
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

«Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ<1>: ΔΗΜΟ/ΚΕΠ

Ο -  Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2>:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Σταθ. Τηλ:

Κινητό Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:

1) Επιθυμώ να υπαχθώ στο έργο: « Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής 
κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»
(Ν. 4563/2018 -  Φ Ε Κ  Α ' 169)

2) Διαμένω μόνιμα στην οδό: Αρ.:

του Οικισμού: της δημοτικής/τοπικής κοινότητας:

της Δημοτικής Ενότητας:

του Δήμου:

3) Καταθέτω συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά αποδεικτικά μέσα:

Π Αντίγραφο ΔΑΤ ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)

ΓΊΑντίνοαωο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους 20 ......

ΓΊΑντίνοαωο λογαριασμού Δ .Ε .Κ .Ο .

ΓΊΑντίνοαωου του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας μου.

□  Άλλο. Αναφέρατε ποιο:



4) Επιθυμώ να λάβω της υπηρεσίες του έργου από τον Πάροχο (Πάροχος 1ης επιλογής): 

ενεργοποιώντας το πακέτο υπηρεσιών του με την εμπορική ονομασία:

5) Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης των υπηρεσιών του Παρόχου της 1ης επιλογής μου, επιθυμώ να λάβω τις 

υπηρεσίες του έργου από τον εναλλακτικό Πάροχο (Πάροχος 2ης επιλογής):(5) 

ενεργοποιώντας το πακέτο υπηρεσιών του με την εμπορική ονομασία:

6) Με την υπογραφή της παρούσας βεβαιώνω ότι:

α) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τα πακέτα υπηρεσιών των

Παρόχων της επιλογής μου.

β) Συναινώ στην επεξεργασία και τυχόν διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων στους φορείς που 

απαιτείται για τον σκοπό του παρόντος έργου.

γ) Ενημερώθηκα ότι η αποδοχή και η υπογραφή από εμένα της Βεβαίωσης Εγκατάστασης του Εξοπλισμού και 

Ενεργοποίησης της Υπηρεσίας του Έργου ισοδυναμεί με την αποδοχή τόσο της υπηρεσίας όσο και των 

ειδικών και γενκών όρων της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας του Παρόχου, αντίγραφο των οποίων θα 

μου παραδοθεί με την περάτωση της εργασίας εγκατάστασης.

δ) Εξουσιοδοτώ τον Πάροχο της επιλογής μου που θα μου ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες του έργου να 

τιμολογήσει και να εισπράξει την αξία της δημόσιας επιχορήγησης που μου χορηγήθηκε με την υπαγωγή μου 

στο έργο.

7) Ενημερώθηκα ότι:

α) σε καμία περίπτωση (π.χ. μετακόμιση του δικαιούχου, οικειοθελής διακοπή των υπηρεσιών του έργου κ.α.) δεν 

επιτρέπεται η μεταφορά του χορηγούμενου εξοπλισμού σε άλλη κατοικία,

β) σε περίπτωση μεταφοράς του εξοπλισμού σε άλλη κατοικία, η ΓΓΤΤ δύναται να αξιώσει από τον δικαιούχο την 

επιστροφή του ή την επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης που του χορηγήθηκε.

Ημερομηνία:...................... 20.......

Ο -  Η Δηλ. 

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.
(5) Τα πεδία που αφορούν στον εναλλακτικό Πάροχο (Πάροχο 2ης επιλογής) συμπληρώνονται από τον δικαιούχο μόνο όταν ο 
Πάροχος της 1ης επιλογής του δικαιούχου είναι αδειοδοτημένος πάροχος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.


