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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
Πληροφορίες:  a.mantesi@mindigital.gr

a.paveli@mindigital.gr

Τηλέφωνο:       210 9098 393, -394
                

                    
                  Αριθ. Φακ.:
                  ΔΥΜΣ/Φ.15/ 20/
         

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ  της χώρας
Kep-all@kep.gov.gr

                                                                                            

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών 
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/Β΄/19-5-2021 η κοινή 
υπουργική απόφαση 14177/14-5-2021, με θέμα: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των 
μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα 
των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας». 

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ, ειδικά για την πρώτη φάση του έργου,  
είναι δυνατή από 20  Μαΐου 2021 έως 15 Ιουνίου 2021.

Μετά την πρώτη φάση αιτήσεων (20/05/2021- 15/06/2021),  οι αιτήσεις για την 
υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των 
δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου του έτους.

 Α’ τετράμηνο: 01/02-15/02
 Β’ τετράμηνο: 01/06-15/06
 Γ’ τετράμηνο: 01/10-15/10

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής 
Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με 
το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου 
πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ 2066/Β΄).
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Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου υποβάλλεται με 
πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, μέσω σχετικής 
εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω των 
ΚΕΠ.  Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ 
υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα του έργου, μέσω των θυρίδων 
(https://thyrides-kep.services.gov.gr/) με κωδικούς δημόσιας διοίκησης, επιλέγοντας: 
«Αίτηση Τηλεοπτικής Κάλυψης για Λευκές Περιοχές» από τον κατάλογο των προτύπων. 

Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος 
υπάλληλος εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση 
υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική υποβολή της.

Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται από τα ΚΕΠ των Δήμων, στους οποίους 
υπάγονται οι κάτοικοι Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) ή από ΚΕΠ του 
πλησιέστερου Δήμου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΚΕΠ στον Δήμο από τον οποίο 
προέρχεται η αίτηση.

Για την εξυπηρέτησή σας, επισυνάπτονται: α) εγχειρίδιο οδηγιών για τους χρήστες 
ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας,  β) σχετικό οδηγό χρήσης των πολιτών 
συμπληρωματικά, σε περίπτωση που φανεί χρήσιμος και γ) συχνές ερωτήσεις- 
απαντήσεις για τη διαδικασία. Επιπροσθέτως, τα εν λόγω συνημμένα, θα βρίσκονται 
αναρτημένα,  στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο 
Αρωγής Χρηστών της δράσης: Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο 
215 215 7840, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
support@tvcoverage.gr

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κώστας Καπαρός

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
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5. ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις
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