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Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για ένταξη στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων  
κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς  
σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018) στο Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Ο Δήμος  Πύλου – Νέστορος ενημερώνει ότι παρατάθηκε έως την 19η Δεκεμβρίου 2019 με απόφαση του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με αρ. Φ. Ε. Κ.   2866 της 5ης Ιουλίου 2019, 
τεύχος δεύτερο, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων 
στο  έργο  «Πρόσβαση  των  μόνιμων  κατοίκων  των  περιοχών  εκτός  τηλεοπτικής  κάλυψης  στους  ελληνικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018). 

Δικαιούχοι  είναι  οι  μόνιμοι  κάτοικοι  των  Περιοχών  Εκτός  Τηλεοπτικής  Κάλυψης  (ΠΕΤΚ)  της  ελληνικής 
Επικράτειας και  συγκεκριμένα στο Δήμο  Πύλου – Νέστορος,  στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί  –ανά δημοτική 
ενότητα - οι οικισμοί :

• Από τη Δ.Ε. Κορώνης
Άγιος Γεώργιος

• Από τη Δ.Ε. Μεθώνης
Βαράκες

Καινούργιο Χωριό
Κρητικά
Λάμπες

Λαχανάδα
Νεραντζιές

Σχίζα
• Από τη Δ.Ε. Νέστορος

Μεταξάδα
Παλαιό Λουτρό

Ποταμιά
Φλεσιάς

• Από τη Δ.Ε. Παπαφλέσσα
Μαργέλιον

• Από τη Δ.Ε. Πύλου
Βοζικέϊκα

Μπαλοδημαίϊκα
Πήδασος

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 1 
της υπ. αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5022)  έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019 προκειμένου να πιστοποιηθούν, να 
ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επισημαίνεται ότι 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 αρχείο με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage». 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου και εφόσον διαπιστωθεί η 
ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης περιοχής εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, θα καταχωρείται η 
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αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για περαιτέρω 
έλεγχο.

Δικαιολογητικά Έγγραφα Πιστοποίησης των Δικαιούχων του Έργου:
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πιστοποιηθεί ως 

δικαιούχος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 3269/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5022/12-11-2018, Τεύχος Β’), 
είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα: 
1.  Πρώτη  (1η  )  περίπτωση:  Ο  λογαριασμός  ηλεκτροδότησης  της  κύριας  και  μόνιμης  κατοικίας  του  
ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του: 
α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, (Υπόδειγμα Αίτησης - Παράρτημα ΙΙ) 
β. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας(Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας 
(π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής, κ.ά.) του ενδιαφερομένου, 
γ. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους, 
δ. αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερομένου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο 
βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.,  απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας,  κ.ά.),  από το οποίο να προκύπτει 
επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάστασή του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε 
περίπτωση,  η  ιδιότητα  του  μόνιμου  κατοίκου  δύναται  να  αποδειχτεί  με  κάθε  πρόσφορο  αποδεικτικό  μέσο  (π.χ. 
διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα, κ.ά.) πέραν του παραπάνω εγγράφου, 
ε. αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου, ο οποίος να 
έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων 
του έργου του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 3269/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5022/12-11-2018, Τεύχος Β’).
2.  Δεύτερη  (2η)  περίπτωση:  Ο  λογαριασμός  ηλεκτροδότησης  της  κύριας  και  μόνιμης  κατοικίας  του  
ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου το οποίο ζει: 
α. Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης, 
β.  Αίτηση  –  Υπεύθυνη  Δήλωση,  η  οποία  υπογράφεται  από  το  πρόσωπο  στα  στοιχεία  του  οποίου  εκδίδεται  ο 
λογαριασμός  ηλεκτροδότησης  και  φέρει  υποχρεωτικά  τη  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  του.  (Υπόδειγμα 
Αίτησης - Παράρτημα ΙΙΙ)
3. Τρίτη (3η) περίπτωση: Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου  
εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει: 
α. Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης, και 
β. Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου.
4. Τέταρτη (4η) περίπτωση: Μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα  
του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους: 
α. Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης, και
β. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής του. (Υπόδειγμα Αίτησης - Παράρτημα ΙV)
5. Πέμπτη (5η) περίπτωση: Αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια  
Αρχή Πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίησή του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, κ.ά.): 
α. Τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε (1η , 2η 3 η ή 4η ) περίπτωση, και 
β. Εξουσιοδότηση (Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης - Παράρτημα V) ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με 
την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος 
ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησής του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση 
υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στα τηλέφωνα:
• 2723360230 Γιαλλελή Αναστασία
• 2723360212 Βασιλοπούλου Αναστασία
• 2723360232 Πόπορη Αναστασία


