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και εξυπηρετείται από το … 

Ιούνιος 2021 

Έκδοση 2.0 
Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Υλοποίηση από την ΕΔΥΤΕ με χρήση ανοιχτού λογισμικού 
 

Οδηγός Χρήσης Υποβολής 

Αιτήσεων 

Δικαιούχων του Έργου 

Τηλεοπτική κάλυψη στις «Λευκές Περιοχές» 
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Εισαγωγή 
 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση της χρήσης της εφαρμογής από τους 

πολίτες που θα επιλέγουν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο μητρώο του έργου  

«Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής 

Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης 

εθνικής εμβέλειας», εντός του πλαισίου που θέτουν τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του ν. 4563/2018, 

όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 95 του ν. 4727/2020 καθώς και των υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 

2066/Β/19.05.2021 και ΦΕΚ 2539/Β/14.06.2021 ΚΥΑ. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για τη δημιουργία της αίτησης, την 

καταχώριση των στοιχείων των πολιτών έως και την αποθήκευση της τελικής μορφής που θα 

έχει η αίτηση. 

Το σύνολο των επιλέξιμων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης μπορεί να 
αναζητηθεί ηλεκτρονικά από τη σελίδα https://white-areas.gov.gr/ . 

Δημιουργία Αίτησης 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού 
διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετραμήνου του 
έτους. 

Συγκεκριμένα κάθε έτος οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους πολίτες: 

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Α’  τετράμηνο: 01/03 - 15/03 

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Β’  τετράμηνο: 01/07 - 15/07 

• Προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Γ’   τετράμηνο: 01/11 - 15/11  

Ειδικά για την πρώτη φάση αιτήσεων οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 19/05/2021- 
15/07/2021. 

 https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes 

και επιλέξτε ως φορέα πιστοποίησης/σύνδεσης τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης («Επιλέξτε ΓΓΠΣΔΔ») (Εικόνα 1).  

Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking. 

Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται η σύνδεση με τις εξής τράπεζες: Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα 

Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ή Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας. 

https://white-areas.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes
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Εικόνα 1 - Επιλογή Φορέα 

Συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασή σας στο TaxisNet, πατήστε 

«Σύνδεση» και μετά «Αποστολή» (Εικόνες 2 και 3).  

 

Εικόνα 2 - Είσοδος με στοιχεία TaxisNet 
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Εικόνα 3 - Αυθεντικοποίηση 

Πατήστε «Συνέχεια» (Εικόνα 4) και αφού επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, 

Α.Φ.Μ.) επιλέξτε πάλι «Συνέχεια» (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 4 - Δημιουργία Αίτησης 
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Στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail, αριθμό κινητού 

τηλεφώνου και αριθμό σταθερού τηλεφώνου) προκειμένου να ενημερωθείτε σε επόμενο 

στάδιο για την εξέλιξη της αίτησής σας (Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6 - Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

Ακολούθως επιβεβαιώστε τα κάτωθι στοιχεία που έχουν αντληθεί από το Μητρώο Φυσικών 

Προσώπων της ΑΑΔΕ πατώντας «Συνέχεια» (Εικόνα 7): 

• Αριθμός Φορολογικού  Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

• Οδός μόνιμης και κύριας κατοικίας 

• Αριθμός μόνιμης και κύριας κατοικίας 

• ΤΚ μόνιμης και κύριας κατοικίας 

Εικόνα 5 - Επισκόπηση στοιχείων 
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• Περιοχή μόνιμης και κύριας κατοικίας 

Αν κάποιο από τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι λάθος, επικοινωνήστε με την Εφορία ή 

την ΑΑΔΕ για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία επικαιροποίησή τους. 

 

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση της μόνιμης και κύριας κατοικίας πρέπει να ταυτίζεται με τη 
διεύθυνση του ακινήτου που ανήκει στην Λευκή Περιοχή και θα εγκατασταθεί η υπηρεσία. 
 
Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα απορριφθεί κατά την αξιολόγηση από το αρμόδιο 
Κ.Ε.Π. 

 

 

Εικόνα 7 - Στοιχεία μόνιμης και κύριας κατοικίας 

 

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τον 11-ψήφιο Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που θα 
βρείτε στον πιο πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμπληρώστε μόνο τα ψηφία (0-9) και όχι άλλους χαρακτήρες όπως παύλες ή 
κενά. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που θα δηλώσετε πρέπει να 

προκύπτει από πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση πρόσφατης 

αλλαγής Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας για το συγκεκριμένο ακίνητο, για το οποίο δεν έχει 

προλάβει να εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 

τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας προκειμένου να ενημερωθείτε για τον νέο 11-ψήφιο 

αριθμό ηλεκτροδότησης. 
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Ακολούθως, από τις παρακάτω λίστες επιλέξτε τα στοιχεία της Λευκής Περιοχής που 

βρίσκεται το ακίνητο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση της τηλεοπτικής υπηρεσίας και την 

προτίμησή σας στον τηλεοπτικό πάροχο. Συγκεκριμένα θα δηλώσετε τον Δήμο, τη Δημοτική 

Ενότητα και τον Οικισμό που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία σας. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο 

οι επιλέξιμες περιοχές βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

Έπειτα, καλείστε να απαντήσετε εάν η τρέχουσα αίτηση υποβάλλεται για να διορθώσει 

λανθασμένα στοιχεία αίτησης που έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν στο πλαίσιο της δράσης. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για υπαγωγή στο μητρώο της 

δράσης επιλέξτε «ΟΧΙ» στο πεδίο «Η τρέχουσα αίτηση υποβάλλεται για να διορθώσει 

λανθασμένα στοιχεία αίτησης που έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν στο πλαίσιο της 

δράσης». Αντίθετα, εάν η αίτησή σας υποβάλλεται για διόρθωση λανθασμένων στοιχείων 

προηγούμενης αίτησης τότε επιλέξτε «ΝΑΙ» (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 - Στοιχεία Αίτησης 
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Επιλέξτε «Συνέχεια» και επιβεβαιώστε τα στοιχεία από μητρώο του ΔΕΔΔΗΕ (Εικόνα 9) για 

την κύρια και μόνιμη κατοικία σας βάσει του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που 

συμπληρώσατε πατώντας «Συνέχεια» (Εικόνα 9): 

• Οδός διεύθυνσης ακινήτου 

• Αριθμός διεύθυνσης ακινήτου 

• ΤΚ διεύθυνσης ακινήτου 

• Δήμος διεύθυνσης ακινήτου 

• Οικιακή παροχή 

• Κοινόχρηστη παροχή 

• Ενεργή παροχή 

 

Εικόνα 9 - Στοιχεία Ακινήτου 
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Σε περίπτωση που έχετε  στην κατοχή σας συμπληρωματικά έγγραφα που επιθυμείτε να 

επισυνάψετε στην αίτηση μπορείτε μέσα από την ένδειξη «Επιλέξτε αρχείο πατώντας εδώ» 

να επιλέξετε και να αναρτήσετε από τον υπολογιστή σας τα αρχεία που θέλετε (Εικόνα 10). 

Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό. Πατήστε «Συνέχεια». 

 

 

Εικόνα 10 - Ανάρτηση Εγγράφων 

Αφού διαβάσετε και συμφωνήσετε τους όρους, πατήστε το κουμπί «Συνέχεια» για να τους 

αποδεχτείτε και να μεταβείτε στο τελευταίο βήμα της αίτησης (Εικόνα 11). 



 
 

Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης                                                                                              
11 

 

 

 

Εικόνα 11 - Όροι 

Βάσει της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου που ανήκει η κύρια και η μόνιμη κατοικία 

σας, επιλέξτε το κατάστημα Κ.Ε.Π. στο οποίο θα προωθηθεί και θα αξιολογηθεί η αίτησή σας 

(Εικόνα 12).  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κατάστημα Κ.Ε.Π. εντός του Δήμου που ανήκετε, 

θα εμφανιστούν τα Κ.Ε.Π. του πλησιέστερου Δήμου. 
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Εικόνα 12 - Επιλογή Καταστήματος Κ.Ε.Π. 

 
Στο τελευταίο βήμα της αίτησης,  μπορείτε να δείτε συνοπτικά μια τελευταία φορά και να 

επιβεβαιώσετε τα στοιχεία που δηλώσατε: 

• Στοιχεία Αιτούντα 

• Στοιχεία Επικοινωνίας 

• Στοιχεία μόνιμης και κύριας κατοικίας (Μητρώο Φυσικών Προσώπων ΑΑΔΕ) 

• Στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου που θα εγκατασταθεί η τηλεοπτική υπηρεσία 

(Μητρώο ΔΕΔΔΗΕ) 

• Συννημένα έγγραφα 

• Επιλεγμένο Κ.Ε.Π. 

• Όρους συμμετοχής στο μητρώο του έργου 

Επιλέξτε «Υποβολή» εφόσον τα στοιχεία της προεπισκόπησης είναι ορθά (Εικόνα 13).  
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Εικόνα 13 - Επισκόπηση Αίτησης 
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Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς για αξιολόγηση από το κατάστημα Κ.Ε.Π. που 

επιλέξατε.  

Μπορείτε να την αποθηκεύσετε επιλέγοντας το κουμπί «Αποθήκευση» (Εικόνα 14). Η 

διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει ολοκληρωθεί και εντός ενός μήνα θα ενημερωθείτε 

για την πορεία της αίτησης από το αρμόδιο Κ.Ε.Π. 

 

Εικόνα 14 - Αποθήκευση Αίτησης 

 


