
                                                                      

 

Ηµερίδα 

"Προηγµένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Αθήνας" 

Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) σας προσκαλεί στην ηµερίδα µε τίτλο "Προηγµένες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες της Αθήνας" που διοργανώνει την Πέµπτη 28 
Φεβρουαρίου 2008, ώρα 09:00 στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο "Λ.Ζέρβας"), 
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα. Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του 
εορτασµού των 50 χρόνων λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ), σε 
συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών.  
 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες (µαθητές, φοιτητές, ερευνητές, 
πανεπιστηµιακούς, επαγγελµατίες, στελέχη βιβλιοθηκών, κ.ά.) που επιθυµούν να 
ενηµερωθούν για τα οφέλη της ευρυζωνικότητας. Θα γίνει παρουσίαση των σηµείων 
ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης που λειτουργούν στην Αθήνα (ΕΙΕ, Πλατεία 
Συντάγµατος, Θησείο και Πλατεία Κοτζιά) και των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
ευρυζωνικότητα στην καθηµερινή ζωή: στην επικοινωνία, την ενηµέρωση, την 
εκπαίδευση, την εργασία, την επιχειρηµατικότητα, τη διακυβέρνηση, την ψυχαγωγία, την 
επιστηµονική έρευνα.  
 
Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών "ανοίγει" τις πόρτες του στο ευρύ κοινό και λειτουργεί, στον 
ισόγειο χώρο, ως τόπος συνάντησης και εργασίας για ερευνητές, επιστήµονες, φοιτητές 
και µαθητές, παρέχοντας δωρεάν ασύρµατη ευρυζωνική σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και 
προηγµένες υπηρεσίες πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόµενο επιστήµης και τεχνολογίας. 
Για όλο το 2008, έτος εορτασµού των 50 χρόνων του ΕΙΕ, θα παρέχεται ελεύθερη 
πρόσβαση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης.  
 
Σηµειώνεται ότι το δηµόσιο ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο (Wi-Fi HotSpot) του ΕΙΕ 
λειτουργεί όλη την ηµέρα και καλύπτει το ισόγειο του κτιρίου, όπου βρίσκονται η 
Βιβλιοθήκη Επιστήµης & Τεχνολογίας "Κ.Θ. ∆ηµαράς" και το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο 
του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης. 
 
 
 
 

 

 
 
Το έργο "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Αττικής από το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών" 
υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" και 
συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
"Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006). 
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Πρόγραµµα 
 
09:00 - 09:45     Προσέλευση - Εγγραφές 

09:45 - 10:00 Χαιρετισµοί   

10:00 - 10:15 Βασίλειος Ασηµακόπουλος, καθηγητής ΕΜΠ, Ειδικός 
Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού  
 

10:15 - 10:30   Υπηρεσίες και περιεχόµενο στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας 
∆ρ Εύη Σαχίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Στρατηγικής & 
Ανάπτυξης Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης 
 

10:30 - 10:45 
                       

Ευρυζωνικότητα στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 
∆ρ Παναγιώτης Σταθόπουλος, Υπεύθυνος Μονάδας 
Συστηµάτων & ∆ικτύων Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης  

10:45 - 11:00       Athenswifi: ∆ηµόσιο Ασύρµατο ∆ίκτυο στο κέντρο της 
Αθήνας  
Νεκτάριος Κοζύρης, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ (Τµήµα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)  

11:00 – 11:15 ∆ίκτυο νέας γενιάς Ε∆ΕΤ3: στην υπηρεσία της 
ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας  
∆ρ Aφροδίτη Σεβαστή, Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) 

11:15 - 11:30  Ερωτήσεις – Συζήτηση  

11:30 Περιήγηση στο  Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο και την 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ    

 
 
 

Η εκδήλωση θα µεταδίδεται ζωντανά µέσω ∆ιαδικτύου (www.ekt.gr) 


