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Η COSMOTE συµµετέχει στη ∆ράση για δωρεάν 
Mobile Internet σε 47 αποµακρυσµένα νησιά  

 

 
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2017 

 
Στη ∆ράση «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους µόνιµους κατοίκους των 
αποµακρυσµένων νησιών της Ελλάδας», συµµετέχει η COSMOTE, που προσφέρει, µέσω 
κρατικής επιχορήγησης, κινητή (mobile) σύνδεση στο διαδίκτυο στους µόνιµους κατοίκους 47 
αποµακρυσµένων νησιών της χώρας. 
 
Η COSMOTE προσφέρει στους κατοίκους των νησιών 10GB Mobile Internet µε 10€/µήνα, που 
επιδοτείται πλήρως για 24µήνες από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης, ενώ δωρεάν διατίθεται και ο απαραίτητος εξοπλισµός (USB Stick). Οι πελάτες της 
COSMOTE, έχοντας στη διάθεσή τους το µεγαλύτερο δίκτυο κάλυψης 4G και 4G+ στην 
Ελλάδα, που ξεπερνά το 97% και το 86% αντίστοιχα του πληθυσµού, µπορούν να σερφάρουν από το 
κινητό τους µε  απίστευτα γρήγορες ταχύτητες που απογειώνουν την εµπειρία του Mobile Internet. 
 
Η ∆ράση αφορά στα νησιά: Αντικύθηρα, Αγαθονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Γυαλί, Καλόλιµνος, Κάσος, 
Λειψοί, Μάραθος, Μεγίστη (Καστελόριζο), Νίσυρος, Πάτµος, Πλάτη, Σαρία, Σύµη, Τέλενδος, Τήλος, 
Φαρµακονήσι, Χάλκη, Ψέριµος, Σαµοθράκη, Αντίπαξοι, Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθωνοί, Παξοί, Ανάφη, 
Αµοργός, ∆ονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ίος, Κίµωλος, Κουφονήσια, Πολύαιγος, Σίκινος, Σχοινούσσα, 
Φολέγανδρος, Άγιος Ευστράτιος, Άγιος Μηνάς, Θύµαινα, Σαµιοπούλα, Φούρνοι Κορσεών, Γαύδος, 
Αντίψαρα, Οινούσσες και Ψαρά. 
 
∆ικαιούχοι είναι οι µόνιµοι κάτοικοι των νησιών αυτών, καθώς και  υπάλληλοι του ∆ηµόσιου Τοµέα 
και προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε.∆.) και των Σωµάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) που υπηρετούν σε 
αυτά τα νησιά οι οποίοι πληρούν το εισοδηµατικό κριτήριο1 της ∆ράσης. Το ποσό της δηµόσιας 
επιχορήγησης ανέρχεται στα 120€ ανά έτος, µε δυνατότητα χρησιµοποίησης µόνο µία φορά και θα 
παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης µίας µόνο κινητής (mobile) σύνδεσης.  
 

Στο www.cosmote.gr οι δικαιούχοι µπορούν να ενηµερωθούν για το Πρόγραµµα Mobile Internet που 
συµµετέχει στην επιδότηση, καθώς και για τους τρόπους απόκτησής του2. 
 

 
Η ∆ράση «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους µόνιµους κατοίκους των 
αποµακρυσµένων νησιών της Ελλάδας»  
 

Στόχος της ∆ράσης «Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους µόνιµους κατοίκους των 
αποµακρυσµένων νησιών της Ελλάδας» είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, µέσω της παροχής ίσων 
ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και µέσω της 
εξοικείωσής τους µε τις ραγδαία εξελισσόµενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρµογές. Φορέας 
Πρότασης και υλοποίησης της ∆ράσης είναι η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(Γ.Γ.Τ.Π.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (Υ.ΨΗ.Π.Τ.Ε.). 
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1
 Έως 16.000€ για άγαµους (ετήσιο ατοµικό εισόδηµα) και έως 30.000€ ευρώ για έγγαµους (συνολικό ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα). 
2 Η προθεσµία υπαγωγής των δικαιούχων στη ∆ράση είναι: Μόνιµοι Κάτοικοι: από 16/10/2017 έως 28/02/2018, Υπάλληλοι 
∆ηµόσιου Τοµέα & προσωπικό Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας: από 16/10/2017 έως 16/12/2017.  
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