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WiFi4EU: δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε
δημόσιους χώρους
 

ευρωπαϊκός μηχανισμός για την παροχή δωρεάν WIFI σε δημόσιους χώρους 
δικλείδες ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
 

Το ΕΚ ενέκρινε το σχέδιο για τη δημιουργία  σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε
ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους στην ΕΕ.
 
Τα  κονδύλια  θα  χρησιμοποιηθούν  με  «γεωγραφικά  ισορροπημένο  τρόπο»  σε
περισσότερες από 6.000 κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τη σειρά παραλαβής
των αιτημάτων για τη χρηματοδότηση δωρεάν ασύρματων συνδέσεων σε δημόσιους
χώρους, όπως υπαίθριοι χώροι προσβάσιμοι στο ευρύ κοινό, βιβλιοθήκες, δημόσιες
υπηρεσίες, νοσοκομεία κλπ.
 
 
 
Επιλεξιμότητα και προϋποθέσεις
 
 
 
Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να
καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα για τουλάχιστον τρία έτη και να προσφέρουν δωρεάν,
εύκολη πρόσβαση και ασφαλή σύνδεση για τους χρήστες. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν αποκλείονται οι εμπορικές διαφημίσεις και η
χρήση  προσωπικών  δεδομένων  για  εμπορικούς  σκοπούς.  Έργα  που  αντιγράφουν
παρόμοιες ιδιωτικές ή  δημόσιες προσφορές δωρεάν ασύρματου δικτύου στην ίδια
περιοχή δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση.
 
 
 
Η πρόσβαση πρέπει να παρέχεται στις σχετικές γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους και, ει δυνατόν, και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
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Ο Carlos Zorrinho (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), δήλωσε τα εξής: «Η πρωτοβουλία WiFi4EU
ήταν ένα ισχυρό πολιτικό όραμα που σύντομα θα γίνει πραγματικότητα σε ολόκληρη την
ΕΕ,  διασφαλίζοντας  ότι  όλοι  οι  πολίτες  θα  έχουν  πρόσβαση σε  υψηλής  ποιότητας
ασύρματο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή πόσα χρήματα κερδίζουν. Αυτό θα
βελτιώσει  την  «ευρωπαϊκή  κοινωνία  Gigabit»  καθιστώντας  την  οικονομικά
ανταγωνιστική.»
 
 
 
 
 
Το νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 582 ψήφους υπέρ, 98 κατά και 9 αποχές.
 

Επαφές 
 
 

Who is involved
Zorrinho Carlos
Σχέδιο έκθεσης για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές
κοινότητες
Φάκελος διαδικασίας
Podcast ολομέλειας
Αποσπάσματα από τη συζήτηση για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο
στις τοπικές κοινότητες
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http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124739/CARLOS_ZORRINHO_home.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124739/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0181+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0181+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0287(COD)
https://epthinktank.eu/2017/09/07/wifi4eu-promotion-of-internet-connectivity-in-local-communities-plenary-podcast/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I143170
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I143170
https://twitter.com/EP_Industry


Βίντεο
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/wifi-for-all-filling-the-gap
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