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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ασύρματα Δίκτυα Ανοιχτής Πρόσβασης
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των
δράσεων της για ανοιχτή πρόσβαση αξιοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες Ανοιχτού
Λογισμικού, απεύθυνε κάλεσμα μέσα από το www.ellak.gr σε φορείς και κοινότητες, να
καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ασύρματων
σημείων πρόσβασης στο ίντερνετ( wifi hot spots ).
Η Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ διάθεσε ασύρματους δρομολογητές εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου(Open-Mesh routers) σε όλες τις τεκμηριωμένες προτάσεις. Μέσα από αυτή τη δράση
η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς και εθελοντές στοχεύει στο να
βελτιωθεί η δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πλατείες ή πεζόδρομους,
και σε δημόσιους χώρους όπως μια παραλία ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή που
προσφέρεται για τη δημιουργία ενός τοπικού ασύρματου σημείου πρόσβασης (wifi hot spot).
Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή των προτάσεων ήταν η ύπαρξη εθελοντών που
αναλαμβάνουν να εγκαταστήσουν, να λειτουργήσουν και να προωθήσουν την χρήση
του wifi hot spot καθώς και η διαθεσιμότητα μόνιμης σύνδεσης στο ιντερνέτ.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν θετικά και υπέβαλαν προτάσεις 38 φορείς και κοινότητες,
αναλυτικός πίνακας των προτάσεων είναι διαθέσιμος στο http://ellak.gr/index.php?
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:openmesh .
Μέχρι τώρα 5 από τους φορείς έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση της πρότασής τους και
άλλοι 11 έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση έχοντας εγκαταστήσει ένα μέρος των δρομολογητών.
Η διάθεση των “Open-Mesh Routers” από την ΕΕΛ/ΛΑΚ για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί
συνεχίζεται ώστε να υλοποιηθούν όλες οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί, έως σήμερα
έχουν παραχωρηθεί 409 δρομολογητές.
Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε πρόταση αλλά και τον βαθμό υλοποίησης της
μπορείτε να βρείτε στο http://www.openwifi.gr/ .

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά
Ιδρύματα. Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να
συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού
Περιεχομένου 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 το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη
χρήσης του.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

