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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 

Ο Γήμος Σανάγρας προτώρηζε επιηστώς ζηην εγκαηάζηαζη αζύρμαηοσ δικηύοσ με 

ηο Πρόγραμμα WIFI4EU, με ελεύθερη πρόζβαζη για όλοσς ηοσς πολίηες. 

 

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο απνηειεί έλαλ από ηνπο 2000+ επξσπατθνύο δήκνπο πνπ έιαβαλ 

ην θνππόλη WIFI4EU γηα ηελ εγθαηάζηαζε αζύξκαηνπ δηθηύνπ ζε ζεκεία ηεο πόιεο κε 

παξνρή ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν γηα όινπο ηνπ πνιίηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

http://www.tanagra.gr/


 

 

 

 

 

Σι είναι ηο WiFi4EU; 

 

Η πξσηνβνπιία WiFi4EU πξνσζεί ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ζε 

ζπλδεζηκόηεηα Wi-Fi ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, όπσο πάξθα, πιαηείεο, δεκόζηα θηίξηα, 

βηβιηνζήθεο, θέληξα πγείαο θαη κνπζεία ζε δήκνπο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. 

 

Ο Γήμος ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο Crowdpolicy, 

πξνρώξεζε ζηελ εγθαηάζηαζε 21 αζύξκαησλ ζεκείσλ ζύλδεζεο WIFI4EU (θάλνληαο 

ρξήζε 26+4 κεραλεκάησλ) ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: 

 

Γ.Δ. Γερβενοτωρίων: 

1. Γεκαξρείν Πύιεο 

2. Πιαηεία θνύξησλ 

3. Πιαηεία Γάθλεο 

4. Πιαηεία ηεθάλεο 

 

 

Γ.Δ. Γηλεζίοσ: 

1. ΚΑΠΗ Γειεζίνπ – Μέξνο ηεο παξαιίαο Πιάθαο Γειεζίνπ 

2. Παξαιία Κνθθηλόβξαρνπ 

3. ΚΔΠ – κέξνο ηεο πιαηείαο Γειεζίνπ 

 

Γ.Δ. Οινοθύηων: 

1. Πιαηεία Οηλνθύησλ 

2. Γήπεδα Οηλνθύησλ 

3. Πιαηεία Αγίνπ Θσκά – κέξνο ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ 

4. Πιαηεία Κιεηδηνύ 

 

Γ.Δ. τημαηαρίοσ: 

1. Γεκαξρείν ρεκαηαξίνπ 

2. Πιαηεία Σαμηαξρώλ ρεκαηαξίνπ 

3. Κιεηζηό γήπεδν κπάζθεη ρεκαηαξίνπ 

4. Γεκνηηθό ζηάδην Δ. Γεπάζηαο 

5. Πιαηεία Οηλόεο 

 

 

Γ.Δ. Σανάγρας: 

1. Γεκαξρείν Άξκαηνο 

2. Πιαηεία Άξκαηνο 

3. Πιαηεία Αζσπίαο 

4. Πιαηεία Καιιηζέαο 

5. Πιαηεία Σαλάγξαο 

 

 

 

 



 

 

 

Γείηε εδώ ηνλ ράξηε κε ηα ζεκεία πξόζβαζεο 

https://bit.ly/2PjPnYV  

 

ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΝΓΔΘΩ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ: 

Βήμα 1ο – Δύξεζε Αζπξκάηνπ Γηθηύνπ: Δθόζνλ βξηζθόκαζηε εληόο πεξηνρήο 

θάιπςεο ηνπ Αζπξκάηνπ Γηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, πξαγκαηνπνηνύκε από ηελ 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή καο (Η/Τ, tablet, θηλεηό), αλαδήηεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

αζπξκάησλ δηθηύσλ. 

Σν δίθηπν εκθαλίδεηαη ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο σο «Wifi4EU – Dimos Tanagras» 

Βήμα 2ο – ύλδεζε ζην αζύξκαην δίθηπν Wifi4EU: 

Από ηελ ιίζηα κε ηα δηαζέζηκα αζύξκαηα δίθηπα ζπλδεόκαζηε ζην δίθηπν «Wifi4EU – 

Dimos Tanagras» θαη πεξηκέλνπκε κέρξηο όηνπ ζπλδεζνύκε θαη ιάβνπκε ηελ 

επηβεβαίσζε όηη έγηλε επηηπρήο ζύλδεζε. Θα καο εκθαληζηεί πξώηα ε ηζηνζειίδα πνπ 

καο θαισζνξίδεη ζην αζύξκαην δίθηπν ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Wifi4EU. 

Παηήζηε ην θνπκπί «ΤΝΓΔΗ» γηα λα απνδερηείηε ηνπο όξνπο ρξήζεο θαη λα 

ζπλερίζεηε. 

Βήμα 3ο – Πιένλ ππάξρεη ζύλδεζε ζην δίθηπν θαη κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε ζην 

δηαδίθηπν. 

 

 

Ο δήκαξρνο Σαλάγξαο, Βαζίλης Περγάλιας δειώλεη όηη: “Οι κάηοικοι και οι 

επιζκέπηερ ηος Δήμος Τανάγπαρ έσοςν πλέον ηη δςναηόηηηα να απολαμβάνοςν δυπεάν 

ππόζβαζη ζηο διαδίκηςο μέζυ ηος αζύπμαηος δικηύος WiFi4EU. Ο Δήμορ Τανάγπαρ, 

αξιοποιώνηαρ ζσεηική σπημαηοδόηηζη μέζυ ηος εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ «WiFi for 

Europe» (WiFi4EU), πποσώπηζε ζηην εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία είκοζι ενόρ (21) ζημείυν 

δυπεάν αζύπμαηηρ διαδικηςακήρ ππόζβαζηρ (Wi-Fi Ηotspots) ζε δημόζιοςρ σώποςρ, πάπκα 

και πλαηείερ. Θα ζςνεσίζοςμε να παπέσοςμε ζηοςρ Δημόηερ μαρ, ελεύθεπο δίκηςο και 

ζύγσπονερ τηθιακέρ ςπηπεζίερ με ζηόσο ηην αναβάθμιζη και ενίζσςζη ηος τηθιακού 

μεηαζσημαηιζμού και ηηρ ηοπικήρ οικονομίαρ.”   

 

 

 

https://bit.ly/2PjPnYV

