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Introduction 
Η εφαρμογή του TV Coverage σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του υπουργείου σχετικά με 

τη διαχείριση των αιτήσεων πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους 

ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. 

Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος 
Το πληροφοριακό σύστημα έχει δημιουργηθεί σε Microsoft ASP.NET και φιλοξενείτε στο cloud πάνω σε ένα Microsoft 

Azure Subscription. Για τις ανάγκες αποθήκευσης των δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί Microsoft SQL Server σε 

Microsoft Azure ως βάση δεδομένων. 

Η εφαρμογή είναι web based που σημαίνει πως είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει σύνδεση στο 

διαδίκτυο και έναν φυλλομετρητή (υπολογιστής, κινητό, tablet) ενώ παράλληλα είναι και responsive ώστε να 

απεικονίζεται σωστά ανεξαιρέτως μεγέθους οθόνης. 

Αυθεντικοποίηση Χρηστών 
Η αυθεντικοποίηση των χρηστών έχει υλοποιηθεί με το μηχανισμό αυθεντικοποίησης ASP.NET Identity, ο οποίος 

επιτρέπει την ανάθεση ρόλων στους χρήστες μιας εφαρμογής για την απόδοση διαφορετικών και πολλαπλών 

δικαιωμάτων σε αυτούς. 

Το πληροφοριακό σύστημα TV Coverage έχει τέσσερις (4) διαφορετικούς ρόλους ανάθεσης για τους χρήστες του 

όπου κάθε διακριτός ρόλος επιτρέπει και διαφορετικά δικαιώματα και προσβάσεις στις σελίδες τις εφαρμογής. 

Ρόλοι εφαρμογής 

Το σύστημα υποστηρίζει τους ακόλουθους ρόλους με διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στο σύστημα:  

 Διαχειριστής Υπουργείου - Super Administrator 

 Υπάλληλος Παρόχου 

 Υπάλληλος Δήμου 

 Υπάλληλος Help Desk 

Διαθέσιμες λειτουργίες ανά Ρόλο 

Διαχειριστής Υπουργείου - Super Administrator  

Ο Super Administrator είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του πληροφοριακού συστήματος και έχει πρόσβαση σε όλες 

τις διαθέσιμες σελίδες της εφαρμογής. Μπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε αίτηση έχει καταχωρηθεί, να ανατρέξει 

στο ιστορικό εξέλιξης κάθε αίτησης καθώς και να εξάγει αναφορές για όλες τις αιτήσεις της εφαρμογής. Τέλος, ο 

Super Administrator είναι ο μοναδικός χρήστης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς για άλλους 

χρήστες είτε καταχωρώντας χειροκίνητα τα στοιχεία κάθε νέου χρήστη ξεχωριστά, είτε μέσω του αυτόματου 

μηχανισμού δημιουργίας με χρήση excel. 

Σημείωση: Ο Super Administrator μπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε αίτηση επιθυμεί αλλά δεν έχει το δικαίωμα να 

δημιουργήσει νέα αίτηση ή να επεξεργαστεί μια υπάρχουσα. 
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Υπάλληλος Δήμου 

Ο υπάλληλος δήμου/ΚΕΠ είναι υπεύθυνος για την ορθή καταχώρηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αυτής. 

Ο κάθε χρήστης δήμου/ΚΕΠ ανήκει σε έναν μόνο δήμο/ΚΕΠ και μπορεί να προβάλλει όλες τις αιτήσεις που αφορούν 

και καταχωρήθηκαν από τον δήμο δικαιοδοσίας του. Επίσης, ο υπάλληλος δήμου/ΚΕΠ έχει πρόσβαση στο μηχανισμό 

παραγωγής αναφορών της εφαρμογής αλλά μπορεί να εξάγει στοιχεία μόνο για τις αιτήσεις οι οποίες 

δημιουργήθηκαν από τον δήμο στον οποίο ανήκει. 

Υπάλληλος Help Desk 

Ο υπάλληλος help desk είναι ο χρήστης που θα συντονίζει την όλη διαδικασία εξυπηρέτησης των αιτήσεων της 

εφαρμογής και θα ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών εγγράφων για την εκάστοτε αίτηση. 

Ο υπάλληλος help desk έχει τη δυνατότητα να προχωράει την αίτηση στα επόμενα στάδια, να την ακυρώνει ή να την 

γυρίζει σε προηγούμενα στάδια όπως αυτός κρίνει καλύτερα. Όλοι οι υπάλληλοι του help desk έχουν δικαίωμα 

προβολής, και σε ορισμένες καταστάσεις της αίτησης, και δικαίωμα επεξεργασίας ώστε να φροντίζουν για την 

έγκαιρη ολοκλήρωση του κύκλου των αιτήσεων. Μπορεί να εξάγει κανονικά στοιχεία για όλες τις διαθέσιμες αιτήσεις 

της εφαρμογής χωρίς κανένα περιορισμό. 

Υπάλληλος Παρόχου 

Ο υπάλληλος παρόχου είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και καταγραφή της διαδικασίας διεκπεραίωσης των 

αιτήσεων που αφορούν τον πάροχο που αντιπροσωπεύει. Έχει κανονικά πρόσβαση στο μηχανισμό εξαγωγής 

αναφορών αλλά τα στοιχεία που θα εξάγει περιορίζονται μόνο στις αιτήσεις που αφορούν την εταιρεία που 

αντιπροσωπεύει. Ο υπάλληλος παρόχου μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια την αίτηση μόνο σε περίπτωση 

που αυτή του ανατεθεί και έχει την ευθύνη ενημέρωσης της κατάστασης αυτής μόλις ολοκληρώσει ο πάροχος που 

αντιπροσωπεύει όλες τις απαραίτητες εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν. 
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Συγκεντρωτικός πίνακας ενεργειών ανά ρόλο 
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1. Καταχώρηση αίτησης   ✔     

2. Σήμανση αίτησης ως "ελέγχεται"     ✔   

3. Οριστικοποίηση αίτησης     ✔   

4. Διεκπεραίωση αίτησης       ✔ 

5. Σήμανση αίτησης "προς έλεγχο πληρωμής"       ✔ 

6. Σήμανση αίτησης "προς πληρωμή"     ✔   

7. Σήμανση αίτησης "πληρώθηκε"     ✔   

8. Ακύρωση αίτησης   ✔ ✔   

9. Σήμανση αίτησης "ακυρώθηκε από πάροχο"       ✔ 

10. Αναζήτηση αιτήσεων * ✔ ✔ ✔ ✔ 

11. Επεξεργασία αιτήσεων   ✔ ✔ ✔ 

12. Εξαγωγή αναφορών ** ✔ ✔ ✔ ✔ 

13. Δημιουργία λογαριασμών χρηστών ✔       
Πίνακας ενεργειών χρηστών ανά ρόλο 

* Αναζήτηση μπορεί να κάνει ο κάθε χρήστης ανάλογα με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε αυτόν. Για 

παράδειγμα ένας χρήστης δήμου/ΚΕΠ μπορεί να αναζητήσει μόνο τις αιτήσεις που αφορούν το δήμο στον οποίο 

εργάζεται, ενώ ένας χρήστης παρόχου μπορεί να αναζητήσει μόνο τις αιτήσεις που αφορούν τον πάροχο που 

εκπροσωπεί. Οι χρήστες super administrator και Υπάλληλος Help Desk δεν έχουν περιορισμούς κατά την αναζήτηση 

αιτήσεων. 

** στην εξαγωγή αναφορών ισχύον οι ίδιοι περιορισμοί ανά ρόλο όπως και στην αναζήτηση αιτήσεων. 

Καταστάσεις μίας Αίτησης 

Με βάση τις ενέργειες που οι διάφοροι ρόλοι μπορούν να εκτελέσουν σε μία Αίτηση, αυτή μπορεί να βρεθεί σε μία 

από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 Καταχωρήθηκε 

 Ελέγχεται 

 Οριστικοποιήθηκε 

 Διεκπεραιώθηκε 

 Προς έλεγχο πληρωμής 

 Προς πληρωμή 

 Πληρώθηκε 

 Ακυρώθηκε 

 Ακυρώθηκε από πάροχο 
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Η κατάσταση Ελέγχεται προστέθηκε ώστε να μην μπορεί κατά τη διαδικασία ελέγχου από το Help Desk, ο υπάλληλος 

Δήμου να αλλάξει τα στοιχεία της αίτησης πέρα από την επιλογή παρόχου και του πακέτου υπηρεσιών. Εάν χρειαστεί 

να γίνουν αλλαγές στα υπόλοιπα στοιχεία της αίτησης θα πρέπει το help desk να γυρίσει την αίτηση στην κατάσταση 

«Καταχωρήθηκε». 

Στην κατάσταση «Οριστικοποιήθηκε» παρέρχεται μια αίτηση αφού πρώτα περάσει έλεγχο από τους υπαλλήλους του 

Help Desk ή μετά το πέρας 15 ημερών από την ημέρα καταχώρησης της στο σύστημα ώστε να προχωρήσει στο 

επόμενο στάδιο της ανάθεσης της στον πάροχο επιλογής. 

Η κατάσταση προς «έλεγχο πληρωμής» προστέθηκε ώστε σε αυτή τη φάση της αίτησης, το help desk να κάνει έλεγχο 

των δικαιολογητικών που του στάλθηκαν από τους παρόχους προκειμένου να κρίνει κατά πόσο αυτά επαρκούν για 

να προχωρήσει στην πληρωμή τους. Από αυτό το στάδιο και έπειτα ο μόνος αρμόδιος για την ενημέρωση της 

κατάστασης των αιτήσεων είναι οι υπάλληλοι του help desk. 

Σε κατάσταση «προς πληρωμή» περνά η αίτηση μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και όταν πλέον έχουν αρχίσει 

οι διαδικασίες πληρωμής του παρόχου για αυτήν. 

Η κατάσταση «πληρώθηκε» είναι ουσιαστικά το τελικό στάδιο μιας αίτησης. Η ανάθεση αυτής της κατάστασης σε 

μια αίτηση σηματοδοτεί το πέρας του κύκλου ενεργειών που απαιτούνταν για την τηλεοπτική κάλυψη του 

νοικοκυριού. 

Η κατάσταση «ακυρώθηκε» προστέθηκε ώστε να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο δικαιούχος της αίτησης 

αποφάσισε να αναιρέσει το αίτημα του για την τηλεοπτική κάλυψη του νοικοκυριού του και για την περίπτωση που 

το help desk κρίνει πως η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει, για οποιοδήποτε λόγο, στην οριστικοποίηση της. Να 

σημειωθεί πως από την κατάσταση ακυρώθηκε μπορεί μια αίτηση να επιστρέψει στην κατάσταση καταχωρήθηκε 

από τους χρήστες Δήμων. 

Η κατάσταση «Ακυρώθηκε από πάροχο» είναι αντίστοιχη της κατάστασης «ακυρώθηκε» αλλά μπορεί να οριστεί 

μόνο από τον πάροχο στον οποίο ανατέθηκε η αίτηση. 

Μηχανισμός Καταχώρησης και Επεξεργασίας Αιτήσεων 

Καταχώρηση αίτησης 
Οι χρήστες δήμων/ΚΕΠ είναι οι μόνοι χρήστες που μπορούν να προχωρήσουν στην καταχώρηση νέων αιτήσεων. 

Κάνοντας κλικ στο μενού Αιτήσεις -> Δημιουργία ο χρήστης κατευθύνεται στην φόρμα δημιουργίας αιτήσεων. Στην 

φόρμα αυτή με κόκκινο αστερίσκο («*») σημειώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης τα οποία ο χρήστης 

καλείται να συμπληρώσει. Σε πρώτο βήμα θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει τον ΑΦΜ, ο οποίος ελέγχεται για 

την εγκυρότητα του, και τον Αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης (ΑΠΗ) κι έπειτα να κάνει κλικ στο κουμπί «Έλεγχος 

αίτησης». Ο έλεγχος αίτησης θα εξετάσει κατά πόσο υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή καταχωρημένες αιτήσεις με το 

ίδιο ΑΦΜ ή τον ίδιο ΑΠΗ και αναλόγως να επιτρέψει ή να εμποδίσει την καταχώρηση της νέας αίτησης. 
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Φόρμα καταχώρησης αίτησης  

Κατηγορίες αίτησης 

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από τις κατηγορίες στην οποία ανήκει η προς 

καταχώρηση αίτηση. Ενδεικτικά οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι αιτήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. O λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του 

ίδιου 

2. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία 

άλλου προσώπου, το οποίο ζει 

3. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία 

θανόντα 

4. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν 

ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους 

5. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία 

φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ι. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.) 

Δικαιολογητικά αίτησης 

Ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας αίτησης και πριν την οριστική υποβολή της, ο χρήστης, καλείται να εισάγει 

και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προκύπτουν από την κατηγορία αίτησης που επέλεξε. Τα δικαιολογητικά 

αυτά φαίνονται στο επάνω αριστερά μέρος της φόρμας καταχώρησης και η εισαγωγή τους είναι δυνατή από το tab 

«Δικαιολογητικά». 

Πιο αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης είναι τα παρακάτω: 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία αίτησης 
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Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 
Β΄5022) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο 
λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του 
αιτούντος (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022) 

  ✔       

Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί μεταβολής των προσωπικών 
του στοιχείων (Παράρτημα IV της ΚΥΑ Β΄5022) 

      ✔   

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του Δημόσιου 
ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο 
λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του 
αιτούντος. 

        ✔ 

Αντίγραφο Επίσημου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Οικ. Έτους 2018. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ/Άλλου αποδεικτικού 
εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και 
μόνιμης κατοικίας του αιτούντος 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του προσώπου στα στοιχεία 
του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και 
μόνιμης κατοικίας του αιτούντος. 

    ✔     

Υπεύθυνη Δήλωση για την ύπαρξη ξεχωριστού νοικοκυριού ** ** ** ** ** 

Άλλο έγγραφο * * * * * 

Εικόνα 1Πίνακας απαραίτητων δικαιολογητικών ανά κατηγορία αίτησης 

✔: Αυτά τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την καταχώρηση της αίτησης 

*: Αναφέρεται στο δικαιολογητικό «Άλλο έγγραφο» το οποίο είναι προαιρετικό και χρησιμοποιείται υπό περίπτωση 

**: Αναφέρεται στο δικαιολογητικό «Υπεύθυνη Δήλωση για την ύπαρξη ξεχωριστού νοικοκυριού» το οποίο είναι 

υποχρεωτικό στην περίπτωση που ο ΑΠΗ της αίτησης υπάρχει ήδη καταχωρημένος σε άλλη αίτηση της εφαρμογής. 
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Επισήμανση απαραίτητων δικαιολογητικών 

 

Επεξεργασία αίτησης 
Ο κάθε χρήστης (πλην του Super Administrator) έχει δικαίωμα επεξεργασίας της καταχωρημένης αίτησης ανάλογα 

με τον τύπο του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτηση (βλέπε «Πίνακα ενεργειών χρηστών ανά ρόλο»). 

Για την εύρεση της αίτησης που επιθυμεί να επεξεργασία πρέπει από το μενού επιλογών να κάνει κλικ στο Αιτήσεις 

-> Αναζήτηση. 

 

Μενού αναζήτησης αίτησης 
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Εκεί συμπληρώνοντας τα φίλτρα που επιθυμεί μπορεί να κάνει τον εντοπισμό της αίτησης ευκολότερο και κάνοντας 

κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία» του καταλόγου αιτήσεων να προβάλει τα επιμέρους στοιχεία της. 

Σημείωση: Τα φίλτρα στον κατάλογο «Φίλτρα αναζήτησης» λειτουργούν αθροιστικά, δηλαδή αν ένας χρήστης 

επιλέξει το φίλτρο Κατάστασης και το φίλτρο περιφερειακής ενότητας, τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στον 

κατάλογο αιτήσεων θα είναι αυτά που ικανοποιούν το φίλτρα Κατάστασης και το φίλτρο περιφερειακής ενότητας 

και όχι αυτά που ικανοποιούν έστω το ένα από τα δύο. 

 

 Φίλτρα αναζήτησης  

 

Κατάλογος αιτήσεων 
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Με το κλικ στο κουμπί επεξεργασία (    ) ο χρήστης ανακατευθύνεται στην αντίστοιχη σελίδα όπου από εκεί μπορεί 

να αλλάξει την κατάσταση της αίτησης και εφόσον ολοκληρώσει τις απαραίτητες μεταβολές να κάνει κλικ στο κουμπί 

«Αποθήκευση» ώστε να οριστικοποιήσει την επεξεργασία της αίτησης. 

Σε περίπτωση που κατά την ενημέρωση ο χρήστης αλλάξει Κατάσταση στην αίτηση θα κληθεί, πριν την οριστική 

αποθήκευση, να συμπληρώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την αλλαγή που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Τις 

παρατηρήσεις ενημέρωσης έχει την επιλογή να τις αφήσει κενές σε όλες τις μεταβολές κατάστασης πλην της 

περίπτωσης που η αρχική ή νέα κατάσταση της αίτησης είναι η ακυρωμένη. Σε αυτή και μόνο την περίπτωση η 

συμπλήρωση των παρατηρήσεων είναι υποχρεωτική. 

 

Εικόνα 2Παράθυρο συμπλήρωσης παρατηρήσεων για την μεταβολή της κατάστασης μιας αίτησης 

 

Μηχανισμός παραγωγής αναφορών 
Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών ανάλογα με τα δικαιώματα και τον δήμο ή πάροχο στον οποίο 

υπόκειται. Για να μεταβεί στη σελίδα παραγωγής αναφορών πρέπει να κάνει κλικ στο μενού «Αναφορές». Εκεί 

μπορεί να επιλέξει στο πάνω μέρος τα φίλτρα με τα οποία θέλει να περιορίσει τον όγκο πληροφοριών που θα εξάγει 

ή να τα αφήσει κενά για να εξάγει δεδομένα για όλες τις αιτήσεις στις οποίες έχει δικαίωμα προβολής. 
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Φίλτρα αναφορών 

Στο κάτω μέρος της σελίδας απεικονίζονται όλες οι διαθέσιμες για αυτόν αναφορές. Αφού ολοκληρώσει την 

καταχώρηση των φίλτρων που επιθυμεί μπορεί να κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της στήλης «Εκτύπωση» για την 

αναφορά που θέλει να εξάγει και η εφαρμογή θα φροντίσει ώστε να παράξει ένα αρχείο excel το οποίο θα μπορεί να 

κατεβάσει και να επεξεργαστεί. 

 

 

 


