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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

προς τους δικαιούχους του προγράμματος «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών

εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης

εθνικής εμβέλειας»

Σας  ενημερώνουμε  ότι  σήμερα,  19/12/2018,  ξεκίνησε  η  δεύτερη  (Β΄)  φάση  της  διαδικασίας

υλοποίησης  του  έργου:  «Πρόσβαση  των  μόνιμων  κατοίκων  των  περιοχών  εκτός  τηλεοπτικής

κάλυψης  στους  ελληνικούς  τηλεοπτικούς  σταθμούς  ελεύθερης  λήψης  εθνικής  εμβέλειας»  (Ν.

4563/2018,  ΦΕΚ Α΄ 169),  η  οποία  αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως

δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τους σε αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω,  από σήμερα,  19/12/2018 και για χρονικό διάστημα τριών (3)  μηνών

(μέχρι και την 19η/03/2019),  οι  μόνιμοι  κάτοικοι  των Περιοχών Εκτός  Τηλεοπτικής  Κάλυψης

(ΠΕΤΚ) του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μπορούν

να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e –  mail),

στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε

αυτήν,  τα εκάστοτε  προβλεπόμενα δικαιολογητικά  έγγραφα του Παραρτήματος  Ι  της  υπ’ αριθ.

3269/2018  ΚΥΑ (Β΄  5022),  προκειμένου  να  πιστοποιηθούν  ως  δικαιούχοι  του  έργου  και  να

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

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι

πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του

έργου. Οι εταιρείες 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 αρχείο με
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τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».

Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό

των Δήμων/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).

Με Εκτίμηση,

Η Ομάδα Υλοποίησης του Έργου

2 / 2


