Αθήνα, 19.6.2006

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΥΠΟΥ
Από σήµερα 19 Ιουνίου 2006 οι πολίτες της Αθήνας αλλά και οι επισκέπτες της, θα
έχουν στην πλατεία Συντάγµατος τη δυνατότητα δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης στο
γρήγορο Internet. Το ασύρµατο δίκτυο δηµιουργήθηκε για να εξοικειώσει τους
πολίτες έως τις αρχές του 2008 µε το γρήγορο Internet και να αναδείξει τις
πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει στην καθηµερινή ζωή και εργασία τους.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην Ψηφιακή Στρατηγική της Κυβέρνησης και πιο
συγκεκριµένα στο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας έως το 2008.
Υλοποιείται µε κεντρικό εξοπλισµό που έχει εγκατασταθεί στο Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών, που καθιστά το Σύνταγµα µια από τις λίγες πλατείες της Ευρώπης
στις οποίες παρέχεται δωρεάν ασύρµατη πρόσβαση στο Internet από δηµόσιο φορέα,
µε σκοπό την εξοικείωση των πολιτών.
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της
Πληροφορίας,
υλοποιήθηκε

µέσω
από

του

το

Προγράµµατος

Ερευνητικό

«Κοινωνία

Ινστιτούτο

της

Συστηµάτων

Πληροφορίας»

και

Επικοινωνιών

και

Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τον Επικ. Καθηγητή
Νεκτάριο Κοζύρη.
Το ασύρµατο δίκτυο εγκαινίασε ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιώργος
Αλογοσκούφης µε τον Ειδικό Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ.
Βασίλη Ασηµακόπουλο και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Internet
(ΕΕΧΙ) κ. Νίκο Βασιλάκο.
Η πρόσβαση στο ασύρµατο δίκτυο της πλατείας Συντάγµατος (εν συντοµία
athenswifi) είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες, αρκεί να διαθέτουν ένα φορητό
υπολογιστή (laptop) ή έναν υπολογιστή χειρός (PDA) τα οποία να υποστηρίζουν

τεχνολογίες “WiFi”. Ο κάθε πολίτης µπορεί πλέον να συνδεθεί στο Internet µέσω του
φορητού υπολογιστή του ενώ κάθεται σε ένα παγκάκι ή σε ένα καφέ της πλατείας. Η
πρόσβαση είναι ελεύθερη, αρκεί κανείς να πληκτρολογήσει τον αριθµό που θα
εµφανιστεί στην οθόνη του, του µόλις προσπαθήσει για πρώτη φορά να προσπελάσει
µια ηλεκτρονική σελίδα.
Η ταχύτητα διασύνδεσης στο athenswifi είναι ιδιαίτερα γρήγορη (πρωτόκολλα
802.11b/g), ενώ η συνολική χωρητικότητα της γραµµής µε το Internet είναι 4Mbps.
Το ασύρµατο δίκτυο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της πλατείας Συντάγµατος µε
έµφαση στα σηµεία όπου ο δηµότης ή ο επισκέπτης µπορεί να καθίσει και να
χρησιµοποιήσει το φορητό του υπολογιστή. Για την καλύτερη κάλυψη της πλατείας
έχουν εγκατασταθεί αρκετά σηµεία ασύρµατης πρόσβασης (Access Points) τα οποία
επικοινωνούν ασύρµατα µε τον κεντρικό εξοπλισµό στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
H Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, υλοποιεί ανάλογες δράσεις
για την εξοικείωση µε το γρήγορο Internet σε 85 ακόµη σηµεία της Ελλάδας.
Μετά τα εγκαίνια της λειτουργίας του ασύρµατου δικτύου, ο Ειδικός Γραµµατέας για
την Κοινωνία της Πληροφορίας δήλωσε: «Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 της
Κυβέρνησης γίνεται κάθε µέρα πράξη. Από σήµερα οι πολίτες της Αθήνας έχουν τη
δυνατότητα να εξοικειωθούν δωρεάν µε το γρήγορο Internet στην πιο πολυσύχναστη
πλατεία. Επιπρόσθετα όµως ενισχύεται και η τουριστική εικόνα της Αθήνας, καθώς η
ασύρµατη πρόσβαση στο Internet αποτελεί πλέον βασικό συστατικό για την
προσέλκυση τουρισµού υψηλής στάθµης. Το Σχέδιό µας για την Ανάπτυξη της
Ευρυζωνικότητας έως το 2008 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ (ΕΕΧΙ) κ. Νίκος Βασιλάκος
δήλωσε σχετικά: "Το ασύρµατο Internet στο Σύνταγµα τώρα γίνεται πραγµατικότητα.
Καλούµε όλους τους Έλληνες Χρήστες να πάρουν τους φορητούς υπολογιστές τους,
τα pda και τα κινητά τους και να έρθουν να το χαρούν. Αυτό που γίνεται το 2006 στο
Σύνταγµα είναι µια ευρωπαϊκή πρώτη, µια ειρηνική επανάσταση, η οποία θα ενισχύσει
την ανταγωνιστικότητα, θα διαδώσει την ευρυζωνικότητα και θα βελτιώσει την
τουριστική εικόνα της χώρας. Το Internet δεν είναι δίκτυο µηχανηµάτων, αλλά δίκτυο
ανθρώπων. Ευχαριστούµε τους ανθρώπους στην Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία
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της Πληροφορίας, οι οποίοι έκαναν πράξη όλα αυτά που είχαµε κατά καιρούς ζητήσει
για τα µέλη µας και τους Έλληνες χρήστες Internet. Βήµα το βήµα, µέρα µε τη µέρα,
βγαίνουµε από το δικτυακό τούνελ στο ευρυζωνικό φως. Εµείς ως Ένωση Ελλήνων
Χρηστών Internet ελπίζουµε σε νέα έργα για την ευρυζωνικότητα, σε νέες
απελευθερώσεις δικτυακών πόρων για όλους τους Έλληνες και –το σηµαντικότεροσε νέες εκπτώσεις και διευκολύνσεις στην πρόσβαση".
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του δικτύου βρίσκονται διαθέσιµες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.athenswifi.gr/

Περισσότερες πληροφορίες:
Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Γιάννης Λάριος - ylarios@infosoc.gr
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