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Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες: WiFi4EU 

(WiFi4EU-2020-1) 

 

 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟ  

 

Το γενικό πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ορίζεται στα τμήματα 

2.3.2 και 4 του τροποποιημένου προγράμματος εργασίας 2019-2020 σχετικά με τη 

χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(CEF/MΣΕ) – Τομέας τηλεπικοινωνιών (πρόγραμμα εργασίας 2019-2020)1, όπως 

δημοσιεύθηκε στη σελίδα WiFi4EU του ιστοτόπου του Εκτελεστικού Οργανισμού 

Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)2. Το ιστορικό και το σκεπτικό της παρούσας 

πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ορίζονται στο τμήμα 4.1.1 του προγράμματος εργασίας 

2019-2020.  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης θα χορηγηθεί απλοποιημένη επιχορήγηση 

υπό μορφή εφάπαξ ποσού («κουπόνι»).  

 

 

2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ 

 

2.1  Κατά προτεραιότητα αποτελέσματα 

 

Τα κατά προτεραιότητα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 

ορίζονται στο τμήμα 4.1.2.3 του προγράμματος εργασίας 2019-2020.  

 

Η πρωτοβουλία WiFi4EU3 αποτελεί καθεστώς στήριξης για την παροχή υψηλής 

ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες στα κέντρα 

της τοπικής δημόσιας ζωής.  

                                                 
1 Εκτελεστική απόφαση C(2020) 1078 final της Επιτροπής 
2 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys?lang=el 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys?lang=el
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Η εν λόγω τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα που παρέχεται δωρεάν και χωρίς όρους που 

εισάγουν διακρίσεις αναμένεται να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, 

ιδίως σε κοινότητες που υστερούν ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών. 

Θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες που 

βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής στις τοπικές κοινότητες, διευκολύνοντας την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες, παραδείγματος χάριν στην ηλεκτρονική υγεία και στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να επιτρέψει τη δημιουργία νέων ευκαιριών ψηφιακής 

ένταξης, π.χ. μαθήματα χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, και να προωθήσει την 

ανάπτυξη τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που καινοτομούν στον τομέα των 

ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

2.2 Αποτελέσματα που αναμένονται από τη χρηματοδοτική συνδρομή 

 

Τα οφέλη και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων ορίζονται στο τμήμα 4.1.2.3 του προγράμματος εργασίας 2019-2020. Στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναμένεται να χορηγηθεί ενδεικτικός αριθμός 947 

κουπονιών. 

 

 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 3 Ιούνιος 2020 (13:00:00 Θερινή ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης) 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 4 Ιούνιος 2020 (17:00:00 Θερινή ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης) 

Αξιολόγηση των αιτήσεων Ιούνιος 2020 (ενδεικτικά) 

Διαβούλευση με την επιτροπή του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

Ιούνιος - Ιούλιος 2020 (ενδεικτικά) 

Έκδοση της απόφασης επιλογής Ιούλιος 2020 (ενδεικτικά) 

Κατάρτιση και υπογραφή των 

συμφωνιών επιχορήγησης 

Από τον Ιούλιος 2020 (ενδεικτικά) 

 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Το ενδεικτικό ποσό που θα χορηγηθεί βάσει της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

αιτήσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU ανέρχεται σε 14 205 000 EUR. Το 

ποσό που θα διατεθεί για κάθε κουπόνι ανέρχεται σε 15 000 EUR, υπό μορφή εφάπαξ 

ποσού. 

 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ 

 

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι ακόλουθες τέσσερις: 
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1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU4. 

 

2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω λογαριασμού EU Login5 ο οποίος 

συνδέεται με την εγγραφή του δήμου6. 

 

3. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, δηλαδή να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δύο 

δικαιολογητικά έγγραφα – που θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα – και να έχουν 

αναφορτωθεί στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU: 

1. Το έντυπο του «αποδεικτικού συμφωνίας για την υποβολή αίτησης» του 

νομίμου εκπροσώπου (δηλ. του δημάρχου/επικεφαλής του δήμου), το οποίο 

πρέπει να περιλαμβάνει σαρωμένη εικόνα του δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας/διαβατηρίου του εν λόγω προσώπου7 – («Έγγραφο 1», όπως 

αναφέρεται στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU)   

2. Αντίγραφο της πράξης διορισμού του νομίμου εκπροσώπου – («Έγγραφο 2», 

όπως αναφέρεται στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU)   

  

4. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μετά την έναρξη υποβολής αιτήσεων και πριν 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που αναφέρονται στο τμήμα 3 ανωτέρω.  

 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς τα δύο δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

σημείο 3 ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές.   

 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ή τμήμα/-τα αιτήσεων που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή σε έντυπη μορφή. 

 

Κάθε δικαιούχος δικαιούται να λάβει ένα μόνο κουπόνι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πρωτοβουλίας, δηλαδή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις δήμων που έλαβαν κουπόνι στο 

πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης WIFI4EU.  

 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

6.1  Επιλέξιμοι υποψήφιοι 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας 2019-2020, αιτήσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο 

από δήμο ή ένωση δήμων εξ ονόματος των μελών της, ο/η οποίος/-α βρίσκεται σε 

κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ισλανδία ή στη Νορβηγία8. Οι αιτούντες πρέπει να 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys?lang=el 
5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του EULogin, βλ.https://webgate.ec.europa.eu/cas  
6 Συνιστάται να δημιουργηθεί ο λογαριασμός EU Login που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του δήμου με την 

ονομαστική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δημάρχου/επικεφαλής του δήμου/νόμιμου εκπροσώπου, 

ήτοι του προσώπου που είναι αρμόδιο για την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Μπορείτε να συμβουλεύεστε 

τον κατάλογο συχνών ερωτήσεων (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-erotiseis-kai-

apantiseis?lang=el) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιος και πώς εγγράφεται. 
7 Το εν λόγω έντυπο διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 
8 Σύμφωνα με το τμήμα 5.3.1 του προγράμματος εργασίας 2019-2020, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 

Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στην 

πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, ακόμη και όταν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο του προγράμματος 

εργασιών, με τα ίδια δικαιώματα, υποχρεώσεις και απαιτήσεις όπως και τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys?lang=el
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis?lang=el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis?lang=el
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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περιλαμβάνονται στον κατάλογο9 επιλέξιμων δήμων και ενώσεων δήμων, όπως 

καθορίστηκε κατά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης10.  

 

ΣΗΜ.: Οι ενώσεις δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξ ονόματος των μελών τους, 

δηλαδή ενός ή περισσότερων δήμων. Ωστόσο, οι ενώσεις δήμων δεν μπορούν να είναι 

δικαιούχοι κουπονιών. Μόνο οι μεμονωμένοι δήμοι δικαιούνται κουπόνι.   

 

 

Για τους Βρετανούς αιτούντες:  

Μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 

Βασιλείου11 την 1η Φεβρουαρίου 2020, και ιδίως του άρθρου 127 παράγραφος 6 και των 

άρθρων 137 και 138, οι αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι 

εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρείται ότι 

συμπεριλαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, κάτοικοι και οντότητες του ΗΒ είναι επιλέξιμοι να 

συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση.  

 

 

Για τους Κύπριους αιτούντες: 

Για τους δήμους που βρίσκονται εντός της ουδέτερης ζώνης που οριοθετείται από την 

πράσινη γραμμή και/ή από την οποία διέρχεται η πράσινη γραμμή, τα σημεία πρόσβασης 

(εξοπλισμός Wi-Fi) εγκαθίστανται είτε εντός της ουδέτερης ζώνης και/ή, κατά 

περίπτωση, εντός της περιοχής που ελέγχεται από την κυπριακή κυβέρνηση. 

 

6.2  Eπιλέξιμες δράσεις 

 

Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποσκοπεί στην παροχή στήριξης για δράσεις οι οποίες:  

 

1) υλοποιούνται από τους δήμους, οι οποίοι πρέπει να σχεδιάσουν και να 

εποπτεύσουν την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε 

κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους και να αναλάβουν τη δέσμευση:  

 

α) να διατηρούν σε πλήρη λειτουργία το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU για χρονικό 

διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβεβαίωσης 

                                                 
9  Βλέπε: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 
10 Στο άρθρο 9 παράγραφος 1α του κανονισμού για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» [κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση 

της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316] αναφέρεται ότι, 

προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή διοικητική επιβάρυνση και να εξαλειφθεί η ανάγκη κατάθεσης συμφωνίας για 

κάθε αιτούντα, πριν από την πρόσκληση, το οικείο κράτος μέλος έχει καταρτίσει τις κατηγορίες δικαιούχων (δήμοι ή 

ενώσεις δήμων) που παρατίθενται στο τμήμα 5.4 του προγράμματος εργασίας 2019-2020 ή τις έχει κοινοποιήσει 

στην Επιτροπή με άλλο τρόπο.  
11 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την  

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC# 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
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από τον Οργανισμό που περιγράφεται στο άρθρο 4.2 της συμφωνίας 

επιχορήγησης·  

β) να αναδιαμορφώσουν το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU προκειμένου να το/τα 

συνδέσουν με το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και 

παρακολούθησης, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στο τμήμα 6.2.1 κάτωθι. Το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και 

παρακολούθησης αναμένεται να αναπτυχθεί εντός του 2020.   

 

 2) βασίζονται στην ευρυζωνική συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει 

στους χρήστες διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας η οποία: 

 

α) είναι δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, εύκολη στην 

πρόσβαση, και χρησιμοποιεί τον πλέον πρόσφατο και βέλτιστο διαθέσιμο 

εξοπλισμό, κατάλληλο για την παροχή συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας 

στους χρήστες·  

β) υποστηρίζει την πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως εκείνες 

που προσφέρονται μέσω υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών·  

γ) για λόγους προσβασιμότητας, παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες τουλάχιστον 

στις οικείες γλώσσες του σχετικού κράτους μέλους και, στο μέτρο του 

δυνατού, σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ· 

δ) παρέχεται στα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής, συμπεριλαμβανομένων 

των υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό στο 

πλαίσιο της δημόσιας ζωής των τοπικών κοινοτήτων. 

 
3) χρησιμοποιούν την κοινή οπτική ταυτότητα που παρέχεται από την Επιτροπή (βλ. 

τμήμα 11 κατωτέρω)· 

 

4) πραγματοποιούνται με τη δέσμευση να παρασχεθεί (ή ισοδύναμη διαδικασία) ο 

αναγκαίος εξοπλισμός και οι σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης, όταν απαιτείται 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να εγκατασταθούν τα σημεία 

ασύρματης πρόσβασης σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν ήδη παρόμοιες 

προσφορές δωρεάν ασύρματης συνδεσιμότητας. 

 

Το κουπόνι WiFi4EU θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση καθεμιάς από τις 

ακόλουθες δράσεις: 

α) την εγκατάσταση ενός εντελώς νέου δημόσιου δικτύου Wi-Fi· 

β) την αναβάθμιση του υφιστάμενου δημόσιου δικτύου Wi-Fi·  

γ) την επέκταση της κάλυψης του υφιστάμενου δημόσιου δικτύου Wi-Fi. 

 

6.2.1 Απαιτήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και τη σύνδεση του/των δικτύου/-ων WiFi4EU 

στο σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Με την επιφύλαξη της τέταρτης παραγράφου κάτωθι, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι τα 

σημεία πρόσβασης που χρηματοδοτούνται με κουπόνι WiFi4EU εκπέμπουν μόνο το 

αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID/service set identifier) WiFi4EU και ότι 

τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο τμήμα 6.2.4. 

 

Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών 

WiFi4EU είναι ένα ανοικτό δίκτυο, υπό την έννοια ότι δεν απαιτεί κανενός είδους 

πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας (όπως τη χρήση κωδικού πρόσβασης) για τη 

σύνδεση με αυτό. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί με αυτό, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι το 
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δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU εμφανίζει πύλη 

υποδοχής https (Hypertext Transfer Protocol Secure/ασφαλές πρωτόκολλο μεταφοράς 

υπερκειμένου) πριν δοθεί έγκριση στον χρήστη να συνδεθεί με το διαδίκτυο. 

 

Εκτός εάν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, η 

σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω του αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU δεν 

απαιτεί εγγραφή ή επαλήθευση ταυτότητας στην πύλη υποδοχής και ολοκληρώνεται 

πατώντας το κουμπί «σύνδεσης με ένα κλικ» στην πύλη υποδοχής.  

 

Ο δικαιούχος μπορεί να εκπέμπει πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών για τις 

επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις που αναφέρονται στο τμήμα 6.2.1.2, από την έναρξη του 

σταδίου I και υπ’ευθύνη του. Ο δικαιούχος μπορεί επίσης να εκπέμπει πρόσθετο 

αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι προορίζεται για εσωτερική 

χρήση του δικαιούχου και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα την ποιότητα της υπηρεσίας που 

παρέχεται στο κοινό. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος διαφοροποιεί δεόντως 

αυτά τα αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών από το ανοικτό αναγνωριστικό συνόλου 

υπηρεσιών WiFi4EU και διασφαλίζει ότι τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που 

ορίζονται στα τμήματα 6.2.3 και 6.2.4. 

 

Για τα σημεία πρόσβασης που δεν χρηματοδοτούνται με κουπόνι WiFi4EU, ο δικαιούχος 

μπορεί επίσης να εκπέμπει το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU (ως 

μοναδικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών ή παράλληλα με το οικείο υφιστάμενο 

τοπικό αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών). Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι, τουλάχιστον 

για τους τελικούς χρήστες που συνδέονται στο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών 

WiFi4EU, τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν σημείο καθώς και 

στα τμήματα 6.2.3 και 6.2.4. 

 

Η σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

πραγματοποιείται βάσει προσέγγισης δύο σταδίων. 

 

6.2.1.1 Στάδιο I 

Η εγγραφή, η επαλήθευση ταυτότητας, η αδειοδότηση και η λογιστική 

καταχώριση των χρηστών αποτελεί ευθύνη κάθε δικαιούχου σύμφωνα με το 

ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.  

Ο δικαιούχος διασφαλίζει τη συμμόρφωση της πύλης υποδοχής του 

αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Το δίκτυο WiFi4EU με αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU 

χρησιμοποιεί πύλη υποδοχής https για τη διεπαφή με τους χρήστες.  

 Η πύλη υποδοχής καθορίζει ένα χρονικό διάστημα αυτόματης αναγνώρισης 

των ήδη συνδεδεμένων χρηστών, ώστε η πύλη υποδοχής να μην εμφανίζεται 

εκ νέου κατά την επανασύνδεσή τους. Το εν λόγω χρονικό διάστημα 

επαναπροσδιορίζεται αυτόματα κάθε μέρα στις 00:00 ή τουλάχιστον 

καθορίζεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 ωρών. 

 Το όνομα τομέα που συνδέεται με την πύλη υποδοχής https είναι σύνηθες [όχι 

IDN (integrated digital network/ενοποιημένο ψηφιακό δίκτυο)], 

αποτελούμενο από χαρακτήρες a έως z, ψηφία 0 έως 9, ενωτικό (-).  



 

7 

 Οπτική ταυτότητα: στην πύλη υποδοχής εμφανίζεται η οπτική ταυτότητα 

«WiFi4EU»12.  

 Η πύλη υποδοχής ενσωματώνει τμήμα κώδικα (snippet) παρακολούθησης 

ώστε ο Οργανισμός να είναι σε θέση να παρακολουθεί εξ αποστάσεως το 

δίκτυο WiFi4EU.  

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την εγκατάσταση του τμήματος κώδικα 

παρακολούθησης διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. Το 

τμήμα κώδικα παρακολούθησης δεν συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. Χρησιμεύει για τον υπολογισμό του αριθμού των χρηστών που 

συνδέονται στο δίκτυο WiFi4EU, τη φόρτωση της οπτικής ταυτότητας WiFi4EU 

και τον έλεγχο της σωστής εμφάνισής της. 

 

Η πύλη υποδοχής περιλαμβάνει δήλωση αποποίησης ευθύνης με την οποία 

ενημερώνονται σαφώς οι χρήστες για το γεγονός ότι το WiFi4EU είναι ένα 

δημόσιο ανοικτό δίκτυο. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει προληπτικές συστάσεις οι οποίες συνήθως παρέχονται κατά την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω τέτοιων δικτύων. 

 

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να δημιουργεί ξεχωριστά δίκτυα Wi-Fi 

χρηματοδοτούμενα με το ίδιο κουπόνι, καθένα με διαφορετικό όνομα τομέα και 

διαφορετική πύλη υποδοχής. Η υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 9 της 

συμφωνίας επιχορήγησης για διατήρηση του δικτύου WiFi4EU σε λειτουργία για 

χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την εξακρίβωση από τον Οργανισμό εφαρμόζεται 

για όλα τα δίκτυα WiFi4EU που χρηματοδοτούνται με το ίδιο κουπόνι. 

 

Το στάδιο Ι εφαρμόζεται έως ότου ο δικαιούχος λάβει κοινοποίηση για την 

ενεργοποίηση του σταδίου II. Μόλις λάβει την κοινοποίηση, ο δικαιούχος έχει 

την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας επιχορήγησης, να 

προσαρμόσει τη διαμόρφωση του δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο τμήμα 6.2.1, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην κοινοποίηση, 

εντός της προθεσμίας που αναφέρεται σε αυτή. 

 

6.2.1.2  Στάδιο ΙΙ 

Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα δημιουργηθεί ασφαλές σύστημα επαλήθευσης 

ταυτότητας και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 

να εξελιχθεί σε ενοποιημένη δομή.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας επιχορήγησης, μόλις τεθεί σε λειτουργία 

το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και παρακολούθησης, ο 

δικαιούχος θα αναδιαμορφώσει το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU προκειμένου να το/τα 

συνδέσει με το εν λόγω σύστημα. Η εν λόγω αναδιαμόρφωση θα περιλαμβάνει τη 

διατήρηση του ανοικτού αναγνωριστικού συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU 

χρησιμοποιώντας την πύλη υποδοχής, προσθέτοντας ένα αναγνωριστικό συνόλου 

υπηρεσιών WiFi4EU για επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις (είτε αντικαθιστώντας το 

                                                 
12 Διατίθεται εδώ: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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οικείο υφιστάμενο τοπικό ασφαλές σύστημα με το κοινό σύστημα ή 

προσθέτοντας απλώς το κοινό σύστημα ως τρίτο αναγνωριστικό συνόλου 

υπηρεσιών) και διασφαλίζοντας ότι το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τα 

δίκτυα WiFi4EU σε επίπεδο σημείου πρόσβασης.  

Η εγγραφή και η επαλήθευση ταυτότητας των χρηστών για το ανοικτό 

αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και για το τοπικό αναγνωριστικό 

συνόλου υπηρεσιών για ασφαλείς συνδέσεις, όπου υπάρχει, καθώς και η 

αδειοδότηση και η λογιστική καταχώριση των χρηστών για το σύνολο των 

αναγνωριστικών συνόλου υπηρεσιών παραμένει ευθύνη κάθε δικαιούχου 

σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. 

 

6.2.2 Τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τον ασύρματο εξοπλισμό του/των δικτύου/-ων 

WiFi4EU 

Ο δικαιούχος οφείλει να εγκαταστήσει ορισμένα σημεία πρόσβασης τα οποία να 

αντικατοπτρίζουν την αξία του κουπονιού στην οικεία αγορά. Εν πάση περιπτώσει, θα 

εγκαταστήσει τουλάχιστον τον ακόλουθο αριθμό σημείων πρόσβασης, ανάλογα με τον 

συνδυασμό σημείων πρόσβασης σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους: 

 

ελάχιστος αριθμός σημείων 

πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους 

ελάχιστος αριθμός σημείων 

πρόσβασης σε κλειστούς χώρους 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι κάθε σημείο πρόσβασης: 

 

 υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση διττής ζώνης (2,4Ghz – 5Ghz)  

 έχει κύκλο υποστήριξης άνω των 5 ετών 

 έχει μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών (MTBF) τουλάχιστον 5 έτη 

 έχει ένα ειδικό και κεντρικό ενιαίο σημείο διαχείρισης για όλα τα σημεία 

πρόσβασης κάθε δικτύου WiFi4EU  

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.1x 

 είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11ac Wave I· 

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11r 

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11k 

 υποστηρίζει το πρότυπο IEEE 802.11v  

 έχει ικανότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 50 χρηστών ταυτοχρόνως, χωρίς 

υποβάθμιση των επιδόσεων 
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 διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO)· 

 είναι συμβατό με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint WiFi 

Alliance). 

 

6.2.3 Απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας 

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το χρηματοδοτούμενο δίκτυο WiFi4EU είναι σε θέση 

να παρέχει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους χρήστες, ο δικαιούχος γίνεται συνδρομητής 

σε προσφορά που ισοδυναμεί με διαδικτυακή σύνδεση με την υψηλότερη ταχύτητα που 

διατίθεται στην αγορά της περιοχής του και, σε κάθε περίπτωση, σε σύνδεση που 

παρέχει ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps. Ο δικαιούχος διασφαλίζει 

επίσης ότι η εν λόγω ταχύτητα οπισθόζευξης είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την 

ταχύτητα – εφόσον υπάρχει – την οποία χρησιμοποιεί ο δικαιούχος για τις οικείες 

εσωτερικές ανάγκες συνδεσιμότητας.  

6.2.4 Υποχρεώσεις σχετικά με τις χρεώσεις, τη διαφήμιση και τη χρήση δεδομένων  

1. Ο δικαιούχος διασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση του τελικού χρήστη στο δίκτυο 

WiFi4EU, ήτοι την παροχή πρόσβασης χωρίς σχετική αμοιβή, είτε πρόκειται για άμεση 

πληρωμή ή έναντι άλλου είδους χρέωσης, κυρίως χωρίς εμπορικές διαφημίσεις, ή 

περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς. 

2. Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι η πρόσβαση του τελικού χρήστη μέσω φορέων δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχεται επίσης χωρίς διακρίσεις, ήτοι με την επιφύλαξη 

των περιορισμών που απαιτούνται βάσει του ενωσιακού δικαίου ή βάσει εθνικού δικαίου 

που είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο, με την επιφύλαξη της ανάγκης να 

διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου και, ιδίως, της ανάγκης να διασφαλίζεται 

η δίκαιη κατανομή χωρητικότητας μεταξύ χρηστών κατά τις ώρες αιχμής. 

3. Η επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς ανάλυσης μπορεί να 

διενεργείται σε τακτά διαστήματα με σκοπό την προώθηση, παρακολούθηση ή βελτίωση 

της λειτουργίας των δικτύων. Για τον σκοπό αυτό, οποιαδήποτε αποθήκευση ή 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανωνυμοποιείται με τον προσήκοντα 

τρόπο σύμφωνα με τη/τις σχετική/-ές ειδική/-ές υπηρεσιακή/-ές δήλωση/-εις περί 

απορρήτου. 

 

6.3 Κριτήρια αποκλεισμού 

 

Ο αιτών αποκλείεται από τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αν 

συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 136 του 

δημοσιονομικού κανονισμού13. Για τον σκοπό αυτό, ο αιτών θα κληθεί να υπογράψει 

υπεύθυνη δήλωση μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU. Η διαδικτυακή πύλη θα 

περιλαμβάνει επίσης σύνδεσμο προς τον κατάλογο των περιπτώσεων αποκλεισμού που 

προβλέπονται στο άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού.  

 

 

                                                 
13Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 

αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, βλ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ14 

 

Τα κουπόνια χορηγούνται σύμφωνα με την αρχή της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης, 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα της επιτυχούς υποβολής της αίτησης, 

όπως αυτή καταχωρίστηκε στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU. Η χρονοσφραγίδα 

καταγράφει την παραλαβή της αίτησης από τον κεντρικό διακομιστή με βάση την ώρα 

του χρονόμετρου του κεντρικού διακομιστή, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ώρα 

Βρυξελλών).  

 

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή της 

χρηματοδότησης, στην παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορηγείται ελάχιστος 

αριθμός 15 κουπονιών ανά κράτος μέλος και ανά χώρα του ΕΟΧ (Ισλανδία και 

Νορβηγία), με την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί αρκετές αιτήσεις από τις εν λόγω 

χώρες. 

 

Σημειωτέον ότι τα κουπόνια χορηγούνται εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού (π.χ. 

μια χώρα δεν μπορεί να λάβει περισσότερα κουπόνια από όσα μπορούν να διατεθούν στο 

πλαίσιο του προϋπολογισμού).  

Μπορεί να καταρτιστεί και να συμπεριληφθεί στην απόφαση επιλογής της Επιτροπής 

ένας εφεδρικός πίνακας με περιορισμένο αριθμό επιλέξιμων αιτήσεων ανά 

συμμετέχουσα χώρα. Εάν διατεθεί προϋπολογισμός μετά τη δημοσίευση της απόφασης 

επιλογής, οι αιτήσεις μπορούν να επιλεγούν από τον εφεδρικό πίνακα. Για τον σκοπό 

αυτό, τα προαναφερθέντα κριτήρια εφαρμόζονται για την επιλογή των αιτήσεων από τον 

εφεδρικό πίνακα. Ο εφεδρικός πίνακας ισχύει μόνο για την παρούσα πρόσκληση και οι 

αιτούντες που θα επιλεγούν από τον εφεδρικό πίνακα θα ενημερωθούν κατά περίπτωση.  

 

8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

θα χρηματοδοτηθούν μόνο δράσεις που είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ.  

 

9. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

9.1  Μορφή της επιχορήγησης 

 

Η επιχορήγηση έχει τη μορφή ενιαίου εφάπαξ ποσού 15 000 EUR. Το ενιαίο εφάπαξ 

ποσό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ολόκληρη η δράση υλοποιήθηκε σωστά. 

 

9.2  Ρυθμίσεις πληρωμής 

 

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας επιχορήγησης, η πληρωμή του κουπονιού στην 

εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi πραγματοποιείται εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση 

λειτουργεί σύμφωνα με τη συμφωνία επιχορήγησης. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται το 

συντομότερο δυνατόν, εντός προθεσμίας 60 ημερών κατ’ανώτατο όριο, στον τραπεζικό 

λογαριασμό που παρέχεται στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU από την εταιρεία 

εγκατάστασης Wi-Fi. Σημειωτέον ότι η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi οφείλει να 

                                                 
14 Βλ. παράρτημα 3 του προγράμματος εργασίας 2019-2020 
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αναφορτώσει στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU ένα έγκυρο και ευανάγνωστο απόσπασμα 

κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή ισοδύναμο έγγραφο. 

 

Μη συμμόρφωση του δικαιούχου: 

 

α) με την υποχρέωση να διασφαλίζει τη λειτουργία της εγκατάστασης Wi-Fi για 

χρονικό διάστημα τριών ετών·  

β) να αναδιαμορφώσει το/τα οικείο/-α δίκτυο/-α WiFi4EU προκειμένου να το/τα 

συνδέσει με το ασφαλές σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας και 

παρακολούθησης, σε πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

τμήμα 6.2.1. 

ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάκτηση του κουπονιού από τον δικαιούχο. 

  

Ο Οργανισμός δεν παρεμβαίνει στις συμβατικές σχέσεις του δικαιούχου με την εταιρεία 

εγκατάστασης Wi-Fi. 

 

9.3 Άλλα οικονομικά θέματα 

 

9.3.1  Μη σωρευτική χορήγηση 

 

Κάθε δράση μπορεί να λάβει μόνο μία επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει οι ίδιες δαπάνες να χρηματοδοτηθούν δύο φορές από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης 

  

9.3.2 Μη αναδρομικότητα 

Δεν είναι δυνατή η χορήγηση επιχορηγήσεων αναδρομικά για δράσεις που θα έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας επιχορήγησης. 

 

 

10. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Ο επιλεγείς δήμος θα κληθεί από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων 

(INEA) να υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης σε ευρώ, στην οποία θα περιγράφονται 

λεπτομερώς οι όροι χρηματοδότησης. Για λόγους αποτελεσματικότητας της διοικητικής 

διαδικασίας, οι δήμοι πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία επιχορήγησης εντός 7 ημερών 

από την παρούσα πρόσκληση. Εάν η συμφωνία επιχορήγησης δεν έχει υπογραφεί εντός 

προθεσμίας ενός μηνός, η διαδικασία υπογραφής της ενδέχεται να ακυρωθεί και η 

προσφορά να διατεθεί σε άλλο δήμο από τον εφεδρικό κατάλογο. Το τυποποιημένο 

υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης, που είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες 

της ΕΕ, δεν είναι διαπραγματεύσιμο15.  

 

Συνιστάται θερμά η συμφωνία επιχορήγησης να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

(δήμαρχο/επικεφαλής του δήμου). Ωστόσο, σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος 

επιθυμεί να ορίσει άλλο πρόσωπο για την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης (ήτοι 

το καλούμενο «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»), πρέπει τα ακόλουθα συμπληρωματικά 

έγγραφα να αναφορτωθούν στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU, το αργότερο πριν από την 

υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης:   

                                                 
15 Το υπόδειγμα της συμφωνίας επιχορήγησης διατίθεται στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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1. Έντυπο εξουσιοδότησης προσώπου16 - «Έγγραφο 3», όπως αναφέρεται στη 

διαδικτυακή πύλη WiFi4EU·   

 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατήριο του εξουσιοδοτημένου προσώπου - 

«Έγγραφο 4», όπως αναφέρεται στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.  

 

Σημειωτέον ότι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα μπορεί να υπογράψει τη συμφωνία 

επιχορήγησης, εκτός εάν έχει δημιουργήσει δικό του λογαριασμό EU Login17 για τον 

σκοπό αυτό.  

 

 

11.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Οι κανόνες σχετικά με την οπτική ταυτότητα που πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι κατά 

τις δράσεις δημόσιας προβολής όσον αφορά την πρωτοβουλία WiFi4EU διατίθενται στη 

σελίδα του WiFi4EU στον ιστότοπο του INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-

europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

 

12.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 

12.1  Ενημέρωση των αιτούντων 

 

Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (ήτοι 

υπόδειγμα της συμφωνίας επιχορήγησης, πρόγραμμα εργασίας 2019-2020) διατίθενται 

στη σελίδα του WiFi4EU στον ιστότοπο του INEA: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

Συνιστάται στους αιτούντες να επισκέπτονται τακτικά τον συγκεκριμένο ιστότοπο, 

καθώς και τις αναρτήσεις στο Twitter του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και 

Δικτύων(@ inea_eu) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

 

Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να υποβάλλονται στην 

υπηρεσία υποστήριξης της πρόσκλησης, η οποία είναι προσβάσιμη στο κάτω μέρος κάθε 

σελίδας κατά την πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.18 Η υπηρεσία υποστήριξης 

θα αποστέλλει απευθείας απαντήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

την οποία υποβλήθηκε η ερώτηση.  

 

Οι απαντήσεις που δίνονται σε ερωτήσεις που υποβάλλονται κατ’ επανάληψη μπορούν 

να δημοσιεύονται στον κατάλογο συχνών ερωτήσεων (FAQ) που διατίθεται στον 

ιστότοπο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς19 και είναι επίσης προσβάσιμος μέσω της 

ιστοσελίδας της πρόσκλησης.   

 

                                                 
16 Το εν λόγω έντυπο διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu 
17 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του EULogin, βλ.https://webgate.ec.europa.eu/cas 
18 Βλέπε https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys?lang=el 
19 Βλέπε https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis?lang=el 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys?lang=el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis?lang=el
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12.2  Διαδικασία υποβολής 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναφορτωθεί στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU μέσω 

του λογαριασμού EU Login που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή του δήμου στη 

διαδικτυακή πύλη. Επιπλέον, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 

έναρξης υποβολής αιτήσεων: 3 Ιούνιος 2020 στις 13:00:00 Θερινή ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης (ώρα Βρυξελλών) και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 

4 Ιούνιος 2020 στις 17:00:00 Θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (ώρα Βρυξελλών). 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.   

 

Ο αιτών μπορεί να πατήσει το κουμπί για να υποβάλει την αίτησή του ανά πάσα στιγμή. 

Ωστόσο, κάθε προσπάθεια υποβολής αίτησης πριν από την επίσημη έναρξη της 

πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το χρονόμετρο του κεντρικού διακομιστή 

απορρίπτεται αυτομάτως. Ο αιτών ενημερώνεται αμέσως και μπορεί να προσπαθήσει εκ 

νέου. Ο αιτών ενημερώνεται για την επιτυχή υποβολή της αίτησης μετά την έναρξη 

υποβολής αιτήσεων. 

 

Βλ. επίσης το τμήμα 6 ανωτέρω σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που 

πρέπει να παρασχεθούν.  

 

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν ξεχωριστά σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

επιλογής σε εύθετο χρόνο.  

  

 

13. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Η ανταπόκριση σε οποιαδήποτε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συνεπάγεται την 

καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως το 

ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση) μέσω της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU. Τα εν λόγω 

δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ερωτήσεις και τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με σκοπό την κατανομή των 

χορηγούμενων κουπονιών σύμφωνα με τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων και, σε 

περίπτωση αιτήσεων που έχουν επιλεγεί, με σκοπό τη διαχείριση της επιχορήγησης. Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση (όνομα, επώνυμο, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέση του υποκειμένου των δεδομένων στον 

οργανισμό, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατήριο) υποβάλλονται σε επεξεργασία 

εντός των ορίων που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/172520 και βάσει της 

ανάγκης για ενημέρωση. 

 

Για τον έλεγχο των δεδομένων αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ΓΔ CONNECT (ΓΔ 

Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών). 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

αιτούντος περιλαμβάνονται στη δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που διατίθεται στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης WiFi4EU. 

 

                                                 
20 Βλέπε https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
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Η Επιτροπή μπορεί να καταχωρίζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα 

έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού, σε περίπτωση που ο δικαιούχος βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 136 και 141 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) 2018/104621. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τη δήλωση προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του WiFi4EU. https://ec.europa.eu/digital-single-

market/news-redirect/624124.  

 

 

                                                 
21 Βλέπε https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124

