ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αθήνα, 18/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΠΤΕ), ως Φορέας Πρότασης
της δράσης: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των
Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς
Ελεύθερης Λήψης» (ΦΕΚ Β/1203/2017) ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η
πιλοτική εφαρμογή της δράσης στους επιλεγμένους οικισμούς της Θράκης (Εχίνος,
Σταυρούπολη, Οργάνη, Δίκαια και Ορμένιο) ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15/05/2017. Από
την Τρίτη 16/05/2017 η εφαρμογή της δράσης «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση
των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς
Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης» (ΦΕΚ Β/1203/2017) επεκτείνεται στο σύνολο
των δικαιούχων περιοχών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 834/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β/1203/2017) των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των περιοχών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’
αριθ. 834/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1203/2017), συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών της
πιλοτικής εφαρμογής της δράσης, μπορούν να προσέρχονται στα καταστήματα των Δήμων
της μόνιμης κατοικίας τους προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι της δράσης.
Σημειώνεται ότι στους οικισμούς των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης του
Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 834/2017 ΚΥΑ, οι υπηρεσίες της δράσης παρέχονται στους
δικαιούχους τόσο από την εταιρία COSMOTE (COSMOTE TV) όσο και από την εταιρία
FORTHNET (NOVA), ενώ στους οικισμούς των Νομών Δωδεκανήσου, Σάμου και Χίου, οι
σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μόνο από την εταιρία FORTHNET (βλ. συνημμένο έγγραφο
1).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων πολιτών αλλά και προς ενημέρωση των
οικείων Πρωτοβάθμιων Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρατίθενται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
1. Από την Τρίτη 16/05/2017, η εταιρία FORTHNET (NOVA) θα εξυπηρετεί τους
δικαιούχους όλων των περιοχών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 834/2017 ΚΥΑ (Ν.
Έβρου, Δωδεκανήσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Σάμου και Χίου). Οι πολίτες που επιθυμούν να

λάβουν τις υπηρεσίες της δράσης από την ως άνω εταιρία, μπορούν από την 16η/05/2017 να
προσέρχονται στα κατά τόπους καταστήματά της εταιρίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και να αιτούνται την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης.
2. Από το Σάββατο 27/05/2017, η εταιρία COSMOTE (COSMOTE TV) θα εξυπηρετεί τους
δικαιούχους όλων των περιοχών των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης του Παραρτήματος
ΙΙ της υπ’ αριθ. 834/2017 ΚΥΑ. Οι πολίτες που επιθυμούν να λάβουν τις υπηρεσίες της
δράσης από την ως άνω εταιρία, μπορούν από την 27η/05/2017 να προσέρχονται στα κατά
τόπους καταστήματά της εταιρίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αιτούνται την
απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης. Επισημαίνεται ότι η εταιρία
COSMOTE από την Τρίτη 16/05/2017 θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τους
δικαιούχους των πέντε (5) οικισμών της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης:






Οικισμός Εχίνος (Δ.Κ. Εχίνου, Δήμος Μύκης)
Οικισμός Σταυρούπολης (Τ.Κ. Σταυρουπόλεως, Δήμος Ξάνθης)
Οικισμός Δίκαια (Τ.Κ. Δικαίων, Δήμος Ορεστιάδας)
Οικισμός Ορμένιο (Τ.Κ. Ορμενίου, Δήμος Ορεστιάδας)
Οικισμός Οργάνης (Δ.Κ. Οργάνης, Δήμος Αρριανών)

3. Οι εκπρόσωποι των νησιωτικών Δήμων (Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνιων, Κάσου,
Λειψών, Πάτμου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Φούρνων Κορσεών και Ψαρών), οι οποίοι δεν
διαθέτουν κατάστημα της εταιρίας FORTHNET στην εδαφική τους περιφέρεια, δύνανται να
επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΠΤΕ) στα στοιχεία
επικοινωνίας που τους κοινοποιήθηκαν στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1454/17.05.2017 επιστολή της
ΓΓΤΤ προς τους συμμετέχοντες στη δράση Δήμους, προκειμένου να ενημερωθούν για τον
ακριβή τρόπο εξυπηρέτησης των δικαιούχων πολιτών, οι οποίοι τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοί
τους.
4. Οι Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή στη δράση δύνανται, λόγω και της
πιλοτικής εφαρμογής της δράσης, να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους για την
εξαργύρωση της δημόσιας επιχορήγησης, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
εκδοσής τους. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, απαιτείται η έκδοση
νέας, πιο πρόσφατης, Βεβαίωσης.
5. Η Διαδικασία Πιστοποίησης από τον Δήμο είναι η ακόλουθη:
Πρώτο Στάδιο
Επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πολίτη στο κατάστημα του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του
με τα ακόλουθα έγγραφα:
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και
 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ κτλ.) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού
σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Προσοχή: Εάν η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν αποδεικνύεται από τα έγγραφα αυτά, ο
ενδιαφερόμενος πολίτης δύναται να προσκομίσει κάθε άλλο πρόσφορο για την απόδειξη της
παραπάνω ιδιότητας έγγραφο.
Δεύτερο Στάδιο
Υποβολή της ειδικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης
Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου πολίτη στη δράση (βλ. συνημμένο
έγγραφο 2).
Τρίτο Στάδιο
Αξιολόγηση των προσκομιζόμενων εγγράφων από την αρμόδια δημοτική αρχή και
διαπίστωση στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου πολίτη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου σε
περιοχή - οικισμό που συμμετέχει στη δράση.
Τέταρτο Στάδιο
Έκδοση της ειδικής Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του δικαιούχου στη
Δράση από την αρμόδια δημοτική αρχή.
6. Η Διαδικασία Χρήσης της Δημόσιας Επιχορήγησης είναι η ακόλουθη:
 Εμφάνιση του δικαιούχου στο κατάστημα του Παρόχου της επιλογής του με τα ακόλουθα
έγγραφα:
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου
 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης
κατοικίας του, το οποίο να εκδίδεται στο όνομά του
 Πρωτότυπη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση.
Προσοχή: Εάν από τον λογαριασμό ηλεκτροδότησης της κατοικίας δεν προκύπτει ο
Α.Φ.Μ, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο η Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της
αρμόδιας ΔΟΥ.
Προσοχή: Εάν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του
δικαιούχου δεν εκδίδεται στο όνομά του αλλά στο όνομα άλλου προσώπου το οποίο ζει,
ο δικαιούχος υποχρεούται, να προσκομίσει στο κατάστημα του Παρόχου τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:




Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου.
Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης
κατοικίας του, το οποίο 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. Υπόδειγμα της ως άνω Υπεύθυνης
Δήλωσης, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να φέρει βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος, επισυνάπτεται στην παρούσα (βλ. συνημμένο
έγγραφο 3).





Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο του
Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ, τα οποία αφορούν στον
δικαιούχο.
Πρωτότυπη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση.

Προσοχή: Εάν ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του
δικαιούχου δεν εκδίδεται στο όνομά του αλλά στο όνομα άλλου προσώπου το οποίο έχει
αποβιώσει, ο δικαιούχος υποχρεούται, να προσκομίσει στο κατάστημα του Παρόχου τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:








Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου.
Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης
κατοικίας του, το οποίο 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, τα οποία αφορούν στον
δικαιούχο.
Πρωτότυπη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση.



Έλεγχος των σχετικών εγγράφων και των στοιχείων των δικαιούχων από το
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παρόχου και ενημέρωση των δικαιούχων αναφορικά
με τις διαθέσιμες προσφορές τους όρους και της προϋποθέσεις απόκτησης –
ενεργοποίησής τους. Επιλογή του πακέτου υπηρεσιών της δράσης από τον Δικαιούχο.



Υπογραφή των προβλεπόμενων εγγράφων (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Δορυφορικής
Τηλεόρασης ή/και Υπεύθυνη Δήλωση Υπαγωγής στη Δράση) από τον δικαιούχο και τον
εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Παρόχου. Καταχώρηση των στοιχείων του δικαιούχου
(ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο διεύθυνση και αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης της
κύριας και νόμιμης κατοικίας κ.α.) και των στοιχείων της παραγγελίας του στο Π.Σ. της
δράσης.



Εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στη διεύθυνση της κύριας και μόνιμης
κατοικίας του δικαιούχου και θέση αυτού σε λειτουργία από τον εξουσιοδοτημένο
τεχνικό εγκατάστασης του Παρόχου. Υπογραφή της βεβαίωσης εγκατάστασης και θέσης
σε λειτουργία του εξοπλισμού από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του
Παρόχου και τον δικαιούχο.
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.

7. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι της δράσης, οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν
αυτοπροσώπως στα καταστήματα των Παρόχων (π.χ. ηλικιωμένοι πολίτες, πολίτες με
προβλήματα υγείας κ.α.), δύνανται να αιτηθούν την απόκτηση – ενεργοποίηση των
υπηρεσιών της δράσης στο όνομα και για λογαριασμό τους από αυτούς εξουσιοδοτώντας
σχετικώς κάποιο άλλο πρόσωπο. Υπόδειγμα της σχετικής εξουσιοδότησης επισυνάπτεται

στην παρούσα (βλ. συνημμένο έγγραφο 4). Επισημαίνεται ότι η εξουσιοδότηση πρέπει να
φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος καθώς και να
συνοδεύεται από τα λοιπά κατά περίπτωση απαραίτητα για τη συμμετοχή του στη δράση
δικαιολογητικά (βλ. παρ. 6 παραπάνω).
8. Κατά την πιλοτική εφαρμογή της δράσης διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένους οικισμούς ένα ή
περισσότερα ξεχωριστά νοικοκυριά ηλεκτροδοτούνται από την ίδια παροχή ηλεκτροδότησης.
Με στόχο την εξυπηρέτηση αυτών των ειδικών περιπτώσεων, καλούμε τους αρμόδιους
Δήμους όπως συγκεντρώσουν και καταγράψουν αυτές τις περιπτώσεις νοικοκυριών, οι
οποίες θα μπορούν να αιτηθούν τις υπηρεσίες της δράσης μετά την υλοποίηση αυτής
(31/10/2017), δυνάμει ειδικής διαδικασίας, η οποία θα γνωστοποιηθεί με νεότερη
ανακοίνωση. Για τη συγκέντρωση των ως άνω περιπτώσεων, οι Δήμοι πρέπει να
ενημερώνουν σχετικώς τους δικαιούχους που επισκέπτονται τα καταστήματά τους και να
καταγράφουν σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχείο excel) τα ακόλουθα στοιχεία των
δικαιούχων που εντάσσονται στην παραπάνω ειδική κατηγορία νοικοκυριών:
 Ονοματεπώνυμο
 Πατρώνυμο
 ΑΦΜ
 Οικισμός μόνιμης κατοικίας
 Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (εφόσον υπάρχει)
 Αριθμός Παροχής Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας
 Αριθμός Παροχής Υδροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας
 Τηλέφωνο επικοινωνίας
9. Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στη δράση περιέχεται στην υπ’ αριθ.
834/04.04.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1203/2017) με τίτλο «Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση
των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης» και στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.
Επισημαίνεται ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (www.mindigital.gr)
προκειμένου να ενημερώνονται πλήρως για την εξέλιξη της δράσης, την διαδικασία
υλοποίησής της καθώς και τις επιμέρους λεπτομέρειες που τη διέπουν. Στον ως άνω
ιστοχώρο θα αναρτηθεί όλο το σχετικό υλικό της δράσης, το οποίο θα επικαιροποιείται
ανάλογα με τις ανάγκες της υλοποίησής της.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δήμοι, δύνανται να ενημερώνουν τους δικαιούχους της δράσης
αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.
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