
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» (Ν. 4563/2018). 

 

Ο ∆ήµος ∆ιρφύων-Μεσσαπίων ενηµερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης 

των δικαιούχων στο Πρόγραµµα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» (Ν. 4563/2018). 

∆ικαιούχοι είναι οι µόνιµοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της 

ελληνικής Επικράτεια και συγκεκριµένα: 
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Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 19 Μαρτίου 

2019 στο ΚΕΠ Μεσσαπίων όσοι ανήκουν στη ∆.Ε Μεσσαπίων  , καθώς επίσης και στο 

ΚΕΠ ∆ιρφύων όσοι ανήκουν στη ∆.Ε ∆ιρφύων , προκειµένου να λάβουν το σχετικό κουπόνι 

για την ∆ωρεάν προµήθεια του εξοπλισµού. 

• Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες επιλέγουν 

την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. 

Οι εταιρίες που συµµετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (µε το πακέτο υπηρεσιών 

«COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (µε το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») 

και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο συνηµµένο αρχείο, µε τίτλο «Παρεχόµενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV 

Coverage». 

• Επισηµαίνεται ότι µετά την υποβολή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών εγγράφων, το 

προσωπικό των ∆ήµων/ΚΕΠ, πραγµατοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήµατος VI της υπ’ 

αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως 

µόνιµου κατοίκου συγκεκριµένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική 

ηλεκτρονική εφαρµογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος 

έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022). 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση 

 Ο λογαριασµός ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος 

εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου 

• Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη ∆ήλωση (Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022) 

• Αντίγραφο Επίσηµου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 

• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του Οικ. Έτους 2018. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού ∆ΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας 

και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού Ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας 

του αιτούντος 

2. Ο λογαριασµός ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος 

εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει 

• Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη ∆ήλωση (Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022) 

• Αντίγραφο Επίσηµου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 

• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του Οικ. Έτους 2018. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού ∆ΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας 

και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος. 



• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού Ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας 

του αιτούντος 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασµός 

ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος (Παράρτηµα ΙΙΙ της 

ΚΥΑ Β΄5022) 

  

3. 0 λογαριασµός ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος 

εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα 

• Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη ∆ήλωση (Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022) 

• Αντίγραφο Επίσηµου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 

• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του Οικ. Έτους 2018. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού ∆ΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας 

και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού Ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας 

του αιτούντος 

• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του προσώπου στα στοιχεία του οποίου 

εκδίδεται ο λογαριασµός ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας του 

αιτούντος. 

4. Τα στοιχεία του λογαριασµού ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας 

του αιτούντος δεν ταυτίζονται µε τα δικά του λόγω µεταβολής τους 

• Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη ∆ήλωση (Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022) 

• Αντίγραφο Επίσηµου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 

• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του Οικ. Έτους 2018. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού ∆ΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας 

και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού Ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας 

του αιτούντος 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του αιτούντος περί µεταβολής των προσωπικών του στοιχείων 

(Παράρτηµα IV της ΚΥΑ Β΄5022) 

5. Ο λογαριασµός ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος 

εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του ∆ηµόσιου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα (π.χ. 

Ναού, ΟΤΑ, Αστυνοµικού Τµήµατος κ.α.) 

• Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη ∆ήλωση (Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022) 

• Αντίγραφο Επίσηµου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. 

• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος του Οικ. Έτους 2018. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού ∆ΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας 

και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος. 

• Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασµού Ηλεκτροδότησης της κύριας και µόνιµης κατοικίας 

του αιτούντος 



• Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του φορέα του ∆ηµόσιου ή του ευρύτερου 

∆ηµόσιου Τοµέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασµός ηλεκτροδότησης της 

κύριας και µόνιµης κατοικίας του αιτούντος. 

 

Ακολουθούν τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του έργου: 

∆ικαιολογητικά_∆ικαιούχων_του_Έργου 

  

  Παράρτηµα:  
 

Αίτηση_Υπ._∆ήλωση_Παρ._II_1_σελ.pdf 
 

Αίτηση_Υπ._∆ήλωση_Παρ._II_2σελ.pdf 

Εξουσιοδότηση_Παρ__V.pdf 

Υπ._∆ήλωση_Παρ._III.pdf 

 

 

 


