificates and diplomas in Marketing, Public Relations,
Quality Assurance Systems and Restoration of Historical Documents and Images. She is currently studying Economics & Management in Tourism - expected diploma in 2015. She has lived in
Cyprus, USA and Canada and she has worked as Marketing Manager, Sales Manager, Marketing & Creative Director in several companies.
Nico Michael lives in South Africa. He is an IT professional with extended knowledge on website operations, security and control.
Marios Chinas (pronounced Shinas) was born in the UK and during his childhood lived in the UK, Greece, and Cyprus. After completing his military service he continued his studies gaining a
Bachelor in Business Administration and a Masters in Corporate Strategy and Governance. Mario then embarked on a career in Banking, initially in the UK before moving to Cyprus. A strong
believer in continuous learning, he has also qualified as an accountant and more recently concluded an MBA. Mario has been an active volunteer from his teenage years, especially regarding
the Cyprus problem.
Terry Dritsas was born and raised in Aigion, Achaias, Greece. He served in the armed forces of the Greek army and then he joined the merchant marines as Electrician of a tanker ship. Terry
moved to California and expanded his education obtaining a degree in Electrical Engineering, as well as a California contractor’s state license. He worked on numerous projects, from house
wiring to Nuclear, Solar, and Electrical Power Plants. Terry is an active participant in the Hellenic community in his area and also participated in the 1st Pan-Hellenic Gathering in Thrace.
Gus Stamatis was born and raised in Agrinio, Greece. In 1988, he moved to the USA where he studied Computer Science at the University of North Carolina in Charlotte. He has worked for
many years in the private sector for a number of businesses both in management positions and as an owner. He has been following HEC since its inception. He is one of the original members
of the HELLAS LIST dating back in early 90's. He has been involved in the sales of Business-Class Computer Hardware for many years. He is an Information Technology Specialist with
background in Web Development and Social Media Technologies.
Athanasios D. Sarantopoulos, MBA, PhD was born and raised in Tripoli, Greece and educated in USA. He is an active member of the Greek community of Diaspora and a strong HEC
supporter since the beginning of HEC in 1995. He is an Electrical Engineer with teaching and research experience in Systems Analysis, Simulation, and Control. Designed, implemented, and
managed Practical Training Program at Hellenic National Meteorological Service. International nonprofit organizations business consultant. Proficient in Social media for Marketing strategy
development. Proven networking, communications, and customer support skills.
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