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Θέμα: Έναρξη  παραγωγικής  λειτουργίας  της  διαδικτυακής  υπηρεσίας  για  την  υλοποίηση  της  Δράσης
«Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση στ’ αυτού, 

2. Την ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής,
3. Την αριθμ.  πρωτ. οικ39734/207/23.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1907/29.05.2018)  K.Y.A. αναφορικά με την

υλοποίηση της Δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»,
4. Την αριθμ. πρωτ. οικ.34/Φ.Α.12/11.02.2020 (ΦΕΚ Β’ 672/03.03.2020) τροποποίηση της ανωτέρω

Κ.Υ.Α,
5. Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  2016/679/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης

Απριλίου  2016  «για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

6. Το  ν.  4624/2019  (Α’  137)  αναφορικά  με  την  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 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»,
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7. Το αριθμ. πρωτ. οικ.176/Φ.Α.12/23.05.2019 αίτημα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων αναφορικά με την ταυτοποίηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης
«Superfast Broadband μέσω  κουπονιών  ενίσχυσης  της  ζήτησης»  πολιτών  και  ελεύθερων
επαγγελματιών (εξαιρουμένων των δραστηριοποιούμενων στον πρωτογενή τομέα), προκειμένου
να λάβουν τη σχετική επιδότηση, εφόσον τηρούν τα όρια για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
καθώς και το αριθμ. πρωτ. 418/Φ.Α.12/23.10.2019 αίτημα του ως άνω φορέα για τροποποίηση της
ανωτέρω δράσης με σκοπό την επέκτασή της σε επιχειρήσεις, 

8. Τις  αριθμ.  πρωτ.  ΑΤΥΥΠΔ  01385  ΕΞ  2019  ΕΜΠ/14.03.2019  και  ΑΤΥΥΠΔ  0002435  ΕΞ
2019/20.12.2019 θετικές γνώμες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας
Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για τα ίδια ως άνω θέματα, 

9. Την ανάγκη υποβοήθησης της υλοποίησης της Δράσης «Superfast Broadband μέσω κουπονιών
ενίσχυσης της ζήτησης», των οποίων δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες
και  επιχειρήσεις,  που επιθυμούν να αποκτήσουν μία νέα  Superfast Broadband υπηρεσία ή να
αναβαθμίσουν μία υφιστάμενη από οποιονδήποτε πάροχο Superfast Broadband υπηρεσιών,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τη θέση σε παραγωγική λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας (web service),  μέσω της οποίας  η Γενική
Γραμματεία  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  θα  χρησιμοποιεί  τα  διαβιβαζόμενα  από  την  Α.Α.Δ.Ε.
στοιχεία για την ταυτοποίηση πολιτών, επιτηδευματιών (εξαιρουμένων των δραστηριοποιούμενων  στον
πρωτογενή  τομέα)  και  επιχειρήσεων,  προκειμένου  να  ελέγχει  τις  προϋποθέσεις  χορήγησης  της
προβλεπόμενης από τη Δράση επιδότησης στους ενδιαφερόμενους.

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν
μέρος  του  περιεχομένου  των  βάσεων  δεδομένων  των  Πληροφοριακών  Συστημάτων  της  Α.Α.Δ.Ε.  που
διαχειρίζονται  τις  υποβαλλόμενες  φορολογικές  δηλώσεις,  χορηγούνται  με  την  προϋπόθεση  της
συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

- Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
- Α.Φ.Μ. (φυσικού προσώπου)
- Εάν το φυσικό πρόσωπο είναι ελεύθερος επαγγελματίας
- Εάν το φυσικό πρόσωπο είναι ελεύθερος επαγγελματίας, που ασκεί δραστηριότητα στον πρωτογενή

αγροτικό τομέα
- Κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας
- Περιγραφή Κύριου Αριθμού Δραστηριότητας 
- Α.Φ.Μ. (της επιχείρησης ή του προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα)
- Δ.Ο.Υ.
- Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο (π.χ. 0, αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο και 1, αν πρόκειται για Φυσικό

Πρόσωπο)
- Με επιχειρηματική δραστηριότητα – Χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα (μόνο αν πρόκειται για τα

φυσικά πρόσωπα)
- Λίστα Κ.Α.Δ. Επιχείρησης: Κ.Α.Δ. και ημερομηνία έναρξης Κ.Α.Δ.
- Νομική μορφή Επιχείρησης 
- Επωνυμία Επιχείρησης
- Διακριτικός τίτλος
- Ταχυδρομική  Διεύθυνση  έδρας  Επιχείρησης  (Τ.Κ.-Νομός-Πόλη-Περιοχή/Δημοτική  Ενότητα,  Οδός,

Αριθμός)



-  Με υποκαταστήματα – Χωρίς υποκαταστήματα
- Λίστα υποκαταστημάτων επιχείρησης: ταχυδρομικές διευθύνσεις υποκαταστημάτων (Τ.Κ.-Νομός-Πόλη-

Περιοχή\Δημοτική Ενότητα, Οδός, Αριθμός)
- Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης: η τελευταία ημερομηνία έναρξης, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα
- Λήξη διαχειριστικής περιόδου Επιχείρησης. 

Η  λειτουργία  της  νέας  διαδικτυακής  υπηρεσίας  διέπεται  από  τους  κανόνες  και  υπόκειται  στις
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β’ 3253/08.08.2018). 

                                                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                                                                   ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοινοποίηση:

- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

- Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
- Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Εσωτερική διανομή:
- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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