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Πληρωμής Απριλίου για τη δράση με τίτλο: Κουπόνι Υπερυψηλής
Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband»»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 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/22-042005), όπως ισχύει.
2. Του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του ν. 4463/2017 (Α’42) «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Toυ Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
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6. Toυ Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα.
7. Toυ Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας.
8. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
9. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
10. Του π.δ.81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
11. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’121/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
12. Της υπ. αριθμ. Υ6/09.07.2019 απόφασης του πρωθυπουργού για την «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας»
13. Την αρ. Ζ/3117/2-9-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Επικρατείας, με θέμα «Έναρξη πλήρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
(Β 3437)
14. Της υπ’αρ. πρωτ. 98088/30-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3780) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Επικρατείας, με τίτλο: «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)».
15. Του π.δ. 29/1998 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.
2919/2001 (ΦΕΚ Α/128), το π.δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α/209), το π.δ. 145/2003 (ΦΕΚ
121/Α/2003), το ν. 3438/2006 (ΦΕΚ33/Α/2006), το ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α/24) και
ισχύει, καθώς και το άρ. 58 του ν. 4623/2019 με τίτλο «Τροποποίησης της ανώνυμης
εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και
μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με
διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.).
16. Του ν. 4623/2019 (Α’134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
Μέρος Β’ «Διατάξεις για την Ψηφιακή Πολιτική, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την
Απλούστευση των Διοικητικών Διαδικασιών και το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
17. Του ν. 4314/2014 (Α΄265) με τίτλο Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
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2014−2020», άρθρο 53, παρ. 7, όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 «Σύσταση
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» του ν.
4623/2019 (Α’134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
σύμφωνα με το οποίο συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), η οποία υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
18. Την υπ’ αρ. 14235/5.2.2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση
του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023 της Διεύθυνσης
Δημοσίων Επενδύσεων/Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων/Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ/Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ)
19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1533/09.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα «Διατύπωση γνώμης επί της δυνατότητας ένταξης της Πράξης
“Superfast Broadband-SFBB στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020” (αριθμ.πρωτ. ΓΓΤΤ 19704/130/12.03.2018).
20. Το με από 16/03/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών (ΓΓΤΤ), της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας
Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ).
21. Την υπ’ αρ. οικ. 39734/207 (ΦΕΚ Β΄1907/29.05.2018) ΚΥΑ με θέμα «Δράση “Κουπόνι
Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)”», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. οικ. 34/Φ.Α.12/11.02.2020 (ΦΕΚ Β’672/03.03.2020) ΚΥΑ.
22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 57709/30.05.2018 Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΛ2465ΧΙ8-Ε3Υ)
23. Τον υπ΄αρ. 151.144/431-Γ/30-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΑΠΓ46ΜΠΥΓ-ΑΤΖ) Οδηγό για
συμμετοχή στη δράση με τίτλο «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast
Broadband»
24. Την αρ. πρωτ. C (2018) 8363/7.1.2019/final απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
25. Τις εξαιρετικές καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19

αποφασίζουμε
Παρατείνουμε το διάστημα υποβολής του αιτήματος πληρωμής Απριλίου 2020 εκ
μέρους των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που συμμετέχουν στη δράση, έως τις
29/5/2020.
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Προς διευκόλυνσή των παρόχων παρατίθεται παρακάτω η προβλεπόμενη διαδικασία
υποβολής των αιτημάτων πληρωμής.
Σύμφωνα με το άρθρο 6.3 του Οδηγού της δράσης ο κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα
πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης τα βασικά
στοιχεία των παραστατικών που έχει εκδώσει για κάθε παραγγελία.
Το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να υποδεχτεί τόσο τα στοιχεία των παραστατικών, όσο
και τα αιτήματα πληρωμής των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, με τις προσωρινές
εκκαθαρίσεις που τα συνοδεύουν, μέσω web services, (https://portal.sfbb.gr/Files/WSSFBB-v-1-4.pdf).
Εναλλακτικά είναι δυνατή η χρήση της σχετικής σελίδας (user interface) της web
εφαρμογής, για όσους παρόχους επιλέξουν αυτήν την μέθοδο για την καταχώριση των
στοιχείων των παραστατικών, τη δημιουργία προσωρινών εκκαθαρίσεων και την υποβολή
αιτημάτων πληρωμής.
Ειδικότερα θα πρέπει να καταχωρίσει κατ΄ελάχιστον τα εξής στοιχεία :


κωδικός κουπονιού και κωδικός παραγγελίας



περίοδος παροχής της επιδοτούμενης υπηρεσίας (ημερομηνία έναρξης και λήξης
του επί μέρους χρονικού διαστήματος επιδότησης)



συνολικό κόστος σύνδεσης (εφάπαξ)



επιδοτούμενο ποσό του εφάπαξ κόστους σύνδεσης



κόστος μηνιαίας συνδρομής παροχής υπηρεσίας (συνολικό ποσό με και χωρίς ΦΠΑ)



επιδοτούμενο ποσό μηνιαίας συνδρομής

Τα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσει στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ (διεύθυνση Λέκκα 23-25
10562, Αθήνα) ο κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος είναι τα εξής:
1. Τη συγκεντρωτική λίστα (excel) που παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα

της Δράσης με την ολοκλήρωση καταχώρισης του αιτήματος πληρωμής και στην
οποία αποτυπώνονται τα αιτούμενα ποσά επιδότησης ανά παραγγελία,
υπογεγραμμένη ανά σελίδα.
2. Συγκεντρωτική λίστα (excel), σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα περιέχει κατ’

ελάχιστο Κωδικό Κουπονιού, Κωδικό Παραγγελίας, Αριθμό Τιμολογίου,
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ Δικαιούχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα
συγκεντρωτικής λίστας τιμολογίων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
https://portal.sfbb.gr
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3. Τα

αντίστοιχα με την προηγούμενη συγκεντρωτική
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σκαναρισμένα σε cd/dvd).

λίστα

τιμολόγια

4. Εκκαθαριστικός-συγκεντρωτικός λογαριασμός, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://portal.sfbb.gr, υπογεγραμμένος από το
νόμιμο εκπρόσωπο του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, με τον οποίο ο Πάροχος
αιτείται την πληρωμή της αναλογούσας συνολικής επιδότησης και για
συγκεκριμένο συνολικό αριθμό ωφελουμένων, όπως αυτή απορρέει από τους
λογαριασμούς εκάστου ωφελούμενου, που αναλύονται στην επισυναπτόμενη
συγκεντρωτική λίστα. Το ως άνω παραστατικό ανά Πάροχο θα απευθύνεται στη
Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (ΑΦΜ 997293767) και θα
βεβαιώνει την παρεχόμενη υπηρεσία, σύμφωνη με τον Οδηγό Δράσης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση

υποβάλλεται η πρωτότυπη σύμβαση ενεχυρίασης/ εκχώρησης απαίτησης προς
τρίτον η οποία απαιτείται να έχει κοινοποιηθεί σωρευτικά με δικαστικό επιμελητή
στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος Υπηρεσίες, ήτοι στην Δ.Ο.Υ.
αμφότερων συμβαλλομένων στη σύμβαση. Πριν την αναγγελία ο εκδοχέας/ τρίτος
δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη (Δημόσιο) και στους τρίτους πριν ο
ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. (άρ. 455-470 Α.Κ.,
άρ. 145 Ν. 4270/2014)
6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης ή μη υποβολής πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο)
7. Πιστοποιητικό μη συνδιαλλαγής (από το Πρωτοδικείο)
8. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς
δημοσίου Κεντρική Διοίκησης (διάρκεια ισχύος 2 μήνες)
9. Πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητα
10. Βεβαίωση από εμπορική τράπεζα με τα αναλυτικά στοιχεία του τραπεζικού

λογαριασμού (IBAN κλπ) στον οποίο θα καταβληθούν τα χρήματα. Σε περίπτωση
ενεχυρίασης αντίστοιχη βεβαίωση με τα στοιχεία του λογαριασμού της
εκχώρησης.
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Για τις παραγγελίες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε αίτημα πληρωμής θα πρέπει
επιπλέον να αποστέλλονται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(σκαναρισμένα) τα παρακάτω:

1. Πρωτότυπο Δελτίο Παραλαβής υπογεγραμμένο από τον Ωφελούμενο -χωρίς
δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου προσώπου για το σκοπό αυτό- όπως παράγεται
από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
Σε περίπτωση Τροποποίησης των Στοιχείων Παραγγελίας σύμφωνα με την
παράγραφο 5.6 υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή το σχετικό έντυπο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) .

2. Υπεύθυνη Δήλωση για τον έλεγχο σώρευσης του Κανονισμού Ενισχύσεων

Ήσσονος Σημασίας (DE MINIMIS) για κάθε επιχείρηση και επιτηδευματία,
υπογεγραμμένη από τον Ωφελούμενο -χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου
προσώπου για το σκοπό αυτό- όπως παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα
της δράσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ
3. Το τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd/dvd σκαναρισμένο
με την υπογραφή του Ωφελούμενου -χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου
προσώπου για το σκοπό αυτό- και τον πωλητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή
εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του).

Σε περίπτωση τροποποίησης του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου κατά τη διάρκεια
της δράσης υποβάλλεται το τροποποιημένο συμβόλαιο ως ανωτέρω.

Tα αιτήματα πληρωμής θα πρέπει να συνοδεύονται με διαβιβαστικό στο οποίο θα
αναγράφονται τα περιεχόμενα των υποβληθέντων φακέλων των αιτημάτων. Παρακαλούμε
να αναγράφετε τον αριθμό των δελτίων παραλαβής και συμβολαίων, ο οποίος θα πρέπει
να συμφωνεί με τον αριθμό των εγγραφών στην συγκεντρωτική λίστα.

- Τα έντυπα παραστατικά (Δελτίο Παραγγελίας και Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis) θα
πρέπει να υποβάλλονται ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά ανά ωφελούμενο.
- Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα πρέπει να είναι δομημένα ως εξής:

6

ΑΔΑ: 9Β1Φ46ΜΠΥΓ-1Δ1

Φάκελος (folder) με την ονομασία <ΑΦΜ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ> ο οποίος
θα περιέχει τα εξής αρχεία (files) με την ακόλουθη γραμμογράφηση:
- <ΑΦΜ _ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
-<ΑΦΜ_ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ_ΑΡΙΘΜΟΣ>
- <ΑΦΜ_DE MINIMIS> (όπου απαιτείται)
- <ΑΦΜ_ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ_ΑΡΙΘΜΟΣ> (για κάθε τιμολόγιο)

Επισημαίνεται ότι στο αίτημα πληρωμής δεν θα συμπεριληφθούν προς εκκαθάριση
κουπόνια επιχειρήσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που συμμετέχουν στη Δράση
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλ/νιών & Ταχυδρομείων
3. ΓΔΟΔΥ
Κοινοποιήσεις:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. ΕΔΥΤΕ ΑΕ
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