ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δωρεάν Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Wi-Fi)
από το Δήμο Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου παρέχει πλέον, δωρεάν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση
στο διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες και επισκέπτες του νησιού, μέσω της
υλοποίησης οχτώ (8) σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi HotSpots σε
επιλεγμένες περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας στην Χώρα της Μυκόνου και στην
πλατεία της Άνω Μεράς.
Τι υπηρεσίες παρέχονται
Μέσω των σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi - HotSpots παρέχεται
δωρεάν η δυνατότητα προς τους χρήστες του δικτύου, μεταξύ άλλων, να
συνδέονται στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες για να πλοηγηθούν στο
διαδικτυακό παγκόσμιο ιστό (internet), να ελέγξουν τα email τους, να
χρησιμοποιήσουν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή ό,τι έχουν συνηθίσει
από τον υπολογιστή στο σπίτι, το γραφείο ή το κινητό τους!
Για την καλοκαιρινή περίοδο, η ορθολογική χρήση του ασύρματου δικτύου
από τους χρήστες ως προς τη διάρκεια σύνδεσης πρέπει να είναι λελογισμένη, για
την ισότιμη ικανοποίηση των αναγκών του μεγάλου όγκου τουριστών και
επισκεπτών του νησιού.
Τι χρειάζεστε για να συνδεθείτε
Θα χρειαστείτε μια συσκευή που να σας επιτρέπει να συνδεθείτε ασύρματα και
να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως: Φορητό υπολογιστή ή κινητά τηλέφωνα
(smartphones) και tablets τελευταίας τεχνολογίας που να υποστηρίζουν την λειτουργία
WLAN 802.11 b/g/n και να συνδεθείτε στο Free Municipal WiFi

Περιοχές κάλυψης και σημεία εγκατάστασης του δικτύου:
Στη 1η φάση της λειτουργίας του δικτύου επιλέχθηκαν τέσσερις (4) περιοχές
κάλυψης που αποτελούνται από οχτώ (8) σημεία δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής
πρόσβασης. Ειδικότερα:
 Ζώνη 1 - Χώρα Μυκόνου – Παλιό Λιμάνι:
διαδικτυακής πρόσβασης

4 σημεία ασύρματης

 Ζώνη 2 – Περιοχή Αλευκάνδρας - Μύλων: 2 σημεία ασύρματης
διαδικτυακής πρόσβασης
 Ζώνη 3 – Φάμπρικα / ΚΤΕΛ: 1 σημείο ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης
 Ζώνη 4 – Άνω Μερά: 1 σημείο ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης στο
Κοινοτικό Κατάστημα

Στους ακόλουθους χάρτες απεικονίζονται οι περιοχές κάλυψης ανά ζώνη του
δικτύου. Με εντονότερο χρώμα επισημαίνονται οι περιοχές πολύ καλής λήψης ενώ
με πιο αμυδρό χρωματισμό, οι περιοχές μέτριας λήψης. Επίσης, υποδεικνύονται
ανά ζώνη τα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στο
διαδίκτυο:

Ζώνη 1: Λιμάνι Χώρας Μυκόνου

Ζώνη 3: Φάμπρικα/ΚΤΕΛ

Ζώνη 2: Περιοχή Αλευκάνδρας- Μύλων

Ζώνη 4: Άνω Μερά

Μελλοντική ανάπτυξη/ χρήση του δικτύου:
Με δεδομένο τον αναμενόμενα υψηλό αριθμό δυνητικών χρηστών, ιδίως
τους καλοκαιρινούς μήνες, σχεδιάζεται η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου με
περισσότερα σημεία ασύρματης πρόσβασης, καθώς και η εξυπηρέτηση του δικτύου
από συνδέσεις μεγαλύτερης χωρητικότητας. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα
απρόσκοπτης σύνδεσης σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, ιδίως σε
περιοχές/σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και μεγάλου όγκου
επισκεπτών.
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την εξασφάλιση υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας.

