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Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης 

κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 71 του ν. 4413/2016 (Α’ 148) «Ανάθεση και 

εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - εναρμόνηση με 
την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της26ης Φεβρουαρίου 2014 σχε-
τικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 4 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

4. Το π.δ. 109/14 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α'/208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄/210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την ανάγκη να δοθεί επαρκής χρόνος για την κατα-
γραφή όλων των σημείων εκπομπής ραδιοφωνίας fm 
καθώς και εκείνων των σημείων τα οποία οι ενδιαφερό-
μενοι κρίνουν απαραίτητα για την πλήρη κάλυψη των 
περιοχών στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 
2 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261), όπως ισχύει, προθεσμία 
για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των 
ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η προβλεπόμενη 
από τη διάταξη του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ Α’ 120) , όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή 
δήλωσης για την χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτε-
ρεύουσας θέσης εκπομπής, όπως παρατάθηκαν από τη 
διάταξη του άρθρου 71 του ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148), 
παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣ   

 I 

 Αριθ..834 (2)
Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μό-

νιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών 

της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθ-

μούς ελεύθερης λήψης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έρ-
γων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 
4, παρ. 2, περ. κ, 12, εδ. μστ΄ και 75, παρ. 6, όπως ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

3) Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δή-
μων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 
279 αυτού.

4) Του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» και ιδίως 
το άρθρο 31, όπως ισχύει.

5) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6) Του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄/50/1997) «Προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα», όπως ισχύει.

7) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

8) Του π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/5.11.2016) «Αποδοχή 
Παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

9) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

10) Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.04.2005), όπως ισχύει.

11) Του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 
όπως ισχύει.

12) Του π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

13) Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη 
για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Α) Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΎ-
ΜΕΝΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙ-
ΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα 
κάτωθι άρθρα της παρούσας.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ-
ΒΑΣΗ ΤΩΝ MΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣ-
ΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ» αφο-
ρά στη δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων 
των περιοχών του παραρτήματος II της παρούσας στους 
ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

2. Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών 
του Παραρτήματος ΙI της παρούσας έχουν τη δυνατότη-
τα να αιτηθούν και να αποκτήσουν δωρεάν δορυφορική 
πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 
ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Βασικός στόχος της δράσης είναι η παροχή ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ραγδαία εξελισ-
σόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στους δι-
καιούχους πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών της 
Ελληνικής Επικράτειας.

2. Μέσω της δράσης επιτυγχάνεται:
• Η ουσιαστική τεχνολογική ενίσχυση της Περιφέρει-

ας και των πολιτών που ζουν μόνιμα και δραστηριο-
ποιούνται σε αυτήν, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμε-
θόριες περιοχές της χώρας και στον μόνιμο πληθυσμό 
τους.

• Η μείωση του ψηφιακού και τεχνολογικού χάσματος 
μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών 
τμημάτων αυτής.

• Η εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρο-
νες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες.

• Η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην επικοινωνία 
και στη πληροφόρηση, μέσω της αξιόπιστης και ποιοτι-
κής τους πρόσβασης σε πληθώρα προγραμμάτων ελλη-
νικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης.

Άρθρο 3
Φορείς της Δράσης και Αρμοδιότητες

1. Οι Φορείς της δράσης είναι οι ακόλουθοι:
α) Φορέας πρότασης της δράσης είναι η Γενική Γραμ-

ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης.

β) Φορείς υλοποίησης της δράσης είναι η Γενική Γραμ-
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και 
οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

γ) Φορέας συνδρομής της ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην 
υλοποίηση της δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

δ) Φορέας ελέγχου και εποπτείας της δράσης είναι το 
Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ).

ε) Φορέας χρηματοδότησης της δράσης είναι κατά 
αρχήν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

2. Οι αρμοδιότητες των φορέων της δράσης είναι οι 
ακόλουθοι:

α) Η ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως φορέας πρότασης και 
υλοποίησης της δράσης:

- Παρέχει στους λοιπούς φορείς υλοποίησης και 
συνδρομής της δράσης τις αναγκαίες πληροφορίες 
που έχει στη διάθεσή της για την επιτυχή εκτέλεση 
της δράσης.
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- Χορηγεί κάθε απαραίτητη πληροφορία και διευκό-
λυνση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ως φορέα συνδρομής στην υλοποί-
ηση της δράσης για την οποία η αρχή θα συστήσει ομά-
δες εργασίας ή/και θα απευθυνθεί με ανάθεση έργου σε 
εξωτερικό συνεργάτη.

- Χορηγεί στους λοιπούς φορείς υλοποίησης και συν-
δρομής της δράσης τις απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδο-
τήσεις και διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση 
της δράσης.

- Προβαίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερι-
κών (ΥΠ.ΕΣ.), στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, 
με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και 
την πλήρη ενημέρωση των παρόχων και των δικαιούχων 
πολιτών.

- Συντάσσει τον οδηγό υλοποίησης της δράσης.
- Παρακολουθεί τη δράση κατά τη διάρκεια της υλο-

ποίησής της και μετά το πέρας αυτής, με στόχο την ομα-
λή και σύννομη υλοποίησή της.

- Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δια-
σφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης.

- Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα 
της δράσης μετά τη λήξη της.

β) Οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές 
του παραρτήματος ΙΙ, ως φορείς υλοποίησης της δράσης:

- Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των δικαιούχων 
πολιτών, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας και του οδηγού υλοποίη-
σης της δράσης που θα εκδοθεί.

- Εκδίδουν τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για την 
υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση.

- Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς 
σχετικά με την πορεία υλοποίησης της δράσης και συ-
νεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων 
που ενδέχεται να προκύψουν.

γ) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής της ΓΓΤΤ του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης στην υλοποίηση της δράσης και ως φορέας 
χρηματοδότησης της δράσης:

- Συστήνει ομάδες εργασίας ή/και αναθέτει, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικό συνεργάτη, την 
παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής από τους 
παρόχους, τον έλεγχο, και την πιστοποίηση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους σύμ-
φωνα με τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παρούσας και του οδηγού υλοποίησης της δράσης 
που θα εκδοθεί.

- Είναι υπεύθυνη για τη λογιστική εκκαθάριση και την 
πληρωμή των παρόχων της επιλογής των δικαιούχων.

δ) τo Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), ως φορέας ελέγ-
χου και εποπτείας της δράσης:

- Ενημερώνει επαρκώς τους αρμόδιους Δήμους σχε-
τικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, 
τους επιμέρους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τις 
λεπτομέρειες που τη διέπουν.

- Παρέχει στους αρμόδιους Δήμους κάθε απαραίτητη, 
σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, 
πληροφορία και προβαίνει στις αναγκαίες για την ορθή 
εφαρμογή της υποδείξεις.

- Προβαίνει, σε συνεργασία με τη ΓΓΤΤ του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, 
με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό 
και την πλήρη ενημέρωση των παρόχων και των δι-
καιούχων πολιτών.

- Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών 
ελέγχων κατά την υλοποίηση της δράσης αλλά και μετά 
το πέρας αυτής, τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαι-
ούχων από τους αρμόδιους Δήμους.

- Συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς 
για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να πα-
ρουσιαστούν κατά την υλοποίηση της δράσης και μετά 
τη λήξη αυτής.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των 
περιοχών του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

2. Επισημαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της 
δράσης πραγματοποιείται, λόγω της φύσης και των ιδι-
αιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν, ανά οικογένεια -
νοικοκυριό και όχι ανά δικαιούχο - μόνιμο κάτοικο.

3. Τα νοικοκυριά που αποκτούν τις υπηρεσίες της 
δράσης μπορεί να είναι είτε μονοπρόσωπα, εάν αποτε-
λούνται από ένα μόνο άτομο, είτε πολυπρόσωπα, εάν 
αποτελούνται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν 
στην ίδια κατοικία.

4. Ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων πολιτών και 
των δικαιούχων οικογενειών - νοικοκυριών της δράσης 
παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα ΙΙ, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 5
Πάροχοι

1. Πάροχοι των υπηρεσιών της δράσης είναι οι ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δορυφορικής 
τηλεόρασης. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
τους στη δράση είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους δικαι-
ούχους πολίτες υπηρεσίες δορυφορικής πρόσβασης 
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης 
λήψης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ελάχιστες προ-
διαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παρούσας.

2. Οι πάροχοι οφείλουν να διαθέτουν όλες τις προβλε-
πόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/και εγκρί-
σεις για τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και τη σύννομη 
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών του άρθρου 7.

Άρθρο 6
Δημόσια Επιχορήγηση

1. Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με τη 
μέθοδο της δημόσιας επιχορήγησης.

2. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών του παραρτήμα-
τος ΙΙ, εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι της δράσης, 
δύνανται να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης 
για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης.
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3. Η δημόσια επιχορήγηση:
• Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν 

εικοσιτέσσερα ευρώ (124,00 €) ανά δικαιούχο, συμπερι-
λαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

• Χορηγείται εφάπαξ.
• Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
• Παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης - ενεργοποίησης 

ενός μόνο πακέτου υπηρεσιών της δράσης.
4. Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει υποχρεωτικά το 

κόστος:
• Χορήγησης του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφο-

ρικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα 
πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του 
εξοπλισμού εξαρτήματα).

• Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφο-
ρικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.

• Παροχής διετούς (2) εγγύησης για τον δορυφορικό 
εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφο-
ρική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.).

• Παροχής εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάστα-
ση του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία 
του δικαιούχου.

Άρθρο 7
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

1. Οι πάροχοι, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολι-
τικής, δύνανται να διαμορφώσουν πακέτα υπηρεσιών 
που απευθύνονται στους δικαιούχους της δράσης και 
εκπληρώνουν τους σκοπούς της.

2. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των παρόχων πρέ-
πει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τις 
ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων 
υπηρεσιών):

• Χορήγηση του δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφο-
ρικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα 
πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του 
εξοπλισμού εξαρτήματα).

• Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του δορυφορι-
κού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του δικαιούχου.

• Παροχή διετούς (2) εγγύησης για τον δορυφορικό 
εξοπλισμό (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφο-
ρική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο κ.α.).

• Παροχή εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση 
του δορυφορικού εξοπλισμού στην μόνιμη κατοικία του 
δικαιούχου.

• Δωρεάν (χωρίς την καταβολή συνδρομής) πρόσβαση 
των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεο-
πτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας 
που μεταδίδονται από τη δορυφορική πλατφόρμα των 
παρόχων.

• Δωρεάν (χωρίς την καταβολή συνδρομής) πρόσβαση 
των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλε-
οπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και περιφερειακής 
εμβέλειας που μεταδίδονται από τη δορυφορική πλατ-
φόρμα των παρόχων.

3. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των παρόχων, 
πέραν των ως άνω ελάχιστων υπηρεσιών, δύνανται να 
περιέχουν, κατόπιν συμφωνίας των δικαιούχων και επι-
πρόσθετες δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμέ-

νου χρηματικού αντιτίμου υπηρεσίες, όπως οι κάτωθι 
ενδεικτικά αναφερόμενες:

• Πρόσβαση σε επί πλέον προγράμματα ελληνικών, 
ευρωπαϊκών ή/και διεθνών τηλεοπτικών σταθμών ελεύ-
θερης λήψης ή/και συνδρομητικών.

• Πρόσβαση σε προγράμματα ελληνικών, ευρωπαϊκών 
ή/και διεθνών ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης 
ή/και συνδρομητικών.

• Παροχή υπηρεσιών «Replay TV».
• Παροχή υπηρεσιών «Video On Demand».
4. Οι επιμέρους όροι και οι προϋποθέσεις των παρε-

χόμενων υπηρεσιών της δράσης, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική με αυτές λεπτομέρεια, καθορίζονται στον Οδηγό 
Υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Άρθρο 8
Προϋπολογισμός

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομή-
ντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.975.000 €) και χρηματοδο-
τείται κατά αρχήν στο σύνολό του σύμφωνα με το άρθρο 
75, παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνονται το κόστος της παρεχόμενης προς τις 
δικαιούχους οικογένειες - νοικοκυριά δημόσιας επιχορή-
γησης και ο ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Άρθρο 9
Χρόνοι υλοποίησης της δράσης

Προθεσμία υπαγωγής στη δράση: Οι δικαιούχοι μπο-
ρούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης 
για την απόκτηση - ενεργοποίηση των υπηρεσιών της 
δράσης μέχρι και την 31η/10/2017.

Β) Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 92/24-11-2016 (ΦΕΚ 
Β΄ 3817/28.11.2016) κοινής υπουργικής απόφασης με 
θέμα: «Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των 
μειονοτικών πληθυσμών της Θράκης στους ελληνικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Α) Πιστοποίηση των δικαιούχων
1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών του παραρτήμα-

τος ΙΙ δύνανται να υπαχθούν στη δράση μόνο εφόσον 
πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής.

2. Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης πραγ-
ματοποιείται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες των 
Δήμων, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές του πα-
ραρτήματος ΙΙ.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των 
ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δράσης 
είναι η απόδειξη της μόνιμης πραγματικής εγκατάστασής 
τους σε ορισμένη περιοχή - οικισμό του παραρτήματος 
ΙΙ της παρούσας.

4. Η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων 
της δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, 
κατόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία 
σχετικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσής του για τη χορή-
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γηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και ολοκληρώνεται 
με την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης και τη χορήγησή 
της στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο πολίτη.

5. Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων 
της δράσης και οι επιμέρους λεπτομέρειές της καθορίζο-
νται στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Β) Χρήση της δημόσιας επιχορήγησης.
1. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως 

δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δη-
μόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση - ενεργοποίηση 
των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/10/2017.

2. Η χρήση της δημόσιας επιχορήγησης πραγματο-
ποιείται στα κατά τόπους καταστήματα των παρόχων. 
Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον πάροχο της προ-
τίμησής του.

3. Η ομαλή υλοποίηση της δράσης και η απρόσκοπτη 
λειτουργία της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχο-
ρήγησης διασφαλίζεται από το πληροφοριακό σύστημα 
της δράσης.

4. Κατά τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης, ο δι-
καιούχος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να κοινοποιήσει 
στον πάροχο της επιλογής του, τον Αριθμό Φορολογι-
κού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και τον αριθμό της παροχής 
ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του. 
Βάσει των παραπάνω στοιχείων οι πάροχοι ελέγχουν εάν 
ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του έχουν ήδη υπαχθεί 
στη δράση.

5. Εφόσον ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του δεν 
έχουν υπαχθεί στη δράση, η διαδικασία χρήσης της δη-
μόσιας επιχορήγησης προχωρά κανονικά. Ο δικαιούχος 
επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του και 
συνάπτει με τον πάροχο την οικεία σύμβαση.

6. Η παραγγελία του δικαιούχου ολοκληρώνεται με 
την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και την 
ενεργοποίηση των λοιπών υπηρεσιών της δράσης στη 
διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.

7. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας του δικαιούχου και 
η παροχή των υπηρεσιών της δράσης αποδεικνύονται 
από τη βεβαίωση εγκατάστασης και θέσης σε λειτουρ-
γία του δορυφορικού εξοπλισμού, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά από τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημέ-
νο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου.

8. Η ακριβής διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορή-
γησης και οι επιμέρους λεπτομέρειές της καθορίζονται 
στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Γ) Πληρωμή των παρόχων
1. Οι πληρωμές των παρόχων διενεργούνται κατά 

αρχήν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των 
πληρωμών στους παρόχους είναι ο έλεγχος των δικαι-
ολογητικών πληρωμής και η πιστοποίηση της παροχής 
των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους πολίτες.

3. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής 
εξετάζεται εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν 
στους δικαιούχους πολίτες σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της παρούσας καθώς και του οδηγού 
υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

4. Η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου 
των δικαιολογητικών πληρωμής, διασφαλίζεται από το 
πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

5. Η ακριβής διαδικασία πληρωμής, οι επιμέρους χρό-
νοι της καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
καθώς και κάθε σχετική με αυτήν λεπτομέρεια καθορίζο-
νται στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι υπηρεσίες της δράσης προορίζονται αποκλειστι-

κά και μόνο για οικιακούς χρήστες.
2. Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και 

η παροχή των λοιπών υπηρεσιών της δράσης πραγ-
ματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση 
της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, όπως 
αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και 
εξατομικεύεται από τον μοναδικό αριθμό της παροχής 
ηλεκτροδότησής της.

3. Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του δορυ-
φορικού εξοπλισμού διενεργούνται αποκλειστικά και 
μόνο από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς εγκατά-
στασης των παρόχων. Ο δορυφορικός εξοπλισμός δεν 
δύναται να περιέλθει στην κατοχή των δικαιούχων πριν 
την εγκατάστασή του στην κύρια και μόνιμη κατοικία 
τους.

4. Οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν επαρκώς 
τους δικαιούχους σχετικά με τις προδιαγραφές και τα 
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών της 
δράσης καθώς και να τους πληροφορούν πλήρως για 
τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής 
τους.

5. Οι προσφορές των παρόχων πρέπει να είναι ανα-
λυτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και το κόστος 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τιμή των διαθέσιμων 
προσφορών θα πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της 
αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν στην 
κατοχή τους τον επιχορηγούμενο δορυφορικό εξοπλι-
σμό για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
εγκατάστασής του.

7. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τη δο-
ρυφορική τους σύνδεση για τουλάχιστον ένα (1) έτος 
από την ημερομηνία ενεργοποίησής της.

8. Σε περίπτωση που οι Φορείς της δράσης διαπιστώ-
σουν παραβάσεις ή πλημμέλειες ως προς τη διαδικασία 
υλοποίησης και συνδρομής της δράσης δύνανται να 
λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να εκκινήσουν τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

9. Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στην Πα-
ρούσα είναι τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Φό-
ρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

10. Στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδο-
θεί, καθορίζονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, παρα-
κολούθησης και ελέγχου της δράσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Α) ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

1. Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Δ.Ε. Αλεξ/πολης 
Δ.Κ. Αλεξανδρούπολης Αγνάντια (η) 158 63 
Τ.Κ. Κίρκης Κίρκη (η) 75 30 
Τ.Κ. Μάκρης Μάκρη (η) 924 369 

Δ.Ε. Τραϊαν/πολης Τ.Κ. Λουτρού 
Λουτρά Τραϊανουπόλεως (τα) 29 12 
Λουτρός (ο) 713 285 
Πεύκα (τα) 27 11 

Δ.Ε. Φερών 

Δ.Κ. Πέπλου 
Γεμιστή (η) 158 63 
Κήποι (οι) 193 77 

Τ.Κ Δορίσκου Δορίσκος (ο) 276 110 
Τ.Κ Καβησού Καβησός (η) 197 79 
Τ.Κ. Τριφυλλίου Ιτέα (η) 105 42 

Σύνολα Δήμου Αλεξανδρούπολης: 2.855 1.141
2. Δήμος Διδυμοτείχου 

Δ.Ε. Διδυμοτείχου 
Τ.Κ. Καρωτής Καρωτή (η) 271 108 
Τ.Κ. Σιτοχωρίου Σιτοχώριον (το) 326 130 

Σύνολα Δήμου Διδυμοτείχου: 597 238
3. Δήμος Ορεστιάδας 

Δ.Ε. Τριγώνου 
Τ.Κ. Δικαίων 

Δίκαια (τα) 561 224 
Δίλοφος (ο) 52 21 

Τ.Κ. Θεραπειό Θεραπειό (το) 86 34 
Τ.Κ. Μηλέα Μηλέα (η) 54 22 
Τ.Κ. Ορμενίου Ορμένιον (το) 557 223 

Σύνολα Δήμου Ορεστιάδας: 1.310 524
4. Δήμος Σαμοθράκης 

- - 

Θέρμα (τα) 106 44 
Λάκκωμα (το) 317 132 
Ξηροπόταμος (ο) 29 12 
Σαμοθράκη (η) 653 272 

Σύνολα Δήμου Σαμοθράκης: 1.105 460
5. Δήμος Σουφλίου 

Δ.Ε. Ορφέα 

Δ.Κ. Μικρού Δερείου 

Γονικόν (το) 309 124 
Μέγα Δέρειον (το) 528 211 
Μικρόν Δέρειον (το) 158 63 
Πετρόλοφος (ο) 112 43 
Ρούσσα (η) 325 130 
Σιδηροχώριον (το) 346 138 

Τ.Κ Αμορίου Αμόριον (το) 412 165 
Τ.Κ. Κυριακής Κυριακή (η) 100 40 
Τ.Κ. Λαβάρων Λάβαρα (τα) 1.093 437 
Τ.Κ. Μάνδρας Μάνδρα (η) 150 60 

Τ.Κ. Μαυροκκλησίου 
Κόρυμβος (ο) 201 80 
Μαυροκκλήσιον (το) 112 45 

Τ.Κ. Πρωτοκκλησίου 
Αγριάνη (η) 530 212 
Πρωτοκκλήσιον (το) 260 104 
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Δ.Ε. Σουφλίου Τ.Κ. Λυκόφωτος Λυκόφως (το) 366 146 
Σύνολα Δήμου Σουφλίου: 5.002 1.998
Σύνολα Νομού Έβρου: 10.869 4.361

Β) ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
1. Δήμος Αγαθονησίου 

Μεγάλο Χωριό, (το) 168 73 
Μικρό Χωριό, (το) 17 7 
Σύνολα Δήμου Αγαθονησίου: 185 80 

2. Δήμος Αστυπάλαιας 
Βαθύ, (το) 10 4 
Λιβάδια, (τα) 110 44 
Σύνολα Δήμου Αστυπάλαιας: 120 48 

3. Δήμος Καλύμνιων 
Ψέριμος, η (νησίς) 80 32 
Σύνολα Δήμου Καλύμνιων: 80 32 

4. Δήμος Κάσου 
Αγία Μαρίνα, (η) 444 172 
Αρβανιτοχώριον, (το) 169 70 
Παναγία, (η) 34 14 
Πόλιον, (το) 80 33 
Φρύ, (το) 357 138 
Σύνολα Δήμου Κάσου: 1.084 427 

5. Δήμος Λειψών 
Λειψοί, (οι) 790 343 
Σύνολα Δήμου Λειψών: 790 343 

6. Δήμος Πάτμου 
Αρκοί, οι (νησίς) 44 18 
Γρίγος, (ο) 77 32 
Κάμπος, (ο) 633 264 
Μάραθος, η (νησίς) 5 3 
Σύνολα Δήμου Πάτμου: 759 317 

7. Δήμος Σύμης 
Εμπορειός, (ο) 17 7 
Ξίσος, (το) 14 6 
Πανορμίτης, (ο) 23 10 
Σύνολα Δήμου Σύμης: 54 23 

8. Δήμος Τήλου 
Λιβάδια, (τα) 484 220 
Άγιος Αντώνιος, (ο) 39 18 
Έριστος, (η) 16 7 
Μεγάλον Χωρίον, (το) 241 110 
Σύνολα Δήμου Τήλου: 780 355 

9. Δήμος Χάλκης 
Χάλκη, (η) 478 217 
Σύνολα Δήμου Χάλκης: 478 217 
Σύνολα Νομού Δωδεκανήσου: 4.330 1.842 
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Γ) ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

1. Δήμος Μύκης 

Δ.Ε. Θερμών Τ.K. Θερμών 

Άνω Θέρμαι (αι) 332 114 
Διάσπαρτον (το) 39 13 
Θέρμαι (αι) 117 40 
Ιαματικαί Πηγαί (αι) 5 2 
Κίδαρις (η) 28 10 
Κοττάνη (η) 23 8 
Μέδουσα (η) 195 67 
Μέσαι Θέρμαι (αι) 73 25 

Δ.Ε. Κοτύλης Δ.Κ. Κοτύλης 

Αιμόνιον (το) 75 26 
Δημάριον (το) 623 215 
Κοτύλη (η) 429 148 
Πάχνη (η) 1.031 355 

Δ.Ε. Μύκης

Δ.Κ. Εχίνου 
Εχίνος (ο) 2.486 856 
Μελίβοια (η) 588 203 

Δ.Κ. Μύκης 

Αιώρα (η) 268 92 
Άλμα (το) 321 111 
Άνω Ζουμπούλιον (το) 49 17 
Άνω Κίρρα (η) 34 12 
Αχλαδιά (η) 0 0 
Γλαύκη (η) 1.447 499 
Γοργόνα (η) 217 73 
Διάφορον (το) 39 13 
Ζουμπούλιον (το) 109 37 
Καπνόανθος (ο) 0 0 
Κένταυρος (ο) 2.580 890 
Κίρρα (η) 170 59 
Κορυφή (η) 10 3 
Κότινον (το) 80 28 
Κουτσομύτης (ο) 145 50 
Κρανιά (η) 0 0 
Μάνταινα (η) 276 95 
Μύκη (η) 1.313 453 
Όασις (η) 96 33 
Πανέριον (το) 2 1 
Προσήλιον (το) 142 49 
Πύργος (ο) 28 10 
Ράχη (η) 0 0 
Σιρόκον (το) 100 34 
Σμίνθη (η) 277 96 
Σούλα (η) 68 23 
Στήριγμα (το) 69 24 
Τρίγωνο (το) 71 25 
Χρυσόν (το) 140 48 

Τ.Κ. Ωραίου 

Βασιλοχώριον (το) 0 0 
Θεοτόκος (η) 26 9 
Κύκνος (ο) 206 71 
Ρεύμα (το) 148 51 
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Σταμάτιον (το) 6 2 
Ωραίον (το) 576 199 

Δ.Ε. Σατρών Τ.Κ. Σατρών 

Ακραίος (ο) 2 1 
Γιδότοπος (ο) 15 7 
Δουργούτιον (το) 3 2 
Καλότυχον (το) 31 11 
Λυκότοπος (ο) 3 2 
Πολύσκιον (το) 3 2 
Ποταμοχώριον (το) 58 20 
Ρεματιά (η) 4 2 
Σάτραι (αι) 189 65 
Τέμενος (το) 171 59 
Τσαλαπετεινός (ο) 4 2 

Σύνολα Δήμου Μύκης:   15.540 5.364
2. Δήμος Ξάνθης 

Δ.Ε. Σταυρούπολης 

Τ.Κ. Γέρακα 

Γέρακας (ο) 31 12 
Ισαία (η) 111 43 
Μέγα Εύμοιρον (το) 66 25 
Ορεστινή (η) 4 2 
Πίλημα (το) 85 33 

Τ.Κ. Δαφνώνος Δαφνών (ο) 290 111 

Τ.Κ. Καρυοφύτου 

Άνω Καρυόφυτον (το) 105 40 
Καστανίτης (ο) 14 5 
Κάτω Καρυόφυτον (το) 48 18 
Λειβαδίτης (ο) 12 5 

Τ.Κ. Κομνηνών Κομνηνά (τα) 261 100 

Τ.Κ. Νεοχωρίου 

Ιωνικόν (το) 45 17 
Καλύβα (η) 0 0 
Κάτω Ιωνικόν (το) 44 17 
Νεοχώριον (το) 181 70 
Σταυροχώριον (το) 49 19 

Τ.Κ. Πασχαλιάς 
Δρυμιά (η) 22 7 
Πασχαλιά (η) 80 31 
Χαλέπιον (το) 28 11 

Τ.Κ. Σταυρουπόλεως 

Δασικό Χωριό (το) 0 0 
Καλλιθέα (η) 4 2 
Λυκοδρόμιον (το) 33 13 
Μαργαρίτιον (το) 1 1 
Σταυρούπολις (η) 536 206 

Σύνολα Δήμου Ξάνθης: 2.050 788
Σύνολα Νομού Ξάνθης: 17.590 6.152

Δ) ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δήμος Αρριανών 

Δ.Ε. Αρριανών 

Τ.Κ. Αγιοχωρίου Αγιοχώριον (το) 226 80 
Τ.Κ. Δαρμένης Δαρμένη (η) 314 112 
Τ.Κ. Ηπίου Ήπιον (το) 265 95 
Τ.Κ. Κινύρων Κίνυρα (τα) 171 61 
Τ.Κ. Νέδας Νέδα (η) 246 88 
Τ.Κ. Νικητών Νικηταί (οι) 94 33 
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Τ.Κ. Πλαγιάς Πλαγιά (η) 294 105 
Τ.Κ. Σκαλώματος Σκάλωμα (το) 318 113 
Τ.Κ. Στροφής Στροφή (η) 339 121 

Δ.Ε. Κέχρου Τ.Κ. Κέχρου 

Άνω Καμπή (η) 23 8 
Βούρλα (τα) 30 11 
Κάμπος (ο) 76 27 
Κερασιά (η) 125 45 
Κέχρος (ο) 199 71 
Μικρός Κέχρος (ο) 103 36 
Μοναστήριον (το) 74 26 
Τσούκκα (η) 65 23 
Χαμηλόν (το) 84 30 
Χαράδρα (η) 113 40 
Χλόη (η) 330 118 

Δ.Ε. Οργάνης Δ.Κ. Οργάνης 

Άνω Κάρδαμος (ο) 52 18 
Βυρσίνη (η) 307 110 
Δρανιά (η) 164 58 
Καλύβια (τα) 51 18 
Κάρδαμος (ο) 178 63 
Κάτω Βυρσίνη (η) 77 27 
Κόβαλον (το) 58 20 
Κύμη (η) 306 109 
Μυρτίσκη (η) 385 137 
Οργάνη (η) 496 185 
Σμιγάδα (η) 109 39 

Δ.Ε. Φιλλύρας 

Τ.Κ. Άγρας Άγρα (η) 197 70 
Τ.Κ. Άνω Δροσίνης Άνω Δροσινή (η) 106 38 
Τ.Κ. Αρδείας Αρδεία (η) 27 10 
Τ.Κ. Δροσιάς Δροσιά (η) 223 80 
Τ.Κ. Δρύμης Δρύμη (η) 302 108 
Τ.Κ. Εσοχής Εσοχή (η) 323 115 
Τ.Κ. Κάτω Δροσινής Κάτω Δροσινή (η) 66 23 
Τ.Κ. Καλλυντήριου Νέον Καλλυντήριον (το) 241 86 
Τ.Κ. Νεύρων Νεύρα (τα) 158 56 
Τ.Κ. Πατερμών Πατερμά (τα) 109 39 
Τ.Κ. Ραγάδας Ραγάδα (η) 270 96 
Τ.Κ. Σκιάδας Σκιάδα (η) 86 30 

Σύνολα Δήμου Αρριανών: 7.780 2.778
Σύνολα Νομού Ροδόπης: 7.780 2.778

Ε) ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
Δήμος Φούρνων Κορσεών 
Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, (ο) 1 1 
Άγιος Μηνάς, ο (νησίς) 3 1 
Δαφνολιές, (οι) 2 1 
Θύμαινα, η (νησίς) 136 54 
Καμάρι, (το) 14 6 
Καμπί Φούρνων, (το) 15 6 
Καμπί Χρυσομηλέας, (το) 50 20 
Κεραμειδού, (η) 7 3 
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Μπαλί, (το) 6 2 
Πλαγιά, (η) 1 1 
Φούρνοι, (οι) 1.120 444 
Χρυσομηλέα, (η) 104 42 
Σύνολα Νομού Σάμου: 1.459 581 

ΣΤ) ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
Δήμος Ψαρών 
Αντίψαρα, τα (νησίς) 4 2 
Ψαρά, (τα) 454 197 
Σύνολα Νομού Χίου: 458 199 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017

Οι Υπουργοί

 Ψηφιακής Πολιτικής,
 Τηλεπικοινωνιών
Εσωτερικών και Ενημέρωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ    
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*02012030504170012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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


		2017-04-05T17:36:45+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




