
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ SFBB ΔΡΑΣΗΣ 

 

Η Επιτροπής Πιστοποίησης της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast 

Broadband)», προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία πιστοποίησης και αξιοποιώντας 

την εμπειρία της από τις προηγούμενες εκκαθαρίσεις, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: 

Η Επιτροπή κατά την διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης, οφείλει 

να πιστοποιήσει τα αναγραφόμενα στοιχεία στο Δελτίο Παραλαβής  και να τα 

αντιπαραβάλλει με τα στοιχεία των υπολοίπων προσκομισθέντων δικαιολογητικών 

(συμβόλαια, τιμολόγια, ταυτότητες κλπ). 

Συγκεκριμένα τα πεδία του Δελτίου παραλαβής που θα πρέπει να δοθεί προσοχή   είναι: 

1. Το πεδίο με τον  αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης 

(διαβατηρίου, άδειας παραμονής ).   

Η ταυτοποίηση του δικαιούχου γίνεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο κατά την 

υπογραφή του συμβολαίου, η ορθότητα όμως του αριθμού ταυτοποίησης,  πρέπει να 

μπορεί να πιστοποιηθεί από την επιτροπή.  

Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω πεδίο θα πρέπει να μπορεί να αντιπαραβληθεί και να 

επαληθευτεί με:  

 ψηφιακό φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης  ή  

 τον ΑΔΤ που αναγράφεται στο τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο ή  

 τον ΑΔΤ που αναγράφεται στην ΥΔ de minimis ή 

 λίστα εγγραφών από το πληροφοριακό σύστημα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, 

στην οποία θα φαίνονται ο ΑΔΤ και όλα τα στοιχεία του δικαιούχου αναφορικά με 

την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. Η λίστα αυτή θα πρέπει μα συνοδεύεται  από 

δήλωση του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ότι είναι απο το πληροφοριακό σύστημα 

που τηρεί και είναι ορθή. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν μπορεί να πιστοποποιήσει την ορθότητα του ΑΔΤ η 

επιδότηση για την δράση δεν θα πιστοποιείται. 

 

2. Το πεδίο με τον αριθμό συμβολαίου 

Επειδή παρατηρήθηκε ότι σε τηλεπικοινωνιακά συμβόλαια αναγράφεται συνήθως 

μοναδικός αριθμός κωδικός αίτησης που τα χαρακτηρίζει, ο οποίος όμως είναι 

διαφορετικός από τον αριθμό του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου (ο οποίος δίδεται από το 

Π.Σ του παρόχου αργότερα χωρίς όμως να προστίθεται στο τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο), 

η Επιτροπή δύναται να ταυτοποιήσει τα συμβόλαια από τον μοναδικό αριθμό κωδικού 

αίτησης που τα χαρακτηρίζει αρκεί να έχει δηλωθεί αυτός στο πεδίο Αριθμός 

Τηλεπικοινωνιακού Συμβολαίου στο Δελτίο Παραλαβής.  



Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος να προσκομίσει λίστα από 

το πληροφοριακό του σύστημα με τον αριθμό τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και όλα τα 

στοιχεία του δικαιούχου αναφορικά με την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία . Η λίστα αυτή θα 

πρέπει μα συνοδεύεται  από δήλωση του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ότι είναι από το Π.Σ 

που τηρεί και είναι ορθή. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν μπορεί να πιστοποιήσει την ορθότητα του Αριθμού 

Συμβολαίου, η επιδότηση για την δράση δεν θα πιστοποιείται. 

 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι: 

 Σε όσα Δελτία Παραλαβής το πεδίο Επιτηδευματίας/Επιχείρηση έχει θετική 

απάντηση το ΔΠ θα πρέπει να συνοδεύεται από  ορθά συμπληρωμένη υπεύθυνη 

δήλωση de minimis υπογεγραμμένη τον ίδιο τον δικαιούχο (όχι από άλλα 

συγγενικά ή μη πρόσωπα). 

 Τα ΔΠ πρέπει να είναι υπογεγραμμένα μόνο τον ίδιο τον δικαιούχο (όχι από άλλα 

συγγενικά ή μη πρόσωπα). 

 Τα τηλεπικοινωνιακά συμβόλαια πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον 

δικαιούχο 

 Οι διακοπές της υπηρεσίας πρέπει να δηλώνονται στο ΠΣ της δράσης και μετά να 

υποβάλλονται για εκκαθάριση. 

 Τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης θα πρέπει να αναφέρονται στο χρονικό 

διάστημα (από –έως) που έχει δηλωθεί στο ΠΣ της δράσης για την αιτούμενη 

εκκαθάριση. 


