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Ευρυζωνικότητα
για όλους

Ανοικτή πρόσκληση 
Έλα και συνδέσου ασύρματα και δωρεάν 

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

www.broadbandcity.gr
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Το έργο "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Αττικής από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών" υλοποιείται από το Εθνικό

Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της

Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006).

Η Ευρυζωνικότητα είναι ένα προηγμένο και καινοτόμο περιβάλλον που προσφέρει πρόσβαση 
στo Διαδίκτυο:

• Εύκολα Διαρκής σύνδεση χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις 

• Γρήγορα Υπερ-υψηλές ταχύτητες για νέες εφαρμογές 

• Σταθερά Αξιόπιστες ψηφιακές συνδέσεις

Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο ΕΙΕ  
Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρέχει δωρεάν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) 
σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες του κέντρου της Αθήνας. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 
μπορείς να συνδεθείς στο Διαδίκτυο και να εξοικειωθείς με την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση,
μέσω του φορητού υπολογιστή (laptop), του PDA ή του κινητού τηλεφώνου σου (εφόσον είναι 
συμβατά με τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi). 

Πού – Πότε;

Έλα και συνδέσου με το laptop σου δωρεάν στο δημόσιο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, στάση μετρό "Ευαγγελισμός", Αθήνα). Το δίκτυο
καλύπτει το ισόγειο του κτιρίου και τους περιμετρικούς χώρους και λειτουργεί από το πρωί μέχρι
αργά το βράδυ. 

Επιδείξεις - Παρουσιάσεις - Ημερίδες 

Με στόχο την εξοικείωση των πολιτών με την Ευρυζωνικότητα, το ΕΙΕ οργανώνει ενημερωτικές
εκδηλώσεις, επιδείξεις και παρουσιάσεις. Παράλληλα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις από την
Κινητή Μονάδα Επίδειξης σε επιλεγμένους χώρους στην Αθήνα.

Ενημερωτικές επιδείξεις για το ευρύ κοινό πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη
(13.00 - 16.00). Επιπλέον, λειτουργεί helpdesk από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, ενημερώσου από το σχετικό δικτυακό τόπο.

Μάθε περισσότερα:  
www.broadbandcity.gr  • τηλ.: 210 7273690, 7273955

εύκολα • γρήγορα • σταθερά
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