WiFi4EU
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
#WIFI4EU @connectivityEU

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Τι είναι το WiFi4EU?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi σε δημόσια πάρκα,
πλατείες, βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους χώρους…
• Η ΕΕ επενδύει 150 εκατ. EUR
• Σχεδόν 9 000 δήμοι

Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι!
Μέσω του WiFi4EU, δήμοι σε όλη την ΕΕ
χρηματοδοτούνται για να εγκαταστήσουν δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο για κατοίκους, τουρίστες και
επισκέπτες.

Πώς λειτουργεί?
•
•

•

Οι δήμοι επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας,
με τήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας.
Η Επιτροπή καλύπτει το κόστος της εγκατάστασης
ενώ ο δήμος καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες (η
πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να διαρκέσει
τουλάχιστον 3 έτη).
Κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν
τα δίκτυα WiFi4EU δωρεάν, χωρίς διαφημίσεις και
χωρίς εμπορική επανάχρηση των δεδομένων για
εμπορικούς σκοπούς

WiFi4EU
Πρόσκληση 1
•
•
•
•
•
•
•
•

42 εκατ. EUR
Χορηγήθηκαν 2 800 κουπόνια
Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου
2018
Το πολύ 224 κουπόνια ανά χώρα
Τουλάχιστον 15 κουπόνια ανά χώρα
13 200 αιτήσεις
3 500 αιτήσεις μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα
Η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία
συμπλήρωσαν τον μέγιστο αριθμό κουπονιών
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Πρόσκληση 2
•
•
•
•
•
•
•
•

51 εκατ. EUR
Χορηγήθηκαν 3 400 κουπόνια
Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου
2019
Το πολύ 510 κουπόνια ανά χώρα
Τουλάχιστον 15 κουπόνια ανά χώρα
Σχεδόν 10 000 αιτήσεις
Το 97,5 % των διαθέσιμων κουπονιών ζητήθηκε
μέσα στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα
Η Ιταλία, η Γερμανία και η Ισπανία
συμπλήρωσαν τον μέγιστο αριθμό κουπονιών
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Χάρτης των επιλεγέντων δήμων (Προσκλήσεις 1 και
2)
Στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία,
την Πορτογαλία και τη Σλοβενία, πάνω από το 50 % των
δήμων επελέγησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1 ή της
Πρόσκλησης 2

Το WiFi4EU βήμα βήμα

1- Εγγραφή

αναφόρτωση/επικαιροποίηση δικαιολογητικών

2- Αίτηση

εξετάζεται κατά σειρά προτεραιότητας, με τήρηση
της γεωγραφικής ισορροπίας

3- Επιλογή

ανακοίνωση των νικητών

4- Υπογραφή

των συμφωνιών με τους δήμους

5- Εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi

1- Εγγραφή
Διαδικασία εγγραφής στη διαδικτυακή πύλη σε 4 βήματα

1- Εγγραφή
Οι δήμοι μπορούν να τροποποιήσουν τα δεδομένα
τους εν αναμονή της νέας πρόσκλησης
(π.χ. αλλαγή δημάρχου, αλλαγή στοιχείων επαφής)

1- Εγγραφή
Θα σταλούν δύο ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
καθοδήγηση των δήμων όσον αφορά τα επόμενα βήματα

2- Αίτηση
Όταν η πρόσκληση είναι ανοικτή για αιτήσεις,
θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση στη διαδικτυακή πύλη.
Οι εγγεγραμμένοι δήμοι θα λάβουν ατομική ειδοποίηση.

FAQ: 3.1 – 3.2

2- Αίτηση
Μετά την αίτηση
•

Μόλις υποβληθεί η αίτηση, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο που ενημερώνει
τους δήμους ότι το κλικ τους έχει ληφθεί και ότι τελεί υπό επεξεργασία.

•

Αργότερα οι δήμοι θα λάβουν ατομική ειδοποίηση (ηλεκτρονικό μήνυμα) που θα
επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει καταχωριστεί.

•

Στην Πρόσκληση 3, το ηλεκτρονικό μήνυμα της ειδοποίησης θα αναγράφει τον
χρόνο υποβολής της αίτησης.

FAQ: 4.1

3- Επιλογή
Οι επιλεγέντες δήμοι λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποίησης με το οποίο καλούνται
να διαβάσουν και να υπογράψουν ηλεκτρονικά τη συμφωνία επιχορήγησης μέσω της
διαδικτυακής πύλης (δεν χρειάζονται ειδικές απαιτήσεις ή εξοπλισμός).

3- Επιλογή
Εφεδρικός πίνακας: Οι δήμοι που αναγράφονται στον εφεδρικό πίνακα
ενημερώνονται σχετικά με την κατάστασή τους και ειδοποιούνται όταν υπάρξουν
διαθέσιμα κεφάλαια.

4- Υπογραφή

•
•

Απαιτείται υπογραφή και προσυπογραφή από τον INEA
Ο δήμος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την
έναρξη λειτουργίας του εγκατεστημένου δικτύου εντός 18 μηνών από την
υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.

FAQ: 5.1

4- Υπογραφή
Πεδίο της χρηματοδότησης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
• Δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης (CAPEX)
• Ως και 100 % της συνολικής δαπάνης του έργου
• Τιμή κουπονιών: 15 000 EUR / Δήμο
Δήμοι
• Συνδρομές στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (λειτουργικές
δαπάνες)
• Τουλάχιστον 3ετής λειτουργία
• Δεν γίνεται εμπορική χρήση των προσωπικών δεδομένων / Χωρίς
διαφημίσεις
• Μέγιστη ταχύτητα / Ελάχιστη ταχύτητα λήψης 30Mp
• Δωρεάν & χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τους χρήστες του δικτύου

FAQ: 5.2 – 5.3

5- Εγκατάσταση
Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης
Από την ημέρα υπογραφής από την Επιτροπή, οι δικαιούχοι διαθέτουν 18 μήνες έως
ότου ο INEA επιβεβαιώσει, εξ αποστάσεως, ότι το δίκτυο WiFi4EU είναι λειτουργικό
και ενεργοποιήσει την πληρωμή
• 3 και 6 μήνες πριν από την παρέλευση της προθεσμίας, αποστέλλονται υπενθυμίσεις

Για να αναπτύξουν το δίκτυο Wi-Fi, οι δήμοι πρέπει να:
•

•
•
•

βρουν μια εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi και να της αναθέσουν την εγκατάσταση
μέσω σύναψης σύμβασης, με τήρηση των εθνικών κανόνων περί δημοσίων
συμβάσεων
ορίσουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» όπου θα εγκατασταθούν τα σημεία
ασύρματης σύνδεσης.
προβάλουν την οπτική ταυτότητα του WiFi4EU σε καθορισμένους δημόσιους
χώρους
ολοκληρώσουν τη διαδικασία επικύρωσης μέσω της διαδικτυακής πύλης (από
κοινού με την εταιρεία εγκατάστασης)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Εγκατάσταση
Εγκατάσταση και Πληρωμή — Βήματα μέσω της
διαδικτυακής πύλης
1. Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi εγγράφεται στη διαδικτυακή πύλη
• Καταχωρίζει τους κωδικούς ΙΒΑΝ των τραπεζικών λογαριασμών της και την περιοχή στην
οποία παρέχει τις υπηρεσίες της
2. Ο δικαιούχος επιλέγει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση
3. Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi
α) καταχωρίζει τους κωδικούς IBAN των τραπεζικών λογαριασμών της (εάν δεν είναι ήδη
καταχωρισμένοι)
β) ορίζει τον κωδικό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η
πληρωμή εκ μέρους του δικαιούχου
γ) μπορεί να αρχίσει να συμπληρώνει την έκθεση εγκατάστασης για τον εν λόγω δικαιούχο.
δ) υποβάλλει την έκθεση εγκατάστασης (το επιλεγμένο δελτίο τραπεζικών στοιχείων πρέπει να
έχει ήδη επικυρωθεί)
4. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι η έκθεση εγκατάστασης είναι ορθή (ή την απορρίπτει)
5. Ο INEA ελέγχει εξ αποστάσεως κατά πόσον το δίκτυο WiFi4EU λειτουργεί
• Εντολή πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμής μπορεί να διαρκέσει έως 60 ημέρες
• Έναρξη της 3ετούς παρακολούθησης του δικτύου WiFi4EU

5- Εγκατάσταση
2. Ο δικαιούχος επιλέγει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα
πραγματοποιήσει την εγκατάσταση

5- Εγκατάσταση
3α. Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi καταχωρίζει τους κωδικούς IBAN των
τραπεζικών λογαριασμών (εάν δεν είναι ήδη καταχωρισμένοι)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Εγκατάσταση
3β Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ορίζει τον κωδικό IBAN του
τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή εκ
μέρους του δικαιούχου (το έντυπο τραπεζικών στοιχείων αποστέλλεται
για επικύρωση)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Εγκατάσταση
Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi καταχωρίζει τον τραπεζικό λογαριασμό της
στη διαδικτυακή πύλη και ορίζει ότι σε αυτόν θα γίνει η πληρωμή για την
εγκατάσταση σε δήμο.
Βάσει του IBAN και πρόσφατου αντιγράφου κίνησης λογαριασμού ή αντίστοιχου
εγγράφου, ο ΙΝΕΑ επαληθεύει ότι ο τραπεζικός λογαριασμός ανήκει στην εταιρεία.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/informationcontractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
Μόλις επαληθευτεί ο τραπεζικός λογαριασμός, η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi
λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σχετική κατάσταση εμφανίζεται και
στη σελίδα «Η εγγραφή μου / Τραπεζικός λογαριασμός».
Οι εταιρείες μπορούν να καταχωρίσουν πάνω από έναν τραπεζικό λογαριασμό
Οι εταιρείες δεν μπορούν να πληρωθούν εάν δεν έχουν επιλεγεί από δήμο ή εάν δεν
έχει επικυρωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός!
Πού?
Η εγγραφή μου -> Πηγαίνετε στον τραπεζικό λογαριασμό

5- Εγκατάσταση
3γ Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi μπορεί να αρχίσει τη συμπλήρωση της
έκθεσης εγκατάστασης για τον λόγω δικαιούχο

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Εγκατάσταση
3δ Η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi υποβάλλει την έκθεση εγκατάστασης
(το επιλεγμένο δελτίο τραπεζικών στοιχείων πρέπει να έχει ήδη
επικυρωθεί)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Εγκατάσταση
4. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι η έκθεση εγκατάστασης είναι ορθή (ή την
απορρίπτει)
Με το βήμα αυτό, ο δήμος πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση είναι ορθή και ότι πληροί τις
απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης που έχει υπογράψει με τον INEA

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Εγκατάσταση
4. Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι η έκθεση εγκατάστασης είναι ορθή (ή την
απορρίπτει)
Με το βήμα αυτό, ο δήμος πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση είναι ορθή και ότι πληροί τις
απαιτήσεις που ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης που έχει υπογράψει με τον INEA
- Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και το εγκατεστημένο δίκτυο αρχίζει να λειτουργεί
εντός 18 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.
- Τα δίκτυα Wi-Fi εγκαθίστανται σε περιοχές όπου δεν παρέχεται ήδη ανάλογη
δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi.
- Η οπτική ταυτότητα του WiFi4EU προβάλλεται ευκρινώς στους δημόσιους χώρους
όπου προσφέρεται διαδικτυακή σύνδεση WiFi4EU.
- Το δίκτυο προσφέρει ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 30 Mbps. Η ταχύτητα του
δικτύου οπισθόζευξης θα πρέπει επίσης να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με τη
συνδεσιμότητα που χρησιμοποιείται από τους δήμους για τις εσωτερικές τους
ανάγκες. Πρέπει να επιτευχθεί συνδεσιμότητα οπισθόζευξης που προσεγγίζει τα 30
Mbps το αργότερο 18 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Βλ.
την ενότητα 6.2 του κειμένου της πρόσκλησης και τη συμφωνία επιχορήγησης (ιδίως
το παράρτημα Ι).
Η εκάστοτε εταιρεία πληρώνεται μόνον εφόσον ο Δήμος επιβεβαιώσει την εγκατάσταση.

5- Εγκατάσταση

Το κουμπί μέσω
του οποίου ο
δήμος
επιβεβαιώνει την
εγκατάσταση
καθίσταται
ενεργό μόλις η
εταιρεία
εγκατάστασης
Wi-Fi υποβάλει
την έκθεση
εγκατάστασης.

5- Εγκατάσταση

Αφού ο δήμος επιβεβαιώσει
την εγκατάσταση, η εταιρεία
εγκατάστασης Wi-Fi λαμβάνει
ηλεκτρονικό μήνυμα και ο
INEA ελέγχει τον φάκελο και,
εφόσον το δίκτυο λειτουργεί
και πληροί τους όρους,
πληρώνει την εταιρεία
εγκατάστασης Wi-Fi εντός 60
ημερών.

5- Εγκατάσταση

5. Ο INEA ελέγχει εξ αποστάσεως κατά πόσον το δίκτυο WiFi4EU
λειτουργεί
o Το τμήμα κώδικα (snippet) πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο στη
διαδικτυακή πύλη υποδοχής
o Τουλάχιστον 10 χρήστες είναι συνδεδεμένοι ανά δίκτυο WiFi4EU
o Η οπτική ταυτότητα WiFi4EU προβάλλεται δεόντως στην πύλη υποδοχής
 INEA ενεργοποιεί τη διαταγή πληρωμής στην εταιρείας εγκατάστασης Wi-Fi
• Η προθεσμία πληρωμής (60 ημέρες), αναστέλλεται κατόπιν παρέλευσης 7 ημερών εάν
δεν πραγματοποιηθεί ο εξ αποστάσεως έλεγχος

 Έναρξη της 3ετούς παρακολούθησης του δικτύου WiFi4EU

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Εγκατάσταση
Τεχνικές απαιτήσεις
Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αναφέρονται λεπτομερώς στο τμήμα
6.2.2 της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, καθώς και στο άρθρο I.2 του
παραρτήματος Ι της συμφωνίας επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ των δήμων
και της Επιτροπής.

FAQ: 9.X

5- Εγκατάσταση
Τεχνικές απαιτήσεις
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 ενιαίο ειδικό και κεντρικό σημείο διαχείρισης τουλάχιστον για όλα τα
σημεία σύνδεσης 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·
 διαθέτει τουλάχιστον 2x2 πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους (MIMO)·
 είναι συμβατό με το Hotspot 2.0 (πρόγραμμα πιστοποίησης Passpoint Wi-Fi
Alliance).

5- Εγκατάσταση

Υποχρεώσεις σχετικά με τις χρεώσεις, τη διαφήμιση και τη
χρήση δεδομένων
1. Η πρόσβαση των τελικών χρηστών στο δίκτυο WiFi4EU πρέπει να παρέχεται
δωρεάν (χωρίς πληρωμή, χωρίς εμπορικές διαφημίσεις και χωρίς επανάχρηση
των προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς).
2. Η πρόσβαση των τελικών χρηστών πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις, υπό
την προϋπόθεση διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και, ιδίως,
της ανάγκης να εξασφαλίζεται δίκαιη κατανομή της χωρητικότητας μεταξύ των
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. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να
ανωνυμοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές υπηρεσιακές δηλώσεις περί
απορρήτου.

5- Εγκατάσταση - SSID

Κανόνες SSID
Στάδιο 1:
•

Μοναδικό κοινό αναγνωριστικό σύνολο υπηρεσιών (SSID) «WiFi4EU» σε όλη την
ΕΕ

•

«Κουμπί πρόσβασης με ένα κλικ» για τους χρήστες: διαδικτυακή πύλη υποδοχής,
χωρίς κωδικό πρόσβασης.

•

Δυνατότητα πρόσθετου SSID για εσωτερική χρήση από τον δικαιούχο (διαδίκτυο των
αντικειμένων, υπάλληλοι, κ.λπ.)

•

Δυνατότητα πρόσθετου SSID για ασφαλείς συνδέσεις σε τοπικό επίπεδο

•

Πρόσθετο ασφαλές κοινό SSID για ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών με
υπηρεσία επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών σε επίπεδο ΕΕ

Στάδιο 2:

 Ασφαλή και εύκολα προσβάσιμα δημόσια δίκτυα WiFi4EU παντού!

5- Εγκατάσταση
Ενιαίο σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας
• Στόχος: Να παρασχεθεί μια ασφαλής λύση για
την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών
του Wi-Fi, καθώς και ευκολία πρόσβασης σε όλη
την ΕΕ
• Πέρυσι ξεκίνησε η μελέτη προ της διάθεσης
στην αγορά για να αναλυθούν οι λύσεις που
υπάρχουν στην αγορά. Διαπίστωση: είναι
διαθέσιμες λύσεις χωρίς προσωπικά δεδομένα
• Πρόσκληση υποβολής προσφορών Η
δημοσίευσή της αναμένεται στο δεύτερο
τρίμηνο του 2019.
• Γραφείο εξυπηρέτησης που βοηθάει τους
δήμους στην αναδιαμόρφωση

Παρακολούθηση
Κανόνες παρακολούθησης
•

3ετής παρακολούθηση του δικτύου WiFi4EU
• Οι δήμοι υποχρεούνται να διατηρήσουν το WiFi4EU λειτουργικό επί 3 έτη
• Οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση. Το δίκτυο WiFi4EU δεν θα πρέπει να είναι
εκτός λειτουργίας για πάνω από 60 ημέρες τον χρόνο.
• Οι δήμοι υποχρεούνται να αναδιαμορφώσουν το δίκτυο WiFi4EU για να συνδεθούν με την
ενιαία υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας στο στάδιο 2

•

Πληροφορίες εξ αποστάσεως παρακολούθησης
• Αριθμός χρηστών που συνδέονται καθημερινά ανά δίκτυο WiFi4EU (ανά σημείο
πρόσβασης στο Στάδιο 2)
• Η οπτική ταυτότητα WiFi4EU προβάλλεται δεόντως στην πύλη υποδοχής
• Εκτίμηση της ταχύτητας ανά χρήστη και του λανθάνοντος χρόνου της σύνδεσης ανά
δίκτυο WiFi4EU
• Δεν καταχωρίζονται προσωπικά δεδομένα

•
•
•

Αυτόματες ειδοποιήσεις προς τους δήμους μετά από 7 ημέρες μη λειτουργικού
δικτύου WiFi4EU ή μη πλήρωσης των όρων
Έναρξη διαδικασίας ανάκτησης μετά από 60 ημέρες μη λειτουργικού δικτύου
WiFi4EU ή μη πλήρωσης των όρων
Ο INEA μπορεί να διενεργήσει πρόσθετους ελέγχους (εξ αποστάσεως ή επί τόπου)
κατά την τριετή περίοδο και να κινήσει διαδικασία ανάκτησης εάν δεν πληρούνται οι
όροι

BCOs

Τα γραφεία ευρυζωνικότητας ως σημεία
επαφής

• Απαντούν σε ερωτήματα και απορίες
• Παρέχουν κατάρτιση και υποστήριξη
• Βοηθούν τους δήμους να κατανοήσουν τους
όρους της πρόσκλησης και τα επόμενα βήματα
• Βοηθούν στο συντονισμό των σχετικών φορέων
• Προωθούν το WiFi4EU και τις συμπληρωματικές
πρωτοβουλίες

Questions
Για τυχόν ερωτήματα, επικοινωνήστε με το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_el

Ευχαριστούμε για
την προσοχή σας !
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