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Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων Wifi από τους Δήμους 
για Δωρεάν Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του 

Gigabit, 2025» η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μέσω του Προγράμματος 

WiFi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων 

στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους 

δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, 

κ.α.). Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμ

έως το 2020.   

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι του Προγράμματος

γίνεται με τη χορήγηση δελτίου (

την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου.  

Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, μόνον οι δήμοι (ή αντίστοιχος φορέας 

τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξ ονόματος 

των δήμων. 

Οι ενώσεις δήμων μπορούν να εγγράφουν περισσότερους του ενός δήμους, αλλά 

υποχρεούνται να υποβάλουν χωριστά την τελική επιγραμμική αίτηση για κάθε 

εγγεγραμμένο δήμο. Τα δελτία διατίθενται στους μεμονωμένους δήμους ως 

δικαιούχους. 

Κάθε δήμος μπορεί να λάβε

δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης 

δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις. 

Ωστόσο, δήμοι που υπέβαλαν αίτηση, αλλά δεν

ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι δήμοι θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την 

υποβολής της αίτησης και όχι
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Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων Wifi από τους Δήμους 
Δωρεάν Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του 

, 2025» η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μέσω του Προγράμματος 

) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν 

στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους 

δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, 

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και θα διαρκέσει 

του Προγράμματος είναι οι δήμοι της χώρας. Η χρηματοδότησή τους 

γίνεται με τη χορήγηση δελτίου (voucher) το οποίο εξαργυρώνεται από την ΕΕ, μετά 

την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου.   

Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, μόνον οι δήμοι (ή αντίστοιχος φορέας 

τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξ ονόματος 

Οι ενώσεις δήμων μπορούν να εγγράφουν περισσότερους του ενός δήμους, αλλά 

υποχρεούνται να υποβάλουν χωριστά την τελική επιγραμμική αίτηση για κάθε 

εγγεγραμμένο δήμο. Τα δελτία διατίθενται στους μεμονωμένους δήμους ως 

μπορεί να λάβει ένα μόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της δράσης

δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης 

δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις. 

Ωστόσο, δήμοι που υπέβαλαν αίτηση, αλλά δεν έλαβαν δελτίο μπορούν να 

ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης.   

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δήμοι θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα 

όχι την ημερομηνία και ώρα εγγραφής τους.  
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Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων Wifi από τους Δήμους  

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του 

, 2025» η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μέσω του Προγράμματος 

που θα παρέχουν 

στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους 

δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, 

ενο διάστημα και θα διαρκέσει 

Η χρηματοδότησή τους 

το οποίο εξαργυρώνεται από την ΕΕ, μετά 

Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, μόνον οι δήμοι (ή αντίστοιχος φορέας 

τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξ ονόματος 

Οι ενώσεις δήμων μπορούν να εγγράφουν περισσότερους του ενός δήμους, αλλά 

υποχρεούνται να υποβάλουν χωριστά την τελική επιγραμμική αίτηση για κάθε 

εγγεγραμμένο δήμο. Τα δελτία διατίθενται στους μεμονωμένους δήμους ως 

ι ένα μόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της δράσης, δηλαδή 

δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης 

δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις. 

έλαβαν δελτίο μπορούν να 

ημερομηνία και ώρα 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκ. 

Για το 2018, η αξία του δελτίου ανέρχεται σε 

εξοπλισμού και εγκατάστασης. 

κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα. 

εξαργυρωθεί εντός 18 μηνών από την απόκτησή του.

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να καταβάλλει τις δαπάνες συνδεσιμότητας (συνδρομή στο 

Διαδίκτυο), συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη.

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Από το δελτίο δεν καλύπτονται

 Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (όπως η 

εκπόνηση της συγγραφής υποχρεώσεων). 

 Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με την εγκατάσταση της απαραίτητης 

οπισθόζευξης για τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα.

 Οποιεσδήποτε δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισμό που δεν αφορούν ειδικά τα 

σημεία πρόσβασης Wi

Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δελτίο WiFi4EU για τη 

μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες 

εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα καλύπτονται από 

άλλους πόρους που θα εξασφαλίζει

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Εντός του Μαρτίου θα τεθεί σε λειτουργία σχετική δικτυακή πύλη

κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί προκειμένου να έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στη δράση. Για τη χρήση της δικτυακής πύλης ο ενδιαφερόμενος θα 

πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EU Login (μπορεί να αποκτηθεί εδώ: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

Κατά την εγγραφή στη δικτυακή πύλη της δράσης οι ενδιαφερόμενοι θα παρέχουν 

βασικές πληροφορίες που τους αφορούν και τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου 

εκπροσώπου τους. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν

Έπειτα οι δήμοι μέσω της ίδιας πύλης υποβάλλουν αίτηση (κλικάροντας το πεδίο 

«Υποβολή») μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης. Κατά την υποβολή του αιτήματος 

δεν υποβάλλονται τεχνικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του δικτύου. Τα στοιχεία

αυτά περιλαμβάνονται σε ειδική συμφωνία που υπογράφεται με τον προμηθευτή 

μετά την απόκτηση του δελτίου. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκ. € για όλη την Ευρώπη. 

, η αξία του δελτίου ανέρχεται σε 15.000€ και καλύπτει το κόστος 

εξοπλισμού και εγκατάστασης. Στην πρώτη πρόσκληση (για το 2018) θα 

κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα. Το κάθε δελτίο θα πρέπει να 

εξαργυρωθεί εντός 18 μηνών από την απόκτησή του. 

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να καταβάλλει τις δαπάνες συνδεσιμότητας (συνδρομή στο 

ήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

Από το δελτίο δεν καλύπτονται:  

Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (όπως η 

εκπόνηση της συγγραφής υποχρεώσεων).  

Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με την εγκατάσταση της απαραίτητης 

οπισθόζευξης για τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισμό που δεν αφορούν ειδικά τα 

σημεία πρόσβασης Wi-Fi (σταθμοί φόρτισης, οδικός εξοπλισμός, κ.λπ.).  

ρόσθετα, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δελτίο WiFi4EU για τη 

μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες 

εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα καλύπτονται από 

άλλους πόρους που θα εξασφαλίζει ο δήμος και θα αποδίδονται στον προμηθευτή.  

 

Εντός του Μαρτίου θα τεθεί σε λειτουργία σχετική δικτυακή πύλη “WiFi

κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί προκειμένου να έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στη δράση. Για τη χρήση της δικτυακής πύλης ο ενδιαφερόμενος θα 

πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EU Login (μπορεί να αποκτηθεί εδώ: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/). 

Κατά την εγγραφή στη δικτυακή πύλη της δράσης οι ενδιαφερόμενοι θα παρέχουν 

βασικές πληροφορίες που τους αφορούν και τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου 

τους. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν 6 έως 8 εβδομάδες.  

Έπειτα οι δήμοι μέσω της ίδιας πύλης υποβάλλουν αίτηση (κλικάροντας το πεδίο 

«Υποβολή») μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης. Κατά την υποβολή του αιτήματος 

δεν υποβάλλονται τεχνικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του δικτύου. Τα στοιχεία

αυτά περιλαμβάνονται σε ειδική συμφωνία που υπογράφεται με τον προμηθευτή 

μετά την απόκτηση του δελτίου.  
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για όλη την Ευρώπη.  

και καλύπτει το κόστος 

Στην πρώτη πρόσκληση (για το 2018) θα 

Το κάθε δελτίο θα πρέπει να 

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να καταβάλλει τις δαπάνες συνδεσιμότητας (συνδρομή στο 

ήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (όπως η 

Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με την εγκατάσταση της απαραίτητης 

Οποιεσδήποτε δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισμό που δεν αφορούν ειδικά τα 

Fi (σταθμοί φόρτισης, οδικός εξοπλισμός, κ.λπ.).   

ρόσθετα, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δελτίο WiFi4EU για τη 

μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες 

εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα καλύπτονται από 

ο δήμος και θα αποδίδονται στον προμηθευτή.   

WiFi4EU”, όπου ο 

κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί προκειμένου να έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στη δράση. Για τη χρήση της δικτυακής πύλης ο ενδιαφερόμενος θα 

πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EU Login (μπορεί να αποκτηθεί εδώ: 

Κατά την εγγραφή στη δικτυακή πύλη της δράσης οι ενδιαφερόμενοι θα παρέχουν 

βασικές πληροφορίες που τους αφορούν και τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου 

Έπειτα οι δήμοι μέσω της ίδιας πύλης υποβάλλουν αίτηση (κλικάροντας το πεδίο 

«Υποβολή») μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης. Κατά την υποβολή του αιτήματος 

δεν υποβάλλονται τεχνικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του δικτύου. Τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνονται σε ειδική συμφωνία που υπογράφεται με τον προμηθευτή 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   

Μετά την απόκτηση του δελτίου ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση 

της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου πρόσβασης Wi

ετών από την παροχή του δελτίου. Κάθε δικαιούχος αναθέτει σύμβαση σε 

προμηθευτή/ές της επιλογή

(σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων).

Οι δικαιούχοι επιλέγουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα 

σημεία πρόσβασης WiFi4EU. Τα σημεία πρόσβασης Wi

όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές δωρεάν συνδεσιμότητας Wi

Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής 

πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να είναι ο πάροχος Wi

όχι. Η συνδρομή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων θα πρέπει να 

εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από 

τον δικαιούχο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ   

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δελτίο μπορεί να 

προμηθευτής πρέπει να εγγραφεί στην πύλη WiFi4EU και να παράσχει τα στοιχεία του 

(υπεύθυνο επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικό πεδίο δραστηριοτήτων 

και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

Τόσο ο προμηθευτής, όσο και ο δικαιούχο

δίκτυο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί. Αφού επαληθευτεί ότι το τοπικό δίκτυο 

όντως λειτουργεί (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ενεργοποιείται η πληρωμή.

Ο προμηθευτής θα μπορεί στη συνέχεια να εξοφλήσει το δελτίο σ

Επιτροπή και τυχόν υπόλοιπο που δεν καλύπτεται από την αξία του δελτίου ή την 

υπερβαίνει καταβάλλεται από τον δικαιούχο.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    

Περισσότερες πληροφορίες ε

https://ec.europa.eu/digital

eyropaioys.  

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (

θέμα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
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Μετά την απόκτηση του δελτίου ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση 

της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου πρόσβασης Wi

ετών από την παροχή του δελτίου. Κάθε δικαιούχος αναθέτει σύμβαση σε 

προμηθευτή/ές της επιλογής του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού 

(σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων). 

Οι δικαιούχοι επιλέγουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα 

σημεία πρόσβασης WiFi4EU. Τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi θα τοποθετούνται σε πε

όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές δωρεάν συνδεσιμότητας Wi

Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής 

πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να είναι ο πάροχος Wi-Fi/η εταιρεία εγκατάστασης Wi

υρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων θα πρέπει να 

εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από 

τον δικαιούχο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ    

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δελτίο μπορεί να εξοφληθεί σωστά, ο 

προμηθευτής πρέπει να εγγραφεί στην πύλη WiFi4EU και να παράσχει τα στοιχεία του 

(υπεύθυνο επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικό πεδίο δραστηριοτήτων 

και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού). 

Τόσο ο προμηθευτής, όσο και ο δικαιούχος πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το τοπικό 

δίκτυο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί. Αφού επαληθευτεί ότι το τοπικό δίκτυο 

όντως λειτουργεί (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ενεργοποιείται η πληρωμή.

Ο προμηθευτής θα μπορεί στη συνέχεια να εξοφλήσει το δελτίο στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τυχόν υπόλοιπο που δεν καλύπτεται από την αξία του δελτίου ή την 

υπερβαίνει καταβάλλεται από τον δικαιούχο. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:  

digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (gge@yme.gov.gr) αναγράφοντας “

θέμα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  
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Μετά την απόκτηση του δελτίου ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση 

της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου πρόσβασης Wi-Fi εντός 1,5 

ετών από την παροχή του δελτίου. Κάθε δικαιούχος αναθέτει σύμβαση σε 

ς του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού 

Οι δικαιούχοι επιλέγουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα 

Fi θα τοποθετούνται σε περιοχές 

όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi. 

Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής 

Fi/η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ή 

υρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων θα πρέπει να 

εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από 

εξοφληθεί σωστά, ο 

προμηθευτής πρέπει να εγγραφεί στην πύλη WiFi4EU και να παράσχει τα στοιχεία του 

(υπεύθυνο επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικό πεδίο δραστηριοτήτων 

ς πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το τοπικό 

δίκτυο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί. Αφού επαληθευτεί ότι το τοπικό δίκτυο 

όντως λειτουργεί (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ενεργοποιείται η πληρωμή. 

την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τυχόν υπόλοιπο που δεν καλύπτεται από την αξία του δελτίου ή την 

syndesimotita-wi-fi-gia-toys-

θύνονται στη Γενική Γραμματεία 

) αναγράφοντας “WiFi4EU” στο 


