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                                                                             Προς: 1. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,    
                                                                                        Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,

                κ. Νίκο Παππά
                2. Υπουργό Εσωτερικών,
                κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Ένταξη του Μεγανησίου, του Καλάμου και του Καστού του Ν. Λευκάδας στην 
ΚΥΑ που προβλέπει την παροχή δωρεάν internet σε 47 απομακρυσμένα νησιά της 

χώρας 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1858 Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράψατε στις 
10/07/2017,  όπως  αυτή  δημοσιεύεται  στο  ΦΕΚ  2442/Β΄/18-07-2017,  προβλέπεται  η 
παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους 47 απομακρυσμένων 
νησιών της χώρας. 

Ειδικότερα,  με  σκοπό  την  άρση  του  ψηφιακού  αποκλεισμού  των  κατοίκων  των 
συγκεκριμένων  νησιών  της  Ελλάδας  επιχορηγείται  μέσω  του  προγράμματος  «Παροχή 
δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών 
της  χώρας»,  η  σύνδεση  στο  διαδίκτυο  για  δύο  χρόνια,  το  κόστος  απόκτησης  του 
απαραίτητου  εξοπλισμού  για  την  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  καθώς  και  η  διατήρηση 
κινητής  ή  δορυφορικής  ευρυζωνικής  σύνδεσης.  Ωστόσο,  στους  δικαιούχους  του 
προγράμματος δεν περιλαμβάνονται  άλλα απομακρυσμένα και απομονωμένα νησιά της 
χώρας, όπως είναι το Μεγανήσι, η νήσος Κάλαμος και η νήσος Καστός του Ν. Λευκάδας.

Υπογραμμίζεται ότι και τα τρία αυτά νησιά του Νομού Λευκάδας δεν διαφέρουν από άλλα 
νησιά που περιλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι οι 
κάτοικοί τους οφείλουν να απολαμβάνουν και αυτοί τις ίδιες ευκαιρίες δωρεάν πρόσβασης 
στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα και ως εκ τούτου 
κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθούν και οι κάτοικοι του Μεγανησίου, του Καλάμου 
και του Καστού στους δικαιούχους του προγράμματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Με ποια κριτήρια εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη δράση μόνο 47 απομακρυσμένα 
νησιά; 
2. Γιατί  δεν  εντάχθηκαν  και  οι  κάτοικοι  του  Μεγανησίου,  του  Καλάμου  και  του 
Καστού στο πρόγραμμα δωρεάν internet;  
3. Σκοπεύετε να εντάξετε στο εν λόγω πρόγραμμα και το Μεγανήσι, τον Κάλαμο και 
τον Καστό;

        Με εκτίμηση,     

  

        Αθανάσιος Ι. Καββαδάς
                                                                                                        Βουλευτής Ν. Λευκάδας


