
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ WIFI-HOTSPOTS 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

Στα WiFi-HotSpots (Δημόσια Σημεία Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο) 

του Δήμου Δράμας μπορούν να συνδεθούν ασύρματα όσοι διαθέτουν υπολογιστή με 

ασύρματη κάρτα δικτύου καθώς και όσοι διαθέτουν φορητούς υπολογιστές με 

ενεργοποιημένη την ασύρματη (Wireless) σύνδεση. 

Κάνοντας δεξί κλικ στις συνδέσεις δικτύου εμφανίζονται τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα 

στα οποία πρέπει να δουν το δίκτυο WiFi-HotSpot και να κάνουν κλικ στο κουμπί «Σύνδεση».  

 

 

 

 

 

 

 

Μόλις συνδεθεί ο χρήστης θα πρέπει να ανοίξει τον Browser με τον οποίο βλέπει τις 

ιστοσελίδες στο Internet. Μόλις προσπαθήσει να δει μια σελίδα θα εμφανιστεί αυτόματα μια 

αρχική οθόνη στην οποία μπορεί να επιλέξει δύο συνδέσεις. 

 

Η μια είναι για 30 λεπτά και θα πρέπει ο χρήστης να πληκτρολογήσει την λέξη που 

εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο (αριστερά). 



Η δεύτερη ζητά την χρήση κωδικών και είναι για παραπάνω ώρα 180 λεπτά (3 ώρες). Ο 

δημότης πρέπει να κάνει κλικ στην επιλογή εγγραφείτε, δίνει τους κωδικούς που επιθυμεί 

και τα στοιχεία του (Επίθετο – όνομα) και κάνοντας χρήση των κωδικών αυτών μπαίνει 

κανονικά στο διαδίκτυο. 

Οι κωδικοί ισχύουν για πάντα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δημότες για 

να συνδεθούν κάποια άλλη στιγμή στο ασύρματο δίκτυο. 

Μετά τα 30 ή τα 180 λεπτά το δίκτυο μας αποσυνδέει, μπορούμε όμως να συνδεθούμε 

πάλι με την ίδια διαδικασία που περιγράφουμε παραπάνω. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουν οι δημότες στους όρους χρήσης του ασύρματου 

δικτύου. Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η χρήση του ελέγχεται για τους λόγους που 

αναφέρονται στους όρους χρήσης. 

 

 

 

Ο Δήμος Δράμας εγκατέστησε 4 WiFi-HotSpots τα οποία βρίσκονται στους παρακάτω 

χώρους: 

1. Δημαρχείο Δήμου Δράμας (Πλατεία Ελευθερίας 1) 

2. Ανάπλαση Ξηροποτάμου 

3. Διοικητήριο Δράμας (1ης Ιουλίου) 

4. Νέο Δημαρχείο Δήμου Δράμας (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία) 

Γράφημα Ασυρμάτων Σημείων  Δ.Δράμας: 

http://www.publichotspots.gov.gr/cacti/graph_view.php?action=tree&tree_id=3&leaf_id=1 
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Περισσότερες πληροφορίες: http://www.publichotspots.gov.gr 

Η εμβέλεια των Hotspots είναι 100 μέτρα περιμετρικά από τα σημεία εγκατάστασης. 

Πληροφορίες: Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Δράμας – τηλ 2521350613,614 

http://www.publichotspots.gov.gr/

