
 
 

 
 

 

               

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,  

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

& ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 

Αθήνα, 20/10/2017  

Αρ. Πρωτ.: 3350 

 

Ταχ. Δ/νση 

Τ.Κ. 

Πληροφορίες:  

: 

: 

: 

Αναστάσεως 2, Παπάγου  

101 91 

 www.mindigital.gr 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 

(ΦΕΚ Β/3532/2017) 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

 

1. Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) 

2. Δήμοι:  

 

i. Κυθήρων (Ν. Αττικής) 

ii. Ανάφης, Αμοργού, Θήρας, Ιητών, Κιμώλου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 

Σικίνου, Φολεγάνδρου (Ν. Κυκλάδων). 

iii. Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνιων, Καρπάθου, Κάσου, Λειψών, Λέρου, 

Καστελλόριζου (Μεγίστης), Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Τήλου και Χάλκης (Ν. 

Δωδεκανήσου). 

iv. Σαμοθράκης (Ν. Έβρου). 

v. Κέρκυρας, Παξών (Ν. Κέρκυρας).  

vi. Αγίου Ευστρατίου (Ν. Λέσβου). 

vii. Σάμου, Φούρνων Κορσεών (Ν. Σάμου). 

viii. Γαύδου (Ν. Χανίων). 

ix. Οινουσσών, Ψαρών (Ν. Χίου). 

 

3. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

4. Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι. 

5. Μόνιμοι Κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού. 

6. Υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στα νησιά του Παραρτήματος Ι του 

παρόντος Οδηγού.   



 

 
 

 
 

2 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

 

Μόνιμοι Κάτοικοι: από 19/10/2017 έως 28/02/2018 

Υπάλληλοι Δ.Τ. & προσωπικό Ε.Δ. & Σ.Α.: από 19/10/2017 έως 19/12/2017 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.500.000 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Εθνικοί Πόροι.  

 

Αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

3 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ....................................................................... 7 

1.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ................................................................................................ 7 

1.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ............................................................. 7 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ............................................................................................................................. 9 

3 ΣΚΟΠΟΣ ....................................................................................................................................... 10 

4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ............................................................................................................................... 10 

4.1 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ................................................................................................. 10 

4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ....................................................................... 13 

5 ΠΑΡΟΧΟΙ ..................................................................................................................................... 14 

5.1 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ....................................................................................................... 14 

5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ............................................................................. 15 

6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ............................................................................... 16 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ......................................................................................................... 17 

7.1 KINHTH (MOBILE) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ....................................................................... 17 

7.1.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ...................................................................................... 17 

7.1.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................................. 19 

7.1.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ................................................................ 19 

7.1.2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 20 

7.1.2.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .......................................................................................................... 22 

7.2 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ................................................................................ 25 

7.2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ...................................................................................... 25 

7.2.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .................................. 26 

7.2.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ................................................................ 26 

7.2.2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ .......................................................................................... 27 

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ................................................................................................... 30 

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ............................................................................. 31 

9.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ................................................................................ 31 

9.1.1 ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .............................................................................................. 31 

9.1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................................................ 32 

9.1.2.1 MΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ........................................................................................... 32 

9.1.2.2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ............................................ 34 

9.1.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ..................................................................................... 35 

9.1.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ............................................................................................................. 36 



 

 
 

 
 

4 

 

9.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ .......................................... 37 

9.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................................................ 37 

9.2.2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ................................................................ 39 

9.2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ...................................................................... 46 

9.2.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ .......................................................................... 48 

9.2.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ .................................................................... 50 

9.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ .... 51 

9.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................................................ 51 

9.3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ........................................................................................... 52 

9.3.3 ΡΟΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ................................................................................ 56 

10 ΕΛΕΓΧΟΙ ...................................................................................................................................... 57 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................................ 57 

10.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠ.ΕΣ) ................................................. 58 

10.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. ....... 58 

11 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ........................................................ 59 

12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ (HELP DESK) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ .................................................................... 60 

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ......................................................................................................................... 60 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Σ.Α. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

  



 

 
 

 
 

5 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

ΓΓΤΤ: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΔΑΤ: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

ΔΟΥ: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

ΔΤ Δημόσιος Τομέας 

ΕΔ Ένοπλες Δυνάμεις 

ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 

ΕΕΤΤ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΚΕΠ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ΠΣ  Πληροφοριακό Σύστημα 

ΣΑ Σώματα Ασφαλείας 

ΤΚ  Ταχυδρομικός Κώδικας 

ΥΠΕΣ: Υπουργείο Εσωτερικών 

ΥΨΠΤΕ Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

6 

 

  

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

1) Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 4, 

παρ. 2, περ. κ, 12, εδ. μστ΄ και 75, παρ. 6, όπως ισχύουν. 

2) Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

3) Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει και 

ιδίως το άρθρο 279 αυτού. 

4) Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές 

διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 31, όπως ισχύει. 

5) Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6) Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α/50/1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. 

7) Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

8) Π.Δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/5.11.2016) «Αποδοχή Παραίτησης Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9) Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».  

10) Άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005), 

όπως ισχύει. 

11) Π.Δ. 82/2017 (ΦΕΚ 117/Α/2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης», όπως ισχύει. 

12) Π.Δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει. 

13) Υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) με τίτλο «Παροχή δωρεάν 

ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της 

χωράς». 

 

  



 

 
 

 
 

7 

 

1  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς της δράσης είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Φορέας Πρότασης της δράσης: η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.). 

 Φορείς Υλοποίησης της δράσης: α) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και β) οι Δήμοι Κυθήρων (Ν. Αττικής), Ανάφης, Αμοργού, 

Θήρας, Ιητών, Κιμώλου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σικίνου, Φολεγάνδρου (Ν. 

Κυκλάδων), Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνιων, Καρπάθου, Κάσου, Λειψών, 

Λέρου, Καστελλόριζου (Μεγίστης), Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης (Ν. 

Δωδεκανήσου), Σαμοθράκης (Ν. Έβρου), Κέρκυρας, Παξών (Ν. Κέρκυρας), Αγίου 

Ευστρατίου (Ν. Λέσβου), Σάμου, Φούρνων Κορσεών (Ν. Σάμου), Γαύδου (Ν. 

Χανίων), Οινουσσών και Ψαρών (Ν. Χίου).  

 Φορέας Συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ. στην υλοποίηση της δράσης: η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).  

 Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της δράσης: το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ).  

 Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

1.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς της δράσης επιφορτίζονται με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 

 Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.), ως 

Φορέας Πρότασης και Υλοποίησης της δράσης: 

 

 Παρέχει στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής της δράσης τις αναγκαίες 

πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης. 

 Χορηγεί κάθε απαραίτητη πληροφορία και διευκόλυνση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ως Φορέα 

Συνδρομής στην υλοποίηση της δράσης, για την οποία η Αρχή θα συστήσει Ομάδες 

Εργασίας ή/και θα απευθυνθεί με ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη. 

 Χορηγεί στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής της δράσης τις 

απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη 

υλοποίηση της δράσης. 

 Προβαίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), στις απαραίτητες 

ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και την 

πλήρη ενημέρωση των Παρόχων και των δικαιούχων πολιτών. 

 Συντάσσει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης. 
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 Διαχειρίζεται το Π.Σ. της δράσης. 

 Ελέγχει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από τους Παρόχους, ως προς τις 

ελάχιστες προδιαγραφές τους και ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που 

τα διέπουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β/3532/2017) και στον παρόντα Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης. 

 Εγκρίνει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από τους Παρόχους, μετά τον έλεγχο 

των ελάχιστων προδιαγραφών τους και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που τα 

διέπουν. 

 Παρακολουθεί τη δράση κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και μετά το πέρας 

αυτής, με στόχο την ομαλή και σύννομη υλοποίησή της. 

 Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης της δράσης. 

 Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της δράσης μετά τη λήξη της. 

 

 Οι Δήμοι: Κυθήρων (Ν. Αττικής), Ανάφης, Αμοργού, Θήρας, Ιητών, Κιμώλου, 

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σικίνου, Φολεγάνδρου (Ν. Κυκλάδων), Αγαθονησίου, 

Αστυπάλαιας, Καλύμνιων, Καρπάθου, Κάσου, Λειψών, Λέρου, Καστελλόριζου 

(Μεγίστης), Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης (Ν. Δωδεκανήσου), 

Σαμοθράκης (Ν. Έβρου), Κέρκυρας, Παξών (Ν. Κέρκυρας), Άγιος Ευστράτιος (Ν. 

Λέσβου), Σάμου, Φούρνων Κορσεών (Ν. Σάμου), Γαύδου (Ν. Χανίων), Οινουσσών 

και Ψαρών (Ν. Χίου), ως Φορείς Υλοποίησης της δράσης: 

 

 Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των μόνιμων κατοίκων των νησιών του 

Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού ως δικαιούχων της δράσης, σύμφωνα με τη 

διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β/3532/2017) και του παρόντος Οδηγού Υλοποίησης.  

 Εκδίδουν τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των μόνιμων κατοίκων 

των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού στη δράση. 

 Ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με τις λεπτομέρειες της δράσης και 

διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διαδικασία υλοποίησής της.     

 Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την πορεία 

υλοποίησης της δράσης και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων 

που ενδέχεται να προκύψουν. 

 

 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως Φορέας 

Συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ. στην υλοποίησης της δράσης και ως Φορέας Χρηματοδότησης της 

δράσης: 

 

 Συστήνει Ομάδες Εργασίας ή/και αναθέτει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε 

εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος εποπτεύεται από αυτήν, την παραλαβή των 

δικαιολογητικών πληρωμής από τους Παρόχους, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τους επιμέρους 
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όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) 

και του παρόντος Οδηγού.  

 Είναι υπεύθυνη για τη Λογιστική Εκκαθάριση και την Πληρωμή των Παρόχων της 

επιλογής των δικαιούχων. 

 

 To Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), ως Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της δράσης: 

 

 Ενημερώνει επαρκώς τους αρμόδιους Δήμους αναφορικά με τη διαδικασία 

πιστοποίησης των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος 

Οδηγού ως δικαιούχων της δράσης, τους επιμέρους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς 

και τις λεπτομέρειες που τη διέπουν. 

 Παρέχει στους αρμόδιους Δήμους κάθε απαραίτητη και σχετική με την ως άνω 

διαδικασία πιστοποίησης πληροφορία και προβαίνει στις αναγκαίες για την ορθή 

εφαρμογή της υποδείξεις. 

 Προβαίνει, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο 

την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παρόχων 

και των δικαιούχων πολιτών.     

 Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την υλοποίηση της 

δράσης αλλά και μετά το πέρας αυτής, τη διαδικασία πιστοποίησης των μόνιμων 

κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού ως δικαιούχων της 

δράσης από τους αρμόδιους Δήμους.  

 Συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση των ζητημάτων 

που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση της δράσης και μετά τη λήξη 

αυτής. 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

1. Η δράση «Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους Κατοίκους των 

Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας» αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους 

μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος 

Οδηγού καθώς και στους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα και στο προσωπικό των Ενόπλων 

Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) που υπηρετούν σε αυτά, για την 

απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο 

διαδίκτυο.  

 

2. Μέσω της παρούσας δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος Ι του 

παρόντος Οδηγού καθώς και οι υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και το προσωπικό των 

Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) που υπηρετούν σε αυτά 

έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή 

δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις 

και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και του 

παρόντος Οδηγού Υλοποίησης. 
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3. Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφ. 7 

(Υπηρεσίες της Δράσης) του παρόντος Οδηγού, αποτελεί δράση της Γενικής Γραμματείας 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε), η χρηματοδότηση της οποίας θα καλυφθεί 

από το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), 

σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α/82/2012), όπως ισχύει. 

3 ΣΚΟΠΟΣ 

 

1. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων 

ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και 

μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και 

εφαρμογές. 

  

2. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται: 

 

 Η μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των 

γεωγραφικών τμημάτων αυτής. 

 Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στην απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της 

χώρας. 

 Η σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Επικράτεια. 

 Η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες και ραγδαία 

εξελισσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές. 

 Η ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών της χώρας 

στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω της πρόσβασής τους σε πληθώρα 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο, μεταφορά αρχείων, 

χρήση υπηρεσιών social media, e-mail, video/audio streaming κ.α.). 

4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

4.1 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

1. Δικαιούχοι της δράσης είναι: 

 

α) Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού, οι οποίοι 

πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β/3532/2017). 

 

β) Οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), 

ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι πληρούν 

σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού 
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 υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. 

κ.α.), ο οποίος βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού 

(εκπαιδευτικοί, ιατροί, κληρικοί, δημοτικοί υπάλληλοι κ.α.) 

 διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού, για την εκπλήρωση 

του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος  

 πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ 2 της υπ’ αριθ. 

2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017). 

γ) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνιμο προσωπικό, ΕΠ.ΟΠ, Ε.Μ.Θ. κ.α.) και των 

Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες, λιμενικοί, πυροσβέστες κ.α.), 

ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), εφόσον οι 

υπηρετούντες πολίτες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού 

 υπηρετούν σε Μονάδα/Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος Ι 

του παρόντος Οδηγού  

 διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού, για την εκπλήρωση 

του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος  

 δεν αποτελούν στρατεύσιμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ 2 της υπ’ αριθ. 

2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017). 

2. Το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

Β/3532/2017) διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου 

(άγαμος/έγγαμος) στα ακόλουθα ποσά: 

 

 προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000 €).  

 προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά 

τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €). 

3. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης, οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και 

οικογενειακό εισόδημα έχουν την ακόλουθη έννοια: 

 

 Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή 

τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή 

τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 του 

εκάστοτε δικαιούχου πολίτη 

 Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή 

τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή 

τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των 

μελών της εκάστοτε οικογένειας. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ 

του εδ. 1, της παρ. 4.1. («Ιδιότητα Δικαιούχου»), δύναται να υπαχθεί στη δράση, εφόσον 
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πιστοποιηθεί ως δικαιούχος αυτής, μέσω της προβλεπόμενης Διαδικασίας Πιστοποίησης της 

παραγράφου 9.1.3. του παρόντος Οδηγού.    

  

5. Η Διαδικασία Πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του 

ενδιαφερόμενου πολίτη, κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσής του (βλ. 

Υποδείγματα Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ) και ολοκληρώνεται είτε με την έκδοση της 

Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙV) από την αρμόδια 

δημοτική αρχή, στην περίπτωση α΄ του εδ. 1 της παρ. 4.1. (μόνιμοι κάτοικοι), είτε με την 

έκδοση της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος V) από την εκάστοτε 

αρμόδια Υπηρεσία, στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του εδ. 1 της παρ. 4.1. (υπάλληλοι του Δ.Τ. και 

προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.). Δυνάμει των παραπάνω Βεβαιώσεων, ο ενδιαφερόμενος 

πολίτης καθίσταται δικαιούχος της δράσης και δύναται να κάνει χρήση της δημόσιας 

επιχορήγησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Οδηγού. 

 

6. Επισημαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. 

Το νοικοκυριό δύναται να αποτελείται από ένα (μονοπρόσωπο νοικοκυριό) ή από 

περισσότερα (πολυπρόσωπο νοικοκυριό) άτομα. Εάν περισσότεροι δικαιούχοι συμβιώνουν 

μαζί, απαρτίζοντας ένα πολυπρόσωπο νοικοκυριό, ένας μόνο από αυτούς, μπορεί να κάνει 

χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης για την ενεργοποίηση μίας μόνο 

ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό. 

  

7. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο 

δικαιούχο ή από έτερο δικαιούχο, ο οποίος συμβιώνει στο ίδιο νοικοκυριό με δικαιούχο της 

δράσης που έχει ήδη λάβει ή αιτηθεί να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της δράσης, δεν 

είναι δυνατή. 

 

8. Οι δικαιούχοι της περ. α΄, του εδ. 1, της παρ. 4.1. (μόνιμοι κάτοικοι) δύνανται να αιτηθούν 

την απόκτηση/ενεργοποίηση τόσο των κινητών (mobile) όσο και των δορυφορικών 

ευρυζωνικών υπηρεσιών της δράσης, ενώ οι δικαιούχοι των περ. β΄ και  γ΄ του εδ. 1, της παρ. 

4.1. (υπάλληλοι του Δ.Τ. και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.) δύνανται να αιτηθούν την 

απόκτηση/ενεργοποίηση μόνο των κινητών (mobile) ευρυζωνικών υπηρεσιών της δράσης.     

 

9. Η δημόσια επιχορήγηση της δράσης παρέχεται στους δικαιούχους των περ. β΄ και  γ΄ του 

εδ. 1, της παρ. 4.1. (υπάλληλοι του Δ.Τ. και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.) για όσο χρόνο 

διαρκεί η υπηρεσία τους σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού και για χρονικό 

διάστημα που δεν δύναται να ξεπεράσει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Οι δικαιούχοι των 

ως άνω περιπτώσεων οφείλουν: α) να ειδοποιούν εγγράφως τον Πάροχο, εντός τριάντα (30) 

ημερών από τη διακοπή των υπηρεσιακών τους καθηκόντων στο νησί, για την ως άνω 

μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης και β) να αποστέλλουν ανά εξάμηνο στην 

ΕΕΤΤ ή στον εξωτερικό συνεργάτη της ΕΕΤΤ πρόσφατη Υπηρεσιακή Βεβαίωση του 

Παραρτήματος V, από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθούν να ασκούν τα υπηρεσιακά 

τους καθήκοντα στο νησί. Πιο συγκεκριμένα, οι ως άνω δικαιούχοι υποχρεούνται να 

επικαιροποιήσουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση,  αποστέλλοντας το πρωτότυπο έγγραφο 

ή το αντίγραφο της πρόσφατης Υπηρεσιακής Βεβαίωσης στην ΕΕΤΤ ή στον εξωτερικό 

συνεργάτη της ΕΕΤΤ εντός των ακόλουθων προθεσμιών: α) προθεσμία 1
ης

 περιόδου 

επικαιροποίησης από την 01
η
/06/2018 έως και την 30

η
/06/2018, β) προθεσμία 2

ης
 περιόδου 
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επικαιροποίησης από την 01
η
/12/2018 έως και την 31

η
/12/2018 και γ) προθεσμία 3

ης
 περιόδου 

επικαιροποίησης από την 01
η
/06/2019 έως και την 30

η
/06/2019. Επισημαίνεται ότι για την 

έγγραφη ειδοποίηση του Παρόχου αναφορικά με τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης 

του δικαιούχου αρκεί οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωση του τελευταίου, εφόσον αυτή: 

α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την 

ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του.  

 

10. Πριν από την έναρξη της προθεσμίας κάθε περιόδου επικαιροποίησης της υπηρεσιακής 

κατάστασης των δικαιούχων των περ. β΄ και  γ΄ του εδ. 1, της παρ. 4.1, η ΓΓΤΤ θα 

υπενθυμίζει/ενημερώνει εγγράφως, μέσω αποστολή γραπτού μηνύματος sms ή/και 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τους εν λόγω δικαιούχους αναφορικά με 

την υποχρέωση επικαιροποίησης της υπηρεσιακής τους κατάστασης, τις επιμέρους 

λεπτομέρειες που τη διέπουν (τρόπος αποστολής της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης στην ΕΕΤΤ ή 

στον εξωτερικό συνεργάτη της ΕΕΤΤ, στοιχεία αποστολής, προθεσμία επικαιροποίησης κ.α.) 

και τις συνέπειες που συνεπάγεται η μη συμμόρφωσή τους προς αυτή. Επισημαίνεται ότι 

σχετική ενημερωτική ανακοίνωση θα αποσταλεί στους Δήμους που συμμετέχουν στη δράση 

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης (www.mindigital.gr). 

 

11. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας κάθε περιόδου επικαιροποίησης της υπηρεσιακής 

κατάστασης των δικαιούχων των περ. β΄ και  γ΄ του εδ. 1, της παρ. 4.1, η ΕΕΤΤ ή ο 

εξωτερικός της συνεργάτης ελέγχει την εγκυρότητα των Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων και 

ενημερώνει σχετικώς τους Παρόχους. Όσοι δικαιούχοι επικαιροποίησαν την υπηρεσιακή τους 

κατάσταση εξακολουθούν να λαμβάνουν τη δημόσια επιχορήγηση, ακολούθως, όσοι δεν την 

επικαιροποίησαν παύουν να λαμβάνουν το ποσό της παρεχόμενης δημόσιας επιχορήγησης 

και επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης, το 

οποίο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική του 

Παρόχου.                         

 

12. Η ακριβής Διαδικασία Πιστοποίησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε 

άλλη σχετική με αυτή λεπτομέρεια, πληροφορία ή επισήμανση παρατίθενται αναλυτικά στην 

υπ’ αριθ. 9.1. παράγραφο («ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ») του παρόντος Οδηγού.        

 

4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

Ο δικαιούχος που συμμετέχει στη δράση: 

 

 Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ. αριθ. 2850/03.10.2017 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) με τίτλο «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους 

κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας» και του παρόντος Οδηγού Υλοποίησης. 

 Αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία και στην ενδεχόμενη διαβίβαση των 

Προσωπικών του Δεδομένων στους φορείς της δράσης, στο πλαίσιο υλοποίησης και ελέγχου 

αυτής.   



 

 
 

 
 

14 

 

 Εφόσον ανήκει στη κατηγορία των δικαιούχων της περ. α΄, του εδ. 1, της παρ. 4.1, 

δύναται να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των 

υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 28
η
/02/2018. 

 Εφόσον ανήκει στη κατηγορία των δικαιούχων των περ. β΄ και γ΄, του εδ. 1, της παρ. 

4.1, δύναται να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των 

υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 19
η
/12/2017. 

 Υποχρεούται να δρα καλόπιστα και να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς της δράσης καθώς και τους Παρόχους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης 

αλλά και μετά το πέρας αυτής. 

 Συνεργάζεται με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων 

δειγματοληπτικών ελέγχων. 

 Εφόσον ανήκει στη κατηγορία των δικαιούχων των περ. β΄ και  γ΄ του εδ. 1 της παρ. 4.1. 

οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις του εδ. 9, της παρ. 4.1. του παρόντος Οδηγού.       

5 ΠΑΡΟΧΟΙ 

5.1 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

1. Ο όρος «Πάροχος» είναι ενιαίος και αφορά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στη δράση. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν: 

 

 Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες των ως άνω Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, οι οποίοι 

διαθέτουν δικαίωμα σύναψης συμβολαίων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

3. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στη δράση οφείλουν: 

 

 Να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/και εγκρίσεις 

για τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και τη σύννομη παροχή των προβλεπόμενων στην 

υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και στον παρόντα Οδηγό 

Υλοποίησης υπηρεσιών. 

 Να διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής προς τους δικαιούχους πολίτες υπηρεσιών κινητής 

(mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

υπ. αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και του παρόντος Οδηγού 

Υλοποίησης.  

4. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση οφείλουν μέχρι 

και την 25
η
/08/2017 να κοινοποιήσουν στην Γ.Γ.Τ.Τ. (Αναστάσεως 2, Παπάγου, Τ.Κ. 101 91, 
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e-mail: gge@yme.gov.gr) έγγραφο αίτημα συμμετοχής τους σε αυτή  συνοδευόμενο από τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

 

 Επωνυμία 

 Διεύθυνση 

 ΑΦΜ και ΔΟΥ υπαγωγής 

 Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) του νόμιμου εκπροσώπου 

τους ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν και υπεύθυνου για τη δράση προσώπου. 

 Αντίγραφο της εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου τους (στην περίπτωση 

εκπροσώπησής του από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο). 

 Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax και e – mail) του νόμιμου εκπροσώπου τους ή 

του εξουσιοδοτημένου από αυτόν και υπεύθυνου για τη δράση προσώπου. 

 Τα στοιχεία (επωνυμία/ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., ΑΦΜ/ΔΟΥ, τηλέφωνα, fax 

και e – mail) των καταστημάτων τους ή/και των καταστημάτων των 

Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών τους που θα συμμετέχουν στη δράση και θα 

εξυπηρετούν τους δικαιούχους πολίτες.   

5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στη δράση: 

 

 Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ. αριθ. 2850/03.10.2017 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) με τίτλο «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους 

κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας» και του παρόντος Οδηγού Υλοποίησης. 

 Υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α/50/1997), όπως ισχύει, 

καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων των δικαιούχων που συμμετέχουν στη δράση. 

 Υποχρεούνται να παρέχουν στους δικαιούχους πακέτα υπηρεσιών που πληρούν 

τουλάχιστον τις ελάχιστες προδιαγραφές, όπως αυτές παρουσιάζονται στην υπ. αριθ. 

2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και στον παρόντα Οδηγό.     

 Υποχρεούνται να δρουν καλόπιστα και να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς της δράσης καθώς και τους δικαιούχους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης 

αλλά και μετά το πέρας αυτής. Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, οφείλουν να 

απαντούν χωρίς καθυστέρηση σε ερωτήματα των εμπλεκόμενων φορέων και να κοινοποιούν 

σε αυτούς κάθε έγγραφο που τους ζητείται και αφορά στη δράση. 

 Υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τους εμπλεκόμενους φορείς της δράσης για τα 

προβλήματα που διαπιστώνουν και ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ομαλή υλοποίηση της 

δράσης. 

 Υποχρεούνται να συνεργάζονται με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια 

των προβλεπόμενων δειγματοληπτικών ελέγχων. 

 Υποχρεούνται να χρεώνουν το συνολικό μηνιαίο πάγιο των παρεχόμενων ευρυζωνικών 

υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους των περ. β΄ και γ΄, του εδ. 1, της παρ. 4.1. του 

παρόντος Οδηγού, χωρίς να συνυπολογίζουν σε αυτό το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης, 

από τη στιγμή της ενημέρωσής τους από τον δικαιούχο ή από την ΕΕΤΤ ή τον εξωτερικό 

συνεργάτη της ΕΕΤΤ: α) για το γεγονός της διακοπής των υπηρεσιακών καθηκόντων του 



 

 
 

 
 

16 

 

δικαιούχου σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού ή β) για το γεγονός της μη 

επικαιροποίησης από αυτόν της υπηρεσιακής του κατάστασης στο νησί, σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη στα εδ. 9 -11 της παρ. 4.1. του παρόντος Οδηγού διαδικασία.      

6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

1. Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της δημόσιας επιχορήγησης των 

δικαιούχων πολιτών από τη Γ.Γ.Τ.Τ. δια του αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, εφόσον πιστοποιηθεί ως δικαιούχος της δράσης, αποκτά το 

δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη δημόσια επιχορήγηση για την απόκτηση/ενεργοποίηση των 

υπηρεσιών της δράσης. 

 

3. Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό 

δύναται να αποτελείται από ένα (μονοπρόσωπο νοικοκυριό) ή από περισσότερα 

(πολυπρόσωπο νοικοκυριό) άτομα. Εάν περισσότεροι δικαιούχοι συμβιώνουν μαζί, 

απαρτίζοντας ένα πολυπρόσωπο νοικοκυριό, ένας μόνο από αυτούς, μπορεί να κάνει χρήση, 

για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής 

(κινητής ή δορυφορικής) σύνδεσης στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.  

 

4. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο 

δικαιούχο ή από έτερο δικαιούχο, ο οποίος συμβιώνει στο ίδιο νοικοκυριό με δικαιούχο της 

δράσης που έχει ήδη λάβει ή αιτηθεί να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δεν είναι 

δυνατή. 

 

5. Η δημόσια επιχορήγηση: 

 

 Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα δέκα ευρώ ανά δικαιούχο το μήνα (10,00 

€/μήνα), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και των τυχόν επιβαλλόμενων 

τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (άρθρο 12 του Ν. 2579/1998) και τελών 

συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (άρθρο 55 του Ν. 4389/2016).  

 Χορηγείται για εικοσιτέσσερις μήνες (24 μήνες). 

 Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο. 

 Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής 

ευρυζωνικής σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου. 

 

6. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση του βασικού πακέτου υπηρεσιών κινητής 

(mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (βλ. Κεφ. 7, παρ. 7.1.1, εδ. 1, 2 και 3 και Κεφ. 

7, παρ.7.1.2.2.), καλύπτει υποχρεωτικά, για εικοσιτέσσερις μήνες (24 μήνες): 

 

 Το σύνολο του μηνιαίου παγίου της κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο 

διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του ενδεχόμενου τέλους 

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει.  
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7. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων επιπρόσθετων υπηρεσιών κινητής 

(mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (βλ. Κεφ. 7, παρ. 7.1.1, εδ. 4, 5 και 6 και Κεφ. 

7, παρ. 7.1.2.3.), καλύπτει υποχρεωτικά, για εικοσιτέσσερις μήνες (24 μήνες): 

 

 Το σύνολο ή μέρος του μηνιαίου παγίου της κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης 

στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του ενδεχόμενου 

τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει.  

8. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής 

ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (βλ. Κεφ. 7, παρ. 7.2) καλύπτει υποχρεωτικά, για 

εικοσιτέσσερις μήνες (24 μήνες):  

 

 Το σύνολο ή μέρος του μηνιαίου παγίου της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο 

διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών 

σταθερής τηλεφωνίας του άρθρου 55 του Ν. 4389/2016, όπως ισχύει. 

 

9. Η ακριβής διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης και οι επιμέρους όροι που τη 

διέπουν αναλύονται στη παράγραφο 9.2. («ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ») του παρόντος Οδηγού.   

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

7.1 KINHTH (MOBILE) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

7.1.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

1. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στη δράση υποχρεούνται να διαμορφώσουν και να διαθέτουν 

στους δικαιούχους πολίτες ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής 

σύνδεσης στο διαδίκτυο, του οποίου το συνολικό μηνιαίο πάγιο δεν δύναται να ξεπεράσει το 

ανώτατο χρηματικό όριο της παρεχόμενης μηνιαίας δημόσιας επιχορήγησης (10,00 €/μήνα, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής 

τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει). 

 

2. Σκοπός της υποχρεωτικής διαμόρφωσης και διάθεσης του βασικού πακέτου υπηρεσιών της 

δράσης είναι η παροχή της δυνατότητας στους δικαιούχους πολίτες να αποκτήσουν, χωρίς 

δική τους οικονομική επιβάρυνση, τις παρακάτω αναφερόμενες (βλ. παρ. 7.1.1, εδ. 3) 

βασικές υπηρεσίες κινητής (mobile) ευρυζωνικότητας.     

 

3. Το βασικό πακέτο υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο  

παρέχει υποχρεωτικά στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες ευρυζωνικές υπηρεσίες 

(ελάχιστες προδιαγραφές βασικού πακέτου υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικότητας): 
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 Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του 

δικαιούχου πολίτη. 

 Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων. 

  Παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) των δικαιούχων 

στο διαδίκτυο. 

 Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο 

διαδίκτυο (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.). 

 Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου 

δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων. 

 Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.   

4. Πέραν του ως άνω βασικού πακέτου, οι Πάροχοι δύνανται, στο πλαίσιο της εμπορικής 

τους πολιτικής, να διαμορφώσουν και να διαθέτουν πακέτα επιπρόσθετων υπηρεσιών κινητής 

(mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τα οποία είναι δυνατόν να προσφέρουν στους 

δικαιούχους επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, υψηλότερη 

ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.α.) ή/και επιπλέον τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. 

υπηρεσίες φωνής, γραπτών μηνυμάτων κ.α.). 

 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πακέτων επιπρόσθετων υπηρεσιών στη 

δράση, είναι να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του βασικού πακέτου υπηρεσιών 

κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω (βλ. παρ. 

7.1.1, εδ. 3).    

 

6. Στην περίπτωση που το συνολικό μηνιαίο πάγιο του πακέτου επιπρόσθετων υπηρεσιών 

υπερβαίνει το ανώτατο χρηματικό όριο της παρεχόμενης μηνιαίας δημόσιας επιχορήγησης 

(10,00 €/μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών 

κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει), το ποσό της 

επιχορήγησης καλύπτει μέρος μόνο του μηνιαίου παγίου του ενεργοποιημένου πακέτου 

υπηρεσιών. Το υπερβαίνον της δημόσιας επιχορήγησης ποσό επιβαρύνει υποχρεωτικά τον 

δικαιούχο. 

 

7. Στη δράση συμμετέχουν και δύνανται να επιχορηγηθούν μόνο τα προγράμματα 

συμβολαίου ή καρτοσυμβολαίου των Παρόχων, εφόσον αυτά πληρούν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές του εδ. 3 της παρ. 7.1.1. Προγράμματα καρτοκινητής δεν συμμετέχουν στη 

δράση και δεν δύναται να επιχορηγηθούν στο πλαίσιο αυτής. 

 

8. Στη δράση δύνανται να υπαχθούν και τα υφιστάμενα προγράμματα συμβολαίου ή 

καρτοσυμβολαίου των Παρόχων, εφόσον για αυτά συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 Οι υφιστάμενοι συνδρομητές είναι πιστοποιημένοι δικαιούχοι της δράσης. 

 Τα υφιστάμενα προγράμματα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του εδ. 3 της παρ. 

7.1.1.  

 Ο Πάροχος έχει δηλώσει εγγράφως στην ΓΓΤΤ, κατά την υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής του στη δράση, ότι επιθυμεί την υπαγωγή των υφιστάμενων 

προγραμμάτων του σε αυτή. 
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 Ο υφιστάμενος συνδρομητής έχει δηλώσει, καταθέτοντας σχετική αίτηση στον 

Πάροχο (βλ. παρ. 9.2.2.), την επιθυμία του το υφιστάμενο πρόγραμμά του να υπαχθεί 

στη δράση. 

9. Τα υφιστάμενα προγράμματα του συμμετέχουν στη δράση, διέπονται από τους ειδικούς 

όρους και τις προϋποθέσεις των πακέτων επιπρόσθετων υπηρεσιών κινητής (mobile) 

ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (βλ. παρ. 7.1.2.3.).      

           

 

7.1.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

7.1.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 

1. Κάθε Πάροχος δύναται να διαθέσει στους δικαιούχους της δράσης μέχρι εικοσιπέντε (25) 

προσφορές κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ διαθέτει το δικαίωμα 

αντικατάστασης μέχρι και πέντε (5) εγκεκριμένων προσφορών του. 

 

2. Οι προσφορές των Παρόχων ελέγχονται από την ΓΓΤΤ και αφού εγκριθούν από αυτή 

δύνανται να ενταχθούν στη δράση. Για τον σκοπό αυτό, οι Πάροχοι, πριν διαθέσουν τις 

προσφορές τους στην αγορά, υποχρεούνται να τις κοινοποιήσουν στην ΓΓΤΤ με αναλυτική 

παράθεση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους (παρεχόμενες υπηρεσίες, κόστος, 

χαρακτηριστικά, επιμέρους όροι και προϋποθέσεις παροχής τους κ.α.). Η κοινοποίηση των 

προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στο e-mail της ΓΓΤΤ (gge@yme.gov.gr).  

Κατόπιν τούτου, Η ΓΓΤΤ, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση των προσφορών των Παρόχων σε αυτή, τις  εξετάζει και  τους ενημερώνει 

ηλεκτρονικά, μέσω e –mail, αναφορικά με την έγκριση ή την απόρριψή τους.  Επισημαίνεται 

ότι η διαδικασία της έγκρισης των προσφορών από την ΓΓΤΤ εφαρμόζεται και κατά την 

αντικατάσταση των ήδη εγκεκριμένων προσφορών από νεότερες.  

 

3. Οι Πάροχοι που έχουν υποβάλει στην ΓΓΤΤ αίτημα συμμετοχής τους στη δράση, δύνανται 

να υποβάλουν ηλεκτρονικά (gge@yme.gov.gr) σε αυτή τις αρχικές προσφορές τους μέχρι και 

την 01
η
/09/2017.  

 

4. Οι νέες προσφορές των Παρόχων που αντικαθιστούν τις αρχικώς εγκεκριμένες και 

παρέχουν στους δικαιούχους τις υπηρεσίες της δράσης υπό δυσμενέστερους για αυτούς όρους 

(π.χ. αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωση της ποιότητας ή της 

ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών) δεν δύναται να εγκριθούν από την ΓΓΤΤ και να 

υπαχθούν στη δράση.   

 

5. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από τον Πάροχο αποτελεί επικαιροποίηση της ήδη 

εγκεκριμένης προσφοράς του, κατά συνέπεια δεν απαιτείται η εκ νέου έγκρισή της από την 

ΓΓΤΤ.  

 

6. Οι προσφορές, οι  οποίες  κατατίθενται στην ΓΓΤΤ προς έγκριση, πρέπει, μετά την έγκρισή 

τους από αυτήν, να είναι άμεσα διαθέσιμες στους δικαιούχους της δράσης.  

 

mailto:gge@yme.gov.gr
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7.1.2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις παροχής του βασικού πακέτου υπηρεσιών κινητής 

(mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Το συνολικό μηνιαίο πάγιό του, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του 

ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 

2579/1998, όπως ισχύει, δεν δύναται να ξεπεράσει το ανώτατο χρηματικό όριο της 

παρεχόμενης μηνιαίας δημόσιας επιχορήγησης (10,00 €/μήνα, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας). 

 Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει μόνο το σύνολο του μηνιαίου παγίου του βασικού 

πακέτου υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του 

ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 

2579/1998, όπως ισχύει. 

 Το βασικό πακέτο δύναται να προσφέρει στους δικαιούχους, πέραν των ελάχιστων 

ευρυζωνικών υπηρεσιών του εδ. 3 της παρ. 7.1.1, επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. 

μεγαλύτερο όγκο δεδομένων κ.α.) ή/και επιπλέον τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. 

υπηρεσίες φωνής, γραπτών μηνυμάτων κ.α.), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό 

μηνιαίο πάγιό του, όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν ξεπερνά το ανώτατο χρηματικό όριο 

της παρεχόμενης μηνιαίας δημόσιας επιχορήγησης (10,00 €/μήνα, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής 

τηλεφωνίας).  

 Ο δικαιούχος δύναται στο βασικό πακέτο υπηρεσιών να ενεργοποιήσει επιπρόσθετα 

πακέτα υπηρεσιών (π.χ. επιπλέον όγκος δεδομένων μετά την κατανάλωση των 

διαθέσιμων δεδομένων), τα οποία ενδέχεται να ενέχουν επιπλέον χρέωση, πέραν του 

μηνιαίου παγίου του βασικού πακέτου και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από το ποσό 

της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης. Η εξόφληση  των ως άνω οφειλών βαρύνει 

αποκλειστικά και μόνο τον δικαιούχο. Στην περίπτωση μη εξόφλησης αυτών, ο Πάροχος 

δύναται να διακόψει τις ως άνω επιπρόσθετες υπηρεσίες πριν το πέρας του 

εικοσιτετραμήνου (24μηνου).   

 Ο εξοπλισμός σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) παρέχεται 

στον δικαιούχο δωρεάν. Εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί, δύναται να μην του 

χορηγηθεί ο εξοπλισμός σύνδεσης.  

 Ο δικαιούχος αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, 

usb modem stick, MiFi κ.α.). 

 Ο δικαιούχος του βασικού πακέτου δεν επιβαρύνεται με την καταβολή τυχόν τελών 

ενεργοποίησης της υπηρεσίας του. 

 Η διάρκεια του πακέτου είναι υποχρεωτικά εικοσιτετράμηνη (24μηνη). 

 Κατά την υποχρεωτική διάρκειά παροχής του βασικού πακέτου δεν επιτρέπεται η 

αύξηση του μηνιαίου παγίου του. Ενδεχόμενη αύξηση του Φ.Π.Α. ή/και των εκάστοτε 

επιβαλλόμενων τελών επί των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν δύναται να αυξήσει το 

μηνιαίο πάγιο του και να επιβαρύνει τον δικαιούχο. 

 Μετά το πέρας του εικοσιτετραμήνου (24 μήνες) το μηνιαίο πάγιο του βασικού πακέτου 

υπηρεσιών δύναται να διαμορφωθεί στην τελική τιμή που έχει τυχόν ορίσει ο Πάροχος 
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κατά την υποβολή της προσφοράς του στη ΓΓΤΤ ή να διαμορφωθεί εκ νέου σύμφωνα με 

την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική του.   

 Ο δικαιούχος δύναται να διακόψει αζημίως, με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής 

του στον Πάροχο, την παρεχόμενη υπηρεσία πριν το πέρας της υποχρεωτικής διάρκειας 

(24 μήνες) του βασικού πακέτου. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος λαμβάνει το ποσό 

της δημόσιας επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και ο 

δικαιούχος δεν μπορεί να υπαχθεί ξανά στη δράση. Για τη διακοπή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τον δικαιούχο αρκεί οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωσή του, εφόσον 

αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την 

ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι 

μπορούν να κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των 

Υπηρεσιών της Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού.    

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου με τους γενικούς ή/και ειδικούς όρους 

χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Πάροχος δύναται να διακόψει την παροχή τους 

πριν το πέρας της υποχρεωτικής διάρκειας του βασικού πακέτου (24 μήνες). Στην 

περίπτωση αυτή, ο Πάροχος λαμβάνει το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που 

αντιστοιχεί στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπαχθεί 

ξανά στη δράση. 

 O δικαιούχος, με την επιφύλαξη του αμέσως παρακάτω αναφερόμενου όρου, δεν 

δύναται να υπαχθεί σε βασικό πακέτο ή σε πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών έτερου 

Παρόχου μετά την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης του βασικού πακέτου 

υπηρεσιών της επιλογής του στον αρχικό Πάροχο. 

 Στην περίπτωση όπου αποδεδειγμένα η περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου δεν 

καλύπτεται από δίκτυο 3G ή 4G του  Παρόχου, ο δικαιούχος δύναται, εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας του, να την ακυρώσει αζημίως 

και να υπαχθεί εκ νέου σε βασικό πακέτο ή σε πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών έτερου 

Παρόχου της αρεσκείας του. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υποχρεούται να 

επιστρέψει στον αρχικό Πάροχο τον εξοπλισμό που τυχόν αυτός του χορήγησε. Η 

ακύρωση της υπηρεσίας επέρχεται μετά την έγγραφη κοινοποίηση σχετικής δήλωσης 

του δικαιούχου προς τον Πάροχο. Για την ακύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αρκεί 

οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, εφόσον αυτή: α) περιέχει το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την ημερομηνία 

σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι μπορούν να 

κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της 

Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού.  

 Ο δικαιούχος του βασικού πακέτου, με την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής 

του στον Πάροχο,  δύναται, μετά την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης του βασικού 

πακέτου της επιλογής του, να υπαχθεί αζημίως σε πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών του 

ίδιου Παρόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εξοπλισμός σύνδεσης του πακέτου 

επιπρόσθετων υπηρεσιών δύναται να χορηγείται από τον Πάροχο δωρεάν ή με 

οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική 

του Παρόχου. Για την αλλαγή του πακέτου παρεχόμενων υπηρεσιών αρκεί οποιαδήποτε 

σχετική έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, εφόσον αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, 

το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την ημερομηνία σύνταξής της και την 

υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της 
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Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της Δράσης του 

Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού.       

 Ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει πλήρως τον δικαιούχο σχετικά με την υπηρεσία 

εγγύησης του εξοπλισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο, τους επιμέρους όρους και τις 

προϋποθέσεις της, τον τρόπο χρήσης αυτής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και 

τις λοιπές απαραίτητες πληροφορίες ή επισημάνσεις που την αφορούν. 

 Οι λογαριασμοί που εκδίδονται και αφορούν στο βασικό πακέτο πρέπει, μεταξύ άλλων, 

να αναγράφουν σε εμφανές σημείο τους: α) την ονομασία του βασικού πακέτου ,  β) τον 

Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και γ) το ακριβές ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που 

χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο και αφορά στο μηνιαίο πάγιο της κινητής (mobile) 

ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η αιτιολογία που αναγράφεται στον λογαριασμό 

και συνοδεύει το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που αναφέρεται σε αυτόν είναι η 

συμμετοχή στη δράση: «Free Satellite/Mobile Internet».    

 

7.1.2.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των πακέτων επιπρόσθετων υπηρεσιών κινητής 

(mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Τα πακέτα επιπρόσθετων υπηρεσιών πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του 

βασικού πακέτου υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, 

όπως αυτές προσδιορίζονται στο Κεφ. 7, παρ. 7.1.1, εδ. 3. 

 Το συνολικό μηνιαίο πάγιό τους, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 

του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 

2579/1998, όπως ισχύει, δύναται να ξεπεράσει το ανώτατο χρηματικό όριο της 

παρεχόμενης μηνιαίας δημόσιας επιχορήγησης (10,00 €/έτος, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας). 

 Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει μόνο το σύνολο ή μέρος του μηνιαίου παγίου το 

πακέτου επιπρόσθετων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 

του ενδεχόμενου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του Ν. 

2579/1998, όπως ισχύει. 

 Τα πακέτα επιπρόσθετων υπηρεσιών είναι δυνατόν να προσφέρουν στους δικαιούχους 

εκτός από επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. μεγαλύτερο όγκο δεδομένων κ.α.) και 

λοιπές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φωνής, γραπτών μηνυμάτων κ.α.). 

 Οι χρεώσεις των επιπρόσθετων ευρυζωνικών ή/και λοιπών τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στις προσφορές του Παρόχου και πρέπει 

να είναι εύλογες και ανάλογες της αξίας τους. 

 Ο εξοπλισμός σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) παρέχεται 

στον δικαιούχο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική του Παρόχου 

και τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις της συναφθείσας μεταξύ των μερών 

σύμβασης. 

 Ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει πλήρως τον δικαιούχο σχετικά με την υπηρεσία 

εγγύησης του εξοπλισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο, τους επιμέρους όρους και τις 
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προϋποθέσεις της, τον τρόπο χρήσης αυτής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και 

τις λοιπές απαραίτητες πληροφορίες ή επισημάνσεις που την αφορούν.   

 Η διάρκειά τους είναι υποχρεωτικά εικοσιτετράμηνη (24μηνη). 

 Κατά την υποχρεωτική διάρκειά παροχής των πακέτων επιπρόσθετων υπηρεσιών δεν 

επιτρέπεται η αύξηση του μηνιαίου παγίου τους. Ενδεχόμενη αύξηση του Φ.Π.Α. ή/και 

των εκάστοτε επιβαλλόμενων τελών επί των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να 

αυξήσει το μηνιαίο πάγιο του και να επιβαρύνει τον δικαιούχο. 

 Μετά το πέρας του εικοσιτετραμήνου (24 μήνες) το μηνιαίο πάγιο των πακέτων 

επιπρόσθετων υπηρεσιών δύναται να διαμορφωθεί στην τελική τιμή που έχει τυχόν 

ορίσει ο Πάροχος κατά την υποβολή της προσφοράς του στη ΓΓΤΤ ή να διαμορφωθεί εκ 

νέου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική του. 

 Ο δικαιούχος, με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στον Πάροχο, δύναται 

να αιτηθεί, πριν το πέρας του εικοσιτετραμήνου (24μηνου), την υπαγωγή του στο βασικό 

πακέτο υπηρεσιών του ίδιου Παρόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πάροχος υποχρεούται 

να ικανοποιήσει , εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, το αίτημα 

του δικαιούχου. Η υπαγωγή του δικαιούχου στο βασικό πακέτο υπηρεσιών δύναται να 

διενεργείται αζημίως ή με εύλογη οικονομική του επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική του Παρόχου.  Η ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του δικαιούχου δεν εμποδίζει την ικανοποίηση του αιτήματός του. Από την 

ημερομηνία υποβολής του αιτήματος μέχρι και την ημερομηνία ικανοποίησής του, ο 

Πάροχος συνεχίζει να  παρέχει στον δικαιούχο το σύνολο των υπηρεσιών του πακέτου 

επιπρόσθετων υπηρεσιών της δράσης. Στην ως άνω περίπτωση, ο εξοπλισμός σύνδεσης 

του βασικού πακέτου υπηρεσιών δύναται να χορηγείται από τον Πάροχο δωρεάν ή με 

οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική 

του Παρόχου. Για την ως άνω μεταβολή του παρεχόμενου πακέτου υπηρεσιών της 

δράσης από τον δικαιούχο αρκεί οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωσή του, εφόσον 

αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την 

ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι 

μπορούν να κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των 

Υπηρεσιών της Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού. 

 Ο δικαιούχος δύναται, με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στον Πάροχο, 

να διακόψει την παρεχόμενη υπηρεσία πριν το πέρας του εικοσιτετραμήνου (24μήνου). 

Η διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να διενεργείται αζημίως ή με εύλογη 

οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική 

πολιτική του Παρόχου.  Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος λαμβάνει το ποσό της 

δημόσιας επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και ο 

δικαιούχος δεν μπορεί να υπαχθεί ξανά στη δράση. Για τη διακοπή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τον δικαιούχο αρκεί οποιαδήποτε έγγραφη δήλωσή του, εφόσον αυτή: α) 

περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την 

ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι 

μπορούν να κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των 

Υπηρεσιών της Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού.  

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου με τους γενικούς ή/και ειδικούς όρους 

χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, ο Πάροχος δύναται να διακόψει την παροχή της 

πριν το πέρας της υποχρεωτικής διάρκειας του βασικού πακέτου (24 μήνες). Στην 
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περίπτωση αυτή, ο Πάροχος λαμβάνει το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που 

αντιστοιχεί στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπαχθεί 

ξανά στη δράση. 

 Στην περίπτωση επικείμενης διακοπής του πακέτου επιπρόσθετων υπηρεσιών λόγω 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του δικαιούχου,  ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει στον 

Πάροχο, εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίησή του περί επικείμενης 

διακοπής των υπηρεσιών του, έγγραφο αίτημα υπαγωγής του στο βασικό πακέτο 

υπηρεσιών της δράσης. Ο Πάροχος υποχρεούται να  ικανοποιήσει το αίτημα του 

δικαιούχου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του. Σε αντίθετη 

περίπτωση, οι  παρεχόμενες υπηρεσίες διακόπτονται, ο Πάροχος λαμβάνει το ποσό της 

δημόσιας επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και ο 

δικαιούχος δεν μπορεί να υπαχθεί ξανά στη δράση. Η υπαγωγή του δικαιούχου στο 

βασικό πακέτο υπηρεσιών δύναται να διενεργείται αζημίως ή με εύλογη οικονομική του 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική του Παρόχου. Στην 

ως άνω περίπτωση, ο εξοπλισμός σύνδεσης του βασικού πακέτου υπηρεσιών δύναται να 

χορηγείται από τον Πάροχο δωρεάν ή με οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου, 

σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική του Παρόχου. Για την ως άνω μεταβολή 

του παρεχόμενου πακέτου υπηρεσιών της δράσης από τον δικαιούχο αρκεί οποιαδήποτε 

σχετική έγγραφη δήλωσή του, εφόσον αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την ημερομηνία σύνταξής της και την 

υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της 

Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της Δράσης του 

Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού.    

 O δικαιούχος, με την επιφύλαξη του αμέσως παρακάτω αναφερόμενου όρου, δεν 

δύναται να υπαχθεί σε βασικό πακέτο ή σε άλλο πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών 

έτερου Παρόχου μετά την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης του πακέτου 

επιπρόσθετων υπηρεσιών της επιλογής του στον αρχικό Πάροχο. 

 Στην περίπτωση όπου αποδεδειγμένα η περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου δεν 

καλύπτεται από δίκτυο 3G ή 4G του  Παρόχου, ο δικαιούχος δύναται, εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας του, να την ακυρώσει αζημίως 

και να υπαχθεί εκ νέου σε βασικό πακέτο ή σε πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών έτερου 

Παρόχου της αρεσκείας του. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υποχρεούται να 

επιστρέψει στον αρχικό Πάροχο τον εξοπλισμό που τυχόν αυτός του χορήγησε. Η 

ακύρωση της υπηρεσίας επέρχεται μετά την έγγραφη κοινοποίηση σχετικής δήλωσης 

του δικαιούχου προς τον Πάροχο. Για την ακύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αρκεί 

οποιαδήποτε έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, εφόσον αυτή: α) περιέχει το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την ημερομηνία 

σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι μπορούν να 

κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της 

Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού. 

 Ο δικαιούχος του πακέτου επιπρόσθετων υπηρεσιών, με την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης δήλωσής του στον Πάροχο, δύναται, μετά την υποβολή της αίτησης 

ενεργοποίησης του αρχικού πακέτου επιπρόσθετων υπηρεσιών της επιλογής του, να 

υπαχθεί σε άλλο πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικότητας του ίδιου 

Παρόχου που συμμετέχει στη δράση. Η υπαγωγή του δύναται να διενεργείται αζημίως ή 
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με εύλογη οικονομική του επιβάρυνση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική 

πολιτική του Παρόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο εξοπλισμός σύνδεσης του επιπρόσθετου 

πακέτου υπηρεσιών  δύναται να χορηγείται από τον Πάροχο δωρεάν ή με οικονομική 

επιβάρυνση του δικαιούχου, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική του Παρόχου. 

Για την αλλαγή του πακέτου παρεχόμενων υπηρεσιών αρκεί οποιαδήποτε έγγραφη 

δήλωση του δικαιούχου, εφόσον αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και 

τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του. Για 

τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της Αίτησης 

Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της Δράσης του Υποδείγματος XII του 

παρόντος Οδηγού. 

  Οι λογαριασμοί που εκδίδονται και αφορούν στο πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο τους: α) την ονομασία του 

πακέτου επιπρόσθετων υπηρεσιών,  β) τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και γ) το ακριβές 

ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που χρησιμοποιήθηκε από τον δικαιούχο και αφορά 

στο μηνιαίο πάγιο της κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η 

αιτιολογία που αναγράφεται στον λογαριασμό και συνοδεύει το ποσό της δημόσιας 

επιχορήγησης που αναφέρεται σε αυτόν είναι η συμμετοχή στη δράση: «Free 

Satellite/Mobile Internet». 

7.2 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

7.2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

1. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στη δράση, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, 

δύνανται να διαμορφώσουν  πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο 

διαδίκτυο, τα οποία απευθύνονται στους δικαιούχους της δράσης και εκπληρώνουν τους 

σκοπούς της.  

 

2. Τα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο που διατίθενται 

στο πλαίσιο της δράσης παρέχουν υποχρεωτικά στους δικαιούχους τουλάχιστον τις 

ακόλουθες ευρυζωνικές υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων δορυφορικών 

ευρυζωνικών υπηρεσιών): 

 

 Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων. 

 Ταχύτητα download, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον 

έως και 18 Mbps. 

 Ταχύτητα upload, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον 

έως και 4 Mbps. 

 Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου 

δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων. 

 Αυτόματη Εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης μετά την κατανάλωση του ελάχιστου 

όγκου δεδομένων, χωρίς επιπλέον χρέωση του δικαιούχου ή διακοπή της υπηρεσίας του. 

 Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό 

modem) του δικαιούχου στο διαδίκτυο. 
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 Δωρεάν  παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο 

διαδίκτυο (TRIA και δορυφορικό modem), στην περίπτωση αγοράς του από τον δικαιούχο.  

 Δωρεάν  παροχή εγγύησης τουλάχιστον ενός (1) έτους για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο 

διαδίκτυο (δορυφορική κεραία), στην περίπτωση αγοράς του από τον δικαιούχο. 

 Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον ενός (1) έτους για την εγκατάσταση του 

δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem κ.α..) στην 

κατοικία του δικαιούχου. 

 Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.   

3. Τα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο που 

διατίθενται στο πλαίσιο της δράσης, πέραν των ως άνω ελάχιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών 

(βλ. παρ. 7.2.1, εδ. 2), δύνανται να προσφέρουν στους δικαιούχους επιπλέον ευρυζωνικές 

υπηρεσίες (μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο 

κ.α.) ή/και λοιπές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (υπηρεσίες φωνής, γραπτών μηνυμάτων, 

τηλεόρασης κ.α.). 

 

4. Για την ευχερέστερη εκπλήρωση των σκοπών της δράσης, κάθε Πάροχος υπηρεσιών 

δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο που συμμετέχει σε αυτή, υποχρεούται 

να διαμορφώσει και να διαθέτει στους δικαιούχους ένα τουλάχιστον πακέτο, το οποίο θα τους 

προσφέρει αποκλειστικά και μόνο ευρυζωνικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω ευρυζωνικές 

υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του εδ. 2 της παρ. 7.2.1. 

 

5. Στη δράση δύνανται να υπαχθούν και τα υφιστάμενα συμβόλαια των Παρόχων, εφόσον για 

αυτά συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 Οι υφιστάμενοι συνδρομητές είναι πιστοποιημένοι δικαιούχοι της δράσης. 

 Τα υφιστάμενα συμβόλαια πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του εδ. 2 της παρ. 

7.2.1.  

 Ο Πάροχος έχει δηλώσει εγγράφως στην ΓΓΤΤ, κατά την υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής του στη δράση, ότι επιθυμεί την υπαγωγή των υφιστάμενων συμβολαίων 

του σε αυτή. 

 Ο υφιστάμενος συνδρομητής έχει δηλώσει, καταθέτοντας σχετική αίτηση στον 

Πάροχο (βλ. παρ. 9.2.2.), την επιθυμία του το υφιστάμενο συμβόλαιό του να υπαχθεί 

στη δράση. 

9. Τα υφιστάμενα συμβόλαια του συμμετέχουν στη δράση, διέπονται από τους ειδικούς 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 7.2.2.2.       

 

7.2.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

7.2.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Κάθε Πάροχος δύναται να διαθέσει στους δικαιούχους της δράσης μέχρι εικοσιπέντε (25) 

προσφορές δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ διαθέτει το δικαίωμα 

αντικατάστασης μέχρι και πέντε (5) εγκεκριμένων προσφορών του. 
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2. Οι προσφορές των Παρόχων ελέγχονται από την ΓΓΤΤ και αφού εγκριθούν από αυτή 

δύνανται να ενταχθούν στη δράση. Για τον σκοπό αυτό, οι Πάροχοι, πριν διαθέσουν τις 

προσφορές τους στην αγορά, υποχρεούνται να τις κοινοποιήσουν στην ΓΓΤΤ με αναλυτική 

παράθεση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους (παρεχόμενες υπηρεσίες, κόστος, 

χαρακτηριστικά, επιμέρους όροι και προϋποθέσεις παροχής τους κ.α.). Η κοινοποίηση των 

προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, στο e-mail της ΓΓΤΤ (gge@yme.gov.gr).  

Κατόπιν τούτου, Η ΓΓΤΤ, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση των προσφορών των Παρόχων σε αυτή, τις  εξετάζει και  τους ενημερώνει 

ηλεκτρονικά, μέσω e –mail, αναφορικά με την έγκριση ή την απόρριψή τους.  Επισημαίνεται 

ότι η διαδικασία της έγκρισης των προσφορών από την ΓΓΤΤ εφαρμόζεται και κατά την 

αντικατάσταση των ήδη εγκεκριμένων προσφορών από νεότερες.  

 

3. Οι Πάροχοι που έχουν υποβάλει στην ΓΓΤΤ αίτημα συμμετοχής τους στη δράση, δύνανται 

να υποβάλουν ηλεκτρονικά (gge@yme.gov.gr) σε αυτή τις αρχικές τους προσφορές μέχρι και 

την 01
η
/09/2017.  

 

4. Οι νέες προσφορές των Παρόχων που αντικαθιστούν τις αρχικώς εγκεκριμένες και 

παρέχουν στους δικαιούχους τις υπηρεσίες της δράσης υπό δυσμενέστερους για αυτούς όρους 

(π.χ. αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωση της ποιότητας ή της 

ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών) δεν δύναται να εγκριθούν από την ΓΓΤΤ και να 

υπαχθούν στη δράση.   

 

5. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από τον Πάροχο αποτελεί επικαιροποίηση της ήδη 

εγκεκριμένης προσφοράς του, κατά συνέπεια δεν απαιτείται η εκ νέου έγκρισή της από την 

ΓΓΤΤ.  

 

6. Οι προσφορές, οι  οποίες  κατατίθενται στην ΓΓΤΤ προς έγκριση, πρέπει, μετά την έγκρισή 

τους από αυτήν, να είναι άμεσα διαθέσιμες στους δικαιούχους της δράσης.  

 

7.2.2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής 

ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Τα πακέτα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του Κεφ. 7, παρ. 7.2.1, εδ. 2. 

 Το συνολικό μηνιαίο πάγιό τους, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 

του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας του άρθρου 55 του Ν. 4389/2016, όπως 

ισχύει, δύναται να ξεπεράσει το ανώτατο χρηματικό όριο της παρεχόμενης μηνιαίας 

δημόσιας επιχορήγησης (10,00 €/μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του τέλους 

συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας). 

 Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει μόνο το σύνολο ή μέρος του μηνιαίου παγίου του 

πακέτου δορυφορικών ευρυζωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας του άρθρου 55 

του Ν. 4389/2016, όπως ισχύει. 

mailto:gge@yme.gov.gr
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 Τα πακέτα δύνανται να προσφέρουν στους δικαιούχους επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες 

(μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.α.) 

ή/και λοιπές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (υπηρεσίες φωνής, γραπτών μηνυμάτων, 

τηλεόρασης κ.α.). 

 Οι χρεώσεις των επιπλέον παρεχόμενων ευρυζωνικών ή/και λοιπών τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στις προσφορές του Παρόχου και πρέπει 

να είναι εύλογες και ανάλογες της αξίας τους. 

 Ο απαραίτητος δορυφορικός εξοπλισμός (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό 

modem κ.α.) δύναται να μισθώνεται από τον δικαιούχο ή να αγοράζεται από αυτόν, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική του Παρόχου και τους επιμέρους 

όρους και προϋποθέσεις της συναφθείσας μεταξύ των μερών σύμβασης. 

 Όλα τα συνοδευτικά του δορυφορικού εξοπλισμού εξαρτήματα (μεταλλάκτης 

συχνοτήτων LNB, βάση στήριξης, ομοαξονικό καλώδιο κ.α.) παρέχονται δωρεάν στον 

δικαιούχο. 

 Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν από τον 

Πάροχο, επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.  

 Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού πραγματοποιείται στην κύρια και μόνιμη 

κατοικία των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού.   

 Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην κατοικία των δικαιούχων 

πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης 

του Παρόχου. 

 Ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει πλήρως τον δικαιούχο σχετικά με την υπηρεσία 

εγγύησης του παρεχόμενου δορυφορικού εξοπλισμού, σε περίπτωση αγοράς του από τον 

δικαιούχο καθώς και για την υπηρεσία εγγύησης της εγκατάστασής του, τους επιμέρους 

όρους και τις προϋποθέσεις της, τον τρόπο χρήσης αυτής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

καθώς και τις λοιπές απαραίτητες πληροφορίες ή επισημάνσεις που την αφορούν. 

 Ο δικαιούχος δεν επιβαρύνεται με την καταβολή τυχόν τελών ενεργοποίησης της 

υπηρεσίας του. 

 Τα πακέτα  δύναται, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής των Παρόχων, να 

επιβαρύνονται με τυχόν τέλη μη επιστροφής/φθοράς του εξοπλισμού, σύμφωνα με τον 

εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Παρόχου και τους επιμέρους όρους της 

συναφθείσας μεταξύ των μερών σύμβασης. 

 Τα πακέτα δύναται, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής των Παρόχων, να 

επιβαρύνονται με τυχόν διαχειριστικά τέλη επιστροφής του εξοπλισμού, σύμφωνα με 

τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Παρόχου και τους επιμέρους όρους της 

συναφθείσας μεταξύ των μερών σύμβασης.  

 Η διάρκειά τους είναι υποχρεωτικά εικοσιτετράμηνη (24μηνη). 

 Κατά την υποχρεωτική διάρκειά παροχής των πακέτων δορυφορικής ευρυζωνικότητας 

δεν επιτρέπεται η αύξηση του μηνιαίου παγίου τους. Ενδεχόμενη αύξηση του Φ.Π.Α. 

ή/και των εκάστοτε επιβαλλόμενων τελών επί των παρεχόμενων υπηρεσιών δύναται να 

αυξήσει το μηνιαίο πάγιο τους και να επιβαρύνει τον δικαιούχο. 

 Μετά το πέρας του εικοσιτετραμήνου (24 μήνες) το μηνιαίο πάγιο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών δύναται να διαμορφωθεί στην τελική τιμή που έχει τυχόν ορίσει ο Πάροχος 

κατά την υποβολή της προσφοράς του στη ΓΓΤΤ ή να διαμορφωθεί εκ νέου σύμφωνα με 

την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική του. 
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 Ο δικαιούχος δύναται, με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στον Πάροχο, 

να διακόψει την παρεχόμενη υπηρεσία πριν το πέρας του εικοσιτετραμήνου (24μήνου), 

σύμφωνα με τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ των μερών  

συναφθείσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος λαμβάνει το ποσό της 

δημόσιας επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και ο 

δικαιούχος δεν μπορεί να υπαχθεί ξανά στη δράση. Για τη διακοπή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τον δικαιούχο αρκεί οποιαδήποτε έγγραφη δήλωσή του, εφόσον αυτή: α) 

περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την 

ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι 

μπορούν να κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των 

Υπηρεσιών της Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού 

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου με τους γενικούς ή/και ειδικούς όρους 

χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, ο Πάροχος δύναται να διακόψει την παροχή της 

πριν το πέρας της υποχρεωτικής διάρκειας του βασικού πακέτου (24 μήνες),. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Πάροχος λαμβάνει το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που 

αντιστοιχεί στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπαχθεί 

ξανά στη δράση.  

 O δικαιούχος δεν δύναται να υπαχθεί σε πακέτο υπηρεσιών έτερου Παρόχου μετά την 

υποβολή της αίτησής ενεργοποίησης του πακέτου της επιλογής του στον αρχικό 

Πάροχο.  

 Ο δικαιούχος, με την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στον Πάροχο,  

δύναται, μετά την υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης του αρχικού πακέτου υπηρεσιών 

της επιλογής του, να υπαχθεί σε άλλο πακέτο υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικότητας 

του ίδιου Παρόχου, το οποίο συμμετέχει στη δράση. Η υπαγωγή του δικαιούχου σε 

πακέτο υπηρεσιών υψηλότερης αξίας πραγματοποιείται αζημίως (χωρίς την καταβολή 

τυχόν τελών μετατροπής της υπηρεσίας), αντιστοίχως, η υπαγωγή του σε πακέτο 

χαμηλότερης αξίας πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική 

πολιτική του Παρόχου, η οποία δύναται να προβλέπει την καταβολή τυχόν τελών 

υποβάθμισης, διακοπής/τερματισμού, μεταβολής της υπηρεσίας. Για τη μεταβολή του 

πακέτου παρεχόμενων υπηρεσιών αρκεί οποιαδήποτε έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, 

εφόσον αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) 

φέρει την ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι 

δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των 

Υπηρεσιών της Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού 

 Οι λογαριασμοί που εκδίδονται και αφορούν στα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής 

ευρυζωνικότητας πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο τους: α) την 

ονομασία του πακέτου, β) τον ΑΦΜ του δικαιούχου και γ) το ακριβές ποσό της 

δημόσιας επιχορήγησης που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο και αφορά  στο μηνιαίο 

πάγιο της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η αιτιολογία που 

αναγράφεται στον λογαριασμό και συνοδεύει το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που 

αναφέρεται σε αυτόν είναι η συμμετοχή στη δράση: «Free Satellite/Mobile Internet» ή 

ανάλογη φράση, η οποία παραπέμπει με σαφήνεια στην εν προκειμένω υλοποιούμενη 

δράση. 

 Στην περίπτωση συνδυαστικών πακέτων ευρυζωνικών και λοιπών τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών (π.χ.  πακέτα double/triple play κ.α.) το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης 
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που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο αφορά αποκλειστικά και μόνο στο μηνιαίο πάγιο 

της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η αιτιολογία που αναγράφεται 

στον λογαριασμό και συνοδεύει το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που αναφέρεται σε 

αυτόν είναι η συμμετοχή στη δράση: «Free Satellite/Mobile Internet» ή ανάλογη φράση, 

η οποία παραπέμπει με σαφήνεια στην εν προκειμένω υλοποιούμενη δράση.        

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

1. Η υλοποίηση της δράσης υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της 

δράσης. 

 

2. Η ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

(Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) είναι ο διαχειριστής (Administrator) του Π.Σ. της δράσης, το οποίο έχει 

αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.) και φιλοξενείται 

στο Data Center του. 

 

3. Η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Π.Σ. της δράσης πραγματοποιείται μέσω της 

ιστοσελίδας: www.freeinternet.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση των 

ενδιαφερομένων στο Π.Σ. της δράσης  αποτελεί η πλήρης αποδοχή των όρων χρήσης του, 

όπως αυτοί παρατίθενται στο οικείο εγχειρίδιο χρήσης. Το εγχειρίδιο χρήσης του Π.Σ. της 

δράσης διατίθεται στην ως άνω ιστοσελίδα.       

 

4. Πρόσβαση στο Π.Σ. της δράσης έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό: 

 

 του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.) 

 της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) 

 των Παρόχων που συμμετέχουν στη δράση και 

 της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ή/και του 

εξωτερικού συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

5. Το Π.Σ. της δράσης υποστηρίζει τους ακόλουθους ρόλους, κάθε ένας από τους οποίους 

διαθέτει διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης και επέμβασης σε αυτό: 

 

 Διαχειριστής του Π.Σ. της δράσης (Administrator) 

 Διαχειριστής του Παρόχου (Service Provider Administrator) 

 Πάροχος (Service Provider) 

 Υπάλληλος Καταστήματος του Παρόχου (User) 

 Ρυθμιστής (Regulator). 

 

6. O ρόλος του διαχειριστή (Administrator) ανατίθεται στην ΓΓΤΤ του Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.). Οι ρόλοι του 

Διαχειριστή του Παρόχου (Service Provider Administrator), του Παρόχου (Service Provider) 

και του Υπαλλήλου του καταστήματος του Παρόχου (User) ανατίθενται στο 

http://www.freeinternet.gr/
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εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Παρόχων. Ο ρόλος του Ρυθμιστής (Regulator) ανατίθεται 

στην Ε.Ε.Τ.Τ ή/και στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ.      

 

7. Το Π.Σ. της δράσης επιτελεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες: 

 

 Διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση της δράσης. 

 Διασφαλίζει ότι η χρήση της δημόσιας επιχορήγησης από τους δικαιούχους πολίτες 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 

2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και του παρόντος Οδηγού. 

 Φιλοξενεί το Μητρώο Ωφελουμένων της Δράσης. 

 Συμβάλλει στην παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων – 

παραγγελιών των δικαιούχων.  

 Υποστηρίζει τη διαδικασία πληρωμής των Παρόχων κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών πληρωμής και μέχρι το στάδιο έγκρισης των αιτημάτων πληρωμής των 

Παρόχων από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 Επιτρέπει την εξαγωγή συγκεντρωτικών αναφορών και στατιστικών στοιχείων που 

αφορούν στη δράση. 

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές του Π.Σ. της δράσης, ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του, οι 

επιμέρους λειτουργίες που επιτελεί καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτό λεπτομέρεια 

παρατίθενται αναλυτικά στο οικείο Εγχειρίδιο Χρήσης.        

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

9.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

9.1.1 ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1. Η πιστοποίηση των δικαιούχων της περίπτωσης α΄, του εδ. 1, της παρ. 4.1. (μόνιμοι 

κάτοικοι των νησιών) πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων, στις οποίες 

εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού.  

 

2. Η πιστοποίηση των δικαιούχων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του εδ. 1, της παρ. 4.1. 

(υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 

Ασφαλείας) πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες/Φορείς στις οποίες υπηρετούν οι 

ενδιαφερόμενοι. 

 

3. Η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων της περίπτωσης α΄ του εδ. 1 της παρ. 4.1. 

(μόνιμοι κάτοικοι των νησιών) εκκινείται με την υποβολή σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης 

Δήλωσής τους για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή τους στη 

δράση και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω Βεβαίωσης από τις αρμόδιες δημοτικές 

αρχές και τη χορήγησή της στους ενδιαφερόμενους. 

 

4. Η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του εδ. 1 της 

παρ. 4.1. (υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
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Σωμάτων Ασφαλείας) εκκινείται με την υποβολή σχετικής Αίτησής τους για τη χορήγηση 

Υπηρεσιακής Βεβαίωσης για την υπαγωγή τους στη δράση και ολοκληρώνεται με την έκδοση 

της ως άνω Βεβαίωσης από την Υπηρεσία/Φορέα στην οποία υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι 

και τη χορήγησή της σε αυτούς.  

 

5. Υποδείγματα της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης 

Μόνιμης Κατοικίας καθώς και της Αίτησης για τη χορήγηση της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης 

για την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση παρατίθενται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του 

παρόντος Οδηγού.  

 

6. Υποδείγματα της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας και της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης για την 

υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση παρατίθενται στα Παραρτήματα ΙV και V του παρόντος 

Οδηγού. 

 

9.1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

9.1.2.1 MΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ  

 

1. Στη δράση μπορούν να υπαχθούν όσοι πολίτες:  

 

α) κατοικούν μόνιμα στα νησιά του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού και  

β) πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017). 

 

2. Για τη διαπίστωση του στοιχείου της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου πολίτη, 

εφαρμόζεται η ισχύουσα, περί χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, νομοθεσία και 

ιδίως τα άρθρα 58 και 207 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) και 279 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ Α/114/2006), σύμφωνα με τα οποία: 

 

- Αρμόδιος για την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας είναι ο Δήμαρχος του Δήμου 

της κατοικίας του ενδιαφερόμενου. 

- Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση 

του ενδιαφερόμενου στον Δήμο. 

- Για την απόδειξη της πραγματικής εγκατάστασης στο Δήμο υποβάλλεται από τον 

ενδιαφερόμενο απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (ΔΕΗ κ.α.) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της 

οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). 

- Σε περίπτωση που από τα παραπάνω έγγραφα δεν δύναται αιτιολογημένα να αποδειχθεί η 

ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο 

πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά: μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, 

απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας, διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα 

κ.α.).   

- Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό 

αποδεικτικό μέσο της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου. 

- Ο Δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας με 

παράθεση ειδικής αιτιολογίας. 
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3. Για τη διαπίστωση του εισοδηματικού κριτηρίου του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ 

αριθ.2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017), ο δικαιούχος πολίτης καταθέτει ενώπιον 

των αρμόδιων δημοτικών αρχών σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος 

ΙΙ), με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί το οικείο εισοδηματικό κριτήριο.      

 

4. Η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων εκκινείται με πρωτοβουλία του 

ενδιαφερόμενου πολίτη, κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσής του (βλ. 

Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙ) στην αρμόδια δημοτική αρχή του Δήμου, στην οποία διατηρεί 

τη μόνιμη κατοικία του και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης 

Κατοικίας για την υπαγωγή του δικαιούχου στη δράση (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙΙ). 

 

 5. Για την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή στη δράση, ο 

δικαιούχος πολίτης μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ  

υποχρεούται να συνυποβάλει ενώπιον της αρμόδιας δημοτικής αρχής: α) αντίγραφο του 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς του (Δ.Α.Τ.), β) αντίγραφο πρόσφατης απόδειξης 

λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (ΔΕΗ κ.α.) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του 

τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δ.Ο.Υ. Εάν τα παραπάνω έγγραφα δεν 

αποδεικνύουν επαρκώς την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, ο δικαιούχος δύναται να 

προσκομίσει κάθε άλλο πρόσφορο για την απόδειξη.  

 

6. Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή στη δράση εκδίδεται από την 

αρμόδια δημοτική αρχή, μόνο εφόσον: α) διαπιστωθεί ότι ο αιτών κατοικεί μόνιμα σε 

νησί, το οποίο συμμετέχει, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού, στη 

δράση (κριτήριο εντοπιότητας) και β) ο δικαιούχος υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του, 

στην οποία, δηλώνει  ότι πληροί το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ 

αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017).   

 

7. Στη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση  

αναγράφονται υποχρεωτικά, εκτός των στοιχειών του ονοματεπωνύμου του δικαιούχου, του 

πατρωνύμου του, του Δήμου, του Οικισμού, του Νησιού και της διεύθυνσης της κύριας και 

μόνιμης κατοικίας (οδός και αριθμός) του, η ημερομηνία και ο σκοπός έκδοσης της 

Βεβαίωσης. Σκοπός έκδοσης της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας είναι η υπαγωγή του 

ενδιαφερόμενου προσώπου στη δράση «Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους 

Μόνιμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας». 

 

8. Εάν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου δεν υπάρχει οδοαρίθμηση, στη 

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας είναι δυνατόν να μην αναγράφεται η διεύθυνση της μόνιμης 

κατοικίας του (οδός και αριθμός). Η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά και 

μόνο στις περιπτώσεις έλλειψης οδοαρίθμησης. 

 

9. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας που εκδίδεται για άλλον σκοπό ή δεν περιέχει τα παραπάνω 

στοιχεία δεν καθιστά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δικαιούχους της δράσης και δεν δύναται να 

χρησιμοποιηθεί από αυτά για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης. 
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9.1.2.2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

1. Στη δράση, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους των νησιών του Παραρτήματος Ι του 

παρόντος Οδηγού, δύνανται να υπαχθούν:  

 

α) Οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), 

ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι πληρούν 

σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού 

 υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. 

κ.α.), ο οποίος βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού 

(εκπαιδευτικοί, ιατροί, κληρικοί, δημοτικοί υπάλληλοι κ.α.) 

 διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού, για την εκπλήρωση 

του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος 

 πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 

2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017). 

β) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνιμο προσωπικό, ΕΠ.ΟΠ, Ε.Μ.Θ. κ.α.) και των 

Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες, λιμενικοί, πυροσβέστες κ.α.), 

ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), εφόσον οι 

υπηρετούντες πολίτες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

 δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού 

 υπηρετούν σε Μονάδα/Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος Ι 

του παρόντος Οδηγού  

 διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού, για την εκπλήρωση 

του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος     

 πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 

2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017). 

 δεν αποτελούν στρατεύσιμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.  

2. Η διαδικασία πιστοποίησης των ως άνω δικαιούχων εκκινείται με πρωτοβουλία τους, 

κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙΙ) στην 

Υπηρεσία/Φορέα στην οποία υπηρετούν και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Υπηρεσιακής 

Βεβαίωσης για την υπαγωγή τους στη δράση (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος V). 

 

3. Η Υπηρεσιακή Βεβαίωση για την υπαγωγή στη δράση εκδίδεται από την αρμόδια 

Υπηρεσία/Φορέα, μόνο εφόσον ο αιτών υπηρετεί πραγματικά σε αυτήν κατά τον χρόνο 

υποβολής της Αίτησής του. 

 

4. Στην Υπηρεσιακή Βεβαίωση για την υπαγωγή των ως άνω δικαιούχων στη δράση  

αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα: 

 Πλήρη στοιχεία της Υπηρεσίας/Φορέα έκδοσης της Βεβαίωσης 

 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης  
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 Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου 

 Πατρώνυμο του δικαιούχου,  

 Υπηρεσιακή ιδιότητα του δικαιούχου  

 Διεύθυνσης προσωρινής κατοικίας (οικισμός, οδός και αριθμός) του δικαιούχου σε 

νησί του Παραρτήματος Ι 

 Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, 

 Πλήρη στοιχεία της Υπηρεσίας/Φορέα στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος 

 Σκοπός έκδοσης της Βεβαίωσης 

 Ιδιότητα, σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου που εκδίδει τη Βεβαίωση 

 Σφραγίδα της Υπηρεσίας/Φορέα έκδοσης της Βεβαίωσης  

5. Εάν στον τόπο της κατοικίας του δικαιούχου δεν υπάρχει οδοαρίθμηση, στην Υπηρεσιακή 

Βεβαίωση είναι δυνατόν να μην αναγράφεται η διεύθυνση της κατοικίας του (οδός και 

αριθμός). Η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις 

έλλειψης οδοαρίθμησης. 

 

6. Για τη διαπίστωση του εισοδηματικού κριτηρίου του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 

2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017), οι ως άνω δικαιούχοι  καταθέτουν στον Πάροχο 

της επιλογής τους σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος VI), με την 

οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν το οικείο εισοδηματικό κριτήριο.  

 

7. Υπηρεσιακή Βεβαίωση που εκδίδεται για άλλον σκοπό ή δεν περιέχει τα παραπάνω 

στοιχεία δεν καθιστά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δικαιούχους της δράσης και δεν δύναται να 

χρησιμοποιηθεί από αυτά για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης. 

 

9.1.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1. Η διαδικασία πιστοποίησης των μόνιμων κατοίκων των νησιών του Παραρτήματος Ι του 

παρόντος Οδηγού είναι η ακόλουθη: 

 

Πρώτο Στάδιο 

Επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πολίτη στο κατάστημα του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του 

με τα ακόλουθα έγγραφα: 

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο πιστοποιητικό 

ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)  

β) Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 

του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή 

αντίγραφο οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου εγγράφου, εάν τα παραπάνω έγγραφα 

(λογαριασμός ΔΕΚΟ και Εκκαθαριστικό) δεν αποδεικνύουν επαρκώς την μόνιμη 

εγκατάστασή του στο νησί και 

 

Δεύτερο Στάδιο 

Υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙ) για τη 

χορήγηση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου πολίτη 
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στη δράση καθώς και των λοιπών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω (βλ. Πρώτο Στάδιο 

Διαδικασίας Πιστοποίησης).  

 

Τρίτο Στάδιο 

Αξιολόγηση των προσκομιζόμενων εγγράφων από την αρμόδια δημοτική αρχή προκειμένου 

να διαπιστωθούν: α) η ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου σε νησί που συμμετέχει 

στη δράση (κριτήριο εντοπιότητας) και β) η δήλωση του αιτούντος ότι πληροί το 

εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

Β/3532/2017).    

 

Τέταρτο Στάδιο 

Έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του δικαιούχου στη δράση (βλ. 

υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙΙ) από την αρμόδια δημοτική αρχή. 

 

2. Η διαδικασία πιστοποίησης των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και του προσωπικού των 

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εκκινείται με την υποβολή Αίτησή τους 

(βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙΙ) στην Υπηρεσία/Φορέα στην οποία υπηρετούν και 

ολοκληρώνεται με την έκδοση της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης για την υπαγωγή τους στη 

δράση (βλ. Υπόδειγμα Παραρτήματος V), εφόσον διαπιστωθεί ότι πράγματι υπηρετούν σε 

αυτή.     

 

 

9.1.4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και για πέντε 

(5) έτη μετά το πέρας αυτής, να τηρούν αρχείο, ανά δικαιούχο, στο οποίο φυλάσσεται το 

σύνολο των εγγράφων, βάσει των οποίων εξέδωσαν τις Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας για 

την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση.  

 

2. Στο αρχείο των αρμόδιων δημοτικών αρχών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα 

έγγραφα: 

 

- αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου ή οποιοδήποτε άλλο 

επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) 

- πρωτότυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου για τη χορήγηση της Βεβαίωσης 

Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή στη δράση. 

- αντίγραφο του πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή/και αντίγραφο του εκκαθαριστικού 

σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή/και αντίγραφο 

οποιοδήποτε άλλου εγγράφου τυχόν προσκομιστεί από τον δικαιούχο, με σκοπό την απόδειξη 

της μόνιμης εγκατάστασή του σε  νησί που συμμετέχει στη δράση. 

 

3. Oι αρμόδιες δημοτικές αρχές υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, να συνεργάζονται με εκείνες κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της δράσης και μετά το πέρας αυτής, καθώς και να διαβιβάζουν άμεσα 

σε αυτές κάθε έγγραφο ή δικαιολογητικό τους ζητηθεί, με σκοπό τον προληπτικό ή τον εκ 

των υστέρων έλεγχο της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης. 
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4. Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και η Υπηρεσιακή Βεβαίωση για την υπαγωγή στη 

δράση, δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους, για την «εξαργύρωση» της 

δημόσιας επιχορήγησης, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Μετά 

την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος απαιτείται η έκδοση νέων, πιο πρόσφατων, 

Βεβαιώσεων. 

 

5. Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και η Υπηρεσιακή Βεβαίωση για την υπαγωγή στη δράση 

θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρόνου όταν τα στοιχεία του 

δικαιούχου καταχωρήθηκαν στο Π.Σ. της δράσης εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) 

μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.        

 

9.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

9.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Οι δικαιούχοι της περ. α΄ , του εδ. 1, της παρ. 4.1. του παρόντος Οδηγού (μόνιμοι κάτοικοι) 

μπορούν να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των 

υπηρεσιών της δράσης από την 19
η
/ 10/2017 μέχρι και την 28

η
/02/2018. 

 

2. Οι δικαιούχοι των περ. β΄ και γ΄, του εδ. 1, της παρ. 4.1. του παρόντος Οδηγού (υπάλληλοι 

του Δ.Τ. και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.) μπορούν να κάνουν χρήση της δημόσιας 

επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης από την 19
η
/ 

10/2017 μέχρι και την 19
η
/12/2017. 

 

3. Η χρήση της δημόσιας επιχορήγησης μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε πιστοποιημένο 

δικαιούχο, η παροχή ωστόσο των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. 

Το νοικοκυριό δύναται να αποτελείται από ένα (μονοπρόσωπο νοικοκυριό) ή από 

περισσότερα (πολυπρόσωπο νοικοκυριό) άτομα. Εάν περισσότεροι δικαιούχοι συμβιώνουν 

μαζί, απαρτίζοντας ένα πολυπρόσωπο νοικοκυριό , ένας μόνο από αυτούς, μπορεί να κάνει 

χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης για την ενεργοποίηση μίας μόνο 

ευρυζωνικής σύνδεσης στο συγκεκριμένο νοικοκυριό. 

 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, ο δικαιούχος που πρόκειται να κάνει χρήση της δημόσιας 

επιχορήγησης, υποχρεούται, προκειμένου να εξατομικεύσει το νοικοκυριό στο οποίο ανήκει, 

να κοινοποιήσει στον Πάροχο της επιλογής του τον μοναδικό αριθμό της παροχής 

ηλεκτροδότησής της κύριας και μόνιμης κατοικίας του (μόνιμοι κάτοικοι) ή της προσωρινής 

κατοικίας του (υπάλληλοι του Δ.Τ. και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.) στο νησί, 

προσκομίζοντας στο κατάστημα του Παρόχου τον τελευταίο (πιο πρόσφατο) λογαριασμό 

ηλεκτροδότησής της.  

 

5. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης του λογαριασμού ηλεκτροδότησης 

της κατοικίας του (π.χ. περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης), ο δικαιούχος υποχρεούται να 

προσκομίσει στο κατάστημα του Παρόχου ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: 
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 Πρόσφατη βεβαίωση του Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σφραγίδα της εταιρείας, 

το όνομα και την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου/εκπροσώπου της, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά: 

 το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του δικαιούχου 

 η διεύθυνση της κατοικίας του  

 ο αριθμός της παροχής ηλεκτροδότησής της και 

 ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου 

 

 Αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με τη σφραγίδα 

της εταιρείας, το όνομα και την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου/εκπροσώπου της, στην 

οποία  αναφέρονται υποχρεωτικά:  

 το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του δικαιούχου 

 η διεύθυνση της κατοικίας του  

 ο αριθμός της παροχής ηλεκτροδότησής της και 

 ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου. 

 

6. Ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και ο αριθμός της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και 

μόνιμης κατοικίας του (μόνιμοι κάτοικοι) ή της προσωρινής κατοικίας του (υπάλληλοι του 

Δ.Τ. και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.) στο νησί αποτελούν τα στοιχεία εξατομίκευσης 

των δικαιούχων της δράσης και των νοικοκυριών τους αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την χρήση της δημόσιας επιχορήγησης είναι η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών στους 

Παρόχους και η καταχώρισή τους στο Π.Σ. της δράσης.   

 

7. Εάν ο Α.Φ.Μ. δεν προκύπτει από τον λογαριασμό ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης 

κατοικίας (μόνιμοι κάτοικοι) ή της προσωρινής κατοικίας (υπάλληλοι του Δ.Τ. και 

προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.) του δικαιούχου στο νησί ή από τη βεβαίωση του Παρόχου 

ηλεκτρικής ενέργειας  ή από το αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας (βλ. παραπάνω υπό στοιχ. 5), ο δικαιούχος δύναται να αποδείξει τον Α.Φ.Μ. του 

προσκομίζοντας στον Πάροχο ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

- Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την οικεία Δ.Ο.Υ  

- Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή 

-  Οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. (π.χ. λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο.)      

 

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών της δράσης στους μόνιμους 

κατοίκους των νησιών του Παραρτήματος Ι είναι η διεύθυνση της κατοικίας που 

αναγράφεται στη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας να ταυτίζεται με  τη διεύθυνση 

ακινήτου που αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης 

κατοικίας του δικαιούχου. Αντιστοίχως, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των 

υπηρεσιών της δράσης στους Υπαλλήλους του Δ.Τ. και στο προσωπικό των Ε.Δ. και των 

Σ.Α. είναι η διεύθυνση κατοικίας που αναγράφεται στην Υπηρεσιακή Βεβαίωση του 

Παραρτήματος V να ταυτίζεται με τη διεύθυνση ακινήτου που αναγράφεται στον 

λογαριασμό ηλεκτροδότησης της προσωρινής κατοικίας των εν λόγω δικαιούχων.  
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9. Στην περίπτωση της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης, η διεύθυνση της μόνιμης 

κατοικίας που αναγράφεται στην Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας πρέπει να ταυτίζεται 

οπωσδήποτε με τη διεύθυνση της κατοικίας, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση 

του δορυφορικού εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να διασφαλίσουν 

ότι από τον χρόνο έκδοσης της παραπάνω Βεβαίωσης μέχρι και την εγκατάσταση του 

δορυφορικού εξοπλισμού, η διεύθυνση της κατοικίας τους θα παραμείνει η ίδια. 

 

10. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο 

δικαιούχο ή από έτερο δικαιούχο, ο οποίος συμβιώνει στο ίδιο νοικοκυριό με δικαιούχο της 

δράσης που έχει ήδη λάβει ή αιτηθεί να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της δράσης, δεν 

είναι δυνατή. 

9.2.2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

1. Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στη δράση οφείλουν, μέχρι και την 22
η
/09/2017, να 

γνωστοποιήσουν στη ΓΓΤΤ τους διαθέσιμους τρόπους με τους οποίους οι δικαιούχοι θα 

μπορούν να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση/ενεργοποίηση των 

υπηρεσιών της δράσης. Οι προτεινόμενοι τρόποι εξυπηρέτησης των δικαιούχων είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

 Με επίσκεψη στο κατάστημα του Παρόχου. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση: 

 Ο δικαιούχος προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παρ. 9.2.2. εδ. 2). 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου ελέγχει τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά. 

 Ο δικαιούχος επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του. 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου καταχωρίζει τα στοιχεία του 

δικαιούχου και της παραγγελίας του στο Π.Σ. της δράσης. 

  Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφουν την σχετική Σύμβαση και ο δικαιούχος 

υπογράφει και παραδίδει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου την Υπεύθυνη 

Δήλωση Υπαγωγής στη δράση – Εξουσιοδότηση Είσπραξης της Δημόσιας Επιχορήγησης 

του Παραρτήματος XI. 

  Ο Πάροχος χορηγεί στον δικαιούχο τον απαραίτητο εξοπλισμό και ενεργοποιεί τις 

υπηρεσίες της δράσης.  

 

 Με υποβολή on line αίτησης στον διαδικτυακό τόπο του Παρόχου.  

 Σε αυτή την περίπτωση: 

 Ο δικαιούχος, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Παρόχου, επιλέγει το πακέτο 

υπηρεσιών της αρεσκείας του. 

 Υποβάλει on – line αίτηση για την απόκτησή του, δηλώνοντας τα προσωπικά του 

στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ΔΑΤ, αριθμό παροχής 

ηλεκτροδότησης της κατοικίας του, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας) και 

επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παρ. 9.2.2. εδ. 2). 
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 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου ελέγχει τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά. 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου καταχωρίζει τα στοιχεία του 

δικαιούχου και της παραγγελίας του στο Π.Σ. της δράσης. 

 Ο Πάροχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον δικαιούχο το έντυπο της σύμβασης και 

την Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής στη δράση – Εξουσιοδότηση Είσπραξης της 

Δημόσιας Επιχορήγησης του Παραρτήματος XI. Ο δικαιούχος υπογράφει τη σύμβαση 

και την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση και τις επιστρέφει στον Πάροχο 

υπογεγραμμένες μαζί με το πρωτότυπο ή το αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης 

Κατοικίας ή το πρωτότυπο ή το αντίγραφο της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του 

Παραρτήματος V. 

 Ο Πάροχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον δικαιούχο (κινητή ευρυζωνικότητα) ή 

εγκαθιστά στην κατοικία του (δορυφορική ευρυζωνικότητα) τον απαραίτητο εξοπλισμό 

και ενεργοποιεί τις σχετικές υπηρεσίες. Ο δικαιούχος υπογράφει την Βεβαίωση 

Εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.         

 

 Με ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης του στον Πάροχο. 

Σε αυτή την περίπτωση: 

 Ο δικαιούχος αποστέλλει ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στον Πάροχο της επιλογής 

του: α) την υπογεγραμμένη αίτηση για την ενεργοποίηση του πακέτου υπηρεσιών της 

αρεσκείας του και (βλ. υπόδειγμα Παραρτήματος VII), β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

(βλ. παρ. 9.2.2. εδ. 2). 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου ελέγχει τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά. 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου καταχωρίζει τα στοιχεία του 

δικαιούχου και της παραγγελίας του στο Π.Σ. της δράσης. 

 Ο Πάροχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον δικαιούχο το έντυπο της σύμβασης και 

την Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής στη δράση – Εξουσιοδότηση Είσπραξης της Δημόσιας 

Επιχορήγησης του Παραρτήματος XI. Ο δικαιούχος  υπογράφει τη σύμβαση και την ως 

άνω Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση και τις επιστρέφει σε αυτόν υπογεγραμμένες 

μαζί με το πρωτότυπο ή το αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας ή το πρωτότυπο 

ή το αντίγραφο της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V. 

 Ο Πάροχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον δικαιούχο (κινητή ευρυζωνικότητα) ή 

εγκαθιστά στην κατοικία του (δορυφορική ευρυζωνικότητα) τον απαραίτητο εξοπλισμό 

και ενεργοποιεί τις σχετικές υπηρεσίες. Ο δικαιούχος υπογράφει την Βεβαίωση 

Εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. 

 

 Με ταχυδρομική αποστολή της αίτησής του στον Πάροχο. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση: 

 Ο δικαιούχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον Πάροχο της επιλογής του: α) την 

υπογεγραμμένη αίτηση για την ενεργοποίηση του πακέτου υπηρεσιών της αρεσκείας του 

και (βλ. υπόδειγμα Παραρτήματος VII), β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παρ. 

9.2.2. εδ. 2). 
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 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου ελέγχει τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά. 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου καταχωρίζει τα στοιχεία του 

δικαιούχου και της παραγγελίας του στο Π.Σ. της δράσης. 

 Ο Πάροχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον δικαιούχο το έντυπο της σύμβασης και 

την Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής στη δράση – Εξουσιοδότηση Είσπραξης της Δημόσιας 

Επιχορήγησης του Παραρτήματος XI.  Ο δικαιούχος  υπογράφει τη σύμβαση και την ως 

άνω Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση  και τις επιστρέφει υπογεγραμμένες σε αυτόν. 

 Ο Πάροχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον δικαιούχο (κινητή ευρυζωνικότητα) ή 

εγκαθιστά στην κατοικία του (δορυφορική ευρυζωνικότητα) τον απαραίτητο εξοπλισμό 

και ενεργοποιεί τις σχετικές υπηρεσίες. Ο δικαιούχος υπογράφει την Βεβαίωση 

Εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. 

  

 Με τη συνδρομή του Δήμου. 

 

Σε αυτή την περίπτωση: 

 O δικαιούχος καταθέτει στο Δήμο του νησιού του: α) την υπογεγραμμένη αίτησή 

του προς τον Πάροχο για την ενεργοποίηση του πακέτου υπηρεσιών της αρεσκείας του 

και β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. παρ. 9.2.2. περ. 2.). 

 Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου μεταβαίνει στο κατάστημα του 

Παρόχου ή αποστέλλει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά σε αυτόν την υπογεγραμμένη αίτηση 

του δικαιούχου και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου ελέγχει τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά. 

 Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου καταχωρίζει τα στοιχεία του 

δικαιούχου και της παραγγελίας του στο Π.Σ. της δράσης. 

 Ο Πάροχος αποστέλλει ταχυδρομικά στον δικαιούχο το έντυπο της σύμβασης και 

την Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής στη δράση – Εξουσιοδότηση Είσπραξης της 

Δημόσιας Επιχορήγησης του Παραρτήματος XI. Ο δικαιούχος  υπογράφει τη σύμβαση 

και την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση και τις επιστρέφει υπογεγραμμένες 

σε αυτόν. 

 Ο Πάροχος παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλου του Δήμου ή αποστέλλει 

ταχυδρομικά στον δικαιούχο (κινητή ευρυζωνικότητα) ή εγκαθιστά στην κατοικία του 

(δορυφορική ευρυζωνικότητα) τον απαραίτητο εξοπλισμό και ενεργοποιεί τις σχετικές 

υπηρεσίες. Ο δικαιούχος υπογράφει την Βεβαίωση Εγκατάστασης του δορυφορικού 

εξοπλισμού, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.  

 

2. Για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει 

στον Πάροχο της επιλογής του τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

 

 Περίπτωση όπου ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου 

εκδίδεται στο ονοματεπώνυμο του ιδίου (1
η
 Περίπτωση):  

Στον Πάροχο προσκομίζονται: 
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 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο πιστοποιητικό 

ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.). 

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης 

κατοικίας του (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή της προσωρινής του κατοικίας 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.), ο οποίος εκδίδεται στο όνομά του. 

 Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη 

δράση (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της 

Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V για την υπαγωγή του στη δράση 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.). 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VI, η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται 

στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης ανήκει στην περ. β΄ ή γ΄ του εδ. 1 

της παρ. 4.1. (υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.). 

*Εάν από τον λογαριασμό ηλεκτροδότησης της κατοικίας δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ., 

προσκομίζεται υποχρεωτικά είτε η  Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είτε 

αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, είτε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο 

αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. (π.χ. λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο.). 

 

 Περίπτωση όπου ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου 

εκδίδεται στο ονοματεπώνυμο άλλου προσώπου, το οποίο ζει (2
η
 Περίπτωση): 

Στον Πάροχο προσκομίζονται: 

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.). 

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης 

κατοικίας του (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή της προσωρινής του κατοικίας 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.), ο οποίος εκδίδεται στο όνομα άλλου 

προσώπου (το οποίο ζει). 

 Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός 

ηλεκτροδότησης, δυνάμει της οποίας ο τελευταίος επιτρέπει στον δικαιούχο να 

χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της δηλωμένης στο όνομά του παροχής ηλεκτροδότησής 

για την συμμετοχή του δικαιούχου στη δράση (βλ. υπόδειγμα Παραρτήματος VIII). 

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου. 

 Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο του 

Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ., τα οποία αφορούν στον δικαιούχο. 

 Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του 

στη δράση (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της 

Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V για την υπαγωγή του στη δράση 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.). 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VI, η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται 

στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης ανήκει στην περ. β΄ ή γ΄ του εδ. 1 

της παρ. 4.1. (υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.). 
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 Περίπτωση όπου ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου 

εκδίδεται στο ονοματεπώνυμο άλλου προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει (3
η
 

Περίπτωση): 

Στον Πάροχο προσκομίζονται: 

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.). 

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης 

κατοικίας του (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή της προσωρινής του κατοικίας 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.), ο οποίος εκδίδεται στο όνομα άλλου 

προσώπου (το οποίο έχει αποβιώσει). 

 Αντίγραφο της οικείας Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου. 

 Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο του 

Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ ή  οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ., τα οποία αφορούν στον δικαιούχο. 

 Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του 

στη δράση (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της 

Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V για την υπαγωγή του στη δράση 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.). 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VI, η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται 

στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης ανήκει στην περ. β΄ ή γ΄ του εδ. 1 

της παρ. 4.1. (υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.). 

 

 Περίπτωση μη ταύτισης του επωνύμου του δικαιούχου με το επώνυμο στο οποίο 

εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του λόγω μεταβολής του 

επωνύμου του (4
η
 Περίπτωση) 

Σε αυτή την περίπτωση, η οποία αφορά κυρίως σε γυναίκες δικαιούχους, οι οποίες μετέβαλαν 

το επώνυμό τους λόγω τέλεσης γάμου ή διαζυγίου, στον Πάροχο προσκομίζονται: 

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας του (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.). 

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης 

κατοικίας του (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή της προσωρινής του κατοικίας 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.), ο οποίος εκδίδεται στο προγενέστερο 

επώνυμο του δικαιούχου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (βλ. υπόδειγμα Παραρτήματος IX), δυνάμει της 

οποίας βεβαιώνει την αλλαγή του επωνύμου του. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 

Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου. 

 Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο του 

Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο 

έγγραφο αποδεικτικό του Α.Φ.Μ., τα οποία αφορούν στον δικαιούχο. 

 Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του 

στη δράση (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) ή πρωτότυπο ή αντίγραφο της 
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Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V για την υπαγωγή του στη δράση 

(δικαιούχοι περ. β΄ και γ΄, εδ. 1, παρ. 4.1.). 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VI, η οποία φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται 

στον Πάροχο μόνο όταν ο δικαιούχος της δράσης ανήκει στην περ. β΄ ή γ΄ του εδ. 1 

της παρ. 4.1. (υπάλληλοι του Δ.Τ. ή προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.). 

 

 Περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως στο 

κατάστημα του Παρόχου (π.χ. ηλικιωμένος, άτομο με αναπηρία κ.α.) προκειμένου να 

αιτηθεί ο ίδιος την παροχή των υπηρεσιών της δράσης (5
η
 Περίπτωση): 

Εμφάνιση στο κατάστημα του Παρόχου του ατόμου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον 

δικαιούχο της δράσης με: 

 

 Το πρωτότυπο έγγραφο της εξουσιοδότησής του. Για την ως άνω εξουσιοδότηση 

αρκεί οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωσή του δικαιούχου, εφόσον αυτή: α) 

περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό Δ.Α.Τ. του 

ιδίου καθώς και του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν προσώπου, β) παρέχει με 

σαφήνεια στο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο την εντολή να αιτηθεί στο όνομα και για 

λογαριασμό του δικαιούχου την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης, 

γ) φέρει την ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του δικαιούχου και δ) φέρει 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Για τη διευκόλυνσή τους οι 

δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της Εξουσιοδότησης Συμμετοχής στη Δράση 

του Υποδείγματος X του παρόντος Οδηγού.  

 Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση.   

3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο κατάστημα του Παρόχου, το 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ελέγχει την πληρότητα και την εγκυρότητά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι του Παρόχου διενεργούν:  

 

 Έλεγχο και συσχέτιση των στοιχείων όλων των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. 

 Έλεγχο του σκοπού έκδοσης της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας και της Υπηρεσιακής 

Βεβαίωσης του Παραρτήματος V. Οι ως άνω Βεβαιώσεις αναγράφουν υποχρεωτικά ότι έχουν 

εκδοθεί για την υπαγωγή του δικαιούχου στη δράση. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή 

Υπηρεσιακή Βεβαίωση που δεν αναγράφει τον παραπάνω σκοπό δεν γίνεται δεκτή από τους 

Παρόχους. 

 Έλεγχο σχετικά με την εμπρόθεσμη χρήση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας και της 

Υπηρεσιακής Βεβαίωσης (χρήση εντός  τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης) για 

τη συμμετοχή του δικαιούχου στη δράση. 

 Ταυτοποίηση του δικαιούχου με αντιπαραβολή των στοιχείων του ΔΑΤ με τα στοιχεία 

των λοιπών δικαιολογητικών (Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Υπηρεσιακή Βεβαίωση και 

λογαριασμό ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου). 

 Έλεγχο και αντιπαραβολή της διεύθυνσης της κατοικίας που αναγράφεται στη Βεβαίωση 

Μόνιμης Κατοικίας και στην Υπηρεσιακή Βεβαίωση με την διεύθυνση που αναγράφεται 

στον λογαριασμό ηλεκτροδότησης που προσκομίζει ο δικαιούχος. Με τον εν λόγω έλεγχο 

διαπιστώνεται α) ότι ο δικαιούχος κατοικεί σε νησί, το οποίο συμμετέχει στη δράση και β) ότι 
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ο κοινοποιούμενος αριθμός της παροχής ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην κατοικία που 

διαμένει ο δικαιούχος. 

 Έλεγχος στο Π.Σ. της δράσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο συγκεκριμένος 

δικαιούχος και το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχουν ήδη υπαχθεί στη Δράση. Ο έλεγχος 

διενεργείται υποχρεωτικά, βάσει και των δύο (2) ακόλουθων στοιχείων του δικαιούχου και 

της κατοικίας του: 

 ΑΦΜ 

 Αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης. 

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, η διαδικασία χρήσης της δημόσιας 

εκκινείται αμέσως. Ο δικαιούχος επιλέγει το πακέτο ευρυζωνικών υπηρεσιών της επιλογής 

του και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Παρόχου ικανοποιεί το αίτημά του, αφού πρώτα  

καταχωρίσει υποχρεωτικά στο Π.Σ. της δράσης τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου και της 

παραγγελίας του: 

 Επωνυμία Παρόχου 

 Ονοματεπώνυμο δικαιούχου 

 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δικαιούχου 

 Διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός)* δικαιούχου 

 Νομός, Δήμος και Νησί της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας του δικαιούχου 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail) του δικαιούχου 

 Αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης της κατοικίας του 

 Ημερομηνία παραγγελίας υπηρεσιών 

 Εμπορική ονομασία επιλεχθέντος πακέτου υπηρεσιών 

 Αριθμός παραγγελίας στο Π.Σ. του Παρόχου  

 Στάδιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας με την ένδειξη «υποβλήθηκε». 

* Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Π.Σ. της Δράσης μόνο εφόσον 

προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα (λογαριασμός ηλεκτροδότησης, Βεβαίωση 

Μόνιμης Κατοικίας, Υπηρεσιακή Βεβαίωση του Παραρτήματος V). 

 

5. Μεταξύ του Παρόχου και του δικαιούχου υπογράφεται Σύμβαση, στην οποία αναφέρονται 

αναλυτικά τα χαρακτηριστικά – προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις παροχής τους καθώς και οι επιμέρους υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών 

(Πάροχος – Δικαιούχος). Με την υπογραφή της Σύμβασης από τον δικαιούχο, ο τελευταίος 

εξουσιοδοτεί τον Πάροχο να εισπράξει αντί αυτού το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

6.  Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικότητας ολοκληρώνεται με την 

παράδοση του εξοπλισμού σύνδεσης στον δικαιούχο (όταν αυτός χορηγείται) και την 

ενεργοποίηση από τον Πάροχο των οικείων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ακολούθως, η 

ενεργοποίηση των υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικότητας ολοκληρώνεται με την 

εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού σύνδεσης στη διεύθυνση της κατοικίας του 

δικαιούχου και την επιτυχή θέση του σε λειτουργία. 
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7. Στην περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικότητας, μεταξύ του 

δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου τεχνικού εγκατάστασης του Πάρόχου, συντάσσεται, σε 

δύο (2) αντίτυπα, η οικεία Βεβαίωση Εγκατάστασης του εξοπλισμού, στην οποία περιέχονται 

υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

           

Α) Στοιχεία Δικαιούχου: 

 Ονοματεπώνυμο  

 ΑΦΜ 

Β) Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού Εγκατάστασης: 

 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία 

Γ) Στοιχεία Παραγγελίας - Εγκατάστασης: 

 Ημερομηνία Εγκατάστασης  

 Διεύθυνση Εγκατάστασης* 

Δ) Υπογραφή Δικαιούχου** και Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού Εγκατάστασης. 

 

*Στη διεύθυνση εγκατάστασης αναγράφονται υποχρεωτικά η οδός, ο αριθμός, ο Τ.Κ., ο 

δήμος, ο οικισμός και το νησί της κατοικίας του δικαιούχου. Εάν τα στοιχεία της οδού, του 

αριθμού και του Τ.Κ. δεν προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα (λογαριασμός 

ηλεκτροδότησης, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και Υπηρεσιακή Βεβαίωση του 

Παραρτήματος V), στη βεβαίωση εγκατάστασης αναγράφονται μόνο ο δήμος, ο οικισμός και 

το νησί. 

   

** Η βεβαίωση υπογράφεται από τον δικαιούχο που αιτήθηκε την παροχή των υπηρεσιών της 

δράσης. Η βεβαίωση δύναται να υπογραφεί και  από τους συμβίους του, εφόσον κάτω από 

την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό τους αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. τους.  

 

9.2.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Περίπτωση 1: Από τον έλεγχο στο Π.Σ. της δράσης διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος ή/και το 

νοικοκυριό, στο οποίο ανήκει, έχουν κάνει ήδη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης σε Πάροχο 

της επιλογής τους. 

 

Διαχείριση: Ο συγκεκριμένος δικαιούχος και το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχουν 

χρησιμοποιήσει τη δημόσια επιχορήγηση και δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσουν για 

δεύτερη φορά. 

 

Περίπτωση 2: Ο δικαιούχος δεν γνωρίζει ανάγνωση ή/και γραφή και δηλώνει αδυναμία 

υπογραφής των εγγράφων της δράσης (Σύμβαση Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, 

βεβαίωση εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού κ.α.). 

 

Διαχείριση: Σε περίπτωση όπου ο δικαιούχος δεν γνωρίζει ανάγνωση ή/και γραφή και 

δηλώνει αδυναμία υπογραφής των εγγράφων της δράσης, η διαδικασία χρήσης της δημόσιας 

επιχορήγησης και η παραγγελία των υπηρεσιών της δράσης δύνανται να ολοκληρωθούν μόνο 
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εφόσον ο δικαιούχος επιθυμεί την απόκτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και αφού 

πρώτα έχει ενημερωθεί ενδελεχώς από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου για τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά (προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών 

κ.α.) τους. Έγγραφα της δράσης (Σύμβαση Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, 

βεβαίωση εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού κ.α.), τα οποία αντί για υπογραφή του 

δικαιούχου φέρουν άλλες ενδείξεις (π.χ. σταυρό) γίνονται αποδεκτά και δεν παρακωλύουν 

την πληρωμή των Παρόχων.      

 

Περίπτωση 3: Ο δικαιούχος επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του μετά την υποβολή 

της αίτησής του στον Πάροχο για την απόκτηση/ενεργοποίηση συγκεκριμένου πακέτου 

υπηρεσιών της δράσης. 

 

Διαχείριση: Ο δικαιούχος δύναται, με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής του στον 

Πάροχο, να ακυρώσει, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, την παραγγελία του ή να διακόψει τις 

ήδη ενεργοποιημένες υπηρεσίες της δράσης. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί 

ξανά στη δράση. Για την ακύρωση/διακοπή της παραγγελίας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της δράσης από τον δικαιούχο αρκεί οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωσή του, εφόσον 

αυτή: α) περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την 

ημερομηνία σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι 

μπορούν να κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της 

Δράσης του Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού.  

 

Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η περιοχή της κατοικίας του 

δικαιούχου δεν καλύπτεται από δίκτυο 3G ή 4G του Παρόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο 

δικαιούχος δύναται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας του, να την διακόψει αζημίως και να υπαχθεί εκ νέου σε βασικό πακέτο ή σε 

πακέτο επιπρόσθετων υπηρεσιών έτερου Παρόχου της αρεσκείας του. Ο δικαιούχος 

υποχρεούται να επιστρέψει στον αρχικό Πάροχο τον εξοπλισμό που τυχόν αυτός του 

χορήγησε. Η διακοπή της υπηρεσίας επέρχεται μετά την έγγραφη κοινοποίηση σχετικής 

δήλωσης του δικαιούχου προς τον Πάροχο. Για την ακύρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

από τον δικαιούχο αρκεί οποιαδήποτε σχετική έγγραφη δήλωσή του, εφόσον αυτή: α) 

περιέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του και β) φέρει την ημερομηνία 

σύνταξής της και την υπογραφή του. Για τη διευκόλυνσή τους οι δικαιούχοι μπορούν να 

κάνουν χρήση της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της Δράσης του 

Υποδείγματος XII του παρόντος Οδηγού. 

 

Επισημαίνεται ότι η ακύρωση/διακοπή της παραγγελίας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

δράσης από τον δικαιούχο μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασής με τον Πάροχο ενδέχεται, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβαρύνεται με την καταβολή τελών πρόωρης 

διακοπής/τερματισμού της υπηρεσίας.     

 

Περίπτωση 4: Ο δικαιούχος επιθυμεί να αλλάξει Πάροχο, μετά την υποβολή της αίτησής του 

σε έτερο Πάροχο για την απόκτηση/ενεργοποίηση συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών της 

δράσης. 

 

Βλ. Απάντηση Περίπτωσης 3. 



 

 
 

 
 

48 

 

 

Περίπτωση 5: Ο δικαιούχος επιθυμεί η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού να 

πραγματοποιηθεί σε διαφορετική διεύθυνση από εκείνη που αναγράφεται στη Βεβαίωση 

Μόνιμης Κατοικίας. 

 

Διαχείριση: Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού καθώς και η παροχή των λοιπών 

υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην διεύθυνση της 

κύριας και μόνιμης (δικαιούχοι περ. α΄, εδ. 1, παρ. 4.1.) κατοικίας του δικαιούχου, όπως αυτή 

προκύπτει από τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και εξατομικεύεται από τον μοναδικό 

αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής της. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες της δράσης 

παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. 

 

Περίπτωση 6: Στον λογαριασμό ηλεκτροδότησης που προσκομίζει ο δικαιούχος 

αναγράφεται μόνο ο οικισμός/νησί της μόνιμης κατοικίας του, χωρίς να μνημονεύεται η 

ακριβής διεύθυνσή της κατά οδό και αριθμό. 

 

Διαχείριση: Εφόσον ο οικισμός/νησί που αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτροδότησης της 

κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου συγκαταλέγεται στους οικισμούς/νησιά του 

Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού και ταυτίζεται με τον αναφερόμενο οικισμό/νησί της 

Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας ή της Υπηρεσιακή Βεβαίωση του Παραρτήματος V, η 

διαδικασία υπαγωγής του δικαιούχου στη δράση προχωρά κανονικά. Στην περίπτωση αυτή η 

διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου εξειδικεύεται βάσει των 

διαθέσιμων στοιχείων του δήμου, του οικισμού και του νησιού.    

 

Περίπτωση 7: O δικαιούχος αλλάζει διεύθυνση κατοικίας (π.χ. μετακόμιση σε άλλη οικία) 

μετά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης. 

 

Διαχείριση: Εφόσον η νέα κατοικία του δικαιούχου εξακολουθεί να βρίσκεται σε νησί του 

Παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού, οι υπηρεσίες της δράσης συνεχίζουν να παρέχονται 

κανονικά στον δικαιούχο, ο οποίος επιβαρύνεται με το κόστος των ενδεχόμενων τελών 

μεταφοράς/μετεγκατάστασης του εξοπλισμού σύνδεσης  Εάν η νέα κατοικία του δικαιούχου 

δεν βρίσκεται σε νησί του παραρτήματος Ι του παρόντος Οδηγού, οι υπηρεσίες της δράσης 

παύουν να παρέχονται στον δικαιούχο. Για τους υπαλλήλους του Δ.Τ. και το προσωπικό των 

Ε.Δ. και των Σ.Α, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν όσα προβλέπονται αναλυτικά στα εδ. 9 - 11 

της παρ. 4.1. του παρόντος Οδηγού.  

 

9.2.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

Οι Πάροχοι, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, οφείλουν: 

 

 Να τηρούν στο αρχείο τους κάθε σχετικό με τη δράση έγγραφο, ήτοι:  

 Αντίγραφο ΔΑΤ ή κάθε άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του 

δικαιούχου (διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α). 

 Αντίγραφο του πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κατοικίας του. 
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  Αντίγραφο της Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. ή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή 

οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού του Α.Φ.Μ. όταν αυτά 

απαιτούνται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 1, 2, 3, 4 και 5). 

 Πρωτότυπο ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας ή της Υπηρεσιακής 

Βεβαίωσης του Παραρτήματος V για την υπαγωγή του στη δράση. 

 Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VI, όταν αυτή απαιτείται 

(βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 1, 2, 3, 4 και 5). 

 Αντίγραφο της ενυπόγραφης αίτησης των δικαιούχων για την ενεργοποίηση του 

πακέτου υπηρεσιών της αρεσκείας τους, όπου αυτή απαιτείται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 1).  

 Αντίγραφο της ενυπόγραφης Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. 

 Αντίγραφο της υπογεγραμμένης από τον δικαιούχο Υπεύθυνης Δήλωσης Υπαγωγής 

στη Δράση – Εξουσιοδότησης Είσπραξης της Δημόσιας Επιχορήγησης από τον 

Πάροχο του Παραρτήματος XI. 

  Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII, όταν αυτή απαιτείται 

(βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 2). 

 Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του ατόμου στο όνομα του οποίου 

εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου, όταν αυτή 

απαιτείται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 3). 

 Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος IX, όταν αυτή απαιτείται 

(βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 4). 

 Αντίγραφο της Εξουσιοδότησης του Παραρτήματος X, όταν αυτή απαιτείται (βλ. 

παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 5). 

 Αντίγραφο της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της 

Δράσης του Παραρτήματος XII ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής έγγραφης δήλωσης 

του δικαιούχου, στην περίπτωση της πρόωρης διακοπής, ακύρωσης ή μεταβολής από 

αυτόν των παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης.  

 Αντίγραφο της έγγραφης ειδοποίησης των δικαιούχων των περ. β΄και γ΄, του εδ. 1, 

της παρ. 4.1 του παρόντος Οδηγού για τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους 

κατάστασης στο νησί, όπου αυτή απαιτείται (βλ. παρ. 4.1, εδ. 9). 

 Αντίγραφο της ενυπόγραφης Bεβαίωσης Eγκατάστασης του δορυφορικού 

εξοπλισμού, στην περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών δορυφορικής 

ευρυζωνικότητας. 

 

 Η παραπάνω υποχρέωση βαρύνει τους Παρόχους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της δράσης. Τα παραπάνω έγγραφα δύνανται να 

τηρούνται από τους Παρόχους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  

 Να ενημερώνουν έγκυρα και έγκαιρα τους δικαιούχους της δράσης αναφορικά με την 

δυνατότητα κάλυψής τους από το δίκτυο της εταιρίας τους και να προχωρούν στην παροχή 

των υπηρεσιών τους σε αυτούς μόνο εάν ο τόπος κατοικία των δικαιούχων καλύπτεται 

πράγματι από δίκτυο 3G ή 4G. 

 Να ενημερώνουν επαρκώς τους δικαιούχους σχετικά με τις προδιαγραφές και τα 

χαρακτηριστικά των προσφερόμενων στο πλαίσιο της δράσης υπηρεσιών καθώς και να τους 

πληροφορούν πλήρως για τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους. 

 Nα παραδίνουν στον δικαιούχο το αντίγραφο της Σύμβασης Παροχής 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που σύναψαν μαζί του. 
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 Να διασφαλίζουν την ορθή τήρηση της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης 

από τους δικαιούχους της δράσης. Επισημαίνεται ότι οι Πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν 

πλήρη ενημέρωση στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους σχετικά με τις λεπτομέρειες 

υλοποίησης της δράσης και την ανάγκη διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων κατά τη 

διαδικασία υλοποίησής της. 

 Να αναρτήσουν στους ιστοχώρους τους τις εγκεκριμένες από την ΓΓΤΤ προσφορές 

τους, με αναλυτική περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών που τις διέπουν (π.χ. 

παρεχόμενες υπηρεσίες, κόστος, διάρκεια, ειδικοί όροι και προϋποθέσεις παροχής τους κ.α.)   

 Να συνεργάζονται με τους φορείς παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης (Γ.Γ.Τ.Τ, 

ΥΠ.ΕΣ και Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ.) κατά το στάδιο διενέργειας 

των προβλεπόμενων δειγματοληπτικών ελέγχων.  

9.2.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 

Οι δικαιούχοι, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, οφείλουν: 

 

 Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους της διαδικασίας πιστοποίησής τους και της 

διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης. 

 

 Να τηρούν στην κατοχή τους τα ακόλουθα έγγραφα:  

 

 Τη Σύμβαση Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που σύναψαν με τον Πάροχο. 

 Το αντίγραφο της ενυπόγραφης Βεβαίωσης Εγκατάστασης του δορυφορικού 

εξοπλισμού, στην περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών δορυφορικής 

ευρυζωνικότητας. 

 Το αντίγραφο της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της 

Δράσης του Παραρτήματος XII ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής έγγραφης δήλωσης 

τους προς τον Πάροχο της επιλογής τους, στην περίπτωση της πρόωρης διακοπής, 

ακύρωσης ή μεταβολής από τους ίδιους των παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης. 

 Το αντίγραφο της έγγραφης ειδοποίησης του εδ. 9, της παρ. 4.1 του παρόντος 

Οδηγού στην περίπτωση μεταβολής της υπηρεσιακής τους κατάστασης στο νησί. 

 

 Να τηρούν απαρέγκλιτα τη διαδικασία επικαιροποίησης της υπηρεσιακής τους 

κατάστασης στο νησί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εδ. 9 -11, της παρ. 4.1. του 

παρόντος Οδηγού.       

 Να συνεργάζονται με τους υπαλλήλους των Πρωτοβάθμιων Φορέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης καθώς και με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Παρόχων κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της δράσης και μετά το πέρας αυτής. Επισημαίνεται ότι οι Πάροχοι δύνανται να 

διακόπτουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δράσης, όταν από υπαιτιότητα του δικαιούχου 

(π.χ. μη προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων/δικαιολογητικών κ.α.) η παραγγελία του δεν 

δύναται να ολοκληρωθεί/πληρωθεί. 

 Να συμμορφώνονται με τους γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δικαιούχοι κηρύσσονται αυτοδικαίως έκπτωτοι της 

ιδιότητάς τους και οι Πάροχοι δύνανται να διακόπτουν άμεσα τις παρεχόμενες σε αυτούς 

υπηρεσίες της δράσης.  
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 Να συνεργάζονται με τους φορείς παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης (Γ.Γ.Τ.Τ, 

ΥΠ.ΕΣ και Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ.) κατά το στάδιο διενέργειας 

των προβλεπόμενων δειγματοληπτικών ελέγχων. 

 

9.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

9.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Η πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους πολίτες και οι 

πληρωμές των Παρόχων διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους 

της υπ. αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και του παρόντος Οδηγού.    

 

2. Οι πληρωμές των Παρόχων διενεργούνται τμηματικά από το αποθεματικό της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75, παρ. 6 του Ν. 4070 (ΦΕΚ Α/82/2012).  

 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωμών στους Παρόχους είναι η 

πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους πολίτες από την 

Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. μετά από τον έλεγχο της Αρχής ή/και 

του εξωτερικού της συνεργάτη στα δικαιολογητικά πληρωμής των Παρόχων.  

 

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχουν την ορθότητα, την 

εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών πληρωμής, την ορθή καταχώριση των 

στοιχείων των δικαιούχων (Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης, ονοματεπώνυμο και 

διεύθυνση κατοικίας) στο Π.Σ. της δράσης από τους Παρόχους, την αυθεντικότητα της 

Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας και της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V, την 

παροχή των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και του παρόντος 

Οδηγού καθώς και την τήρηση των επιμέρους όρων της δράσης ανά δικαιούχο.  

 

5. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής και η διαδικασία πιστοποίησης της 

παροχής των υπηρεσιών της δράσης υποστηρίζονται από το Π.Σ. της δράσης κατά τον 

ακόλουθο τρόπο:  

 

α) Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής, η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός 

συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. συνδέονται στο Π.Σ. της δράσης, αποκτούν πρόσβαση στα 

καταχωρημένα στοιχεία των δικαιούχων (Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης, 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στάδιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας κ.α.) και 

προχωρούν στην αντιπαραβολή τους με τα στοιχεία των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών 

πληρωμής. 

 

β) Μετά από κάθε επιμέρους πληρωμή των Παρόχων, η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός 

συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ συνδέονται στο Π.Σ. της δράσης και το ενημερώνουν αναφορικά με 
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το γεγονός της εξόφλησης. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μόνο για τους δικαιούχους, των 

οποίων οι παραγγελίες ελέγχθηκαν, πιστοποιήθηκαν και εν τέλει αποπληρώθηκαν.  

 

6. Η διαδικασία πληρωμών των Παρόχων εκκινείται με την υποβολή σχετικού αιτήματός 

τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ, το οποίο συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμών 

αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

 

α) Υποβολή του αιτήματος πληρωμής στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στον εξωτερικό συνεργάτη της 

Ε.Ε.Τ.Τ. και αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τους Παρόχους. 

β) Έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη 

της Ε.Ε.Τ.Τ. 

γ) Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και τον 

εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

δ) Πληρωμή των Παρόχων από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

7. Οι πληρωμές των Παρόχων πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν 

κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η κοινοποίηση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού 

πραγματοποιείται με την υποβολή ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. βεβαίωσης της οικείας εμπορικής 

τράπεζας με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και την ακριβή επωνυμία του 

δικαιούχου του. Η παραπάνω βεβαίωση δύναται να υποβάλλεται στην Αρχή και σε 

ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι η πρωτότυπη θα τηρείται στο αρχείο του 

Παρόχου.  

 

8. Για την καταβολή των πληρωμών στους Παρόχους, πέρα από την υποβολή των επιμέρους 

δικαιολογητικών πληρωμής, οι Πάροχοι απαιτείται να προσκομίσουν ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. 

(Λεωφ. Κηφισίας 61, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητά τους σε ισχύ 

β) Πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητά τους σε ισχύ  

γ) Πρωτότυπη βεβαίωση μη πτώχευσής τους ή μη υποβολής αίτησης πτώχευσής τους. 

   

9. Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών πραγματοποιείται πριν την καταβολή των 

πληρωμών στους Παρόχους και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεσή της.  

 

9.3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

H πληρωμές των Παρόχων διενεργούνται τμηματικά, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Στάδιο Πρώτο  

Υποβολή αιτήματος πληρωμής στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. και 

αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών πληρωμής από τους Παρόχους. 

 

Το αίτημα των Παρόχων υποβάλλεται εγγράφως στην Ε.Ε.Τ.Τ. (Λεωφ. Κηφισίας 61, 

Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25) ή στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ και συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από CD/DVD, το οποίο περιέχει 
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 Την συγκεντρωτική λίστα των προς πληρωμή παραγγελιών. Στην εν λόγω λίστα 

παρουσιάζονται και απαριθμούνται οι προς πληρωμή παραγγελίες. Κάθε μία από αυτές 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Αριθμό καταχώρησης (ID Number) στο Π.Σ. της Δράσης 

 Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου 

 Α.Φ.Μ. του δικαιούχου 

 Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου 

 Διεύθυνση της κατοικίας του δικαιούχου  

 

 Tα επιμέρους δικαιολογητικά πληρωμής των προς πληρωμή παραγγελιών, ταξινομημένα 

σε ηλεκτρονικούς φακέλους ανά παραγγελία. Κάθε φάκελος φέρει ως τίτλο τον αριθμό 

καταχώρησης (ID Number) της παραγγελίας στο Π.Σ. της δράσης και περιέχει σε ξεχωριστά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα επιμέρους  δικαιολογητικά πληρωμής. 

Τα επιμέρους δικαιολογητικά πληρωμής που περιέχονται στο CD/DVD του Παρόχου και 

αντιστοιχούν στις προς πληρωμή παραγγελίες της συγκεντρωτικής λίστας είναι τα ακόλουθα: 

 

 Δικαιολογητικά Πληρωμής Πακέτων Κινητής (Mobile) Ευρυζωνικότητας της Δράσης:  

 

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή κάθε άλλου επίσημου 

πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου (διαβατήριο, άδεια παραμονής 

κ.α.). 

2. Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κατοικίας του δικαιούχου. 

3. Αντίγραφο της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας ή της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης 

του Παραρτήματος V για την υπαγωγή του στη δράση. 

4. Αντίγραφο της υπογεγραμμένης Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών 

Υπηρεσιών από τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Παρόχου. 

5. Αντίγραφο των μηνιαίων ή διμηνιαίων λογαριασμών που αφορούν στην παροχή 

των υπηρεσιών της δράσης. 

6. Αντίγραφο της Αίτησης Διακοπής/Ακύρωσης/Μεταβολής των Υπηρεσιών της 

Δράσης του Παραρτήματος XII ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής έγγραφης 

δήλωσης του δικαιούχου, στην περίπτωση της πρόωρης διακοπής, ακύρωσης ή 

μεταβολής από αυτόν των παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης. 

7. Αντίγραφο της έγγραφης ειδοποίησης των δικαιούχων των περ. β΄και γ΄, του εδ. 

1, της παρ. 4.1 του παρόντος Οδηγού για τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους 

κατάστασης στο νησί, όπου αυτή απαιτείται (βλ. παρ. 4.1., εδ. 9).   

8. Αντίγραφο της Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. ή του Εκκαθαριστικού 

Σημειώματος ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού του 

Α.Φ.Μ., όταν αυτό απαιτείται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 1, 2, 3, 4 και 5). 

9. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VI, όταν αυτή 

απαιτείται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 1, 2, 3, 4 και 5) 

10. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII, όταν αυτή 

απαιτείται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 2). 
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11. Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του ατόμου στο όνομα του οποίου 

εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του 

δικαιούχου, όταν αυτή απαιτείται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 3). 

12. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος IX, όταν αυτή 

απαιτείται (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 4) 

13. Αντίγραφο της Εξουσιοδότησης του Παραρτήματος X, όταν αυτή απαιτείται (βλ. 

παρ. 9.2.2, εδ. 2, περ. 5).    

 

 Δικαιολογητικά Πληρωμής Πακέτων Δορυφορικής Ευρυζωνικότητας της Δράσης    

 

1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  παραπάνω (πλην του δικαιολογητικού υπ’ 

αριθ. 9) και 

2. Αντίγραφο της υπογεγραμμένης Βεβαίωσης Εγκατάστασης του εξοπλισμού από 

τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του Παρόχου. 

 

 Δικαιολογητικά Πληρωμής Υφιστάμενων Πακέτων Κινητής (Mobile) Ευρυζωνικότητας: 

 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  παραπάνω («Δικαιολογητικά Πληρωμής Πακέτων 

Κινητής (Mobile) Ευρυζωνικότητας της Δράσης»). Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το 

υπ’ αριθ. 4 δικαιολογητικό πληρωμής (αντίγραφο της υπογεγραμμένης Σύμβασης 

Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημένο 

υπάλληλο του Παρόχου) απαιτείται η προσκόμιση του αντιγράφου της νέας Σύμβασης 

Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που τυχόν καταρτίσθηκε μεταξύ των μερών ή 

του αντιγράφου του αιτήματος του δικαιούχου περί τροποποίησης/μεταβολής/ 

συμμετοχής στη δράση του υφιστάμενου προγράμματός του. 

 

 Δικαιολογητικά Πληρωμής Υφιστάμενων Πακέτων Δορυφορικής Ευρυζωνικότητας: 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται  παραπάνω («Δικαιολογητικά Πληρωμής Πακέτων 

Δορυφορικής Ευρυζωνικότητας της Δράσης»), εκτός του αντιγράφου της 

υπογεγραμμένης Βεβαίωσης Εγκατάστασης του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι 

αναφορικά με το υπ’ αριθ. 4 δικαιολογητικό πληρωμής (αντίγραφο της υπογεγραμμένης 

Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από τον δικαιούχο και τον 

εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Παρόχου) απαιτείται η προσκόμιση του αντιγράφου της 

νέας Σύμβασης Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που τυχόν καταρτίσθηκε 

μεταξύ των μερών ή του αντιγράφου του αιτήματος του δικαιούχου περί 

τροποποίησης/μεταβολής/συμμετοχής στη δράση του υφιστάμενου προγράμματός του. 

  

  

Επισημαίνεται ότι τα υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 δικαιολογητικά πληρωμής και τα 

αντίγραφα των υπογεγραμμένων Βεβαιώσεων Εγκατάστασης του εξοπλισμού (στην 

περίπτωση των υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικότητας) προσκομίζονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 

ή/και στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. μία μόνο φορά κατά την υποβολή του πρώτου 

αιτήματος πληρωμής των Παρόχων.   
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Στάδιο Δεύτερο 

Έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη 

της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχουν την ορθότητα, την 

εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών πληρωμής, την ορθή καταχώριση των 

στοιχείων των δικαιούχων (Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης, ονοματεπώνυμο και 

διεύθυνση κατοικίας) στο Π.Σ. της δράσης από τους Παρόχους, την αυθεντικότητα της 

Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας και της Υπηρεσιακής Βεβαίωσης του Παραρτήματος V, την 

παροχή των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017)και του παρόντος 

Οδηγού καθώς και την τήρηση των επιμέρους όρων της δράσης ανά δικαιούχο. 

 

Για τον πληρέστερο έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής, η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός 

συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. συνδέονται στο Π.Σ. της Δράσης, αποκτούν πρόσβαση στα 

καταχωρημένα στοιχεία των δικαιούχων (Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης, 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στάδιο διεκπεραίωσης της παραγγελίας κ.α.) και 

προχωρούν στην αντιπαραβολή τους με τα στοιχεία των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών 

πληρωμής 

 

Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής, η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός 

συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχουν ιδίως: 

 

- Εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν πράγματι στους δικαιούχους πολίτες. 

- Εάν οι πολίτες, στους οποίους χορηγήθηκαν οι υπηρεσίες της δράσης, είναι πράγματι 

δικαιούχοι αυτής. 

- Την αυθεντικότητα της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας και της Υπηρεσιακής 

Βεβαίωσης του Παραρτήματος V των δικαιούχων. 

- Εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν στη διεύθυνση της κατοικίας των 

δικαιούχων. 

- Εάν τα στοιχεία των δικαιούχων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. της δράσης 

(Α.Φ.Μ., αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση 

κατοικίας) ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία των δικαιολογητικών πληρωμής.  

- Εάν η προς πληρωμή παραγγελία έχει εξοφληθεί κατά το παρελθόν. 

 

Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής διαπιστωθούν ελλείψεις ή παραλείψεις, 

η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνουν τον Πάροχο για την 

ανάγκη συμπλήρωσής/διόρθωσής τους. Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται εντός τριών 

(3) μηνών από την ενημέρωσή του. 

 

Στάδιο Τρίτο 

Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον εξωτερικό 

συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη της 

Ε.Ε.Τ.Τ , η Αρχή ή/και ο εξωτερικός συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. πιστοποιούν την παροχή των 
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υπηρεσιών της δράσης που αντιστοιχούν στην παραγγελίες που εκτελέστηκαν επιτυχώς από 

τους Παρόχους και εκκινείται η διαδικασία πίστωσης του σχετικού ποσού στον τραπεζικό 

λογαριασμό τους. 

 

Εάν από τον έλεγχο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και του εξωτερικού συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστωθεί 

ότι συγκεκριμένες παραγγελίες δεν εκτελέστηκαν καθόλου ή εκτελέστηκαν πλημμελώς με 

υπαιτιότητα των Παρόχων, οι εν λόγω παραγγελίες δεν πιστοποιούνται και δεν δύναται να 

εξοφληθούν στο πλαίσιο της δράσης. 

 

Στάδιο Τέταρτο 

Πληρωμή των Παρόχων από την Ε.Ε.Τ.Τ. 

 

Μετά την πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους από την 

Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ., η Αρχή καταθέτει στον τραπεζικό 

λογαριασμό των Παρόχων το σχετικό χρηματικό ποσό. 

 

9.3.3 ΡΟΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

1. Η ροή της διαδικασίας πληρωμών είναι η ακόλουθη: 

 

 Πρώτη Περίοδος Υλοποίησης της Δράσης: από την ημερομηνία έναρξης της δράσης  

έως και την 30
η 

/04/2018. 

 

 Υποβολή αιτήματος πληρωμής στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

και αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής: μέχρι και την  31
η
/05/2018.  

 Έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον εξωτερικό 

συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι και την 31
η
/08/2018 

 Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Δράσης από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον 

εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ.και καταβολή του ποσού πληρωμής στους Παρόχους μέχρι 

και την 30
η
/09/2018. 

 

 Δεύτερη Περίοδος Υλοποίησης της Δράσης: από 01/05/2018 έως και 31/12/2018 

 

 Υποβολή αιτήματος πληρωμής στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

και αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής  μέχρι και την 31
η
/01/2019. 

 Έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον εξωτερικό 

συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι και την 28
η
/02/2019  

 Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Δράσης από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον 

εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ και καταβολή του ποσού πληρωμής στους Παρόχους μέχρι 

και την 31
η
/03/2019. 

 

 Τρίτη Περίοδος Υλοποίησης της Δράσης: από 01/01/2019 έως και 31/08/2019 
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 Υποβολή αιτήματος πληρωμής στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

και αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής μέχρι και την 30
η
/09/2019. 

 Έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον εξωτερικό 

συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι και την 31
η
/10/2019 

 Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Δράσης από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον 

εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. και καταβολή του ποσού πληρωμής στους Παρόχους 

μέχρι και την 30
η
/11/2019 

 

 Τέταρτη Περίοδος Υλοποίησης της Δράσης: από 01/09/2019 έως και 31/03/2020 

 

 Υποβολή αιτήματος πληρωμής στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

και αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής μέχρι και την 30
η
/04/2020. 

 Έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον εξωτερικό 

συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι την 31
η
/05/2020 

 Πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Δράσης από την Ε.Ε.Τ.Τ ή/και τον 

εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ.και καταβολή του ποσού πληρωμής στους Παρόχους μέχρι 

την 30
η
/06/2020. 

2. Τιμολόγια που αφορούν σε προηγούμενη περίοδο υλοποίησης αλλά δεν εστάλησαν προς 

πληρωμή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δύνανται να περιέχονται σε αίτημα 

πληρωμής επόμενης περιόδου υλοποίησης της δράσης. 
 

3. Κάθε αίτημα πληρωμής δύναται να εκκαθαριστεί και σε επόμενη περίοδο υλοποίησης 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής του. 
 

4. Οι πληρωμές των Παρόχων για το σύνολο των πιστοποιημένων υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν στους δικαιούχους της δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της (από 

την 19
η
/10/2017  έως και την 28/02/2018) πρέπει να έχουν διευθετηθεί μέχρι και την 

30
η
/06/2020.    

10 ΕΛΕΓΧΟΙ 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Η παρακολούθηση της δράσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και μετά το πέρας 

αυτής διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) 

του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

 

2. Οι έλεγχοι που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης διενεργούνται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(Ε.Ε.Τ.Τ.) ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

Β/3532/2017) και του παρόντος Οδηγού. 

 

3. Στο πλαίσιο διενέργειας των προβλεπόμενων δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή 

υλοποίηση της δράσης, μέρος των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των Παραρτημάτων ΙΙ 

και VI, οι οποίες αφορούν στην πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου για τη συμμετοχή 
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των δικαιούχων στη δράση, θα σταλούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών για έλεγχο. 

 

10.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠ.ΕΣ) 

 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της Διαδικασίας 

Πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.  

 

2. Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της διενέργειας επιτόπιων, εξ’ αποστάσεως ή 

διοικητικών δειγματοληπτικών ελέγχων, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης όσο 

και μετά το πέρας αυτής. Σκοπός των ως άνω ελέγχων είναι να διαπιστωθεί εάν η Διαδικασία 

Πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης διενεργείται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους επιμέρους όρους της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017)και του παρόντος Οδηγού. 

 

3. Κατά τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει: 

 

 Εάν οι ελεγχόμενοι ενδιαφερόμενοι πολίτες ορθώς πιστοποιήθηκαν ως δικαιούχοι της 

δράσης. 

 Εάν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες τηρούν στο αρχείο τους τα έγγραφα που 

αναφέρονται στο εδάφιο 2 της παραγράφου 9.1.4 του παρόντος Οδηγού. 

 Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες εξυπηρετούν 

με τον προσήκοντα τρόπο τους ενδιαφερόμενους πολίτες.  

 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν παραβάσεις ή πλημμέλειες ως προς τη 

διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, το Υπουργείο Εσωτερικών διατηρεί τη δυνατότητα 

λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και εκκίνησης των προβλεπόμενων διαδικασιών (ποινικών, 

πειθαρχικών κ.α.), σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.         

10.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ 

Ε.Ε.Τ.Τ.  

 

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός συνεργάτης της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών πληρωμής των Παρόχων και την πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών 

της δράσης στους δικαιούχους. 

 

2. Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμής των 

Παρόχων. Σκοπός του σχετικού ελέγχου είναι να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο οι υπηρεσίες 

της δράσης παρασχέθηκαν στους δικαιούχους σύμφωνα με τους επιμέρους όρους και τις 

προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017)και του παρόντος 

Οδηγού. 

 

3. Κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου η Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και ο εξωτερικός συνεργάτης της 

Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζουν ιδίως τα ακόλουθα: 
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 Εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν πράγματι στους δικαιούχους πολίτες. 

 Εάν οι πολίτες, στους οποίους χορηγήθηκαν οι υπηρεσίες της δράσης, είναι πράγματι 

δικαιούχοι αυτής. 

 Την αυθεντικότητα της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας των δικαιούχων. 

 Εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν στη διεύθυνση της κατοικίας των 

δικαιούχων. 

 Εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν στους δικαιούχους σύμφωνα με τους λοιπούς 

επιμέρους όρους της δράσης. 

 

4. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής διαπιστωθούν παραβάσεις ή 

πλημμέλειες που οφείλονται σε υπαιτιότητα των Παρόχων και αφορούν στην υλοποίηση της 

δράσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί τους Παρόχους να τις διορθώσουν/συμπληρώσουν εντός 

προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή τους. Εάν οι Πάροχοι δεν προβούν στις 

ενδεδειγμένες ενέργειες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει 

αυτοβούλως ή κατόπιν εισήγησης του εξωτερικού συνεργάτη της την πληρωμή των κατά 

παράβαση ή πλημμελώς εκτελεσθέντων παραγγελιών των Παρόχων και διατηρεί τη 

δυνατότητα λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία. 

 

5.  Στην παράγραφο 9.3.2. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) του παρόντος Οδηγού 

παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής από την 

Ε.Ε.Τ.Τ. ή/και τον εξωτερικό συνεργάτη της καθώς και κάθε επιμέρους λεπτομέρειά της.  

11 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη δράση και να αντλήσουν τις σχετικές 

με την υλοποίησή της πληροφορίες από τους Δήμους στους οποίους εντάσσονται τα νησιά 

του Παραρτήματος Ι καθώς και  από τον ιστοχώρο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (www.mindigital.gr). Το Υπουργείο ενημερώνει την 

ιστοσελίδα του και επικαιροποιεί το υλικό που περιέχεται σε αυτή και σχετίζεται με τη 

δράση, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με δική τους επιμέλεια και φροντίδα να λαμβάνουν γνώση για 

κάθε θέμα σχετικό με τη δράση, μέσω των αρμόδιων Δήμων και της ως άνω ιστοσελίδας του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

 

3. Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις και τις οδηγίες που καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου είναι υποχρεωτική για όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.  

 

4. Το πλήρες κείμενο του παρόντος Οδηγού Υλοποίησης δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή 

αλλά καθίσταται διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: 

 

 http://www.mindigital.gr 

 

http://www.mindigital.gr/
http://www.mindigital.gr/
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5. Οι δικαιούχοι της δράσης μπορούν να ενημερώνονται για τις προσφορές των Παρόχων από 

τα κατά τόπους καταστήματα αυτών και από τις ιστοσελίδες τους, στις οποίες δύνανται να 

αναρτούνται τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών της δράσης, από τους αρμόδιους Δήμους καθώς 

και από την προαναφερθείσα ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ (HELP DESK) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

1. Οι Πάροχοι της δράσης, εκτός από την ενημέρωση που θα λαμβάνουν από την ιστοσελίδα 

του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (www.mindigital.gr), 

μπορούν να διατυπώνουν τα ερωτήματά τους αναφορικά με τη δράση εγγράφως, μέσω της 

αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής 

Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (gge@yme.gov.gr). 

 

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο χρόνος και το 

ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Αρωγής (Help Desk) της δράσης θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

 

3. Σκοπός λειτουργίας του Γραφείου Αρωγής της δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης 

της δράσης και η διευκόλυνση των Παρόχων που συμμετέχουν σε αυτή. Μέσω του Γραφείου 

Αρωγής, οι Πάροχοι μπορούν να λαμβάνουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία 

υλοποίησης της δράσης καθώς και οδηγίες για τη διαχείριση ειδικών ζητημάτων που 

ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίησή της. 

 

4. Το Γραφείο Αρωγής της δράσης θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των Παρόχων από την 

δημοσίευση του παρόντος Οδηγού Υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης και 

την αποπληρωμή των Παρόχων, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 

έως 17:00 ή σε άλλο ωράριο που θα κριθεί σκόπιμο.        

 

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα Παραρτήματα που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Οδηγού 

Υλοποίησης και είναι τα ακόλουθα: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Σ.Α. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

http://www.mindigital.gr/
mailto:gge@yme.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII: ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 


