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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελεύθερη πρόσβαση
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Το πρόγραμμα «Wi-Fi 4Greece» έχει 
οργανώσει και «τρέχει» ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 

Πιερρακάκης με τους συνεργάτες του

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Δ
ιαδίκτυο παντού και για όλους. Αυτό εί-
ναι το επόμενο μεγάλο ψηφιακό σχέδιο 
της κυβέρνησης που αφορά την εγκα-

τάσταση ελεύθερου Wi-Fi σε κοινόχρηστους 
χώρους σε όλη τη χώρα, ώστε να έχουν πρό-
σβαση όλοι οι πολίτες. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για το πρόγραμμα «Wi-Fi 4Greece» και, σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό, τον Σεπτέμβριο ανα-
μένεται η εγκατάσταση κεραιών στα πρώτα ση-
μεία σε όλη την επικράτεια. Το σχέδιο προβλέ-
πει την εγκατάσταση τουλάχιστον 2.600 κεραι-
ών για να υπάρχει ελεύθερο Wi-Fi. Ουσιαστι-
κά θα δίνεται η δυνατότητα ευρυζωνικής πρό-
σβασης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi Hotspots σε 
υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Το όλο πρόγραμμα έχει οργανώσει και «τρέ-
χει» ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης με τους συνεργάτες του.

Ο διαγωνισμός για τις εταιρείες που συμμετέ-
χουν στην υλοποίηση του προγράμματος που 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, έχει ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε 
πλέον σε διαδικασία οριστικοποίησης των ανα-
δόχων, οι οποίοι και θα τοποθετήσουν τις κε-
ραίες στους δήμους.

Μάλιστα, στις 9 Μαΐου αναμένεται να ολο-
κληρωθεί η συμφωνία-πλαίσιο με τους αναδό-
χους και θα ακολουθήσει η διαδικασία τελικών 
υπογραφών ώστε να περάσει από το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο. Υπό την προϋπόθεση 
ότι θα ολοκληρωθούν όλες οι προ-
βλεπόμενες διαδικασίες, ο σχεδι-
ασμός είναι να ξεκινήσει τον Σε-
πτέμβριο η εγκατάσταση των 
πρώτων σημείων.

Επιστολή 
Ο υπουργός Επικρατεί-
ας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κ. Πιερρακά-
κης και ο υφυπουργός 
Θεόδωρος Λιβάνι-
ος, ήδη από τον Δε-
κέμβριο του 2021, 
έχουν στείλει επιστο-
λή σε όλους τους δη-
μάρχους, ενημερώ-
νοντάς τους για την 
όλη διαδικασία και 
για το πώς θα γίνει 
η κατανομή σημεί-
ων σε όλους τους 
δήμους. Το υπουρ-
γείο Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης ήθε-
λε να έχει εικόνα για 
το ποιοι δήμοι ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα, ώστε να τρέξουν τα χρο-
νοδιαγράμματα και να μη χαθεί πο-

λύτιμος χρόνος. Η κατανομή των Wi-Fi Hotspots στους δήμους 
στηρίζεται σε έναν αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πλη-
θυσμό και τους οικισμούς, με μίνιμουμ δύο ή τρία σημεία συ-
νολικά για τον κάθε δήμο. Από εκεί και πέρα δίνεται η δυνατό-
τητα στους δήμους να αιτηθούν αιτιολογημέ-
να 50% επιπλέον σημεία. Οι τουριστικές περι-
οχές που εμφανίζουν μεγάλη αύξηση εποχια-
κών επισκεπτών, καθώς και όσοι έχουν χαρα-
κτηριστεί ορεινοί δήμοι, μπορούν να προτεί-

νουν επιπλέον 10 σημεία. 
Να σημειωθεί πως οι συγκεκρι-
μένοι δήμοι των τουριστικών ή 
ορεινών περιοχών μπορούν να 
αιτηθούν είτε το 50% των ση-
μείων που τους αναλογούν εί-
τε εναλλακτικά 10 σημεία ακό-
μα. Οχι συνδυαστικά και τις 
δύο επιλογές.

Η δράση στοχεύει στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της ευρυ-
ζωνικότητας σε δήμους της 
επικράτειας όπου παρατη-
ρείται υστέρηση και στην 
παροχή προστιθέμενης 
αξίας σε αναπτυξιακές 
δραστηριότητες στις συ-
γκεκριμένες περιοχές. Ετσι το Wi-Fi θα είναι 
προσιτό σε κατηγορίες χρηστών που δεν 
βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο στα-
θερό. Παράλληλα, πέρα από τους μό-
νιμους κατοίκους, το δωρεάν Wi-Fi θα 
το χρησιμοποιούν και οι επισκέπτες.

Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι δή-

μοι έχουν απαντήσει πως θα συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα και ήδη έχουν αποστείλει τα ση-
μεία ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, από τους 
332 δήμους συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν 

στείλει τα προτεινόμενα σημεία 
εγκατάστασης 270 με 280, από 
τους υπόλοιπους που εκκρε-
μούν κάποιοι επεξεργάζονται 
ακόμα τα στοιχεία, ενώ μόνο 
οκτώ δήμοι έχουν απαντήσει 
αρνητικά.

Σημεία 
Τα ασύρματα σημεία ευρυζω-
νικής πρόσβασης (Hotspots) σε 
κάθε δήμο θα εγκατασταθούν, 
μεταξύ άλλων, σε:
f Χώρους συνάθροισης κοι-
νού.
f Χώρους αναμονής-μετα-
κίνησης. 
f Χώρους εκδηλώσεων.
f Σημεία τουριστικού και πολι-
τιστικού ενδιαφέροντος.
f Αθλητικές ή πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα δύ-
σκολο project που, όπως φαίνεται, έφτασε η 
ώρα να υλοποιηθεί. Το ελεύθερο διαδίκτυο εί-
χε εξαγγελθεί αρχικά από το 2013, δούλεψε 
σε κάποιες λίγες περιοχές πιλοτικά, αλλά πλέ-
ον η πρόβλεψη είναι για πανελλαδική κάλυψη 
με προτεραιότητα τους δήμους της περιφέρει-
ας. Τα χρονοδιαγράμματα είναι σαφή και στα 
τέλη καλοκαιριού θα ξεκινήσει η εγκατάσταση 
των κεραιών σε όλη τη χώρα, φέρνοντας έτσι 
νέα δεδομένα για τους πολίτες και τις υπηρε-
σίες που μπορούν να αξιοποιήσουν ελεύθερα 
μέσα από το διαδίκτυο.

Το σχέδιο για δωρεάν
Wi-Fi σε όλη τη χώρα

κριτήρια
Η κατανομή των 
Wi-Fi Hotspots θα 
στηριχθεί σε έναν 
αλγόριθμο, που θα 
λαμβάνει υπ’ όψιν 
τον πληθυσμό και 
τους οικισμούς, 
με μίνιμουμ δύο 
ή τρία σημεία 
συνολικά για τον 
κάθε δήμο

Πού θα εγκατασταθεί
το δίκτυο σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό του 
υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης


