11 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα με θέμα
“Ασύρματα κοινοτικά δίκτυα Sarantaporo.gr Σύγχρονες υποδομές από πολίτες για πολίτες”
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για ανοιχτές υποδομές σε συνεργασία με την
ομάδα Sarantaporo.gr (www.sarantaporo.gr) διοργανώνουν ημερίδα την Κυριακή 21
Ιουλίου στο Παντελοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Σαρανταπόρου με θέμα “Ασύρματα
κοινοτικά δίκτυα Sarantaporo.gr - Σύγχρονες υποδομές από πολίτες για πολίτες”.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση για το πως σχεδιάζεται, υλοποιείται και λειτουργεί ένα
ασύρματο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο με βάση την εμπειρία της ομάδας
Sarantaporo.gr η οποία πραγματοποίησε την ασύρματη δικτύωση 15 χωριών της ευρύτερης
περιοχή του Σαρανταπόρου στο πλαίσιο της δράσης Open WiFi (openwifi.gr) της ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Επίσης θα παρουσιαστεί η πρόταση της ομάδας για την περαιτέρω ανάπτυξη των
ασύρματων δικτύων της περιοχής και θα γίνει προσπάθεια για μεγαλύτερη κινητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας με στόχο τη συγκρότηση ομάδων υποστήριξης σε κάθε χωριό
όπου έχει εγκατασταθεί ασύρματο δίκτυο. Οι ομάδες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να
εκπαιδευτούν και σε συνεργασία με την ομάδα Sarantaporo.gr θα έχουν την ευθύνη
συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου του χωριού τους. Παράλληλα θα διερευνηθούν τρόποι
συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς ώστε να “αγκαλιάσουν” αυτή την προσπάθεια και να
την στηρίξουν για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Η ημερίδα απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους (χρήστες των δικτύων,
εκπροσώπους τοπικών φορέων και συλλόγων, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής
κοινότητας, άλλες κοινότητες ασύρματων δικτύων) και είναι μία ευκαιρία για από
κοντά γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών όλων όσων έχουν εμπλακεί
στην υλοποίηση ασύρματων δικτύων στα πλαίσια της δράσης Open WiFi.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι
διαθέσιμο στο www.ellak.gr.
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ 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 τις
ανοιχτές τεχνολογίες. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA.
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