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Αθήνα, 20/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 3351

ΠΡΟΣ: Τους Δήμους:
(Βλ. Πίνακα Αποδεκτών)

Θέμα: «Ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους Δήμους για τη συμμετοχή τους στην
υλοποίηση της δράσης: «Παροχή Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους
Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας» (ΦΕΚ Β/3532/2017)»
Σχετικά:
1) Η 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».
2) Ο υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης: «Παροχή Δωρεάν
Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας
(ΦΕΚ Β/3532/2017)».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 (ΦΕΚ
Β/3532/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης
στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας» (Συνημμένο Έγγραφο 1).
Με την ανωτέρω αποφασίζεται η υλοποίηση της προκείμενης δράσης και προσδιορίζονται,
μεταξύ άλλων, το αντικείμενό της, τα συμμετέχοντα σε αυτή νησιά, οι δικαιούχοι πολίτες αυτής
καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι αρμοδιότητές τους. Κατόπιν των ανωτέρω, σας
ενημερώνουμε/παρέχουμε οδηγίες για τα ακόλουθα:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αντικείμενο της προκείμενης δράσης είναι η παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους
κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) καθώς και στους υπαλλήλους του εν γένει 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 (άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β/3532/2017).

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στη δράση συμμετέχουν τα απομακρυσμένα νησιά της χώρας, ο μόνιμος πληθυσμός των οποίων
δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών του 2011 (βλ. Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθ.
2850/03.10.2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β/3532/2017) . Ειδικότερα, στη δράση συμμετέχουν τα ακόλουθα
νησιά:
 Νομός Αττικής: Αντικύθηρα.
 Νομός Δωδεκανήσων: Αγαθονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Γυαλί, Καλόλιμνος, Κάσος,
Λειψοί, Μάραθος, Μεγίστη (Καστελόριζο), Νίσυρος, Πάτμος, Πλάτη, Σαρία, Σύμη,
Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Χάλκη και Ψέριμος.
 Νομός Έβρου: Σαμοθράκη.
 Νομός Κέρκυρας: Αντιπαξοί, Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθωνοί, Παξοί.
 Νομός Κυκλάδων: Ανάφη, Αμοργός, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασία, Ίος, Κίμωλος,
Κουφονήσια, Πολύαιγος, Σίκινος, Σχοινούσσα και Φολέγανδρος.
 Νομός Λέσβου: Άγιος Ευστράτιος.
 Νομός Σάμου: Άγιος Μηνάς, Θύμαινα, Σαμιοπούλα και Φούρνοι Κορσεών.
 Νομός Χανίων: Γαύδος.
 Νομός Χίου: Αντίψαρα, Οινούσσες και Ψαρά.
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δικαιούχοι πολίτες της δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β/3532/2017), είναι:
 Οι μόνιμοι κάτοικοι των ως άνω νησιών (βλ. παρ. 2 παραπάνω), οι οποίοι πληρούν το
εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β/3532/2017).
 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 ως άνω νησιών,
 υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ο
οποίος βρίσκεται σε κάποιο από τα παραπάνω νησιά (π.χ. εκπαιδευτικοί, ιατροί, κληρικοί,
δημοτικοί υπάλληλοι κ.α.),
 διαμένουν στο εν λόγω νησί προσωρινά, 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).
 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 ως άνω νησιών,
 υπηρετούν σε Μονάδα/Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε κάποιο από τα παραπάνω νησιά,
 διαμένουν στο εν λόγω νησί προσωρινά, 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).

Όσον αφορά το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) επισημαίνουμε ότι:

Διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου
(άγαμος/έγγαμος).
 Προκειμένου για τους άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000 €).

Προκειμένου για τους έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €).

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.
Αναφορικά με τους δικαιούχους της δράσης επισημαίνουμε ότι:
 Η προθεσμία υπαγωγής των μόνιμων κατοίκων των νησιών της παρ. 2 στη δράση είναι η
ακόλουθη: από την 19η/10/2017 έως και την 28η/02/2018.
 Η προθεσμία υπαγωγής των υπαλλήλων του εν γένει Δημόσιου Τομέα και του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στη δράση είναι η ακόλουθη: από την
19η/10/2017 έως και την 19/12/2017.
 Οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας δύνανται να αιτηθούν την απόκτηση/ενεργοποίηση μόνο των
κινητών (mobile) ευρυζωνικών υπηρεσιών της δράσης και όχι των αντίστοιχων δορυφορικών
υπηρεσιών αυτής.
 Η δημόσια επιχορήγηση της δράσης παρέχεται στην ως άνω κατηγορία δικαιούχων
(υπάλληλοι του Δ.Τ. και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.) για όσο χρόνο διαρκεί η υπηρεσία
τους σε νησί της παρ. 2 της παρούσας (βλ. παραπάνω) και για χρονικό διάστημα που δεν
δύναται να ξεπεράσει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι
δικαιούχοι υποχρεούνται: α) να ειδοποιήσουν εγγράφως τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο της
επιλογής τους, 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 επικαιροποιήσουν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, αποστέλλοντας το πρωτότυπο
έγγραφο ή το αντίγραφο της πρόσφατης Υπηρεσιακής Βεβαίωσης στην Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή στον εξωτερικό συνεργάτη της ΕΕΤΤ εντός
των ακόλουθων προθεσμιών: α) προθεσμία 1ης περιόδου επικαιροποίησης από την
01η/06/2018 έως και την 30η/06/2018, β) προθεσμία 2ης περιόδου επικαιροποίησης από την
01η/12/2018 έως και την 31η/12/2018 και γ) προθεσμία 3ης περιόδου επικαιροποίησης από
την 01η/06/2019 έως και την 30η/06/2019 (βλ. Κεφ. 4, παρ. 4.1, εδ. 9 – 11 του αριθ. πρωτ.
ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης).
 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.

 Ο εκτιμώμενος αριθμός των μόνιμων κατοίκων και των νοικοκυριών που αναγράφονται στο
Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) είναι ενδεικτικός και όχι
περιοριστικός για τους Δήμους. Σκοπός της δράσης είναι να αποκτήσει/ενεργοποιήσει τις
υπηρεσίες αυτής το σύνολο των νοικοκυριών των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις της
ως άνω ΚΥΑ.
 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.
 Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών και των αναγκαίων διευκρινίσεων καθώς και
κάθε άλλη σχετική με τους δικαιούχους της δράσης λεπτομέρεια παρουσιάζονται αναλυτικά στο
Κεφάλαιο 4 («ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ») του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης
της Δράσης (Συνημμένο Έγγραφο 2).
4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι εμπλεκόμενοι φορείς της δράσης και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’
αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017). Σύμφωνα με αυτό, Φορείς Υλοποίησης της
δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και οι Δήμοι
στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος ΙΙ της σχετικής ΚΥΑ, ήτοι οι Δήμοι
Κυθήρων, Ανάφης, Αμοργού, Θήρας, Ιητών, Κιμώλου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σικίνου,
Φολεγάνδρου, Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνιων, Καρπάθου, Κάσου, Λειψών, Λέρου,
Καστελλόριζου (Μεγίστης), Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Σαμοθράκης, Κέρκυρας,
Παξών, Άγιος Ευστράτιος, Σάμου, Φούρνων Κορσεών, Γαύδου, Οινουσσών και Ψαρών.
Οι αρμοδιότητες των Δήμων, ως Φορέων Υλοποίησης της δράσης, είναι οι ακόλουθες:
 Η πιστοποίηση των μόνιμων κατοίκων των νησιών που συμμετέχουν στη δράση (βλ. παρ.
2 παραπάνω) ως δικαιούχων αυτής, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις
προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017) και του υπ’ αριθ.
πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης.
 Η έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των μόνιμων κατοίκων
των ως άνω νησιών στη δράση.
 Η ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με τις λεπτομέρειες υλοποίησης της δράσης.
 Η με κάθε τρόπο διευκόλυνση της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης.
 Η ενημέρωση των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την πορεία υλοποίησης της
δράσης και η συνεργασία μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να
προκύψουν.
Εν όψει των ανωτέρω αρμοδιοτήτων σας, σας ενημερώνουμε αναφορικά με τον τρόπο
οργάνωσης και λειτουργίας των αρμόδιων αρχών σας καθώς και για τις επιμέρους λεπτομέρειες
που τις διέπουν.
4.1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών και των αναγκαίων διευκρινίσεων καθώς και κάθε
άλλη σχετική με την πιστοποίηση των μόνιμων κατοίκων λεπτομέρεια παρουσιάζονται
αναλυτικά στις παραγράφους 9.1.1. («ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»), 9.1.2.1. («ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ»), 9.1.3. («ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ») και 9.1.4. («ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ») του
υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης (Συνημμένο Έγγραφο

2), τις οποίες είναι αναγκαίο να γνωρίζετε για την ορθή εκτέλεση της ως άνω αρμοδιότητάς σας.
Με την παρούσα σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 Ως δικαιούχοι της δράσης μπορούν να πιστοποιηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών
που συμμετέχουν στη δράση εφόσον πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 4, παρ. 2
της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017).
 Η πιστοποίηση των μόνιμων κατοίκων των νησιών που συμμετέχουν στη δράση ως
δικαιούχων αυτής πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων, στις οποίες
εντάσσονται αυτά.
 Η διαδικασία της πιστοποίησης εκκινείται με την υποβολή σχετικής Αίτησης –
Υπεύθυνης Δήλωσής του δικαιούχου για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για
την υπαγωγή του στη δράση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ
3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) και ολοκληρώνεται με
την έκδοση της ως άνω Βεβαίωσης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ
3350/19.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές και τη χορήγησή της στους ενδιαφερόμενους.
 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).
 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 καταθέτει ενώπιον των
αρμόδιων δημοτικών αρχών σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του υπ’ αριθ.
πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ), με την οποία
βεβαιώνει ότι πληροί το οικείο εισοδηματικό κριτήριο.
 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 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).
 Αρμόδια Αρχή για τη παροχή οδηγιών, διευκρινίσεων και πληροφοριών αναφορικά με
τη διαδικασία πιστοποίησης των μόνιμων κατοίκων των νησιών ως δικαιούχων της δράσης
είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Ως εκ τούτου, οι 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.
4.2. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Για την ως άνω αρμοδιότητά σας, ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 4.1.
(«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ») της παρούσας
Ανακοίνωσης καθώς και όσα εκτίθενται αναλυτικά στις παρ. 9.1.1. («ΦΟΡΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»), 9.1.2.1. («ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ»), 9.1.3. («ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ») και 9.1.4. («ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ») του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ
3350/19.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης (Συνημμένο Έγγραφο 2), τις οποίες είναι
αναγκαίο να γνωρίζετε για την ορθή εκτέλεση της σχετικής αρμοδιότητάς σας.

4.3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Όσον αφορά στην αρμοδιότητα ενημέρωσης των δικαιούχων της δράσης σχετικά με τις
λεπτομέρειες υλοποίησής της, επισημαίνεται ότι οφείλετε να τους πληροφορείτε, μεταξύ
άλλων, για τα ακόλουθα:
 Τα κριτήρια υπαγωγής τους στη δράση (βλ. παρ. 4.1. του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ
3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης).
 Τις προθεσμίες υπαγωγής τους σε αυτήν (Μόνιμοι Κάτοικοι: από την 19η/10/2017 έως
και την 28η/02/2018, Υπάλληλου του Δ.Τ. και προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α.: από
την 19η/10/2017 έως και την 19/12/2017).
 Τις γενικές (βλ. παρ. 4.2. του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού
Υλοποίησης της Δράσης) και ειδικές (βλ. παρ. 9.2.5. του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ
3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης) υποχρεώσεις τους καθώς και τα
δικαιώματά τους (βλ. παρ. 5.2. και 9.2.4 του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017
Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης), τα οποία απορρέουν από την υπαγωγή τους σε αυτή.
 Την ακριβή διαδικασία, τον τρόπο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης
των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δράσης (βλ. παρ. 9.1. του υπ’ αριθ.
πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης).
 Την ακριβή διαδικασία, τον τρόπο και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά
χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης από τους δικαιούχους για την
απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης (βλ. παρ. 9.2. του υπ’ αριθ. πρωτ.
ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης).
 Τα διαθέσιμα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, πακέτα ευρυζωνικών
υπηρεσιών/προσφορές των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων (βλ. Συνημμένο Έγγραφο 3 –
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ (MOBILE) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ και
Συνημμένο Έγγραφο 4 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ).
 Τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις των διαθέσιμων, στο πλαίσιο
της παρούσας δράσης, πακέτων ευρυζωνικών υπηρεσιών/προσφορών των
Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων (βλ. Κεφάλαιο 7 του υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ
3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης).
 Οποιαδήποτε άλλη, σχετική με την υλοποίηση της προκείμενης δράσης,
λεπτομέρεια/πληροφορία.
4.4. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της συγκεκριμένης αρμοδιότητάς σας, καλείστε, εφόσον σας
ζητηθεί, να διευκολύνετε με κάθε πρόσφορο τρόπο την υλοποίησή της. Η παροχή της ως άνω
συνδρομής σας είναι καθοριστική για την ομαλή υλοποίησή της δράσης δεδομένου ότι τα
νησιά που συμμετέχουν σε αυτή παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες (απουσία
καταστημάτων των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων σε αυτά, μεγάλη απόστασή τους από την
ηπειρωτική χώρα, πλημμελής ακτοπλοϊκή σύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα και τα
γειτονικά νησιά, δυσχέρειες στην μετακίνηση των πολιτών λόγω των καιρικών συνθηκών
κ.α.), οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν την εφαρμογή της. Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλείστε:
 Να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας σχετική ανακοίνωση για την έναρξη της
υλοποίησης της δράσης καθώς και το οικείο ενημερωτικό υλικό (ΚΥΑ, Οδηγός

Υλοποίησης της Δράσης, Παραρτήματα Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης, Προσφορές
Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στο πλαίσιο της δράσης) που αφορά σε αυτή.
 Να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο του δημοτικού σας καταστήματος τις διαθέσιμες
προσφορές των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων (βλ. Συνημμένο Έγγραφο 3 –
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ (MOBILE) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ και
Συνημμένο Έγγραφο 4 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ).
 Να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες σας και το προσωπικό σας αναφορικά με τις
αρμοδιότητές σας στο πλαίσιο υλοποίησης της προκείμενης δράσης.
 Να διαθέτετε και να χορηγείτε στους δικαιούχους της δράσης τα Παραρτήματα του υπ’
αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης (Συνημμένο
Έγγραφο 2).
 Να διευκολύνετε τους δικαιούχους, εφόσον παραστεί η ανάγκη, στη χρήση της
δημόσιας επιχορήγησής τους για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης,
συγκεντρώνοντας τις υπογεγραμμένες από εκείνους αιτήσεις ενεργοποίησης των
υπηρεσιών της δράσης και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά και
υποβάλλοντας ή αποστέλλοντας (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) τα ως άνω έγγραφα στους
Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους της επιλογής των δικαιούχων (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 1 του υπ’
αριθ. πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης).
4.5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της ως άνω αρμοδιότητας σας παρακαλείσθε όπως:
 Ενημερώνετε τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς της δράσης (Γ.Γ.Τ.Τ. και ΥΠ.ΕΣ.) για
την πορεία υλοποίησής της και για τα προβλήματα/ζητήματα που ενδέχεται να
παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή της. Επισημαίνεται ότι η συνεργασία των αρμόδιων
δημοτικών υπηρεσιών με τους ως άνω εμπλεκόμενους φορείς της δράσης είναι καθοριστική
για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση της δράσης. Όσον αφορά τα στοιχεία
επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) αυτά
είναι τα ακόλουθα:
- Τηλέφωνο: 2106508071
- Fax: 210-6508893
- E – mail: gge@yme.gov.gr
 Αποστείλετε στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), εντός
δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της παρούσας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e – mail) των υπεύθυνων για
τη δράση υπαλλήλων σας.
5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:


Αναφορικά με τις παρεχόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες της δράσης:
 Τα διαθέσιμα πακέτα ευρυζωνικών υπηρεσιών/προσφορές των Τηλεπικοινωνιακών
Παρόχων που μπορούν να αποκτήσουν/ενεργοποιήσουν οι δικαιούχοι της δράσης
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Συνημμένο Έγγραφο 3 («ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΣ (MOBILE) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ) και στο Συνημμένο Έγγραφο 4
(«ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ»).
Συμπληρωματικές
πληροφορίες
αναφορικά
με
τα
επιμέρους
χαρακτηριστικά/προδιαγραφές τους ή/και τους ειδικότερους όρους/προϋποθέσεις παροχής
τους αναφέρονται στις ιστοσελίδες των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων που συμμετέχουν
στη δράση.
 Στη δράση συμμετέχουν και δύνανται να επιχορηγηθούν και τα υφιστάμενα
πακέτα/προγράμματα των δορυφορικών ευρυζωνικών υπηρεσιών του Τηλεπικοινωνιακού
Παρόχου Forthnet, εφόσον αυτά πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του άρθρου 7 παρ.
3 και 5 της υπ’ αριθ. 2850/03.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/3532/2017). Κατά συνέπεια, οι
δικαιούχοι της δράσης που τυγχάνουν ήδη συνδρομητές του ως άνω Τηλεπικοινωνιακού
Παρόχου δύνανται να αιτηθούν την υπαγωγή του υφιστάμενου πακέτου/προγράμματός
τους στη δράση.
 Για την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων πολιτών συστήνουμε πριν την
υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης των υπηρεσιών της δράσης στον Τηλεπικοινωνιακό
Πάροχο της επιλογής τους να βεβαιωθούν για τη δυνατότητα κάλυψης της περιοχής της
κατοικίας τους από το 3G ή 4G δίκτυό του.
 Επισημαίνουμε ότι η ακύρωση της παραγγελίας απόκτησης/ενεργοποίησης των
υπηρεσιών της δράσης καθώς και η πρόωρη διακοπή των ενεργοποιημένων
υπηρεσιών από τον δικαιούχο, εκτός της ακύρωσης/διακοπής λόγω αδυναμίας
κάλυψης της περιοχής της κατοικίας του δικαιούχου από το 3G ή 4G δίκτυο του
Παρόχου, συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του δικαιούχου και την αδυναμία
εκ νέου απόκτησης/ενεργοποίησης των υπηρεσιών της δράσης από τον ίδιο ή από
έτερο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. Κατόπιν των ανωτέρω, συστήνουμε να
ενημερώνετε σχετικώς τους δικαιούχους της δράσης.
 Αναφορικά με τους τρόπους χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης από τους δικαιούχους
για την απόκτηση/ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης/τρόπους εξυπηρέτησης των
δικαιούχων πολιτών από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους:
 Οι προθεσμίες εξυπηρέτησης των δικαιούχων
Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους είναι οι ακόλουθες:
-

της

δράσης

από

τους

COSMOTE: από 19/10/2017 έως και 28/02/2018
FORTHNET: από 19/10/2017 έως και 28/02/2018
VODAFONE: από 20/10/2017 έως και 28/02/2018
WIND: από 01/11/2017 έως και 28/02/2018
(για την εταιρία WIND θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωσή μας).

 Οι διαθέσιμοι τρόποι εξυπηρέτησης των δικαιούχων (βλ. παρ. 9.2.2, εδ. 1 του υπ’ αριθ.
πρωτ. ΓΓΤΤ 3350/20.10.2017 Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης) ανά Πάροχο
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΟΧΟΙ

Επίσκεψη στο
Κατάστημα*

COSMOTE
FORTHNET
VODAFONE
WIND

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΟΥΧΩΝ
Ταχυδρομική
Υποβολή On –
Ηλεκτρονική Αποστολή
Αποστολή της
line Αίτησης
της Αίτησης
Αίτησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
-

Υποβολή της Αίτησης
με τη Συνδρομή του
Δήμου
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

* Σε όσα νησιά δεν υφίσταται κατάστημα ή εξωτερικός συνεργάτης του Τηλεπικοινωνιακού
Παρόχου, η εξυπηρέτηση των δικαιούχων της δράσης πραγματοποιείται από τα καταστήματα και
τους εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν οι Πάροχοι στα γειτονικά νησιά. Περισσότερες
πληροφορίες αναφορικά με τα ακριβή σημεία εξυπηρέτησης των δικαιούχων περιέχονται στους
ιστοχώρους των Παρόχων.



Αναφορικά με την ενημέρωση των δικαιούχων πολιτών για τη δράση:
 Πέρα από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, οι οποίες αποτελούν, μαζί με την ΓΓΤΤ, τους
Φορείς Υλοποίησης της δράσης, οι δικαιούχοι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τη
δράση από τον ιστοχώρο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (www.mindigital.gr), στον οποίο θα αναρτηθεί το σύνολο των απαραίτητων
εγγράφων (ΚΥΑ, Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης, Παραρτήματα του Οδηγού
Υλοποίησης της Δράσης, Υποδείγματα Αιτήσεων, Ανακοινώσεις κ.α.) και πληροφοριών
(προσφορές Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων κ.α.) που αφορούν σε αυτή. Σημειώνεται ότι το
δημοσιευμένο στον ως άνω ιστοχώρο υλικό θα επικαιροποιείται τακτικά προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες υλοποίησης της δράσης.
 Οι δικαιούχοι της δράσης δύνανται να ενημερωθούν για αυτήν και από τις ιστοσελίδες
των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων που συμμετέχουν σε αυτή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών
& Ταχυδρομείων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δήμοι:
1) Κυθήρων
2) Ανάφης
3) Αμοργού
4) Θήρας
5) Ιητών
6) Κιμώλου
7) Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
8) Σικίνου
9) Φολεγάνδρου
10) Αγαθονησίου
11) Αστυπάλαιας
12) Καλύμνιων
13) Καρπάθου
14) Κάσου
15) Λειψών
16) Λέρου
17) Καστελλόριζου (Μεγίστης)
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Νισύρου
Πάτμου
Σύμης
Τήλου
Χάλκης
Σαμοθράκης
Κέρκυρας
Παξών
Αγίου Ευστράτιου
Σάμου
Φούρνων Κορσεών
Γαύδου
Οινουσσών
Ψαρών

