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Ρόδος, 15.05.2018 
 

 
1. WiFi4EU: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ σημείων 

δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους. 
 

Σήμερα, Τρίτη 15 Μαΐου στις 14:00 (ώρα Ελλάδας), δημοσιεύεται η πρώτη πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων από τους δήμους για σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης.  

 

Μέσω της πρόσκλησης αυτής περίπου 1.183 δήμοι θα λάβουν κουπόνι WiFi4EU, ποσού 
15.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση εξοπλισμού Wi-Fi και την εγκατάστασή του σε δημόσιους 
χώρους. Αφότου παραλάβουν το κουπόνι, οι δήμοι θα πρέπει να προσφέρουν ασφαλείς 
υπηρεσίες Wi-Fi, δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις, για τουλάχιστον μια τριετία. Η 
χρηματοδότηση θα παρέχεται μόνο για δίκτυα τα οποία δεν αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες 
ιδιωτικές ή δημόσιες υπηρεσίες δωρεάν ασύρματης πρόσβασης ανάλογης ποιότητας στους 
ίδιους δημόσιους χώρους. Για να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, οι δήμοι πρέπει να 
εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.eu. Η πύλη αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20 
Μαρτίου (βλ. δελτίο Τύπου) και πάνω από 17.000 δήμοι έχουν ήδη εγγραφεί. Η επιλογή θα 
γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπημένη γεωγραφική 
κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, κάθε χώρα θα λάβει τουλάχιστον 15 και το ανώτατο 95 

κουπόνια. Πρόκειται για την πρώτη από συνολικά πέντε προσκλήσεις που θα 
δημοσιευτούν μέχρι το 2020.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω: 

 Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
 Ενημερωτικό Δελτίο (στα αγγλικά) 

 Επεξηγηματικό βίντεο 
 Η ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ (Press announcement in English) 
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http://www.ando.gr/
mailto:ando@ando.gr
http://wifi4eu.eu/#/home
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-erotiseis-kai-apantiseis
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
http://europa.eu/!Pj74wH
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3783_en.htm
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2.  Έρχεται νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 30.000 ανέργους. 
 
      Τον Ιούνιο αναμένεται να προκηρυχθεί ο νέος μεγάλος κύκλος προσλήψεων για 
Κοινωφελή Εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες, που θα αφορά 30.000 ανέργους. Ειδικότερα, 
οι θέσεις που θα προκηρυχθούν για 8μηνη εργασία Κοινωφελούς Χαρακτήρα θα είναι 25.000 
σε υπηρεσίες Δήμων και 5.000 σε υπηρεσίες Περιφερειών. Άμεσα αναμένεται να λειτουργήσει 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι Δήμοι και οι Περιφέρειες όλης της χώρας θα δηλώνουν τις 
ανάγκες τους σε ειδικότητες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Στόχος είναι τον Ιούλιο να 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες και να ξεκινήσουν οι προσλήψεις.  

      Στις καινοτομίες που ετοιμάζονται συγκαταλέγεται και η χορήγηση πιο εξειδικευμένης 
πιστοποίησης για όσους επιλεχθούν να δουλέψουν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 
σε τεχνικά επαγγέλματα (πχ κηπουροί, χτίστες κλπ). Η πιστοποίηση θα χορηγείται από τα 
αρμόδια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). 
      Σχετικά δημοσιευμένα άρθρα μπορείτε να δείτε εδώ κι εδώ. 
 
 

 

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 

  

 

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12) 
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