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ΟΡΙΣΜΟΙ
Δράση: Η παρούσα δράση, «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)», η οποία καλείται (ως σύντμηση) και «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας».
Συνδρομητές: Οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα) που θα επιχορηγηθούν για μέρος του κόστους νέων (ή
αναβαθμιζόμενων σε ταχύτητα) υπηρεσιών υπέρ υψηλής ταχύτητας. Κάθε Συνδρομητής μπορεί να
επιχορηγηθεί για μία και μόνο σύνδεση σε μία και μόνο ταχυδρομική διεύθυνση.
Υπηρεσία υπέρ υψηλής ταχύτητας: η Υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο με ονομαστική
ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού
2120/2015 και της Κ.Δ.Π. 72/2017 του ΓΕΡΗΕΤ, και ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υπηρεσίες
συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο Πρόγραμμα Υπηρεσιών.
Πρόγραμμα Υπηρεσιών: το σύνολο μίας ή περισσότερων διακριτών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την Υπηρεσία υπέρ υψηλής ταχύτητας.
Πληροφοριακό Σύστημα: το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης το οποίο θα υποστηρίζει την
υλοποίηση της όλης Δράσης.
Δελτίο Επιχορήγησης: μοναδικός αριθμός που ταυτοποιεί τη σύνδεση με συγκεκριμένο Συνδρομητή.
Πάροχος: οντότητα που νόμιμα παρέχει δίκτυο ή/και υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο
ΤΗΕ: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ενότητα 1 - Εισαγωγή και Αντικείμενο της Δράσης
Η Δράση «Επιχορήγηση Ευρυζωνικότητας» αποτελεί «Πιλοτικό» Σχέδιο Χορηγιών που αποσκοπεί στην
αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού της χώρας που χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες υπέρ
υψηλής ταχύτητας, παρέχοντας επιχορήγηση προς κάλυψη μέρους του κόστους νέων (ή
αναβαθμιζόμενων σε ταχύτητα) υπηρεσιών υπέρ υψηλής ταχύτητας.
Σκοπός της Δράσης είναι να ενθαρρυνθούν οι Συνδρομητές να αποκτήσουν τέτοιες υπηρεσίες μέσω
επιχορήγησης για διάστημα ενός (1) έτους με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αγοράς για επενδύσεις σε
δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων, ένας στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020
της ΕΕ (Digital Agenda 2020), την Επικοινωνία της ΕΕ Gigabit Society, και το Ευρυζωνικό Πλάνο της
Κύπρου (Broadband Plan). Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΤΗΕ προτίθεται να αξιολογήσει και να
υλοποιήσει σχέδια επιχορηγήσεων, μεγαλύτερης εμβέλειας, τα επόμενα χρόνια.
Χρησιμοποιώντας την επιχορήγηση, ο κάθε Συνδρομητής θα συνάψει σύμβαση με οποιονδήποτε από
τους εγγεγραμμένους Παρόχους επιθυμεί, προκειμένου να λάβει κάποιο Πρόγραμμα Υπηρεσιών που
καλύπτει τις προδιαγραφές της Δράσης («Εγκεκριμένο Πρόγραμμα»). Προηγουμένως βέβαια, οι
ενδιαφερόμενοι Πάροχοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής και να τεκμηριώσουν
προς το ΤΗΕ ότι τα προτεινόμενα Προγράμματα Υπηρεσιών καλύπτουν τις προδιαγραφές της Δράσης,
τα οποία αφού ελεγχθούν, μπορούν να διατεθούν από τους Παροχείς προς τους Συνδρομητές. Η
συμμετοχή του Πάροχου στη Δράση προϋποθέτει την έγκριση τουλάχιστον ενός Προγράμματος.
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Κάθε Δελτίο Επιχορήγησης καλύπτει το 30% της συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) του Εγκεκριμένου
Προγράμματος Υπηρεσιών και μέχρι ανώτατου ποσού €30 ανά μήνα, καλύπτοντας μέρος του
κόστους λειτουργίας, για διάστημα ενός έτους.
Η πληρωμή των Δελτίων Επιχορήγησης θα γίνεται απευθείας από το ΤΗΕ προς τους Πάροχους, αφού ο
εκάστοτε Συνδρομητής επιβεβαιώσει ότι υλοποιήθηκε η νέα (ή αναβαθμισμένη σε ταχύτητα) σύνδεση.
Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανά Πάροχο, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης, δεν θα
υπερβαίνει το όριο του κανονισμού περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ.
1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης ΕΚ για στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L352
της 24/12/2013)). Για το σκοπό αυτό, η αίτηση συμμετοχής κάθε Πάροχου στη Δράση θα συνοδεύεται,
μεταξύ άλλων, από τη συμπληρωμένη και αρμοδίως υπογεγραμμένη Γραπτή Δήλωση για τον έλεγχο
σώρευσης του Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)1.

Ενότητα 2 - Απαιτήσεις Επιχορηγούμενης Σύνδεσης
Οι συνδέσεις που θα επιχορηγηθούν δύναται να είναι:
α. είτε νέες, που λειτουργούν για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διεύθυνση λειτουργίας
β. είτε υφιστάμενες, που λειτουργούσαν ήδη στη συγκεκριμένη διεύθυνση λειτουργίας και είχαν
ονομαστική ταχύτητα καθόδου, σε σχέση με την υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο, μικρότερη ή ίση των 80 Mbps, και οι οποίες αναβαθμίζονται σε ταχύτητα
Η νέα (ή αναβαθμιζόμενη) επιχορηγούμενη σύνδεση μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Υπηρεσιών. Tόσο η πρότερη κατάσταση της σύνδεσης, όσο και η ταχύτητα καθόδου, θα
τεκμηριώνονται με υπεύθυνη δήλωση του Συνδρομητή και βεβαίωση του Παρόχου (Προσάρτημα Β1).

Ενότητα 3 – Ροή Διαδικασίας
Προετοιμασία
Οι ενδιαφερόμενοι Πάροχοι υποβάλλουν «Αίτηση Εγγραφής Παρόχου» (Παράρτημα Α) συνοδευόμενη
από το Έγγραφο Πιστοποίησης νόμιμου εκπροσώπου Παρόχου (Προσάρτημα Α1), τη Γραπτή Δήλωση
για τον έλεγχο σώρευσης του Κανονισμού Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Minimis (Προσάρτημα
Α2), την Υπεύθυνη Δήλωση για Χορήγηση Κρατικής Ενίσχυσης (Προσάρτημα Α3), και τον κατάλογο των
προτεινόμενων Προγραμμάτων Υπηρεσιών (Προσάρτημα Α4). Τα προτεινόμενα Προγράμματα
Υπηρεσιών ελέγχονται (τεκμηριώνονται) από το ΤΗΕ και στη συνέχεια εντάσσονται στη Δράση
προκειμένου να μπορούν να διατεθούν από τους Παρόχους προς τους Συνδρομητές. Η «Αίτηση
Εγγραφής Παρόχου» μπορεί να υποβληθεί από την ανακοίνωση της έναρξης της Δράσης και μέχρι
την 30η Ιουνίου 2019. Οι Πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν στο ΤΗΕ και συμπληρωματικούς
καταλόγους προτεινόμενων Προγραμμάτων Υπηρεσιών ή/και να ζητούν την κατάργηση προγραμμάτων
που έχουν ήδη εγκριθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

1

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/F94D2272F43F2AA1C2257C8A0029CA2E/$file/%CE%94
%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97.pdf
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Επιλογή Επιχορηγούμενου Προγράμματος Υπηρεσιών και Αγορά
Κάθε δυνητικός Συνδρομητής μπορεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία με την οποία μπορεί να
επωφεληθεί από την επιχορήγηση μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης (https://superfast.cut.ac.cy ),
όπου περιέχονται και οι σύνδεσμοι προς τις ιστοσελίδες των Παρόχων στις οποίες παρουσιάζονται όλα
τα στοιχεία που αφορούν στα επιχορηγούμενα Προγράμματα. Στη συνέχεια, ο εν λόγω Συνδρομητής
θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πάροχο της επιθυμίας του προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
διαθεσιμότητα του επιλεχθέντος Προγράμματος στην ταχυδρομική του διεύθυνση. Ακολούθως και
εφόσον το επιθυμεί, ο δυνητικός Συνδρομητής προβαίνει σε αίτημα αγοράς της υπηρεσίας από τον
επιλεχθέντα Πάροχο.
Αφού υποβληθεί το αίτημα από το δυνητικό Συνδρομητή, ο Πάροχος συμπληρώνει στο Πληροφοριακό
Σύστημα της Δράσης τα στοιχεία του Συνδρομητή, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης για χορήγηση
Δελτίου Επιχορήγησης για λογαριασμό του Συνδρομητή. Η έκδοση του Δελτίου Επιχορήγησης, αφού
ελεγχθεί ότι ο εν λόγω Συνδρομητής δεν έχει εγκριθεί ξανά στο παρελθόν, ολοκληρώνεται και
διαβιβάζεται στον αιτούντα Πάροχο. Αιτήσεις Δελτίου Επιχορήγησης υποβάλλονται και εγκρίνονται
έως την 31η Οκτωβρίου 2019. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της σύνδεσης
(ενδεικτικά, για λόγους υπαναχώρησης Συνδρομητή, τεχνικής αδυναμίας υλοποίησης, αδυναμίας
πρόσβασης στο χώρο του Συνδρομητή κλπ), ο Πάροχος υποχρεούται να διαγράψει το Δελτίο
Επιχορήγησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του για τη μη εγκατάσταση της
σύνδεσης.

Επιβεβαίωση Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Η «Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Έναρξη Λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών»
(Προσάρτημα Β1) θα εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα με τα πεδία συμπληρωμένα, βάσει
των στοιχείων της αίτησης για χορήγηση Δελτίου Επιχορήγησης. Με την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης και λειτουργίας της Επιχορηγούμενης Σύνδεσης, οι Συνδρομητές συμπληρώνουν,
υπογράφουν και παραδίδουν την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση στον Πάροχο. Ο Πάροχος, αφού
επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων, με σχετική υπογραφή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα το υπογεγραμμένο έγγραφο (σκαναρισμένο) εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε ενεργοποίηση της σύνδεσης. Τα Δελτία Επιχορήγησης, για τα
οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από
την έκδοσή τους ή έως την 30η Νοεμβρίου 2019, ακυρώνονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία περαιτέρω
ενημέρωση του Παρόχου ή του Συνδρομητή.

Αιτήματα Πληρωμής και Εκκαθάρισης
Μία φορά ανά τρίμηνο υποβάλλεται στο ΤΗΕ, από τον κάθε Πάροχο, αίτημα πληρωμής που
περιλαμβάνει το συνολικό αιτούμενο ποσό για τα Δελτία Επιχορήγησης που ήταν ενεργά κατά το
προηγούμενο τρίμηνο. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτημάτων πληρωμής είναι η 10η
Απριλίου 2019, 10η Ιουλίου 2019, και η 10η Οκτωβρίου 2019.
Το τέταρτο και τελευταίο αίτημα πληρωμής υποβάλλεται το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου 2019
και περιλαμβάνει το συνολικό αιτούμενο ποσό για τα Δελτία Επιχορήγησης που ήταν ενεργά κατά την
περίοδο που προηγήθηκε (και δεν έχουν πληρωθεί) έως τη λήξη των δώδεκα (12) μηνών κάθε
επιχορηγούμενης σύνδεσης.
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Τέλος, οι Πάροχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αιτήματα εκκαθάρισης καθ’ όλη τη διάρκεια της
Δράσης και έως την 30η Νοεμβρίου 2020 με το συνολικό ποσό προς επιστροφή από τα Δελτία
Επιχορήγησης που διακόπηκαν από τους Συνδρομητές πριν από την παρέλευση 12 μηνών από την
ενεργοποίηση τους.
Στο Προσάρτημα Β2 παρουσιάζονται παραδείγματα αιτημάτων πληρωμής και εκκαθάρισης.
Κάθε αίτημα πληρωμής ή εκκαθάρισης συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο επεξεργάσιμης μορφής
(φύλλο εργασίας), όπου αναφέρονται ανά Συνδρομητή οι ακόλουθες πληροφορίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μοναδικός αριθμός Δελτίου Επιχορήγησης
Κωδικός εγκεκριμένου Προγράμματος Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης επιχορηγούμενης περιόδου
Ημερομηνία λήξης επιχορηγούμενης περιόδου
Αιτούμενο επιχορηγούμενο ποσό που εντάσσεται στην αίτηση πληρωμής 2
Επιχορηγούμενο ποσό που έχει ήδη πληρωθεί
Συνολικό ποσό που αναμένεται να καλύψει η επιχορήγηση
Ποσό προς επιστροφή λόγω διακοπής / τερματισμού της επιχορηγούμενης σύνδεσης.

Για τον έλεγχο κάθε αιτήματος πληρωμής ή εκκαθάρισης, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από
το ΤΗΕ δύναται να μεταβεί σε χώρο του Παρόχου, όπου θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία
(σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) που θα τεκμηριώνουν το κάθε αίτημα, περιλαμβανομένων των
ακόλουθων:
α. Λογαριασμοί των Συνδρομητών
β. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή άλλο έγγραφο (ημερομηνίας μεταγενέστερης από την
ενεργοποίηση της Δράσης) που θα αποδεικνύει την παροχή εγκεκριμένου Προγράμματος
Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή στη δηλωθείσα διεύθυνση
γ. Υπογεγραμμένη «Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Έναρξη Λειτουργίας
Προγράμματος Υπηρεσιών»
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανόν να πραγματοποιηθούν επικοινωνίες με τους Συνδρομητές
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η σύνδεση καλύπτει τις προδιαγραφές της Δράσης
(περιλαμβανομένου και του ελέγχου ταχύτητας) και ότι τα στοιχεία των λογαριασμών είναι ακριβή και
ορθά.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ταχύτητα που αναγράφεται στην «Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού
Προσώπου για Έναρξη Λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών» υστερεί των ορίων που τίθενται στο
άρθρο 7 του Κανονισμού ΚΔΠ 72/2017, για μεγαλύτερο του 5% του ελεγχόμενου δείγματος (για τον
συγκεκριμένο Πάροχο), το ΤΗΕ θα ακολουθήσει τη Διαδικασία Κλιμάκωσης που περιγράφεται στην
Ενότητα 4.
Οι Πάροχοι είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι όλα τα αιτήματα πληρωμής ή εκκαθάρισης
περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο δαπάνες που αφορούν εγκεκριμένα Προγράμματα Υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται ρητά ότι οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στην παροχή της υπηρεσίας, πέραν του
μηνιαίου κόστους του εγκεκριμένου Προγράμματος Υπηρεσιών (ενδεικτικά, δαπάνη εγκατάστασης,
σύνδεσης, αποσύνδεσης, χρήσης/ομιλίας, συμπληρωματικών ή κατ’ επιλογή υπηρεσιών κλπ), δεν

2

Υπολογιζόμενο ως γινόμενο των μηνών λειτουργίας της σύνδεσης (που δεν έχει πληρωθεί προηγουμένως)
και του μηνιαίου ποσού επιχορήγησης
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είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι Πάροχοι θα πρέπει να επικοινωνούν
με το ΤΗΕ πριν από την υποβολή αιτήματος πληρωμής.
Η ως άνω διαδικασία αποτυπώνεται (ενδεικτικά) στο ακόλουθο διάγραμμα ροής:

Ροή εργασιών της δράσης
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος

Αίτηση Εγγραφής Παροχέα και
κατάλογος Προτεινόμενων
Προγραμμάτων

Επίσκεψη ιστοσελίδας
Δράσης για ενημέρωση

Αίτηση αγοράς
προγράμματος

Αίτημα Πληρωμής και
Εκκαθάρισης

Επιβεβαίωση
ολοκλήρωσης

Επιλογή επιδοτούμενου προγράμματος
και αγορά

Προετοιμασία

Τελικός Χρήστης

ΤΗΕ

Έγκριση / Απόρριψη
Συμμετοχής και
Επιδοτούμενων
Προγραμμάτων

Έλεγχος διαθεσιμότητας στην
ταχυδρομική διεύθυνση του
Τελικού Χρήστη

Αίτηση επιχορήγησης
προγράμματος (Πληροφοριακό
Σύστημα)

Έκδοση αριθμού δελτίου
επιχορήγησης (Πληροφοριακό
Σύστημα)

Τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο

Ενημέρωση ολοκλήρωσης
(Πληροφοριακό Σύστημα)
με ανάρτηση υπογεγραμμένης
δήλωσης ολοκλήρωσης από
Δικαιούχο και βεβαίωσης από
Παροχέα

Αίτημα πληρωμής (με το σύνολο
των αιτούμενων ποσών του x
τριμήνου)

Έλεγχος ολοκλήρωσης

Έλεγχος αιτήματος /
διόρθωση

Απόφαση πληρωμής
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Ενότητα 4 - Διαδικασία Κλιμάκωσης Ζητήματος
Η ακόλουθη διαδικασία θα ακολουθείται εάν προκύψουν ζητήματα με τους Παρόχους σε σχέση με τα
ακόλουθα θέματα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
1. εάν για κάποιον Πάροχο διαπιστωθεί επανειλημμένη μη συμμόρφωση με τις
προθεσμίες που τίθενται στον παρόντα Οδηγό της Δράσης
2. εάν υπάρξει υποψία εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ των Παρόχων
3. εάν υπάρξει υποψία ή καταγγελία για ενέργειες ή πρακτικές που αποσκοπούν στην
παραπλάνηση του ΤΗΕ ή των Συνδρομητών
4. εάν διαπιστωθεί υστέρηση της ταχύτητας για αξιοσημείωτο ποσοστό του ελεγχόμενου
δείγματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Αιτήματα Πληρωμής και
Εκκαθάρισης» της Ενότητας 3.
Στο πλαίσιο σχετικής διερεύνησης, το ΤΗΕ θα επικοινωνήσει εγγράφως με τον Πάροχο ζητώντας
διευκρινίσεις για το ζήτημα. Οι διευκρινίσεις θα πρέπει να παρασχεθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών. Έπειτα από τη λήψη των διευκρινίσεων, από τον Πάροχο, είναι πιθανόν να ζητηθεί από τον
Πάροχο να παραστεί και σε συνάντηση με το ΤΗΕ προκειμένου να συζητηθεί το όλο θέμα και οι
διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν. Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης, και με ρητή επιφύλαξη για
κάθε νόμιμο δικαίωμα ή μέσο που μπορεί να ασκηθεί, το ΤΗΕ μπορεί να πραγματοποιήσει κάποια από
τις ακόλουθες ενέργειες:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

να μην κάνει τίποτα (το ζήτημα μπαίνει στο αρχείο),
να εκδώσει δεσμευτικές οδηγίες προς τον εν λόγω Πάροχο,
να εκδώσει δεσμευτικές οδηγίες προς το σύνολο των Πάροχων,
να επικαιροποιήσει το σχεδιασμό της Δράσης,
να εφαρμόσει ειδικές διαδικασίες για τον εν λόγω Πάροχο όπως αυξημένη συχνότητα ή
δείγμα ελέγχων,
στ. να προβεί στην από-εγγραφή του εν λόγω Πάροχου από τη Δράση και να διακόψει
περαιτέρω πληρωμές
ζ. να προβεί σε ανάκληση των πληρωμών προς τον εν λόγω Πάροχο και σε επιπλέον
διοικητικές ενέργειες κατά την κρίση του (όπως η άσκηση νομικών μέσων κατά του εν λόγω
Παρόχου).
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Προσάρτημα Β1: Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου για
Έναρξη Λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών
Προς: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------ΘΕΜΑ: Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου για Έναρξη Λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών
Στοιχεία Φυσικού Προσώπου :
Επώνυμο Φυσικού Προσώπου
Όνομα Φυσικού Προσώπου
Αριθμός ταυτοποιητικού στοιχείου Φυσικού Προσώπου (ταυτότητα ή διαβατήριο)
Μοναδικός Αριθμός Δελτίου Επιχορήγησης
Στοιχεία Σύνδεσης:
Ταχυδρομική Διεύθυνση λειτουργίας
Κωδικός Εγκεκριμένου Προγράμματος
Ονομασία Εγκεκριμένου Προγράμματος
Επιχορηγούμενο ποσό ανά μήνα, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών
Μέγιστο συνολικό επιχορηγούμενο ποσό
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
1 Επιθυμώ να επωφεληθώ από τη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)», μέσω της οποίας επιχορηγείται μέρος του
μηνιαίου κόστους νέας (ή αναβαθμισμένης σε ταχύτητα) υπηρεσίας υπέρ υψηλής ταχύτητας (≥100Mbps),
για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
2 Δεν έχω επωφεληθεί στο παρελθόν από την ως άνω Δράση
3 Βεβαιώνω ότι η παραπάνω σύνδεση είναι (συμπληρώστε ανάλογα):
3.1 Νέα σύνδεση
3.2 Αναβαθμισμένη σύνδεση η οποία υφίστατο στην ανωτέρω διεύθυνση και της οποίας η
ονομαστική ταχύτητα καθόδου, σε σχέση με την πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν μικρότερη ή ίση
των 80 Mbps
4 Αποδέχομαι την παραπάνω σύνδεση ως ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική.
5 Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διακοπής της ως άνω σύνδεσης για οποιοδήποτε λόγο, η επιχορήγηση θα
περιορισθεί αποκλειστικά στο διάστημα λειτουργίας της.
6 Βεβαιώνω ότι από τις σχετικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, προκύπτει ότι η ταχύτητα καθόδου της
παραπάνω σύνδεσης ανέρχεται σε[… …..] Mbps.
7 Αποδέχομαι κάθε έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από το ΤΗΕ στην επιχορηγούμενη σύνδεση,
προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων της παρούσας δήλωσης, περιλαμβανομένου και
επανάληψης του ελέγχου της ταχύτητας. Για το σκοπό αυτό συναινώ για την πρόσβαση του ΤΗΕ, στο
σύνολο των στοιχείων της παρούσας δήλωσης, της σχετικής σύμβασης καθώς και ηλεκτρονικών
αντιγράφων των λογαριασμών που θα εκδοθούν και αφορούν την Επιχορηγούμενη Σύνδεση.
8 Συναινώ στη διατήρηση από το ΤΗΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη Δράση, δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της Δράσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΑ
ΘΕΜΑ: Βεβαίωση στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης Φυσικού Προσώπου στη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (≥100MBPS)»
Όνομα Παροχέα:
Στοιχεία Εκπροσώπου Παροχέα:
Επώνυμο:
Όνομα :
Υπευθύνως δηλώνω ότι βεβαιώνω της ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων στο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ
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Προσάρτημα Β2: Παραδείγματα Αιτημάτων Πληρωμής και
Εκκαθάρισης
Προκειμένου να είναι σαφής η διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής και εκκαθάριση παρατίθενται στη
συνέχεια ενδεικτικά παραδείγματα που πρέπει να υποβληθούν από τον Πάροχο σε σχέση με την
επιχορήγηση τριών (3) Δελτίων Επιχορήγησης.
Έστω ότι ο Πάροχος διαθέτει δύο Προγράμματα ως ακολούθως:
Όνομα προγράμματος
Κωδικός
προγράμματος
Τηλεφωνία & Ίντερνετ 100
7
Τηλεφωνία - Ίντερνετ 150 & Τηλεόραση Extra Pack
8

Μηνιαίο Ποσό
Επιχορήγησης
25.59
30

Έστω επίσης ότι τρείς Συνδρομητές επιχορηγούνται:






Ο πρώτος (Μοναδικός Αριθμός Δελτίου Επιχορήγησης = 150) ενεργοποιείται στο Πρόγραμμα
Τηλεφωνία & Ίντερνετ 100 (κωδικός προγράμματος 7) στις 17/1/2019 και διακόπτει τη
σύνδεσή του στις 22/12/2019.
Ο δεύτερος (Μοναδικός Αριθμός Δελτίου Επιχορήγησης = 155) ενεργοποιείται στο Πρόγραμμα
Τηλεφωνία - Ίντερνετ 150 & Τηλεόραση Extra Pack (κωδικός προγράμματος 8) στις 09/05/2019
και διακόπτει τη σύνδεσή του στις 18/09/2019.
Ο τρίτος (Μοναδικός Αριθμός Δελτίου Επιχορήγησης = 178) ενεργοποιείται στο Πρόγραμμα
Τηλεφωνία & Ίντερνετ 100 (κωδικός προγράμματος 7) στις 17/08/2019 και διατηρεί τη
σύνδεσή του και μετά το πέρας των 12 μηνών της επιχορήγησης (δηλαδή την 16/08/2020).

Τα αιτήματα πληρωμής και το αίτημα εκκαθάρισης που πρέπει να υποβληθούν έχουν ως εξής:

Μοναδικός
αριθμός
Δελτίου
Επιχορήγησης

150

Μοναδικός
αριθμός
Δελτίου
Επιχορήγησης

150
155

Πρώτο αίτημα πληρωμής (υποβολή 10/04/2019)
Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Κωδικός
επιχορηγούμενης
επιχορηγούμενης
εγκεκριμένου
περιόδου που
περιόδου που
Προγράμματος
εντάσσεται στην
εντάσσεται στην
αίτηση πληρωμής
αίτηση πληρωμής
17/01/2019

31/03/2019

7

Δεύτερο αίτημα πληρωμής (υποβολή 10/07/2019)
Ημερομηνία
Ημερομηνία λήξης
Κωδικός
έναρξης
επιχορηγούμενης
εγκεκριμένου
επιχορηγούμενης
περιόδου που
Προγράμματος
περιόδου που
εντάσσεται στην
εντάσσεται στην
αίτηση πληρωμής
αίτηση πληρωμής
01/04/2019
09/05/2019

30/06/2019
30/06/2019

Συνολικό
επιχορηγούμενο
ποσό που
εντάσσεται στην
αίτηση πληρωμής

63.56

Συνολικό
επιχορηγούμενο
ποσό που
εντάσσεται στην
αίτηση πληρωμής

7
8

76.77
52.26
10
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Μοναδικός
αριθμός
Δελτίου
Επιχορήγησης

150
155
178

Μοναδικός
αριθμός
Δελτίου
Επιχορήγησης

150
178

Μοναδικός
αριθμός
Δελτίου
Επιχορήγησης

150

Τρίτο αίτημα πληρωμής (υποβολή 10/10/2019)
Ημερομηνία
Ημερομηνία λήξης Κωδικός
έναρξης
επιχορηγούμενης
εγκεκριμένου
επιχορηγούμενης
περιόδου που
Προγράμματος
περιόδου που
εντάσσεται στην
εντάσσεται στην
αίτηση πληρωμής
αίτηση πληρωμής
01/07/2019
01/07/2019
17/08/2019

7
8
7

76.77
77.42
37.67

Τέταρτο αίτημα πληρωμής (υποβολή 30/11/2019)
Ημερομηνία
Ημερομηνία λήξης Κωδικός
έναρξης
επιχορηγούμενης
εγκεκριμένου
επιχορηγούμενης
περιόδου που
Προγράμματος
περιόδου που
εντάσσεται στην
εντάσσεται στην
αίτηση πληρωμής
αίτηση πληρωμής

Συνολικό
επιχορηγούμενο
ποσό που εντάσσεται
στην αίτηση
πληρωμής

01/10/2019
01/10/2019

30/09/2019
18/09/2019
30/09/2019

Συνολικό
επιχορηγούμενο
ποσό που εντάσσεται
στην αίτηση
πληρωμής

16/01/2020
16/08/2020

7
7

89.98
269.10

Εκκαθάριση αιτημάτων πληρωμής (υποβολή 10/01/2020)
Ημερομηνία
Ημερομηνία λήξης Κωδικός
Συνολικό
έναρξης
επιχορηγούμενης
εγκεκριμένου
επιχορηγούμενο
επιχορηγούμενης
περιόδου που
Προγράμματος ποσό που εντάσσεται
περιόδου που
εντάσσεται στην
στην αίτηση
εντάσσεται στην
αίτηση πληρωμής
πληρωμής
αίτηση πληρωμής
01/10/2019

22/12/2019
(αντί 16/01/2020)

7

-20.64

11
GK-NI-11 18-08 Παράρτημα Β

