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Ενημέρωση για το πρόγραμμα  
«Επίδειξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου» 

 
Ο Δήμος Χερσονήσου υλοποιεί το Πρόγραμμα  «Επίδειξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 
στο Δήμο Χερσονήσου» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας», Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής 
Πρόσβασης», κατηγορία πράξεων 3 «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης 
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών». 
 
Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούμε, 
ψυχαγωγούμαστε, εργαζόμαστε, συναλλασσόμαστε με τη δημόσια διοίκηση, και 
διευκολύνουν την εκπαίδευση και την έρευνα.   
 
Στόχος του Έργου είναι η διάδοση - προώθηση της ζήτησης και της χρήσης 
ευρυζωνικών ασυρματικών υπηρεσιών και υποδομών στο Δήμο Χερσονήσου και 
κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια Κρήτης μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 
συνοψίζονται ως εξής: 

• Σεμινάρια επίδειξης των υπηρεσιών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του 
Δήμου. 

• Δραστηριότητες προβολής και ενημέρωσης (σεμινάρια - ημερίδες) για τις 
ευρυζωνικές ασυρματικές υπηρεσίες. 

Με το σύνθημα γρήγορα, εύκολα, ευρυζωνικά, ο Δήμος Χερσονήσου μεταβαίνει στον 
21ο αιώνα του γρήγορου Internet! Με το δίκτυο HER21, η Χερσόνησος είναι Δήμος 
με ευρυζωνική Πρόσβαση: ο Δήμος έχει οργανώσει σημεία δωρεάν ευρυζωνικής 
πρόσβασης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Επισκεφτείτε τους! Πηγαίνετε 
εκεί να δείτε emails ή πλοηγηθείτε στο Internet, διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις, 
ενημερωθείτε και ψυχαγωγηθείτε! Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα στο Internet το 
φορητό σας υπολογιστή, το PDA ή το κινητό σας τηλέφωνο (εφόσον είναι συμβατά 
με τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi). Σε περίπτωση που ο φορητός σας 
υπολογιστής δεν έχει κάρτα ασύρματης δικτύωσης, θα σας δώσουμε εμείς! Οι χώροι 
του Δήμου Χερσονήσου όπου μπορείτε να συνδεθείτε στο ευρυζωνικό Internet είναι 
οι: 

• Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: Φορητοί και προσωπικοί υπολογιστές σας περιμένουν 
για να γνωρίσετε το Ευρυζωνικό και Ασύρματο Internet! [Διεύθυνση: Αγίας 
Παρασκευής και Ν. Νεάρχου 1] 

• Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Δείτε με το Infokiosk τις δυνατότητες της 
Ευρυζωνικότητας! [Διεύθυνση: Ελευθερίας 21] 

• Βιβλιοθήκη: Με τους φορητούς υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο, ή το δικό σας 
που μπορείτε να φέρετε μαζί, συνδεθείτε ασύρματα στο Internet! [Διεύθυνση: 
Φιλικής Εταιρείας 11] 

 

   
 

     



• Δημαρχείο: 'Αλλο ένα Infokiosk του Δήμου σας βάζει σε μια νέα διάσταση! Αυτή της 
πρόσβασης σε απεριόριστες πηγές πληροφόρησης με μεγάλες ταχύτητες! 
[Διεύθυνση: Ελευθερίας 50] 

 
Γνωρίστε από κοντά τις ασυρματικές ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα οφέλη - 
πλεονεκτήματά τους, μέσα από τα ειδικά σεμινάρια επίδειξης και τις υπόλοιπες 
εκδηλώσεις που διοργανώσει ο Δήμος Χερσονήσου. Τα προγραμματιζόμενα 
σεμινάρια επίδειξης και οι εκδηλώσεις ενημέρωσης παρέχονται δωρεάν σε όσους 
διαμένουν στο Δήμο, αλλά και σε όσους τον επισκέπτονται. Απευθύνονται δηλαδή σε 
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Για να συμμετέχετε σε ένα σεμινάριο επίδειξης δηλώστε 
τη συμμετοχή σας στη σελίδα http://www.hersonissos.gr/84register/  
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του προγράμματος στο 
http://www.hersonissos.gr  
 


