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   Αριθμ. οικ. 14177 ΕΞ 2021 
Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοί-

κων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης 

(ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεο-

πτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμ-

βέλειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του ν. 4563/2018 «Πρόσβαση των μόνιμων κα-

τοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης 
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169), 
και ιδίως του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 9 
αυτού. 

2) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και συγκεκριμένα του άρθρου 95 αυτού, καθώς και των 
άρθρων 75 έως 80, και 84 έως 86.

3) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων).

4) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

5) Του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 82).

6) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134) και συγκεκριμένα των άρθρων 47 και 58 αυτού.

7) Του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέ-
ρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 75) και συγκεκριμένα του άρθρου 8.

8) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45) και συγκεκριμένα 
της παρ. 3 του άρθρου 3 αυτού.

9) Του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και 
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και 
του ΟΤΑ» (Α’ 102) και συγκεκριμένα του άρθρου 8 αυτού.

10) Του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

11) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

12) Του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστα-
σίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102), και ιδίως το άρθρο 31.

13) Του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114), και ιδίως το άρθρο 37.

14) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

15) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

16) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 2011/85/Ε) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
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17) Του π.δ. 29/1998 περί σύστασης Ανωνύμου Εται-
ρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολο-
γίας Α.Ε.» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/ 
2001 (Α΄ 209), το π.δ. 145/2003 (Α΄ 121), τον ν. 2919/2001 
(Α΄ 128), τον ν. 3438/2006 (Α΄ 33), τον ν. 4115/2013
(Α΄ 24) και την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 
απόφαση της από 15/10/2019 Αυτόκλητης έκτακτης Γε-
νικής Συνέλευσης (Πρακτικό 44) και καταχωρίστηκε στο 
ΓΕΜΗ την 28/11/2019 με Κωδικό Καταχώρισης 1994635, 
σύμφωνα με την από 29/11/2019 και υπ’ αρ. 1839414 
ανακοίνωση Καταχώρισης του ΕΒΕΑ.

18) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

19) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

20) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

21) Του π,δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

22) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

23) Της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902).

24) Της υπό στοιχεία Υ6/14.01.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 64).

25) Της υπ’ αρ. 22/08.01.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

26) Της υπό στοιχεία Υ1/08.01.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).

27) Της υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867). 

28) Της υπ’ αρ. 14879/2018 απόφασης του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
”Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’  αρ. 42800/
5-12-2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
«Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής 
Τηλεοπτικού Σήματος»” (Β’ 4991).

29) Της υπό στοιχεία 45858/1799/Φ150/12.09.2013 
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Περιορισμός του αριθμού των προς πα-
ροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής 
κάλυψης και καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής 
διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του 
ν. 4070/2012» (Β’ 2359).

30) Της υπ’ αρ. 3269/01.11.2018 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων 
των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα 
προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β’ 5022).

31) Της υπ’ αρ. 716/003/2014 απόφασης της ΕΕΤΤ «Τρο-
ποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
707/2/13-02-2014 «Χορήγηση στην εταιρεία με την επω-
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και 
το διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφια-
κής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών» (Β’ 1693).

32) Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

33) Της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

34) Της υπ’ αρ. 29798/10.03.2021 απόφασης του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 του Έρ-
γου «Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ για το Έργο «Πρόσβαση 
των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτι-
κής κάλυψης στους ελληνικούς σταθμούς ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας (Λευκές Περιοχές)» (ΑΔΑ: 
ΨΕΜ24ΜΤΛΡ-Ε29).

35) Της υπό στοιχεία 13588 ΕΞ 2020/29.5.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακής 
υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» 
της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα 
e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας» (Β’ 2171).

Β. Την από 01.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδι-
κτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

Γ. Το γεγονός ότι η παρούσα προκαλεί δαπάνη 
30.873.744,00 ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό, η 
οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί:
α) η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμε-

νων φορέων του άρθρου 3 του ν. 4563/2018, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4727/ 
2020 (Α’ 184),

β) τα επιμέρους χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές 
των παρεχόμενων υπηρεσιών του άρθρου 5 του ν. 4563/ 
2018, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 95
του ν. 4727/2020,
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γ) ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης 
του Έργου «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων 
κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης 
(ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», εντός 
του πλαισίου που θέτουν τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του
ν. 4563/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 95 
του ν. 4727/2020,

δ) η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης και μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ,

ε) η διαδικασία και οι προθεσμίες επεξεργασίας και 
έγκρισης των αιτήσεων των μόνιμων κατοίκων ΠΕΤΚ,

στ) θέματα για την παροχή των υπηρεσιών της πα-
ρούσας,

ζ) η διαδικασία πληρωμής των παροχών,
η) οι προθεσμίες συμμόρφωσης των παροχών,
θ) κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση του Έργου 

θέμα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι και πάροχοι του Έργου

1. Δικαιούχοι του Έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των 
Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Πα-
ραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α’ 169), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με το Παράρτημα XIII του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η 
παροχή των υπηρεσιών του Έργου πραγματοποιείται ανά 
νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

2. Ως «Μόνιμος Κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής 
Κάλυψης (ΠΕΚΤ)» νοείται το φυσικό πρόσωπο που διατη-
ρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη 
περιοχή του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α’ 169). 
Για τους σκοπούς της παρούσας ως «κύρια και μόνιμη 
κατοικία» νοείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στο 
φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ», κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 279 του ν. 3463/2006,όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 188 του ν. 4764/2020.

3. Η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας των αιτή-
σεων για τη λήψη της δημόσιας επιχορήγησης από τους 
μόνιμους κατοίκους της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
ως δικαιούχων του Έργου καθορίζεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας.

4. Πάροχοι του Έργου είναι τα νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση του, παρέχοντας στους δι-
καιούχους τις υπηρεσίες του άρθρου 5 του ν. 4563/2018 
(Α΄ 169), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
95 του ν. 4727/2020, οι οποίες εξειδικεύονται στο άρθρο 
3 της παρούσας. Οι πάροχοι του Έργου μπορεί να είναι:

α) αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και

β) αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.

Άρθρο 3
Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες αυτών

1. Αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του Έργου είναι οι 
ακόλουθοι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4563/2018, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 95 του
ν. 4727/2020:

α) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης,

β) το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολο-
γίας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.),

γ) οι Δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπά-
γονται οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ),

δ) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
ε) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),
στ) η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

(Γ.Γ.Ε.Ε.) της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
α) συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς του Έργου 

παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις,
β) συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του 

Έργου, τους παρόχους και τα συναρμόδια υπουργεία,
γ) ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του Έργου 

για τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση του και 
τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υπο-
δείξεις για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας 
του Έργου και ενημέρωσης των δικαιούχων αυτού και

ε) διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του Έργου.
Η Γ.Γ.Τ.Τ. δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα που 

άπτονται της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου και δεν 
προβλέπονται στην παρούσα, εκδίδοντας σχετικές εγκυ-
κλίους.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρούσας 
παραγράφου, η Γ.Γ.Τ.Τ. δύναται να συνάπτει συμβάσεις 
με εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), όπως 
ισχύει.

3. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του 
Έργου και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) οργανώνει την ορθή και ομαλή υλοποίηση του Έρ-
γου και εξειδικεύει τις επιμέρους εργασίες που πρέπει 
να πραγματοποιούνται,

β) ελέγχει την ορθή τήρηση της διαδικασίας επεξερ-
γασίας των αιτήσεων των δικαιούχων, η οποία πραγμα-
τοποιείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

γ) παρακολουθεί την πορεία διεκπεραίωσης των αιτή-
σεων των δικαιούχων,

δ) αξιολογεί την πορεία του Έργου,
ε) συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς και 

τους συντονίζει ως προς την υλοποίηση του Έργου,
στ) μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση 

της υλοποίησης του Έργου,
ζ) ελέγχει τα δικαιολογητικά πληρωμής των παροχών 

και διαπιστώνει την ορθή παροχή των υπηρεσιών του 
Έργου στους δικαιούχους,

η) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους αναφορικά 
με την τήρηση των υποχρεώσεων των παροχών.

θ) συνδράμει την Γ.Γ.Τ.Τ. στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Έργου,

ι) εκτελεί τα επιμέρους καθήκοντα που δύναται να της 
ανατεθούν από τη Γ.Γ.Τ.Τ., που είναι ο φορέας συντονι-
σμού του Έργου.
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ια) διαχειρίζεται, συντηρεί και αναβαθμίζει, αν απαι-
τείται, το Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου μέσω του 
οποίου διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για την παροχή των 
υπηρεσιών του Έργου.

4. Οι Δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων 
υπάγονται οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του 
παραρτήματος του ν. 4563/2018, όπως έχει τροποποιη-
θεί με το Παράρτημα XIII του ν. 4727/2020, ασκούν τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του Έρ-
γου για την πορεία υλοποίησης του και συνεργάζονται 
μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται 
να προκύψουν,

β) συνεργάζονται με τους παρόχους του Έργου και 
διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διαδικασία 
υλοποίησής του,

γ) εφαρμόζουν τις οδηγίες και υποδείξεις της Γ.Γ.Τ.Τ. και 
της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

5. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ασκούν 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) επεξεργάζονται τις αιτήσεις των Μονίμων Κατοί-
κων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ), όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της 
παρούσας,

β) παρέχουν στους δικαιούχους του Έργου τις ανα-
γκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε αυτό και 
συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του.

γ) ακολουθούν τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.Τ.Τ. και της 
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

6. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) παρέχει συνδρομή στη Γ.Γ.Τ.Τ., στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της.

7. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
(Γ.Γ.Ε.Ε.) της Προεδρίας της Κυβέρνησης συνεργάζεται 
με τους παραπάνω φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων της.

Άρθρο 4
Υπηρεσίες του Έργου

1. Οι υπηρεσίες που καλύπτει η δημόσια επιχορήγηση 
του άρθρου 6 του ν. 4563/2018, όπως έχει τροποποιηθεί 
με την παρ. 5 του άρθρου 95 του ν. 4727/2020, και παρέχο-
νται 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 και τη λειτουργία αναμεταδότη επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής (ψηφιακοί αναμεταδότες, 
δορυφορική κεραία, καλωδίωση, λοιπά συνοδευτικά 
εξαρτήματα κ.α.),

αβ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, οκταετούς (8 έτη) εγγύη-
σης για τον παραπάνω χορηγούμενο εξοπλισμό,

αγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγού-
μενου εξοπλισμού σε συγκεκριμένη τοποθεσία,

αδ) παροχή οκταετούς (8 έτη) συντήρησης του χορη-
γούμενου εξοπλισμού,

αε) παροχή οκταετούς (8 έτη) πρόσβασης των δικαι-
ούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 

σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πλη-
ρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,

αστ) παροχή οκταετούς (8 έτη) πρόσβασης των δικαι-
ούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας 
που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λει-
τουργίας, μεταδίδονται από τον πάροχο και αφορούν 
στην εκάστοτε Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) στην οποία 
ανήκει η εξυπηρετούμενη ΠΕΤΚ.

β) Δορυφορική ευρυεκπομπή:
βα) χορήγηση του απαραίτητου δορυφορικού εξοπλι-

σμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική 
κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά 
συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα) στον ενδια-
φερόμενο δικαιούχο,

ββ) παροχή οκταετούς (8 έτη) εγγύησης για τον χορη-
γούμενο εξοπλισμό,

βγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγού-
μενου εξοπλισμού στην κύρια και μόνιμη κατοικία του 
ενδιαφερόμενου δικαιούχου,

βδ) παροχή μονοετούς (1 έτος) εγγύησης για την εγκα-
τάσταση και τη θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου 
εξοπλισμού στη μόνιμη κατοικία του δικαιούχου και υπό 
την προϋπόθεση μη μετακίνησης του από το αρχικό ση-
μείο εγκατάστασης,

βε) παροχή οκταετούς (8 έτη) πρόσβασης του δικαι-
ούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πλη-
ρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του Δημό-
σιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία 
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε),

βστ) παροχή οκταετούς (8 έτη) πρόσβασης του δικαι-
ούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας 
που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λει-
τουργίας και μεταδίδονται από τον πάροχο.

γ) Σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδϊ-
κτυο:

γα) χορήγηση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλι-
σμού (ευρυζωνικός αποκωδικοποιητής, modem/router, 
τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού 
εξαρτήματα) στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο,

γβ) παροχή οκταετούς (8 έτη) εγγύησης για τον χορη-
γούμενο εξοπλισμό,

γγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγού-
μενου εξοπλισμού στην κύρια και μόνιμη κατοικία του 
ενδιαφερόμενου δικαιούχου, εφόσον αυτός το αιτηθεί,

γδ) παροχή οκταετούς (8 έτη) εγγύησης για την εγκα-
τάσταση και τη θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου 
εξοπλισμού, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί από τον 
πάροχο,

γε) παροχή οκταετούς (8 έτη) πρόσβασης του δικαι-
ούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πλη-
ρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του Δημό-
σιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία 
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε),
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γστ) παροχή οκταετούς (8 έτη) πρόσβασης του δικαι-
ούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας 
που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λει-
τουργίας και μεταδίδονται από τον πάροχο.

2. Οι δικαιούχοι του Έργου αποκτούν τις υπηρεσίες 
της παρ. 1 επιλέγοντας ελεύθερα την τεχνολογία και τον 
πάροχο της προτίμησής τους. Οι χρόνοι εγγύησης υπο-
λογίζονται από την ημερομηνία έναρξης παροχής της 
υπηρεσίας στον δικαιούχο.

3. Οι πάροχοι του Έργου υποχρεούνται να παρέχουν τις 
υπηρεσίες και τις σχετικές εγγυήσεις της παρ. 1, κατά πε-
ρίπτωση, για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών, 
ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής της τεχνολογίας μέσω της 
οποίας οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται. Σε περίπτωση 
που, κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών, ο πάροχος με-
ταβάλει σε σταθερή/κινητή ευρυζωνική σύνδεση την 
τεχνολογία παροχής των υπηρεσιών, τότε η παροχή 
που προβλέπεται στο Έργο δεν καλύπτει την ευρυζω-
νική σύνδεση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την 
πρόσβαση στην υπηρεσία της ευρυεκπομπής.

4. Οι πάροχοι του Έργου, στο πλαίσιο της εμπορικής 
τους πολιτικής, μπορούν, πέραν των ως άνω ελάχιστων 
υπηρεσιών της παρ. 1, να προσφέρουν στους δικαιού-
χους επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες ή/και 
ευκολίες, δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου 
χρηματικού αντιτίμου.

5. Τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στις υπηρεσί-
ες του Έργου καθώς και η ακριβής διαδικασία παροχής 
τους στους δικαιούχους προβλέπονται στα άρθρα 9-11 
της παρούσας.

Άρθρο 5
Διαδικασία υλοποίησης του Έργου

1. Η διαδικασία υλοποίησης του Έργου διέπεται από 
τα ακόλουθα στάδια:

α) Δήλωση συμμετοχής των παροχών στην υλοποίηση 
του Έργου.

β) Υποβολή Αίτησης των μόνιμων κατοίκων των Περι-
οχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής 
επικράτειας για επιλογή παρόχου της αρεσκείας τους και 
τη λήψη της δημόσιας επιχορήγησης,

γ) Διαδικασία επεξεργασίας αιτήσεων.
δ) Δειγματοληπτικός Έλεγχος της διαδικασίας επεξερ-

γασίας των αιτήσεων των δικαιούχων του Έργου.
ε) Παροχή των υπηρεσιών του Έργου στους δικαιού-

χους, μέσω της τεχνολογίας και του παρόχου της επι-
λογής τους.

στ) Αποστολή των δικαιολογητικών πληρωμής από 
τον Πάροχο προς την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

ζ) Πληρωμή των παροχών 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 πραγματο-
ποιείται ανά νοικοκυριό. Εάν περισσότεροι δυνητικοί 
δικαιούχοι διαμένουν μαζί, απαρτίζοντας ένα πολυ-
πρόσωπο νοικοκυριό, ένας μόνο από αυτούς, μπορεί 
να αιτηθεί, για μία μόνο φορά, για τη χορήγηση της 

παρεχόμενης δημόσιας επιχορήγησης για την ενεργο-
ποίηση των υπηρεσιών του Έργου στο συγκεκριμένο 
νοικοκυριό.

β) Ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και ο αριθμός της παροχής 
ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του 
αποτελούν τα στοιχεία εξατομίκευσης του ίδιου και του 
νοικοκυριού του αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης και την από-
κτηση των υπηρεσιών του Έργου είναι η καταχώριση 
τους στο Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφοριακού Συ-
στήματος του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα.

Άρθρο 6
Δήλωση συμμετοχής των παροχών
στην υλοποίηση του Έργου

1. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας 
υλοποίησης του Έργου και προσκαλεί τους ενδιαφερό-
μενους παρόχους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε 
αυτό εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που ορίζεται 
στην πρόσκληση.

2. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται στη Γ.Γ.Τ.Τ., 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου 
και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την/τις προσφορά/
προσφορές του 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 εξουσιοδοτη-
μένου από αυτόν και υπεύθυνου για το Έργο προσώπου.

ε) Αντίγραφο της εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπρο-
σώπου του (στην περίπτωση εκπροσώπησης του από το 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο).

στ) Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο 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 και e -mail) των καταστημά-
των του ή/και των καταστημάτων των εξουσιοδοτημέ-
νων συνεργατών του που θα συμμετέχουν στο Έργο και 
θα εξυπηρετούν τους δικαιούχους.

3. Η Γ.Γ.Τ.Τ. ελέγχει, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασί-
μων ημερών από την κατάθεση τους σε αυτό, την/τις υπο-
βληθείσα/ες προσφορά/ές του παρόχου, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 4563/2018, όπως 
έχει τροποποιηθεί από της παρ. 4 του άρθρου 95 του
ν. 4727/2020 και στο άρθρο 4 της παρούσας, καθώς και 
τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία και τον 
ενημερώνει σχετικά με την έγκριση, την ανάγκη συμπλή-
ρωσης/διόρθωσης ή την απόρριψη της αίτησης συμμε-
τοχής του στο Έργο.

4. Ο πάροχος, του οποίου η αίτηση συμμετοχής στο 
Έργο εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Τ.Τ., συμμετέχει υποχρεωτικά 
στην υλοποίηση του Έργου στο σύνολο των ΠΕΚΤ του 
Παραρτήματος του ν. 4563/2018, όπως έχει τροποποιη-
θεί από το Παράρτημα XIII του ν. 4727/2020.
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5. Με πρωτοβουλία της Γ.Γ.Τ.Τ., η/οι προσφορά/προ-
σφορές του παρόχου δημοσιοποιεϊται/ούνται, με κάθε 
πρόσφορο μέσο, στο ευρύ κοινό με στόχο την ενημέρω-
ση των δικαιούχων του Έργου.

6. Η Γ.Γ.Τ.Τ. ενημερώνει τη Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τις εγκρι-
θείσες προσφορές αμελλητί.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας
των αιτήσεων για υπαγωγή στο Έργο

1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν 
στο Έργο οφείλουν να διατηρούν την κύρια, μόνιμη και 
πραγματική τους κατοικία σε μία από τις ΠΕΤΚ του Πα-
ραρτήματος του ν. 4563/2018, όπως έχει τροποποιηθεί 
με το Παράρτημα XIII του ν. 4727/2020 και δύνανται να 
υπαχθούν στο Έργο, μόνο μετά την υποβολή και έγκριση 
σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατω-
τέρω παραγράφους.

2. Η επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερομένων 
ως δικαιούχων του Έργου πραγματοποιείται από τα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων, στους 
οποίους υπάγονται οι ΠΕΤΚ του Παραρτήματος του
ν. 4563/2018, όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα 
XIII του ν. 4727/2020 ή από ΚΕΠ του πλησιέστερου Δήμου 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΚΕΠ στον Δήμο από τον 
οποίο προέρχεται η αίτηση.

3. Η αίτηση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδια-
φερόμενου είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο μέσω σχετικής 
εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr) είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων 
χρηστών των Κ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
επόμενες παραγράφους. Στη συνέχεια οι αιτήσεις κατα-
χωρούνται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των 
Κ.Ε.Π. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου. Για την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως εξουσιοδοτη-
μένοι χρήστες των Κ.Ε.Π. νοούνται οι πιστοποιημένοι 
χρήστες των Κ.Ε.Π.

4. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται μέσω 
των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κ.Ε.Π., στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών δύναται να προσέλθει προς υπο-
βολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδο-
τημένο προς τούτο από τον αιτούντα, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι.

5. Στις περιπτώσεις που η αίτηση υποβάλλεται από τον 
ίδιο τον αιτούντα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), η χρήση της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής της παρ. 3 γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίη-
σής του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Κατά την υποβολή της 
ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά:

α) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail),

β) τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου,
γ) τον ενδεκαψήφιο αριθμό της παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος στην κύρια και μόνιμη κατοικία του,
δ) δήλωση προτίμησης για τον πάροχο της επιλογής 

του και εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών 

της προτίμησης του, σε περίπτωση που ο πάροχος της 
επιλογής του έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα 
υπηρεσιών,

ε) τον εναλλακτικό πάροχο (πάροχος δεύτερης επι-
λογής) και εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών 
της προτίμησης του, σε περίπτωση που ο πάροχος της 
πρώτης επιλογής του δικαιούχου είναι αδειοδοτημένος 
πάροχος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και ο εναλλα-
κτικός πάροχος έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα 
υπηρεσιών,

στ) το ΚΕΠ στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,
ζ) τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η μόνιμη κατοικία 

του αιτούντος. Ο οικισμός θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα των Περιοχών εκτός Τηλεοπτικής κάλυ-
ψης του ν. 4563/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αντλού-
νται μέσω διαλειτουργικότητας από τις βάσεις δεδομέ-
νων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και χορηγούνται στα ΚΕΠ 
και στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης τα κατωτέρω δεδομένα:

Στοιχεία από Μητρώο Φυσικών Προσώπων ΑΑΔΕ:
- Όνομα
- Επώνυμο
- Πατρώνυμο
- Μητρώνυμο
- Ημερομηνία Γέννησης
- Αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
- Οδός φορολογικής κατοικίας
- Αριθμός φορολογικής κατοικίας
- ΤΚ φορολογικής κατοικίας
- Περιοχή φορολογικής κατοικίας
Στοιχεία από το ΔΕΔΔΗΕ
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αντλού-

νται μέσω διαλειτουργικότητας από τις βάσεις δεδο-
μένων του ΔΕΔΔΗΕ και χορηγούνται στα ΚΕΠ και στην 
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. τα παρακάτω στοιχεία, βάσει του ενδεκα-
ψήφιου αριθμού παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας 
και μόνιμης κατοικίας που δηλώθηκε από τον αιτούντα.

- Αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης
- Περιφερειακή ενότητα ακινήτου
- Καλλικρατικός Δήμος
- Δήμος/Κοινότητα
- Οδός διεύθυνσης ακινήτου
- Αριθμός διεύθυνσης ακινήτου
- ΤΚ διεύθυνσης ακινήτου
- Πόλη ακινήτου
- Ένδειξη για οικιακή χρήση της παροχής
- Ένδειξη νια κοινόχρηστη παροχή
- Ένδειξη για ενεργή παροχή
7. Όταν η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσω εξου-

σιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π), ο αιτών, επιδεικνύοντας τα στοιχεία ταυτοποίη-
σης του, το οποία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ο υπάλ-
ληλος του Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διαθέσιμες διαδικτυ-
ακές υπηρεσίες που έχουν διαθέσιμα τα e-kep, χορηγεί 
στον εξουσιοδοτημένο χρήστη τον Αριθμό του Φορο-
λογικού του Μητρώου (ΑΦΜ), με τη χρήση του οποίου 
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γίνεται η αίτηση για λογαριασμό του αιτούντος στην 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος 
υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία 
έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα από τις δι-
αλειτουργικότητες με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, 
ακολούθως δε, συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτη-
μένο χρήστη, μετά από υπόδειξη του αιτούντος, όσα εκ 
των προβλεπόμενων στην παρ. 5 και 6 στοιχείων χρή-
ζουν υποβολής.

Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοι-
χείων, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εκτυπώνει την 
πλήρη αίτηση μετά δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη 
αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική 
υποβολή της, και φυλάσσεται από τον εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλο στο φυσικό αρχείο μαζί με τα συμπληρωμα-
τικά έγγραφα που έχουν τυχόν προσκομιστεί από τον 
αιτούντα. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι 
επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης, η οποία με 
το περιεχόμενο αυτό υποβάλλεται οριστικά στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

8. Η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επέ-
χει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως προς την 
ορθότητα των στοιχείων και την πλήρωση των προϋπο-
θέσεων παροχής των υπηρεσιών του Έργου, σύμφωνα 
με το πακέτο υπηρεσιών του Παρόχου της επιλογής του 
αιτούντος και τις διατάξεις της παρούσας. Με την οριστι-
κή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για δορυφορική 
ευρυεκπομπή ο αιτών αποδέχεται ότι δεν επιτρέπεται 
σε καμία περίπτωση η μεταφορά του χορηγούμενου 
εξοπλισμού σε άλλη κατοικία. Σε περίπτωση μεταφο-
ράς σε άλλη κατοικία, η ΓΠΤ αξιώνει από τον δικαιούχο 
την επιστροφή του εξοπλισμού ή την επιστροφή της δη-
μόσιας επιχορήγησης. Επιπλέον, η οριστική υποβολή 
της ηλεκτρονικής αίτησης επέχει θέση εξουσιοδότησης 
προς τον Πάροχο, ο οποίος θα παρέχει την υπηρεσία 
στον Δικαιούχο, προκειμένου να εισπράξει αντί αυτού 
τη σχετική δημόσια επιχορήγηση.

9. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση 
δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυ-
ψης αληθών στην αίτηση χορήγησης της δημόσιας επι-
χορήγησης, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού 
οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

10. Στη συνέχεια διενεργούνται οι κάτωθι διαδικασίες:
α) έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων και τυχόν δικαι-

ολογητικών εγγράφων από τα Κ.Ε.Π, ως προς την ιδιότη-
τα του ενδιαφερόμενου πολίτη ως μόνιμου κατοίκου συ-
γκεκριμένης ΠΕΤΚ του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 
(Α’ 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα XIII 
του ν. 4727/2020,

β) έλεγχος του Μητρώου Δικαιούχων του Πληροφο-
ριακού Συστήματος του Έργου, προκειμένου να διαπι-
στωθεί εάν ο ενδιαφερόμενος και το νοικοκυριό στο 
οποίο ανήκει έχουν ήδη υπαχθεί στο Έργο. Ο σχετικός 
έλεγχος διενεργείται αυτόματα κατά την καταχώριση των 
στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του 
Έργου, βάσει του συνδυασμού Α.Φ.Μ. του αιτούντος και 

του μοναδικού αριθμού της παροχής ηλεκτροδότησης 
της κύριας και μόνιμης κατοικίας του. Δε συνιστά λόγο 
απόρριψης η περίπτωση που μια νέα αίτηση φέρει αριθ-
μό ΑΦΜ ο οποίος έχει ήδη καταχωριστεί στο Μητρώο 
Δικαιούχων, εφόσον η αίτηση αφορά κατοικία με διαφο-
ρετικό ΑΠΗ από αυτόν της υπάρχουσας καταχώρισης. 
Σε περίπτωση που στον ίδιο κύκλο έχουν υποβληθεί 
άνω της μίας αίτησης για κατοικία με τον ίδιο αριθμό 
της παροχής ηλεκτροδότησης εξυπηρετείται η πρώτη 
χρονολογικά υποβληθείσα αίτηση που πληροί τα κρι-
τήρια ένταξης στο Έργο,

γ) όταν οι ανωτέρω διασταυρώσεις δεν οδηγούν σε 
ασφαλή συμπεράσματα ως προς την διαπίστωση ότι η 
μόνιμη κατοικία του αιτούντα εδράζεται σε οικισμό που 
ανήκει στις ΠΕΤΚ που έχουν υπαχθεί στο Έργο, ο υπάλ-
ληλος του ΚΕΠ οφείλει να επικοινωνήσει με τον αιτούντα 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την προσκόμιση 
ή αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο, 
από την οποία θα προκύπτει ο οικισμός εντός του οποίου 
εδράζεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντα, με προθεσμία 
την τριακοστή ημέρα του κάθε κύκλου υποβολής. Σε 
περίπτωση που η βεβαίωση δεν προσκομιστεί εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας η αίτηση απορρίπτεται και επανυ-
ποβάλλεται με πρωτοβουλία του κατοίκου στον επόμενο 
κύκλο, συνοδευόμενη από την ανωτέρω βεβαίωση.

Κατ’ εξαίρεση, αν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω εξου-
σιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π), τότε ο υπάλληλος του ΚΕΠ οφείλει να επικοινω-
νήσει με τον αιτούντα με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε 
να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία,

δ) καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων του δικαι-
ούχου, όπως έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
και αντληθεί από τις διαλειτουργικότητες, στο Μητρώο 
Δικαιούχων του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου 
από τα Κ.Ε.Π.:

- Όνομα,
- Επώνυμο
- Πατρώνυμο
- Αριθμό φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
- Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Περιφερειακή ενότητα, δήμος, δημοτική ενότητα και 

οικισμός της κύριας και μόνιμης κατοικίας του
- Διεύθυνση (οδός και αριθμός) της κύριας και μόνιμης 

κατοικίας του (εφόσον υφίσταται οδοαρίθμηση)
- Αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και 

μόνιμης κατοικίας του
- Αριθμός αίτησης
- Πάροχος της επιλογής του
- Εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών της προ-

τίμησης του, σε περίπτωση που ο πάροχος της επιλογής 
του έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα υπηρεσιών.

- Εναλλακτικός πάροχος (πάροχος δεύτερης επιλο-
γής) και εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών 
της προτίμησης του, σε περίπτωση που ο πάροχος της 
πρώτης επιλογής του δικαιούχου είναι αδειοδοτημένος 
πάροχος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και ο εναλλα-
κτικός πάροχος έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα 
υπηρεσιών.
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11. Αν από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύ-
πτει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή 
των υπηρεσιών του Έργου, εγκρίνεται η αίτηση του και 
καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με 
ρητή μνεία του λόγου απόρριψης. Και στις δύο περι-
πτώσεις ο αιτών ενημερώνεται σχετικό μέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 
Η διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης του δικαιούχου 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση της αίτησης του στο 
Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφοριακού Συστήματος 
του Έργου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε-
ρών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
Αιτήσεων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

12. Μετά την καταχώριση της στο Μητρώο Δικαιούχων 
του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου, η αίτηση 
του δικαιούχου παραμένει υπό επεξεργασία για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Κατά τη διάρκεια του ως άνω χρονικού διαστήματος 
οι υπάλληλοι των αρμοδίων Κ.Ε.Π. επεξεργάζονται τις 
αιτήσεις και δύνανται να πραγματοποιηθούν οι ακόλου-
θες ενέργειες:

α) Ακύρωση της αίτησης από το αρμόδιο Κ.Ε.Π. που 
την καταχώρησε στο Μητρώο Δικαιούχων του Πληρο-
φοριακού Συστήματος του Έργου, είτε έπειτα από αίτημα 
του αιτούντος βάσει του Παραρτήματος III είτε εφόσον 
διαπιστωθεί από το αρμόδιο ΚΕΠ, βάσει των παρεχόμε-
νων στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του έρ-
γου, ότι ο αιτών δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋπο-
θέσεις υπαγωγής του στο Έργο. Η ακύρωση της αίτησης 
ολοκληρώνεται με την απόρριψη της αίτησης και στην 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

β) Διόρθωση των καταχωρημένων στοιχείων της αί-
τησης από το αρμόδιο Κ.Ε.Π. που την καταχώρησε στο 
Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφοριακού Συστήματος 
του Έργου, εφόσον διαπιστωθεί σχετικό σφάλμα.

γ) Υπαγωγή της αίτησης σε δειγματοληπτικό έλεγχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

13. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της 
παρ. 12 του παρόντος άρθρου, η αίτηση του δικαιού-
χου εγκρίνεται αυτόματα και δύναται να διεκπεραιωθεί 
από τον πάροχο της επιλογής του σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στα άρθρα 9-11 της παρούσας. Οι αιτήσεις 
που κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υπήχθησαν στον 
δειγματοληπτικό έλεγχο του άρθρου 8 της παρούσας 
οριστικοποιούνται και δύναται να διεκπεραιωθούν μετά 
την έγκριση τους από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

14. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη 
του πρώτου τετραμήνου της παρούσας, ο αιτών μπορεί, 
μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παρ. 12 
του παρόντος άρθρου, και εφόσον διαπιστωθεί ότι η αί-
τηση περιλαμβάνει λανθασμένα στοιχεία, να υποβάλλει 
(δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο ΚΕΠ 
στο οποίο υπέβαλλε την αρχική Αίτηση Υπαγωγής στο 
Έργο, αίτημα ακύρωσης σύμφωνα με την Αίτηση του 
Παραρτήματος III. Ακολούθως δύναται να υποβάλει εκ 
νέου αίτηση υπαγωγής στο Έργο.

15. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Έργο υποβάλλο-
νται εντός των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών 

ημερών κάθε τετράμηνου κάθε έτους. Στο πλαίσιο εφαρ-
μογής της παρούσας ως τετράμηνα ορίζονται: Το πρώτο 
από 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η Μαΐου, το δεύτερο 
από 1η Ιουνίου έως και 30η Σεπτεμβρίου, το τρίτο από 
1η Οκτωβρίου έως και 31η Ιανουαρίου.

16. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών (υπαλλήλων 
των Κ.Ε.Π.) του πληροφοριακού συστήματος διατίθεται 
στα Κ.Ε.Π. εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής, καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας.

Άρθρο 8
Έλεγχος της διαδικασίας επεξεργασίας
αιτήσεων των δικαιούχων του Έργου

1. Ο έλεγχος της διαδικασίας επεξεργασίας και έγκρι-
σης των αιτήσεων των δικαιούχων του Έργου από τα 
αρμόδια Κ.Ε.Π. διενεργείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε

2. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. διενεργεί επιτόπιους ή/και εξ απο-
στάσεως δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το χρονι-
κό διάστημα της παρ. 12 του άρθρου 7 της παρούσας 
αλλά και καθ’όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση της δια-
δικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων των δικαιούχων. 
Κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, μεταξύ άλλων, 
εξετάζεται:

- η ορθότητα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών της αίτησης για υπαγωγή στο Έργο,

- η ορθότητα της καταχώρισης των στοιχείων της 
περ. δ της παρ. 10 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 της 
παρούσας στο Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφοριακού 
Συστήματος του Έργου,

- η τήρηση της υποχρέωσης των Κ.Ε.Π. για τη δημιουρ-
γία αρχείου ψηφιακού ή φυσικού, ανά δικαιούχο.

- αν ο αιτών για την υπαγωγή στο παρόν Έργο έχει 
ήδη λάβει χρηματοδότηση για τον ίδιο σκοπό από τη 
Δράση που προβλέπεται στην υπ’  αρ. 834/4.4.2017
(Β’ 1203) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 
Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη υπαχθεί στην προη-
γούμενη Δράση, η αίτηση απορρίπτεται.

3. Για την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια των 
προβλεπόμενων δειγματοληπτικών ελέγχων, τα Κ.Ε.Π., 
μεταξύ άλλων, υποχρεούνται:

- να συνεργάζονται με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
- να εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις του,
- να διατηρούν τα ως άνω αρχεία των δικαιούχων των 

οποίων τις αιτήσεις επεξεργάστηκαν,
- να διαβιβάζουν άμεσα στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. κάθε πλη-

ροφορία ή δικαιολογητικό έγγραφο τους ζητηθεί.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων ή πλημ-

μελειών ως προς τη διαδικασία επεξεργασίας των αι-
τήσεων των δικαιούχων του Έργου, την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. 
ενημερώνει τη Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης (ΥΨΗΔ), η οποία με τη σειρά της ενημερώνει 
τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να ληφθούν 
τα ενδεδειγμένα μέτρο και να εκκινήσουν οι προβλεπό-
μενες διαδικασίες, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία.
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5. Η επεξεργασία των απαιτούμενων δεδομένων από 
τα Κ.Ε.Π. και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διενεργείται με σκοπό τον 
έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της 
δημόσιας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και στον ν. 4563/2018 
(Α’ 169). Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τα Κ.Ε.Π. 
και το ΕΔΥΤΕ για δέκα (10) έτη από την υποβολή της 
αίτησης για χορήγηση της επιδότησης.

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) Ο Πάροχος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής υπο-
βάλει στη ΓΠΤ γενικά στοιχεία σχετικά με το κόστος 
αδειοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης 
νέων κέντρων εκπομπής στο πλαίσιο και για τις ανάγκες 
του παρόντος Έργου. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά εντός του πρώτου τριμήνου του κάθε έτους, 
επικαιροποιούνται δε κατ’ έτος από τον Πάροχο επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής καθ’ όλη τη διάρκεια του Έρ-
γου. Η παροχή των εν λόγω στοιχείων έχει ενημερωτικό 
χαρακτήρα και δεν δεσμεύει τον Πάροχο ως προς την 
υλοποίηση νέων κέντρων εκπομπής με συγκεκριμένο 
κόστος. Τα στοιχεία αυτό κοινοποιούνται από τη ΓΓΤΤ 
στους Δήμους που περιλαμβάνονται στη Έργο. Οι Δή-
μοι αξιοποιούν τα στοιχεία κόστους για την καταρχήν 
εκτίμηση της επάρκειας του πλήθους των αιτήσεων από 
Δικαιούχους που κατοικούν σε ΠΕΚΤ της εδαφικής τους 
περιφέρειας και επέλεξαν ή επιθυμούν να επιλέξουν την 
απόκτηση των υπηρεσιών του Έργου μέσω της επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής.

β) Σύνδεση του Δήμου στο Πληροφοριακό Σύστημα 
του Έργου από το οποίο πληροφορείται το πλήθος των 
αιτήσεων που αφορούν στον εν λόγω Δήμο. Ο Δήμος 
προβαίνει σε αρχική εκτίμηση βάσει των υπό α) στοι-
χείων σχετικά με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από την 
τεχνολογία της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

γ) Σε περίπτωση που ο Δήμος εκτιμά ότι είναι δυνατή 
η εξυπηρέτηση του από την τεχνολογία της επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής βάσει των α) και β) επικοινω-
νεί με τον αδειοδοτημένο πάροχο επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής για τον καθορισμό των επιμέρους ζητη-
μάτων που αφορούν στην ενεργοποίηση των υπηρεσι-
ών της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας 
(θέση εγκατάστασης του/των επίγειου/ων ψηφιακού/
κών αναμεταδότη/των, επιτεύξιμη πληθυσμιακή κά-
λυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, 
κόστος παροχής των υπηρεσιών κ.ά.). Συγκεκριμένα, 
ο ενδιαφερόμενος Δήμος εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρολογιακών ημερών από την οριστική έγκριση των 
αιτήσεων στο Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος του Έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της πα-
ρούσας, επικοινωνεί με τον πάροχο, ενημερώνεται για 
τις προϋποθέσεις εγκατάστασης του/ων αναμεταδότη/
τών από τον πάροχο και ακολούθως του υποδεικνύει 
πιθανή/ές προσήκουσες θέσεις εγκατάστασης αυτών 

προκειμένου ο Πάροχος να προβεί σε εκπόνηση τε-
χνοοικονομικής μελέτης σχετικά με την εκτίμηση του 
συνολικού κόστους εγκατάστασης.

- Σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε (15) ημερολογια-
κών ημερών από την οριστική έγκριση των αιτήσεων στο 
Μητρώο δικαιούχων του Πληροφοριακού Συστήματος 
του Έργου ο Δήμος δεν επικοινωνήσει με τον Πάροχο 
ψηφιακής ευρυεκπομπής τότε ο Πάροχος, κατόπιν έγ-
γραφης ενημέρωσης του οικείου Δήμου και της ΓΓΤΤ, 
προβαίνει στην κατάλληλη επεξεργασία των αιτήσεων 
στο Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφοριακού Συστή-
ματος του Έργου, με σκοπό την μετάπτωση τους στον 
εναλλακτικό πάροχο της επιλογής τους.

- Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου να παρέχει τα 
κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της τεχνοοικο-
νομικής μελέτης, τότε ο Πάροχος εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την οριστική έγκριση των 
αιτήσεων στο Μητρώο δικαιούχων του Πληροφοριακού 
Συστήματος του Έργου και κατόπιν έγγραφης ενημέ-
ρωσης του οικείου Δήμου και της ΓΓΤΤ, προβαίνει στην 
κατάλληλη επεξεργασία των αιτήσεων στο Μητρώο Δι-
καιούχων του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου, 
με σκοπό την μετάπτωση τους στον εναλλακτικό πάροχο 
της επιλογής τους.

δ) Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 
την υπόδειξη της θέσης εκ μέρους του Δήμου, ο Πάροχος 
ενημερώνει το Δήμο σχετικά με την εκτίμηση του συνολι-
κού κόστους εγκατάστασης, προσκομίζοντας τη σχετική 
οικονομικοτεχνική μελέτη. Ο Πάροχος αποφαίνεται στην 
εν λόγω μελέτη περί της επάρκειας του πλήθους των 
εγκεκριμένων αιτήσεων των δικαιούχων που κατοικούν 
σε ΠΕΤΚ της εδαφικής περιφέρειας του συγκεκριμένου 
Δήμου και επέλεξαν την απόκτηση των υπηρεσιών του 
Έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη επάρκεια του πλή-
θους των αιτήσεων, ο Πάροχος επίγειας ψηφιακής ευρυ-
εκπομπής εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την κοινοποίηση της μελέτης στον Δήμο και στη 
ΓΓΤΤ στην οποία θα τεκμηριώνεται η μη επάρκεια των 
αιτήσεων, προβαίνει στην κατάλληλη επεξεργασία των 
αιτήσεων στο Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφοριακού 
Συστήματος του Έργου με σκοπό την μετάπτωση τους 
στον εναλλακτικό πάροχο της επιλογής τους.

ε) Σε περίπτωση που το πλήθος των αιτήσεων επαρκεί 
για την κάλυψη του κόστους του αναμεταδότη, ο Δήμος, 
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών από 
την ανωτέρω απόφαση περί επάρκειας, συγκεντρώνει 
τα έγγραφα που απαιτούνται για την αδειοδότηση του 
αναμεταδότη κατά την κείμενη νομοθεσία. Ο πάροχος 
αναλαμβάνει την αδειοδότησή του, υποβάλλοντας την 
απαιτούμενη δήλωση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υπο-
βολής Αιτήσεων της ΕΕΤΤ (ΣΗΛΥΑ) σύμφωνα με τις οικεί-
ες διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α’ 167), όπως ισχύει. Εάν 
μετά το πέρας των εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών 
ημερών δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαιτούμενα έγγρα-
φα, τότε οι δικαιούχοι αποκτούν τις υπηρεσίες του Έργου 
από τον εναλλακτικό πάροχο της επιλογής τους, αφού 
γίνει η απαραίτητη επεξεργασία των αιτήσεων τους από 
τον Πάροχο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στο Πλη-
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ροφοριακό Σύστημα του Έργου εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της ανωτέρω 
προθεσμίας των εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών 
ημερών.

στ) Σε περίπτωση που έχουν συγκεντρωθεί όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα, ο Δήμος ενημερώνει τον πάροχο. 
Ο Πάροχος ξεκινάει αμέσως την αδειοδοτική διαδικασία 
με στόχο τη συντομότερη δυνατό ολοκλήρωση. Αν η 
σχετική διαδικασία αδειοδότησης δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός έξι (6) μηνών, ο Πάροχος κατόπιν έγγραφης ενημέ-
ρωσης του οικείου Δήμου και της ΓΓΤΤ προβαίνει στην 
κατάλληλη επεξεργασία των αιτήσεων για την μετάπτω-
ση τους στον εναλλακτικό πάροχο της επιλογής τους.

ζ) Ο πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την εγκα-
τάσταση του αναμεταδότη, εντός δύο (2) μηνών από 
την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω.

η) Ο πάροχος ενημερώνει το Μητρώο Δικαιούχων του 
Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου για την ενεργο-
ποίηση των υπηρεσιών στον δικαιούχο.

θ) Ο πάροχος ενημερώνει τη ΓΓΤΤ και την ΕΕΤΤ για την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναμεταδότη.

ι) Η κείμενη νομοθεσία που αφορά στην εγκατάσταση, 
στη συνεγκατάσταση, στην αδειοδότηση και στη λει-
τουργία κεραιοσυστημάτων (ν. 4635/2019) εφαρμόζεται 
και στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσι-
ών του Έργου μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπο-
μπής είναι οι ακόλουθοι:

α) Η παρεχόμενη δημόσια επιχορήγηση καλύπτει απο-
κλειστικά και μόνο το κόστος παροχής των υπηρεσιών 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας που 
ισοδυναμεί με το τελικό κόστος εγκατάστασης του ανα-
μεταδότη, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική τεχνο-
οικονομική μελέτη που αναφέρεται στην παρ. 1 περ. γ΄ 
του παρόντος άρθρου.

β) Το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής (έξοδα ηλεκτροδότησης, φύ-
λαξης κ.α.) βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον αρμόδιο 
Δήμο.

γ) Ο αρμόδιος δήμος υποχρεούται να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες ενημέρωσης της παρ. 1 εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών.

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 Πληροφοριακό Σύστημα 
του Έργου.

β) Ενημέρωση του παρόχου για το πλήθος και για τα 
επιμέρους στοιχεία των εγκεκριμένων 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 ενεργοποίη-
σης των υπηρεσιών του (τόπος, ημερομηνία και χρόνος 

εγκατάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού και ενερ-
γοποίησης των υπηρεσιών κ.α.).

δ) Εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού στην 
κύρια και μόνιμη κατοικία του δικαιούχου και ενεργοποί-
ηση των σχετικών υπηρεσιών από τον εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου.

ε) Υπογραφή της βεβαίωσης εγκατάστασης του δορυ-
φορικού εξοπλισμού και ενεργοποίησης των υπηρεσιών 
του Έργου από τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου και παράδοση αντι-
γράφου της βεβαίωσης στον δικαιούχο.

στ) Ενημέρωση του Μητρώου Δικαιούχων του Πληρο-
φοριακού Συστήματος του Έργου για την ενεργοποίηση 
των υπηρεσιών του Έργου στον δικαιούχο.

2. Η διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία β) έως 
στ) της παρ. 1 του παρόντος θα πρέπει να ολοκληρώ-
νεται ενός τριών (3) μηνών από την έγκριση της κάθε 
αίτησης. Στις περιπτώσεις των αιτήσεων που δεν εξυ-
πηρετήθηκαν από τον Πάροχο πρώτης επιλογής και 
μεταφέρθηκαν προς διεκπεραίωση στον εναλλακτικό 
Πάροχο (Πάροχος δεύτερης επιλογής) κατά τις διατά-
ξεις της παρούσας, ο χρόνος για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας που περιγράφεται στα σημεία β) έως στ) 
της παραγράφου 1 του παρόντος δεν μπορεί να ξεπερ-
νά τις 75 ημερολογιακές ημέρες. Ειδικά για τις περιοχές 
που δεν καλύπτονται από τεχνικό εγκαταστάσεων του 
Παρόχου, κατάλογος των οποίων κοινοποιείται ετησίως 
στη ΓΓΤΤ και αναρτάται στον ιστότοπο του Παρόχου, η 
διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία β) έως στ) της 
παρ. 1, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων 
(4) μηνών.

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 εγκατάσταση του στην 
κύρια και μόνιμη κατοικία του.

β) Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και 
η ενεργοποίηση των λοιπών υπηρεσιών της περ. β’της 
παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο στην κύρια και μόνιμη κατοικία 
του δικαιούχου, η οποία βρίσκεται σε συγκεκριμένη 
ΠΕΤΚ και εξατομικεύεται από τα στοιχεία της διεύθυν-
σης της και από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλε-
κτροδότησης της που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο 
Δικαιούχων του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

γ) Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του δορυ-
φορικού εξοπλισμού διενεργούνται αποκλειστικά και 
μόνο από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατά-
στασης των παροχών.

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 εγκα-
τάστασης του παρόχου, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, την 
ημερομηνία και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης εγκα-
τάστασης του δορυφορικού εξοπλισμού (περιφερειακή 
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ενότητα, δήμος, δημοτική ενότητα, οικισμός, Τ.Κ., οδός 
και αριθμός, εφόσον υφίσταται οδοαρίθμηση),

- υπογράφεται από τον τεχνικό εγκατάστασης του πα-
ρόχου και τον δικαιούχο.

ε) Σε περίπτωση αδυναμίας του παρόχου ή του εξουσι-
οδοτημένου τεχνικού εγκατάστασης του να εντοπίσουν 
τον δικαιούχο προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις υπη-
ρεσίες της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας 
για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους τρεις (3) 
μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του, 
ο πάροχος δικαιούνται να ακυρώσει το σχετικό αίτημα 
ενεργοποίησης του δικαιούχου.

στ) Οι υπηρεσίες του Έργου προορίζονται αποκλειστι-
κά και μόνο για οικιακούς χρήστες.

ζ) Σε κάθε περίπτωση (μετεγκατάσταση του δικαι-
ούχου σε άλλη κατοικία, διακοπή των υπηρεσιών του 
Έργου από τον δικαιούχο κ.ά.), ο δορυφορικός εξοπλι-
σμός (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική 
κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά 
συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα) παραμένει 
υποχρεωτικά στην κατοικία στην οποία εγκαταστάθη-
κε/ενεργοποιήθηκε αρχικά από τον εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό του παρόχου, όπως αυτή εξατομικεύεται από 
τα στοιχεία της διεύθυνσης της και από τον μοναδικό 
αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της που έχουν 
καταχωριστεί στο Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφορι-
ακού Συστήματος του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7 της παρούσας.

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 Πληροφοριακό Σύστημα 
του Έργου.

β) Ενημέρωση του παρόχου για το πλήθος και για τα 
επιμέρους στοιχεία των οριστικοποιημένων 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 ενεργοποί-
ησης των υπηρεσιών του (υπογραφή της σύμβασης, τό-
πος, ημερομηνία και χρόνος παραλαβής ή αποστολής ή 
εγκατάστασης του ευρυζωνικού εξοπλισμού κ.ά.).

δ) Υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του παρόχου και 
του δικαιούχου για την ενεργοποίηση των σχετικών υπη-
ρεσιών και παράδοση αντιγράφου της βεβαίωσης στον 
δικαιούχο.

ε) Παραλαβή του ευρυζωνικού εξοπλισμού από το κα-
τάστημα του παρόχου ή αποστολή του στον δικαιούχο 
ή εγκατάσταση του στην κύρια και μόνιμη κατοικία του 
από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του 
παρόχου και ενεργοποίηση των σχετικών υπηρεσιών.

στ) Υπογραφή της βεβαίωσης παράδοσης/παραλα-
βής ή εγκατάστασης του ευρυζωνικού εξοπλισμού και 
ενεργοποίησης των υπηρεσιών του Έργου από τον δι-

καιούχο και τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή τεχνικό 
εγκατάστασης του παρόχου.

ζ) Ενημέρωση του Μητρώου Δικαιούχων του Πληρο-
φοριακού Συστήματος του Έργου για την ενεργοποίηση 
των υπηρεσιών του Έργου στον δικαιούχο.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρε-
σιών του Έργου μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής 
σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι οι ακόλουθοι:

α) η σύμβαση μεταξύ του παρόχου και του δικαιού-
χου 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 (ύπαρ-
ξη ευρυζωνικής σύνδεσης με τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές κ.ά.)·

β) Ο ευρυζωνικός εξοπλισμός, ανάλογα με τη βούληση 
του δικαιούχου, μπορεί να παραληφθεί από αυτόν, κατό-
πιν επίσκεψης του σε κατάστημα του παρόχου ή εξουσι-
οδοτημένου συνεργάτη του παρόχου, να αποσταλεί σε 
αυτόν ταχυδρομικά από τον πάροχο ή να εγκατασταθεί 
στην κύρια και μόνιμη κατοικία του από εξουσιοδοτη-
μένο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου χωρίς την οι-
κονομική επιβάρυνση του δικαιούχου.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο παρεχόμενος ευρυζωνικός 
εξοπλισμός εγκαθίσταται και τίθεται σε λειτουργία απο-
κλειστικά και μόνο στην κύρια και μόνιμη κατοικία του 
δικαιούχου, η οποία βρίσκεται σε συγκεκριμένη ΠΕΤΚ και 
εξατομικεύεται από τα στοιχεία της διεύθυνση της και 
από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης 
της που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Δικαιούχων 
του Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

δ) Η βεβαίωση παράδοσης/παραλαβής του ευρυζωνι-
κού εξοπλισμού και ενεργοποίησης των λοιπών υπηρε-
σιών της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας:

- συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα,
- αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του δι-

καιούχου και του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 
παρόχου, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, τα πλήρη στοιχεία 
της διεύθυνσης του (περιφερειακή ενότητα, δήμος, δη-
μοτική ενότητα, οικισμός, Τ.Κ., οδός και αριθμός, εφόσον 
υφίσταται οδοαρίθμηση) και την ημερομηνία υπογρα-
φής της,

- υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
του παρόχου και τον δικαιούχο.

ε) Στην περίπτωση εγκατάστασης και θέσης σε λει-
τουργία του ευρυζωνικού εξοπλισμού από τον εξουσι-
οδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου η βε-
βαίωση εγκατάστασης του ευρυζωνικού εξοπλισμού και 
ενεργοποίησης των υπηρεσιών του Έργου:

- συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα,
- αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του 

δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου τεχνικού εγκα-
τάστασης του παρόχου, τον ΑΦΜ του δικαιούχου, την 
ημερομηνία και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης εγκα-
τάστασης του ευρυζωνικού εξοπλισμού (περιφερειακή 
ενότητα, δήμος, δημοτική ενότητα, οικισμός, Τ.Κ., οδός 
και αριθμός, εφόσον υφίσταται οδοαρίθμηση),
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- υπογράφεται από τον τεχνικό εγκατάστασης του πα-
ρόχου και τον δικαιούχο.

στ) Οι υπηρεσίες του Έργου προορίζονται αποκλειστι-
κά και μόνο για οικιακούς χρήστες.

ζ) Σε περίπτωση αδυναμίας του παρόχου ή του εξου-
σιοδοτημένου τεχνικού εγκατάστασης του να εντοπί-
σουν τον δικαιούχο προκειμένου να ενεργοποιήσουν 
τις υπηρεσίες της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4, για 
χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους τρεις (3) 
μήνες από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτη-
σης του, ο πάροχος δικαιούται να ακυρώσει το σχετικό 
αίτημα ενεργοποίησης του δικαιούχου.

η) Σε κάθε περίπτωση (μετεγκατάσταση του δικαιού-
χου σε άλλη κατοικία, διακοπή των υπηρεσιών του Έργου 
από τον δικαιούχο κ.ά.), ο ευρυζωνικός εξοπλισμός (ευ-
ρυζωνικός αποκωδικοποιητής, modem/router, τηλεχει-
ριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτή-
ματα) παραμένει υποχρεωτικά στην κατοικία στην οποία 
εγκαταστάθηκε/ενεργοποιήθηκε αρχικά, όπως αυτή εξα-
τομικεύεται από τα στοιχεία της διεύθυνση της και από 
τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της 
που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Δικαιούχων του 
Πληροφοριακού Συστήματος του Έργου σύμφωνα μετά 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 12
Πληρωμή των παροχών του Έργου

1. Η διαδικασία πληρωμής των παροχών του Έργου 
αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

α) Υποβολή αιτήματος πληρωμής και αποστολή των 
δικαιολογητικών του Παραρτήματος II της παρούσας 
στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. από τους παρόχους του Έργου.

β) Έλεγχος της ορθότητας και πληρότητας των δικαιο-
λογητικών πληρωμής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

γ) Πιστοποίηση της ορθής παροχής των υπηρεσιών 
του Έργου στους δικαιούχους από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

δ) Καταβολή του σχετικού χρηματικού ποσού στους 
παρόχους του Έργου.

2. Προϋπόθεση για την έναρξη των πληρωμών σε 
κάθε Πάροχο είναι η παραλαβή από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. 
των δικαιολογητικών που βεβαιώνουν τη συμμετοχή του 
δικαιούχου στο Έργο. Αντιστοίχως οι πληρωμές των Πα-
ροχών θα πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι 
θα έχουν χορηγηθεί στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. από το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι σχετικές πιστώσεις. Τα αι-
τήματα, τα δικαιολογητικά πληρωμής των παροχών και 
η σχετική διαδικασία περιγράφονται στο Παράρτημα II, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής της 
παρ. 2 του παρόντος, όπως εξειδικεύονται στο Παράρ-
τημα II, πραγματοποιείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Κατά τη 
διενέργεια του ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα 
των ως άνω δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστω-
θεί ή ορθή παροχή των υπηρεσιών του Έργου στους 
δικαιούχους. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της ορ-
θότητας και πληρότητας των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστώνονται ελλείψεις ή παραλείψεις, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. 
ενημερώνει σχετικά τον πάροχο για τη συμπλήρωση ή 

διόρθωση και εκ νέου αποστολή τους. Ο πάροχος πρέ-
πει να συμμορφώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων 
ημερών από την ενημέρωσή του.

4. Προϋπόθεση για την πληρωμή των παροχών είναι η 
πιστοποίηση από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. της ορθής παροχής 
των υπηρεσιών του Έργου στους δικαιούχους. Συγκεκρι-
μένα, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. πιστοποιεί την ορθή παροχή των 
υπηρεσιών του Έργου στις περιπτώσεις όπου, έπειτα 
από τους σχετικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους της, 
διαπιστώθηκε η προσήκουσα ενεργοποίηση τους στους 
δικαιούχους. Μετά την πιστοποίηση των ως άνω περι-
πτώσεων η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. προβαίνει στις απαραίτητες 
διαδικαστικές ενέργειες για την πληρωμή των παροχών. 
Εφόσον διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένες αιτήσεις δικαιού-
χων δεν διεκπεραιώθηκαν καθόλου ή διεκπεραιώθηκαν 
πλημμελώς με υπαιτιότητα των παροχών, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. 
δεν τις πιστοποιεί, με αποτέλεσμα την αδυναμία εξόφλη-
σης τους στο πλαίσιο του Έργου.

Η μη τήρηση των προθεσμιών της παρούσας για την 
παροχή και ενεργοποίηση των υπηρεσιών στους δικαι-
ούχους συνεπάγεται τη ματαίωση της πληρωμής του 
παρόχου και την αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία των δικαιούχων του Έργου και των εκάστοτε 
αντισυμβαλλομένων των παροχών, στην περίπτωση της 
μη παροχής των προβλεπομένων υπηρεσιών πρόσβα-
σης σε αυτούς.

5. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας πλη-
ρωμής των παροχών του Έργου καθώς και κάθε συναφές 
ζήτημα, το οποίο δεν ρυθμίζεται στην παρούσα, καθορί-
ζονται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία ενημερώνει σχετικά 
τους παρόχους, κοινοποιώντας τα σχετικά στη Γ.Γ.Τ.Τ.

Άρθρο 13
Πληροφοριακό σύστημα του Έργου

1. Η υλοποίηση του Έργου υποστηρίζεται από το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Έργου.

2. Ο κεντρικός διαχειριστής του Π.Σ. είναι η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 
Α.Ε.

3. Πρόσβαση στο Π.Σ. του Έργου έχει το εξουσιοδο-
τημένο προσωπικό:

α) της Γ.Γ.Τ.Τ.,
β) των Κ.Ε.Π.,
γ) των Δήμων,
δ) των παροχών του Έργου,
ε) της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
4. Το Π.Σ. του Έργου επιτελεί, μεταξύ άλλων, τις ακό-

λουθες λειτουργίες:
α) διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του έργου,
β) διασφαλίζει την σύννομη και ορθή χρήση της δη-

μόσιας επιχορήγησης από τους δικαιούχους του έργου,
γ) φιλοξενεί το Μητρώο Δικαιούχων του Πληροφορι-

ακού Συστήματος του έργου,
δ) συμβάλλει στον έλεγχο της διαδικασίας επεξεργα-

σίας των αιτήσεων των δικαιούχων,
ε) συμβάλλει στην παρακολούθηση της πορείας διεκ-

περαίωσης των αιτημάτων των δικαιούχων,
στ) συμβάλλει στον έλεγχο των δικαιολογητικών πλη-

ρωμής της παρ. 2 του άρθρου 12 της παρούσας,
ζ) υποστηρίζει τη διαδικασία πληρωμής των παροχών,
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η) επιτρέπει την εξαγωγή συγκεντρωτικών αναφορών 
και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στο έργο.

Άρθρο 14
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας -
Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Η παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπη-
ρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα και αξιο-
ποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, εκκινεί 
κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

2. Η διάθεση των αναφερομένων στο άρθρο 7 δεδο-
μένων διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το ισχύ-
ον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και με τις διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η Γ.Γ.Τ.Τ. ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας για την υλοποίηση της παρούσας από-
φασης. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, καθορίζοντας τους σκοπούς, τον τρόπο επε-
ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη 
νομική βάση της επεξεργασίας αυτής, την ενημέρωση 
των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και την ικανο-
ποίηση των δικαιωμάτων τους.

4. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία για 
λογαριασμό της Γ.Γ.Τ.Τ., αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδια-
σμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομέ-
νων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που δια-
σφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και 
τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, 
που αφορά την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 
Α.Ε. συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προ-
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανα-
λαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις που τίθενται για τον 
εκτελούντα την επεξεργασία από τις σχετικές διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως ως προς την ικανοποίηση 
των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι 
ειδικότερες υποχρεώσεις της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. περιλαμβά-
νονται σε συμφωνητικό για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με την Γ.Γ.Τ.Τ..

Άρθρο 15
Διαδικασία ένταξης και απένταξης Περιοχών 
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ)

1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αιτήματα Δήμων 
για ένταξη οικισμών τους στο Έργο, η Γ.Γ.Τ.Τ., έπειτα από 
έλεγχο της δυνατότητας λήψης τηλεοπτικού σήματος με 
βάση τα διαθέσιμα σε αυτήν δεδομένα πεδιοκάλυψης, 
προχωρά σε αιτιολογημένη έγκριση ή απόρριψη του 
εκάστοτε αιτήματος. Στην περίπτωση που η Γ.Γ.Τ.Τ. δεν 

δύναται να αποφανθεί με βάση τα διαθέσιμα σε αυτήν 
δεδομένα περί της δυνατότητας λήψης τηλεοπτικού 
σήματος, διαβιβάζει τα αιτήματα στην ΕΕΤΤ, η οποία 
εισηγείται σχετικά.

2. Σε περίπτωση που οικισμοί του Παραρτήματος Περι-
οχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του ν. 4563/2018, εξυ-
πηρετηθούν από την υπηρεσία της επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής, είτε στο πλαίσιο του παρόντος Έργου 
είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τότε η Γ.Γ.Τ.Τ., έπειτα 
από σχετική εισήγηση της ΕΕΤΤ, αποφασίζει σχετικά με 
την απένταξη των εξυπηρετούμενων οικισμών από το 
έργο.

3. Εφόσον απαιτείται, το Υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους, ή και 
συχνότερα αν αυτό κριθεί αναγκαίο, προβαίνει σε τροπο-
ποίηση του Παραρτήματος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής 
Κάλυψης του ν. 4563/2018, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 
4, του ν. 4563/2018, όπως ισχύει.

4. Το Μέρος Β’ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» του ν. 4563/2018, όπως αντι-
καταστάθηκε με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII του ν. 4727/2020
(Α΄ 184), αντικαθίσταται δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4563/2018, με το Παράρτημα V της παρούσας.

Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των παροχών που έχουν 
υποβληθεί κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 3269/01.11.2018 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης «Εξασφάλιση της πρόσβασης 
των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτι-
κής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών 
τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέ-
λειας» (Β’  5022) εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, και δεν απαιτείται 
να υποβληθούν εκ νέου στο πλαίσιο υλοποίησης της 
παρούσας.

2. Οι αιτούντες, οι οποίοι έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις 
τους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 3269/01.11.2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 5022) έως και την ημερομη-
νία έκδοσης της παρούσας και για τις οποίες έχει διαπι-
στωθεί ότι περιέχουν λανθασμένα στοιχεία σχετικά με 
τους αιτούντες με την εξαίρεση της επιλογής παρόχου, 
υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης είτε μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε 
μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κ.Ε.Π., οι 
οποίες διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας.

3. Οι αιτούντες, οι οποίοι έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις 
τους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 3269/01.11.2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 5022) έως και την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας, έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλλουν αίτημα ακύρωσης βάσει του Παραρτήματος III 
από την δέκατη έκτη (16) μέρα έως την τεσσαρακοστή 
πέμπτη (45) μέρα του τετραμήνου που ακολουθεί τη 
δημοσίευση της παρούσας.

4. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς πάροχο επί-
γειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 
3269/01.11.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5022) 
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έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και δεν 
έχουν εξυπηρετηθεί, αντιμετωπίζονται από τον Πάροχο 
ως αιτήσεις που υποβάλλονται στο πρώτο τετράμηνο 
εφαρμογής της παρούσας, συνυπολογιζόμενες μαζί με 
τυχόν νέες αιτήσεις και εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9. Για όσες από 
αυτές τις αιτήσεις προκύψει βάσει της διαδικασίας του 
άρθρου 9 μετάπτωσή τους σε εναλλακτικό πάροχο, ο 
χρόνος εξυπηρέτησης τους από αυτόν δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

5. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς πάροχο δο-
ρυφορικής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 
3269/01.11.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5022) 
έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, οι οποί-
ες παραμένουν εκκρεμείς και έχει παραδοθεί μόνο ο εξο-
πλισμός, ολοκληρώνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, λαμβάνονται δε προς τούτο υπόψη τα δικαιο-
λογητικά έγγραφα που προβλέπονται στο Παράρτημα II 
της παρούσας. Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς 
πάροχο δορυφορικής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή της 
υπ’ αρ. 3269/01.11.2018 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 5022) έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
και δεν έχει παραδοθεί εξοπλισμός, εφαρμόζεται η δια-
δικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10.

6. Στις περιπτώσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρ-
θρου δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή της αίτησης του 
άρθρου 7 της παρούσας.

7. Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ο Πά-
ροχος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής υποβάλει στη 
ΓΓΤΤ τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο 1α του 
άρθρου 9 της παρούσας.

8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 15 του άρθρου 7, και 
μόνο για το δεύτερο τετράμηνο (1 Ιουνίου έως 30 Σε-
πτεμβρίου) που ακολουθεί τη δημοσίευση της παρού-
σας, οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να 

υποβάλλονται από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 
την 15η Ιουνίου 2021. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονο-
διαγράμματα και οι προθεσμίες που αναφέρονται στην 
παρούσα.

Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του 
άρθρου 16 της παρούσας, από την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 3269/01.11.2018 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εξασφάλιση 
της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών 
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα 
των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης 
εθνικής εμβέλειας» (Β’ 5022), όπως ισχύει, καθώς και κάθε 
άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα 
θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι: Εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης
Παράρτημα II: Διαδικασία εκκαθάρισης δικαιολογητι-

κών και πληρωμής παρόχων
Παράρτημα III: Αίτημα ακύρωσης αίτησης
Παράρτημα IV:   Εξουσιοδότηση Παρόχου από τον Δι-

καιούχο για είσπραξη του αντιτίμου της επιχορήγησης 
για την παρεχόμενη υπηρεσία

Παράρτημα V:  Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης -
Μέρος Β
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Τραϊανουπόλεως
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
και Επενδύσεων Εσωτερικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24008 Τεύχος B’ 2066/19.05.2021

*02020661905210048*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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