ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής
κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας»

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί:
α) ο καθορισμός της διαδικασίας για την εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας,
β) η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων στo πλαίσιο της ως άνω
διαδικασίας,
γ) ο καθορισμός των ειδικότερων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών των παρεχόμενων
υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου και
δ) η ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή και αποτελεσματική
υλοποίηση της διαδικασίας της περ. α΄ του παρόντος άρθρου (λειτουργία πληροφοριακού
συστήματος, οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Αρωγής του έργου, ενημέρωση των
δικαιούχων πολιτών κ.α.).
Άρθρο 2
Δικαιούχοι και πάροχοι του έργου
1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
της ελληνικής Επικράτειας.
2. Μόνιμος κάτοικος περιοχής εκτός τηλεοπτικής κάλυψης είναι το φυσικό πρόσωπο που
διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης της
ελληνικής Επικράτειας.
3. Ο μόνιμος κάτοικος της περιοχής εκτός τηλεοπτικής κάλυψης διατηρεί την κύρια και
μόνιμη κατοικία του σε περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, όταν ο τρόπος εγκατάστασής
του σε αυτήν την έχει καταστήσει το σταθερό κέντρο των εν γένει βιοτικών του σχέσεων.

4. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας
συμμετέχουν στο έργο μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτού. Η ακριβής
διαδικασία πιστοποίησής τους προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος.
5. Πάροχοι του έργου είναι τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίησή του,
παρέχοντας στους δικαιούχους τις υπηρεσίες του άρθρου 4 του παρόντος.
6. Οι πάροχοι του έργου μπορεί να είναι:
α) πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και
β) πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 3
Επιχορήγηση δικαιούχου
1. Η επιχορήγηση του δικαιούχου αποτελεί το χρηματικό ποσό που χορηγείται στους
δικαιούχους του έργου προκειμένου να αποκτήσουν τις υπηρεσίες του άρθρου 4 του
παρόντος.
2. Η επιχορήγηση του δικαιούχου:
α) ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν δέκα (110) ευρώ, πλέον ΦΠΑ,
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το εκάστοτε δικαιούχο νοικοκυριό,
δ) παρέχει στο δικαιούχο νοικοκυριό τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες του
άρθρου 4 του παρόντος.

Άρθρο 4
Υπηρεσίες του έργου
1. Οι υπηρεσίες που καλύπτει η δημόσια επιχορήγηση του άρθρου 3 του παρόντος και
παρέχονται υποχρεωτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, από τους παρόχους που
συμμετέχουν σε αυτό είναι, ανάλογα με την εκάστοτε τεχνολογία ευρυεκπομπής, οι
ακόλουθες:
α) Επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή:
αα) χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση αναμεταδότη επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής (ψηφιακοί αναμεταδότες, δορυφορική κεραία, καλωδίωση,
συνοδευτικά εξαρτήματα κ.α.) στον ενδιαφερόμενο δήμο,
αβ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, οκταετούς (8 έτη) εγγύησης για τον χορηγούμενο εξοπλισμό,

αγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού σε συγκεκριμένη
τοποθεσία του ενδιαφερόμενου δήμου,
αδ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, οκταετούς (8 έτη) εγγύησης για την εγκατάσταση και τη θέση σε
λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού,
αε) παροχή, κατ’ ελάχιστον, οκταετούς (8 έτη), συντήρησης του χορηγούμενου εξοπλισμού,
αστ) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που μεταδίδονται από τον πάροχο, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών,
αζ) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που μεταδίδονται από τον πάροχο, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
β) Δορυφορική ευρυεκπομπή:
βα) χορήγηση του απαραίτητου δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής,
δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του
εξοπλισμού εξαρτήματα) στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο,
ββ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, οκταετούς (8 έτη) εγγύησης για τον χορηγούμενο εξοπλισμό,
βγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού στην κύρια και
μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου δικαιούχου,
βδ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση και τη θέση σε
λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού,
βε) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που μεταδίδονται από τον πάροχο, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών,
βστ) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που μεταδίδονται από τον πάροχο, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
γ) Παροχή των υπηρεσιών του έργου μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο
διαδίκτυο:
γα) χορήγηση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού (ευρυζωνικός αποκωδικοποιητής,
modem/router, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα) στον
ενδιαφερόμενο δικαιούχο,
γβ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, οκταετούς (8 έτη) εγγύησης για τον χορηγούμενο εξοπλισμό,
γγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού στην κύρια και
μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου δικαιούχου, εφόσον αυτός το αιτηθεί,

γδ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση και τη θέση σε
λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού, εφόσον αυτή πραγματοποιείται από τον πάροχο,
γε) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που μεταδίδονται από τον πάροχο, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον οκτώ (8) ετών
γστ) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που μεταδίδονται από τον πάροχο, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.
2. Οι δικαιούχοι του έργου αποκτούν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του παρόντος επιλέγοντας
ελεύθερα την τεχνολογία ευρυεκπομπής και τον πάροχο της προτίμησής τους.
3. Οι υπηρεσίες της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος παρέχονται στους δικαιούχους που τις
επέλεξαν, μόνο εφόσον το άθροισμα των δημόσιων επιχορηγήσεών τους επαρκεί για την
κάλυψη του σχετικού κόστους παροχής τους.
4. Οι πάροχοι του έργου, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, μπορούν, πέραν των ως
άνω ελάχιστων υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος, να προσφέρουν στους δικαιούχους
επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες ή/και ευκολίες, δωρεάν ή έναντι καταβολής
σαφώς ορισμένου χρηματικού αντιτίμου.
5. Τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στις υπηρεσίες του έργου καθώς και η ακριβής
διαδικασία παροχής τους στους δικαιούχους προβλέπονται στα άρθρα 9 - 11 του παρόντος.
Άρθρο 5
Διαδικασία υλοποίησης του έργου
1. Η διαδικασία υλοποίησης του έργου διέπεται από τα ακόλουθα στάδια:
α) Δήλωση συμμετοχής των παρόχων στην υλοποίηση του έργου.
β) Πιστοποίηση των δικαιούχων του έργου.
γ) Έλεγχος της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου.
δ) Παροχή των υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους, μέσω της τεχνολογίας
ευρυεκπομπής και του παρόχου της επιλογής τους.
ε) Πληρωμή των παρόχων του έργου.
2. Η διαδικασία υλοποίησης του έργου διενεργείται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Εάν περισσότεροι
δικαιούχοι διαμένουν μαζί, απαρτίζοντας ένα πολυπρόσωπο νοικοκυριό, ένας μόνο από

αυτούς, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης του άρθρου 3
του παρόντος για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του έργου στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.
β) Ως νοικοκυριό ορίζεται το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που διαμένουν στην ίδια
κατοικία. Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο άτομο (μονοπρόσωπο) ή από
περισσότερα (πολυπρόσωπο).
γ) Ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και ο αριθμός της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και
μόνιμης κατοικίας του αποτελούν τα στοιχεία εξατομίκευσης του ίδιου του δικαιούχου και
του νοικοκυριού του αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της δημόσιας
επιχορήγησης και την απόκτηση των υπηρεσιών του άρθρου 4 του παρόντος είναι η
γνωστοποίησή τους στις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης του έργου και η καταχώρισή τους στο
Μητρώο Δικαιούχων του έργου.
δ) Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται η ακριβής
ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους.
Άρθρο 6
Δήλωση συμμετοχής των παρόχων στην υλοποίηση του έργου
1. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με απόφασή της κηρύσσει την έναρξη της
διαδικασίας υλοποίησης του έργου και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτό.
2. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται στη ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ και συνοδεύεται
υποχρεωτικά από την/τις προσφορά/προσφορές του ενδιαφερόμενου παρόχου και από τα
ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία του:
α) Επωνυμία
β) Έδρα
γ) ΑΦΜ και ΔΟΥ υπαγωγής
δ) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) του νόμιμου εκπροσώπου του ή
του εξουσιοδοτημένου από αυτόν και υπεύθυνου για το έργο προσώπου.
ε) Αντίγραφο της εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου του (στην περίπτωση
εκπροσώπησής του από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο).
στ) Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax και e – mail) του νόμιμου εκπροσώπου του ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτόν και υπεύθυνου για το έργο προσώπου.
ζ) Τα στοιχεία (επωνυμία/ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., ΑΦΜ/ΔΟΥ, τηλέφωνα, fax και e
– mail) των καταστημάτων του ή/και των καταστημάτων των εξουσιοδοτημένων συνεργατών
του που θα συμμετέχουν στο έργο και θα εξυπηρετούν τους δικαιούχους.

3. Η ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ ελέγχει, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
κατάθεσή τους σε αυτή, την/τις υποβληθείσα/ες προσφορά/ές του παρόχου, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος καθώς και τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και
στοιχεία και τον ενημερώνει σχετικά με την έγκριση, τη συμπλήρωση ή την απόρριψη της
αίτησής συμμετοχής του στο έργο.
4. Με πρωτοβουλία της ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ, η/οι προσφορά/προσφορές του παρόχου
δημοσιοποιείται/ούνται, με κάθε πρόσφορο μέσο, στο ευρύ κοινό με στόχο την ενημέρωση
των δικαιούχων του έργου.
Άρθρο 7
Πιστοποίηση των δικαιούχων του έργου
1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης δύνανται να υπαχθούν στο
έργο μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτού. Για την έναρξη, τη λήξη και την
ενδεχόμενη παράταση της διαδικασίας πιστοποίησης, η ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ εκδίδει σχετική
απόφασή της.
2. Η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων ως δικαιούχων του έργου πραγματοποιείται από τις
Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου. Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του
έργου είναι οι αρμόδιες αρχές των Δήμων και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.
3. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου οφείλουν να
αποδείξουν ότι διατηρούν την κύρια, μόνιμη και πραγματική τους εγκατάσταση σε μία από
τις περιοχές εκτός τηλεοπτική κάλυψης της ελληνικής επικράτειας. Για τη διαπίστωση του ως
άνω στοιχείου, εφαρμόζεται η κείμενη 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), όπως ισχύουν.
4. Η διαδικασία της πιστοποίησης εκκινείται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου πολίτη
και αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
α) Υποβολή, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομική αποστολή, τηλεομοιοτυπική
αποστολή/fax, ηλεκτρονική αποστολή/e - mail), των κατά περίπτωση δικαιολογητικών
εγγράφων του Παραρτήματος Ι του παρόντος στις αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης των
Δικαιούχων του έργου:
β) Έλεγχος και αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων από τις αρμόδιες
Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου. Η ακριβής διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγράφων προσδιορίζεται στο Παράρτημα VI του
παρόντος.
γ) Διαπίστωση της ιδιότητας του ενδιαφερόμενου πολίτη ως μόνιμου κατοίκου
συγκεκριμένης περιοχής εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.
δ) Έλεγχος του Μητρώου Δικαιούχων του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο
ενδιαφερόμενος και το νοικοκυριό στο οποίο ανήκει έχουν ήδη υπαχθεί στο έργο. Ο σχετικός
έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου, βάσει

του ΑΦΜ του και του μοναδικού αριθμού της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και
μόνιμης κατοικίας του.
ε) Καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων του δικαιούχου και της αίτησής του στο Μητρώο
Δικαιούχων του έργου από την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου:














Όνομα
επώνυμο
πατρώνυμο
αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, fax, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ή/και τοπική κοινότητα και οικισμό της
κύριας και μόνιμης κατοικίας του
διεύθυνση (οδός και αριθμός) της κύριας και μόνιμης κατοικίας του (εφόσον
υφίσταται οδοαρίθμηση)
αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του
ημερομηνία πιστοποίησης
αριθμό της αίτησής του στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου
παρόχο της πρώτης επιλογής του
πάροχο της δεύτερης επιλογής του, σε περίπτωση ματαίωσης της απόκτησης των
υπηρεσιών του έργου από τον πάροχο της πρώτης επιλογής του
Εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών της προτίμησή του, σε περίπτωση που ο
πάροχος της επιλογής του έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα υπηρεσιών).

5. Η διαδικασία της πιστοποίησης του δικαιούχου ολοκληρώνεται με την καταχώριση των ως
άνω στοιχείων στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου.
Άρθρο 8
Έλεγχος της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου
1. Ο έλεγχος της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου διενεργείται από το
Γραφείο Αρωγής του έργου.
2. Το Γραφείο Αρωγής του έργου διενεργεί επιτόπιους και εξ’ αποστάσεως
δειγματοληπτικούς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων από τις
αρμόδιες αρχές πιστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, μεταξύ άλλων,
εξετάζεται:



Η ορθότητα του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγράφων
πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
Η ορθότητα της καταχώρισης των στοιχείων της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του
παρόντος στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου.



Η τήρηση της υποχρέωσης των αρμόδιων αρχών πιστοποίησης για τη δημιουργία
αρχείου, ανά δικαιούχο, με το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων πιστοποίησης
του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

3. Για την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια των προβλεπόμενων δειγματοληπτικών
ελέγχων, οι αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης των Δικαιούχων του έργου, μεταξύ άλλων,
οφείλουν:






να συνεργάζονται με το Γραφείο Αρωγής του έργου,
να εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις του,
να διατηρούν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία
οριστικοποίησης του Μητρώου Δικαιούχων του έργου, στο αρχείο τους το σύνολο
των δικαιολογητικών εγγράφων του Παραρτήματος Ι του παρόντος για τους
δικαιούχους που πιστοποίησαν,
να διαβιβάζουν άμεσα στο Γραφείο Αρωγής του έργου κάθε πληροφορία ή
δικαιολογητικό έγγραφο τους ζητηθεί.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή πλημμελειών ως προς τη διαδικασία
πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) διατηρεί τη δυνατότητα λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και
εκκίνησης των προβλεπόμενων διαδικασιών (ποινικών, πειθαρχικών κ.α.), σύμφωνα με την
κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο 9
Παροχή των υπηρεσιών του έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
1. Η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
α) Συνεργασία του αρμόδιου δήμου με τον πάροχο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για τον
καθορισμό των επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στην ενεργοποίηση των υπηρεσιών της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος (θέση εγκατάστασης του/των επίγειου/ων
ψηφιακού/κών αναμεταδότη/των, επιτεύξιμη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη του
επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, κόστος παροχής των υπηρεσιών κ.α.).
β) Ενημέρωση της ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ και των δικαιούχων από τον αρμόδιο δήμο για τη
δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών του έργου στην περιοχή τους μέσω της επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής και δημοσιοποίηση των βασικών προϋποθέσεων που διέπουν την
παροχής τους (επιτεύξιμη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού
τηλεοπτικού σήματος, απαιτούμενο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών κ.α.).
γ) Σύνδεση του αρμόδιου δήμου στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου.

δ) Ενημέρωση του αρμόδιου δήμου για το πλήθος και για τα επιμέρους στοιχεία των
αιτήσεων των δικαιούχων της εδαφικής του περιφέρειας που επέλεξαν την απόκτηση των
υπηρεσιών του έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
ε) Άθροιση των αιτήσεων των δικαιούχων της περ. δ΄ με στόχο τη συγκέντρωση του
απαιτούμενου χρηματικού ποσού για την κάλυψη του κόστους παροχής των υπηρεσιών του
έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
στ) Ενημέρωση της ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ και των δικαιούχων από τον αρμόδιο δήμο για τη
συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού.
ζ) Ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος
στον πάροχο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από τον αρμόδιο δήμο.
η) Ενεργοποίηση των υπηρεσιών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος από τον
πάροχο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του έργου μέσω της επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής είναι οι ακόλουθοι:
α) Ο αρμόδιος δήμος υποχρεούται να διαθέσει στον πάροχο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
τον χώρο ή τους χώρους που απαιτούνται για την εγκατάσταση του απαιτούμενου
εξοπλισμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
β) Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το κόστος
παροχής των υπηρεσιών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος.
γ) Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (έξοδα
ηλεκτροδότησης, φύλαξης κ.α.) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον αρμόδιο δήμο.
δ) Το κόστος προμήθειας του ψηφιακού αποκωδικοποιητή που απαιτείται για την πρόσβαση
των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους του έργου.
ε) Ο αρμόδιος δήμος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ και τους
δικαιούχους που υπάγονται στην εδαφική του περιφέρεια αναφορικά με τη δυνατότητα
παροχής των υπηρεσιών του έργου στην περιοχή τους μέσω της επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής καθώς και για τις βασικές προϋποθέσεις που διέπουν την ενεργοποίησή τους
(επιτεύξιμη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού
σήματος, απαιτούμενο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών κ.α.).
στ) Ο αρμόδιος δήμος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ και τους
δικαιούχους που υπάγονται στην εδαφική του περιφέρεια αναφορικά με την επίτευξη ή μη
της συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για την παροχή των υπηρεσιών του
έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος δήμος
υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς τους ως άνω δικαιούχους και την ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης του
Μητρώου Δικαιούχων του έργου.

ζ) Στην περίπτωση της συγκέντρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού, ο αρμόδιος
δήμος υποχρεούται να ολοκληρώσει άμεσα το σύνολο των εκάστοτε προβλεπόμενων
διαδικασιών ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στον πάροχο της επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία οριστικοποίησης του Μητρώου
Δικαιούχων του έργου.
η) Στην περίπτωση της συγκέντρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού, ο πάροχος
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής υποχρεούται να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
της ανάθεσης της εκτέλεσης του σχετικού έργου από τον αρμόδιο δήμο.
θ) Στην περίπτωση της αδυναμίας συγκέντρωσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού, οι
δικαιούχοι αποκτούν τις υπηρεσίες του έργου από τον πάροχο της δεύτερης επιλογής τους,
μέσω της τεχνολογίας ευρυεκπομπής που εκείνος χρησιμοποιεί.
ι) Η υπ’ αριθ. 716/003/2014 (Β’ 1693) Απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και
στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου.

Άρθρο 10
Παροχή των υπηρεσιών του έργου μέσω της δορυφορικής ευρυεκπομπής
1. Η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του έργου μέσω της δορυφορικής ευρυεκπομπής
αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
α) Σύνδεση του παρόχου στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου.
β) Ενημέρωση του παρόχου για το πλήθος και για τα επιμέρους στοιχεία των αιτήσεων των
δικαιούχων που τον επέλεξαν για την απόκτηση των υπηρεσιών του έργου.
γ) Επικοινωνία του παρόχου με τον δικαιούχο για τη διευθέτηση των διαδικαστικών
ζητημάτων ενεργοποίησης των υπηρεσιών του (υπογραφή της σύμβασης, τόπος, ημερομηνία
και χρόνος εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού και ενεργοποίησης των υπηρεσιών
κ.α.).
δ) Υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του παρόχου και του δικαιούχου για την ενεργοποίηση
των σχετικών υπηρεσιών.
ε) Εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην κύρια και μόνιμη κατοικία του
δικαιούχου και ενεργοποίηση των σχετικών υπηρεσιών από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό
εγκατάστασης του παρόχου.
στ) Υπογραφή της βεβαίωσης εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφορικού
εξοπλισμού από τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου.
ζ) Ενημέρωση του Μητρώου Δικαιούχων του έργου για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών
του έργου στον δικαιούχο.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του έργου μέσω της δορυφορικής
ευρυεκπομπής είναι οι ακόλουθοι:

α) Ο δορυφορικός εξοπλισμός δεν περιέρχεται στην κατοχή του δικαιούχου πριν την
εγκατάστασή του στην κύρια και μόνιμη κατοικία του.
β) Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και η ενεργοποίηση των λοιπών υπηρεσιών
του άρθρου 3, παρ. 1, περ. β΄ πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην κύρια και
μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, η οποία βρίσκεται σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης και εξατομικεύεται από τα στοιχεία της διεύθυνσή της και από τον
μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής της που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο
Δικαιούχων του έργου από τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης των δικαιούχων.
γ) Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού διενεργούνται
αποκλειστικά και μόνο από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατάστασης των Παρόχων.
δ) Η βεβαίωση εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού:
- συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα,
- αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου
τεχνικού εγκατάστασης του παρόχου, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, την ημερομηνία και
τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού (δήμος,
δημοτική ή/και τοπική κοινότητα, οικισμός, Τ.Κ., οδός και αριθμός, εφόσον υφίσταται
οδοαρίθμηση),
- υπογράφεται από τον τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου και τον δικαιούχο ή τους
συμβίους του δικαιούχου, εφόσον κάτω από την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό τους
αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. τους.
ε) Σε περίπτωση αδυναμίας του παρόχου ή του εξουσιοδοτημένου τεχνικού εγκατάστασής
του να εντοπίσουν τον δικαιούχο προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες του άρθρου
3, παρ. 1, περ. β΄, για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία πιστοποίησής του, ο Πάροχος δικαιούνται να ακυρώσει το σχετικό αίτημα
ενεργοποίησης του δικαιούχου.
στ) Οι υπηρεσίες του έργου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακούς χρήστες.
ζ) Σε κάθε περίπτωση (μετεγκατάσταση του δικαιούχου σε άλλη κατοικία κ.α.), ο
δορυφορικός εξοπλισμός παραμένει υποχρεωτικά στην κατοικία στην οποία εγκαταστάθηκε
αρχικά από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του παρόχου, όπως αυτή εξατομικεύεται από τα
στοιχεία της διεύθυνσή της και από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής της
που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου από τις αρμόδιες αρχές
πιστοποίησης των δικαιούχων.
Άρθρο 11
Παροχή των υπηρεσιών του έργου μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο
διαδίκτυο
1. Η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών του έργου μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής
σύνδεσης στο διαδίκτυο αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
α) Σύνδεση του παρόχου στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου.

β) Ενημέρωση του παρόχου για το πλήθος και για τα επιμέρους στοιχεία των αιτήσεων των
δικαιούχων που τον επέλεξαν για την απόκτηση των υπηρεσιών του έργου.
γ) Επικοινωνία του παρόχου με τον δικαιούχο για τη διευθέτηση των διαδικαστικών
ζητημάτων ενεργοποίησης των υπηρεσιών του (υπογραφή της σύμβασης, τόπος, ημερομηνία
και χρόνος παραλαβής ή αποστολής ή εγκατάστασης του ευρυζωνικού εξοπλισμού κ.α.).
δ) Υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του παρόχου και του δικαιούχου για την ενεργοποίηση
των σχετικών υπηρεσιών.
ε) Παραλαβή του ευρυζωνικού εξοπλισμού από το κατάστημα του παρόχου ή αποστολή του
στον δικαιούχο ή εγκατάστασή του στην κύρια και μόνιμη κατοικία του από τον
εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου και ενεργοποίηση των σχετικών
υπηρεσιών.
στ) Υπογραφή της βεβαίωσης εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του ευρυζωνικού
εξοπλισμού από τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου,
στην περίπτωση εγκατάστασής του στην κύρια και μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.
ζ) Ενεργοποίηση των υπηρεσιών του έργου στον δικαιούχο.
η) Ενημέρωση του Μητρώου Δικαιούχων του έργου για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών
του έργου στον δικαιούχο.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του έργου μέσω σταθερής ή κινητής
ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι οι ακόλουθοι:
α) η σύμβαση μεταξύ του παρόχου και του δικαιούχου για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών
του έργου μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο συνάπτεται μόνο
εφόσον πληρούνται όλες οι αναγκαίες τεχνικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ομαλή
και ποιοτική τους παροχή στον δικαιούχο (ύπαρξη ευρυζωνικής σύνδεσης με τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές κ.α.).
β) Ο ευρυζωνικός εξοπλισμός, ανάλογα με τη βούληση του δικαιούχου, μπορεί να
παραληφθεί από αυτόν, κατόπιν επίσκεψής του σε κατάστημα του παρόχου ή
εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του παρόχου, να αποσταλεί σε αυτόν ταχυδρομικά από τον
πάροχο ή να εγκατασταθεί στην κύρια και μόνιμη κατοικία του από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
εγκατάστασης του παρόχου χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου.
γ) Σε κάθε περίπτωση, ο παρεχόμενος ευρυζωνικός εξοπλισμός εγκαθίσταται και τίθεται σε
λειτουργία αποκλειστικά και μόνο στην κύρια και μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, η οποία
βρίσκεται σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης και εξατομικεύεται από τα
στοιχεία της διεύθυνσή της και από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής της
που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου από τις αρμόδιες αρχές
πιστοποίησης των δικαιούχων.
δ) Στην περίπτωση εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του ευρυζωνικού εξοπλισμού από
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου η σχετική βεβαίωση:
- συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα,
- αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου
τεχνικού εγκατάστασης του παρόχου, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, την ημερομηνία και
τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού (δήμος,

δημοτική ή/και τοπική κοινότητα, οικισμός, Τ.Κ., οδός και αριθμός, εφόσον υφίσταται
οδοαρίθμηση),
- υπογράφεται από τον τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου και τον δικαιούχο ή τους
συμβίους του δικαιούχου, εφόσον κάτω από την υπογραφή και το ονοματεπώνυμό τους
αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. τους.
ε) Οι υπηρεσίες του έργου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακούς χρήστες.
στ) Σε κάθε περίπτωση (μετεγκατάσταση του δικαιούχου σε άλλη κατοικία κ.α.), ο
ευρυζωνικός εξοπλισμός παραμένει υποχρεωτικά στην κατοικία στην οποία εγκαταστάθηκε
και ενεργοποιήθηκε αρχικά, όπως αυτή εξατομικεύεται από τα στοιχεία της διεύθυνσή της
και από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής της που έχουν καταχωριστεί στο
Μητρώο Δικαιούχων του έργου από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης του δικαιούχου.

Άρθρο 12
Πληρωμή των παρόχων του έργου
1. Προϋπόθεση για την πληρωμή των παρόχων είναι η πιστοποίηση της ορθής παροχής των
υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους. Η πιστοποίηση διενεργείται από τη Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ).
2. Η διαδικασία πληρωμής των παρόχων του έργου αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
α) Υποβολή αιτήματος πληρωμής και αποστολή των δικαιολογητικών του παραρτήματος VΙI
του παρόντος στη ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ από τους παρόχους του έργου.
β) Έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής του παραρτήματος VΙI του παρόντος από το
Γραφείο Αρωγής του έργου.
γ) Πιστοποίηση της ορθής παροχής των υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους από τη
ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ.
δ) Καταβολή του σχετικού χρηματικού ποσού στους παρόχους του έργου.
3. Τα αιτήματα πληρωμής των παρόχων υποβάλλονται εγγράφως στη ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ με
κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά) και συνοδεύονται
υποχρεωτικά από cd/dvd που περιέχει τον κατάλογο των προς πληρωμή αιτήσεων των
δικαιούχων και τα δικαιολογητικά πληρωμής του παραρτήματος VΙI του παρόντος που τις
αφορούν.
4. Στον ως άνω ηλεκτρονικό συγκεντρωτικό κατάλογο απαριθμούνται οι προς πληρωμή
αιτήσεις των δικαιούχων που αφορούν στο συγκεκριμένο αίτημα του παρόχου και
παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχεία τους:
 Αριθμός αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου
 Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου
 Α.Φ.Μ. του δικαιούχου

 Αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του
δικαιούχου
 Διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (δήμος, δημοτική
ή/και τοπική κοινότητα, οικισμός, Τ.Κ., οδός και αριθμός, εφόσον υφίσταται
οδοαρίθμηση).
5. Τα δικαιολογητικά πληρωμής του παραρτήματος VII του παρόντος βρίσκονται
ταξινομημένα σε ηλεκτρονικούς φακέλους, ο κάθε ένας από τους οποίους φέρει ως τίτλο τον
αριθμό της αίτησης του δικαιούχου στο Μητρώο Δικαιούχων του έργου και περιέχει σε
ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία τα επιμέρους δικαιολογητικά πληρωμής που αφορούν στην εν
λόγω αίτηση.
6. Στην περίπτωση της παροχής των υπηρεσιών του έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής, το cd/dvd που συνοδεύει το αίτημα πληρωμής του παρόχου περιέχει το
αντίγραφο της βεβαίωσης της παρ. 1, εδ α΄ του Παραρτήματος VII του παρόντος και τον
κατάλογο με τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων η δημόσια επιχορήγηση
χρηματοδότησε το έργο προμήθειας και εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής στον δήμο. Τα πρωτότυπα παραστατικά της περ. 1, εδ. β΄ του
Παραρτήματος VII του παρόντος υποβάλλονται στη ΓΓΤΤ στη φυσική τους μορφή.
7. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής του παραρτήματος VII του παρόντος
πραγματοποιείται από το Γραφείο Αρωγής του έργου. Κατά τη διενέργειά του ελέγχεται η
πληρότητα και η ορθότητα των ως άνω δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ή ορθή
παροχή των υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους. Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή
παραλείψεις, το Γραφείο Αρωγής του έργου ενημερώνει τον Πάροχο για την ανάγκη
συμπλήρωσης/διόρθωσής τους. Ο πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του
Γραφείου Αρωγής του έργου εντός της τασσόμενης από αυτό προθεσμίας.
8. Η ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ πιστοποιεί την ορθή παροχή των υπηρεσιών του έργου στις
περιπτώσεις όπου, βάσει των σχετικών ελέγχων του Γραφείου Αρωγής του έργου,
διαπιστώθηκε η προσήκουσα ενεργοποίησή τους στου δικαιούχους. Μετά την πιστοποίηση
των ως άνω περιπτώσεων προβαίνει στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για την
πληρωμή των παρόχων. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένες αιτήσεις δικαιούχων δεν
διεκπεραιώθηκαν καθόλου ή διεκπεραιώθηκαν πλημμελώς με υπαιτιότητα των παρόχων, η
ΓΓΤΤ δεν τις πιστοποιεί, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξόφλησής τους στο πλαίσιο του
έργου.
9. Η καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού στους παρόχους του έργου διενεργείται στον
τραπεζικό λογαριασμό που έχουν κοινοποιήσει στην ΓΓΤΤ. Η κοινοποίηση των στοιχείων
του τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται με την υποβολή ενώπιον της ΓΓΤΤ σχετικής
βεβαίωσης της οικείας εμπορικής τράπεζας, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
τραπεζικού λογαριασμού και η επωνυμία του δικαιούχου του. Η παραπάνω βεβαίωση
δύναται να υποβάλλεται στην ΓΓΤΤ και σε ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι η
πρωτότυπη τηρείται στο αρχείο του παρόχου.
10. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται, πριν την καταβολή του εκάστοτε
χρηματικού ποσού, να έχουν εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο.

11. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας πληρωμής των παρόχων του έργου καθώς
και κάθε σχετικό με αυτήν ζήτημα, το οποίο δεν ρυθμίζεται στην παρούσα, καθορίζονται με
απόφαση της ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ.

Άρθρο 13
Πληροφοριακό σύστημα του έργου
1. Η υλοποίηση του έργου υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του έργου.
2. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), ως φορέας κεντρικού
συντονισμού της υλοποίησης του έργου, είναι ο διαχειριστής του Π.Σ.
3. Πρόσβαση στο Π.Σ. του έργου έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό:
α) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ),
β) των αρχών πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου,
γ) των παρόχων του έργου,
δ) του Γραφείου Αρωγής του έργου.
4. Το Π.Σ. του έργου επιτελεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες:
α) διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του έργου,
β) διασφαλίζει την σύννομη και ορθή χρήση της δημόσιας επιχορήγησης από τους
δικαιούχους του έργου,
γ) φιλοξενεί το Μητρώο Δικαιούχων του έργου,
δ) συμβάλλει στον έλεγχο της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων,
ε) συμβάλλει στην παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων των
δικαιούχων,
στ) συμβάλλει στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής του Παραρτήματος VII,
ζ) υποστηρίζει τη διαδικασία πληρωμής των παρόχων,
η) επιτρέπει την εξαγωγή συγκεντρωτικών αναφορών και στατιστικών στοιχείων που
αφορούν στο έργο.

Άρθρο 14
Γραφείο Αρωγής του έργου
1. Την ορθή και ομαλή υλοποίηση του έργου υποστηρίζει το Γραφείο Αρωγής του έργου.
2. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Αρωγής του έργου είναι:

α) η εξασφάλιση της ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων του έργου, των παρόχων που
συμμετέχουν σε αυτό καθώς και των δικαιούχων για τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν
στην διαδικασία υλοποίησής του,
β) η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, στους
παρόχους που συμμετέχουν σε αυτό καθώς και στους δικαιούχους, σχετικά με τα επιμέρους
ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία υλοποίησής του,
γ) ο έλεγχος της ορθής τήρησης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου από
τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης,
δ) η παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων των δικαιούχων και η
ενημέρωσή τους αναφορικά με αυτήν,
ε) ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η διαπίστωση της ορθής παροχής των
υπηρεσιών του έργου στους δικαιούχους,
στ) η εκτέλεση των επιμέρους καθηκόντων που δύνανται να του ανατεθούν από τη ΓΓΤΤ του
ΥΨΗΠΤΕ,
ζ) η παροχή εν γένει συνδρομής στη ΓΓΤΤ του ΥΨΗΠΤΕ κατά την παρακολούθηση της
υλοποίησης του έργου.
3. Το Γραφείο Αρωγής του έργου στελεχώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με
προβλέπονται στο άρθρο 12, περ. μστ΄ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Η ορθή άσκηση
αρμοδιοτήτων του εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών
Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ)

όσα
των
και
και

4. Κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες του Γραφείου
Αρωγής του έργου (ενδεικτικά: έδρα, χρονικό διάστημα και ωράριο λειτουργίας, τρόποι
επικοινωνίας με αυτό κ.α.) καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ).

