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Άγημξ Κήνοθμξ 10/6/2019

Υποβολή αιτήσεφμ για τημ πρόσβαση τφμ μόμιμφμ κατοίκφμ τοσ Δήμοσ Ικαρίας
Περιοτώμ Γκτός Τηλεοπτικής Κάλσυης στα προγράμματα τφμ Γλλημικώμ
τηλεοπτικώμ σταθμώμ ελεύθερης λήυης Γθμικής εμβέλειας.
Γκεμενώκμομε όηη μεηά ηεκ αίηεζε έκηαλεξ πμο οπόβαιε μ δήμμξ Ιθανίαξ (Αρ.πρωτ:
6312-23/11/2018) ζημ ένγμ : «Πρόσβαση τφμ μόμιμφμ κατοίκφμ τφμ περιοτώμ εκτός
τηλεοπτικής κάλσυης στοσς ελλημικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήυης
εθμικής εμβέλειας» (Ν.4563/2018, ΦΓΚΑ΄ 169). Ξεθίκεζε ε δεύηενε (Β΄) θάζε ηηξ
δηαδηθαζίαξ οιμπμίεζεξ ημο ένγμο ε μπμία αθμνά ζηεκ πιζηοποίηζη ηωμ εμδιαθερόμεμωμ
πολιηώμ ως δικαιούτωμ ηοσ έργοσ θαη ζηεκ έκηαλή ηηξ ζε αοηό.
Μέτρι και ηημ 19η /8/2019, μη μόκημμη θάημηθμη ηςκ Πενημπώκ Γθηόξ Σειεμπηηθήξ
Κάιορεξ (ΠΓΣΚ) ημο Α΄ θαη ημο Β΄ Μένμοξ ημο Πανανηήμαημξ ημο Ν. 4563/2018
(ΦΓΚ Α΄ 169) μπμνμύκ κα οπμβάιιμοκ, ζημκ Δήμμ, ζημκ μπμίμ ακήθεη ε ΠΓΣΚ ηεξ μόκημεξ
θαημηθίαξ ημοξ ή ζηα ΚΓΠ πμο ιεηημονγμύκ ζε αοηήκ, ηα πνμβιεπόμεκα δηθαημιμγεηηθά
έγγναθα ημο Πανανηήμαημξ Ι ηηξ οπ’ ανηζ. 3269/2018 ΚΤΑ (Β΄ 5022), πνμθεημέκμο κα
πηζημπμηεζμύκ ςξ δηθαημύπμη ημο ένγμο θαη κα εκηαπζμύκ ζε αοηό (άρθρο 7 της σπ’
αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΓΚ Β΄ 5022/2018).
Δηθαημύπμη, ζηε πανμύζα θάζε είκαη μη μόκημμη δηαμέκμκηεξ ζημοξ παναθάης μηθηζμμύξ
ημο Δήμμο Ιθανίαξ :

1. Αγία Κονηαθή, 2. Μειεςπόκ, 3. Κμζμίθηα , 4. Κοπανίζζη, 5. Πεηνμπμύιημκ,
6. Πιαηάκη, 7. Φύηεμα, 8. Καζηακηέξ, 9. Καης Λμμβανδάδεξ, 10. Λαγθάδα,
11. Λμμβανδάδεξ, 12. Μμκή Μμοκηέ, 13. Πέδημκ.







Απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ οπμβμιή ζημ ένγμ είκαη:
ομπιήνςζε αίηεζεξ γηα οπαγςγή ζημ ένγμ – Τπεύζοκε Δήιςζε
Ακηίγναθμ ΑΔΣ ή άιιμο επίζεμμο πηζημπμηεηηθμύ ηαοημπνμζςπίαξ
Ακηίγναθμ εθθαζανηζηηθμύ ζεμεηώμαημξ ημο έημοξ 2018
Ακηίγναθμ ιμγανηαζμμύ ΔΓΚΟ
Ακηίγναθμ ιμγανηαζμμύ ειεθηνμδόηεζεξ ηεξ θύνηαξ θαη μόκημεξ θαημηθίαξ

Γπηζεμαίκεηαη όηη θαηά ηεκ οπμβμιή ηςκ ςξ άκς
εκδηαθενόμεκμη πμιίηεξ επηιέγμοκ ηεκ εηαηνία από ηεκ
ηειεμπηηθήξ πνόζβαζεξ ημο ένγμο. Οη εηαηνίεξ πμο
COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE
πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») .
Πληροθορίες ΚΓΠ Δήμμο Ιθανίαξ :





δηθαημιμγεηηθώκ εγγνάθςκ, μη
μπμία ζα ιάβμοκ ηηξ οπενεζίεξ
ζομμεηέπμοκ ζημ ένγμ είκαη ε
TV PACK») θαη ε DIGEA (με το

ΚΓΠ Αγίμο Κενύθμο -Σει.: 2275350421-422 -423
ΚΓΠ Γοδήιμο -Σει.: 2275350116-117-118
ΚΓΠ Ραπώκ - Σει.: 2275350520

Σμ έκηοπμ ηεξ αίηεζεξ είκαη δηαζέζημμ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο Ιθανίαξ
δηεύζοκζε https://ikaria.gov.gr
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