WiFi4EU: Εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi
Χάρη στην πρωτοβουλία WiFi4EU, θα δημιουργηθούν χιλιάδες σημεία δωρεάν συνδεσιμότητας
WiFi4EU σε δημόσιους χώρους των τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Είστε εταιρεία
εγκατάστασης Wi-Fi, και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρωτοβουλία WiFi4EU και
τις τεχνικές προδιαγραφές. Διαβάστε τα παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

Τι είναι το WiFi4EU και πώς λειτουργεί;
Το Wiﬁ4EU είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της οποίας θα χορηγηθούν
κουπόνια αξίας 15.000 ευρώ για να καλυφθεί το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων
ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε χιλιάδες δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δικαιούχοι
επιλέγουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία WiFi4EU. Τα σημεία
Wi-Fi θα λειτουργούν σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους (δημαρχεία, κέντρα υγείας,
πλατείες, πεζόδρομοι, κ.λπ.), στους οποίους δεν παρέχεται ήδη ανάλογη δωρεάν συνδεσιμότητα WiFi.
Πρόκειται για ένα εξορθολογισμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης που για πρώτη φορά παρέχει
κουπόνια τα οποία μεταβιβάζονται από τους δήμους στις εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi, οι οποίες
στη συνέχεια, εγκαθιστούν τα σχετικά σημεία.
Οι δήμοι που λαμβάνουν κουπόνι είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν για τα τοπικά έργα εγκατάστασης
Wi-Fi και να προμηθεύονται τον αναγκαίο εξοπλισμό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες σύναψης
συμβάσεων. Μπορούν να συμβουλεύονται τον κατάλογο των εγγεγραμμένων εταιρειών
εγκατάστασης Wi-Fi οι οποίες δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική τους περιοχή.

Εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη
Μόλις ένας δήμος επιλεγεί για τη χορήγηση κουπονιού, έχει προθεσμία 18 μηνών για να ολοκληρώσει
την εγκατάσταση του σημείου WiFi4EU. Θα ξεκινήσει διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για
την επιλογή μιας εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi. Ως εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, πρέπει να
εγγραφείτε στη διαδικτυακή πύλη, για να λάβετε αμοιβή ισοδύναμη με την αξία του κουπονιού που
χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πώς θα εγγραφείτε ως εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi
Κάθε εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi μπορεί να εγγραφεί στην πύλη WiFi4EU μέσω ειδικής ενότητας.
Θα σας ζητηθεί να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
Στοιχεία σχετικά με την εταιρεία
Στοιχεία σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή (χώρες ή περιοχές εντός της χώρας σας) στην
οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία
Στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας.
Πηγαίνετε στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU

Η εγγραφή των εταιρειών εγκατάστασης Wi-Fi στην πύλη WiFi4EU είναι ουσιώδης για την εξόφληση
των κουπονιών.

Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές απαιτήσεις για τα δίκτυα WiFi4EU παρατίθενται στην 27η συχνή ερώτηση και
διευκρινίζονται περαιτέρω στους όρους της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και στο υπόδειγμα της
συμφωνίας επιχορήγησης. Οι απαιτήσεις αυτές αναφέρουν λεπτομερώς τον ελάχιστο αριθμό των
σημείων πρόσβασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, καθώς και τις τεχνικές ικανότητες καθενός από αυτά τα σημεία πρόσβασης. Για τις πλήρεις
τεχνικές προδιαγραφές δείτε το σημείο 6.2.2 των όρων της πρόσκλησης.

Διαδικασία πληρωμής
Η αξία του κουπονιού ύψους 15.000 ευρώ θα καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθείας
στην εταιρεία εγκατάστασης εντός το πολύ 60 ημερών. Η πληρωμή αυτή θα εκτελεστεί με τραπεζικό
έμβασμα, μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώσει ότι το σημείο WiFi4EU έχει τεθεί σε λειτουργία.
Η εταιρεία εγκατάστασης και ο σχετικός δήμος μπορούν να ενημερώσουν για την εγκατάσταση και
τη θέση σε λειτουργία του ασύρματου δικτύου αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης. Μόλις η
Επιτροπή επαληθεύσει αυτή την πληροφορία, θα καταβάλει το ποσό του κουπονιού απευθείας στην
εταιρεία εγκατάστασης. Ο δήμος θα καταβάλει στην εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi τη διαφορά που
τυχόν θα προκύψει από υπέρβαση της αξίας του κουπονιού.
Επικοινωνήστε μαζί μας
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WiFi4EU: Commission unveils ﬁnal results of the
second call for applications

The European Commission announced the results
of the second WiFi4EU call for proposals, which ran
from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive
vouchers each worth €15,000 to cover the cost of

installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including
town halls, public libraries, museums, public parks
or squares. The total budget for this call was €51
million and applications came from all the
countries taking part in the programme, namely
EU Member States, Iceland and Norway.
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will beneﬁt from the WiFi4EU programme?
How to apply for WiFi4EU? Are there any speciﬁc
conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: registration opens for EU ﬁnancing of
free wireless internet hotspots in public spaces

The European Commission has launched the
WiFi4EU web portal. As of now, municipalities all
over Europe are invited to register their details
ahead of the ﬁrst call for projects in mid-May, for
the chance to beneﬁt from EU ﬁnancing to build
free public wireless internet hotspots.
PRESS RELEASE | 02 June 2017
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the
Commission reached a political agreement on the
WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.
Browse WIFI4EU
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WiFi4EU | Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε
δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία
σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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WiFi4EU: Citizens

Citizens and guests of local municipalities within the European Union will soon be able to beneﬁt from
a free Wi-Fi connection in public places thanks to WiFi4EU.
Wiﬁ4EU: Municipalities

Municipalities within the European Union are eligible to apply for a voucher as part of the WiFi4EU
initiative. The vouchers, worth €15,000 each, will help provide your community with a free public
connection.
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