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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, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια τη δράση openwifi.gr. Η δράση ξεκίνησε 
έπειτα από κάλεσμα που απεύθυνε η ΕΕΛ/ΛΑΚ 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. 

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι  ότι μέχρι σήμερα να έχουν εγκατασταθεί  40 
ασύρματα δίκτυα με 545 σημεία πρόσβασης.  Ο αριθμός των δικτύων και των σημείων 
πρόσβασης  συνεχίζει  να  αυξάνεται  καθημερινά  προσφέροντας  ελεύθερη  πρόσβαση  στο 
διαδίκτυο σε περισσότερους πολίτες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τη  δράση  αλλά  και  για  το  κάθε  ενεργό  ασύρματο  δίκτυο 
μπορείτε να βρείτε στο http://www.openwifi.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.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271,   info   at   ellak.gr  
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