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1. Εισαγωγή 
 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση χρήσης της εφαρμογής από τους Δικαιούχους 
ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων της δράσης «Superfast Broadband» 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η εγγραφή και χρήση της εφαρμογής από την είσοδο του 
χρήστη στη δικτυακή πύλη της δράσης και τον έλεγχο διαθεσιμότητας έως και την εκτύπωση του 
κουπονιού της δράσης και την αναζήτηση των προσφορών και των Παρόχων στους οποίους 
μπορεί να το εξαργυρώσει. 

 

2. Εγγραφή 
 

2.1 Είσοδος – Έλεγχος διαθεσιμότητας 
 

Ο χρήστης προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι δυνατή η παροχή της υπηρεσίας στην 
διεύθυνση ενδιαφέροντος θα πρέπει να μεταβεί από την αρχική σελίδα της δράσης στον 
«Έλεγχο διαθεσιμότητας» στην σελίδα https://sfbb.gr/LandingPage.html και να επιλέξει 
το κουμπί «Έλεγχος διεύθυνσης», όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

 

Εικόνα 1. Έλεγχος διαθεσιμότητας 

 

https://sfbb.gr/LandingPage.html
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Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγει την διεύθυνση του προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι 
δυνατή η παροχή της υπηρεσίας στην διεύθυνσή ενδιαφέροντος από κάποιον 
Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο εισάγοντας τον Ταχυδρομικό κώδικα, την Οδό και τον Αριθμό όπως 
φαίνεται στην εικόνα παρακάτω: 

 

 

 

Εικόνα 2. Έλεγχος διαθεσιμότητας διεύθυνσης 

 

Τα μηνύματα που θα εμφανιστούν κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα: 
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Α. Η διεύθυνση που δηλώθηκε δεν διαθέτει υποδομές ικανές να προσφέρουν SFBB υπηρεσίες. 

 

Εικόνα 3(1). Ένδειξη διαθεσιμότητας 

 

Β. Η διεύθυνση που δηλώθηκε περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου θα προσφέρονται SFBB 
υπηρεσίες, αλλά ακόμη δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προσφορά. 

 

Εικόνα 3(2). Ένδειξη διαθεσιμότητας 

 

Γ. Η διεύθυνση που δηλώθηκε διαθέτει διαθέσιμες προσφορές SFBB υπηρεσιών. 

 

Εικόνα 3(3). Ένδειξη διαθεσιμότητας 

 

Στην Β και στην Γ περίπτωση θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει με 
την Εγγραφή στη δράση πατώντας εδώ (Εικόνες 3(2) & 3(3)) έπειτα από τον έλεγχο 
επιλεξιμότητας. 

Σημειώνεται ότι μόνο στην Γ περίπτωση θα είναι δυνατή η εξαργύρωση του κουπονιού. 
Στην Β περίπτωση θα γίνει η εγγραφή και το κουπόνι θα είναι Ανενεργό. Ωστόσο θα 

πραγματοποιηθεί ενημέρωση στο email του λογαριασμού του δικαιούχου όταν προκύψουν 
νέες προσφορές και καταστεί δυνατή η εξαργύρωσή του.  

 

Αφού πατήσει το κουμπί εδώ ο χρήστης για να συνεχίσει θα πρέπει να διαβάσει και να 
αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής, τους όρους χρήσης καθώς και να επιβεβαιώσει την 
συναίνεσή του για τη λήψη των προσωπικών του δεδομένων (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, χρήσης και λήψης προσωπικών δεδομένων 

Εφόσον διαβάσει και αποδεχθεί τα ανωτέρω, πατώντας το κουμπί «Αποδοχή και συνέχεια», θα 
ανακατευθύνεται στη σελίδα εισόδου του Πληροφοριακού Συστήματος TAXISNET (Εικόνα 5), 
όπου καλείται να εισάγει τα διαπιστευτήριά του (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

 

Εικόνα 5. Είσοδος στο TAXISNET 

 

Αφού ο χρήστης εισάγει επιτυχώς τα στοιχεία εισόδου, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον 
εξυπηρετητή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής να προσπελάσει τα στοιχεία του, και 
συγκεκριμένα το Ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ., που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων, επιλέγοντας το κουμπί «Εξουσιοδότηση» (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6. Εξουσιοδότηση 

Σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 
εγγραφής. 

 

2.2 Δικαιούχοι της δράσης 
Εάν ο χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις των δικαιούχων, εμφανίζεται η σελίδα με τα στοιχεία 
που επιστράφηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα TAXISNET (Εικόνα 7). 

Εικόνα 7. Στοιχεία Δικαιούχου 
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Στη συνέχεια για να συνεχίσει ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει 

1. τα Στοιχεία Επικοινωνίας που ζητούνται (e-mail και κινητό),  
2. τα Στοιχεία του Νόμιμου Εκπρόσωπου της επιχείρησης (Ονομ/μο και Α.Φ.Μ.) και  
3. να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση για τα νομικά πρόσωπα (Εικόνα 8). 

 

Δήλωση συμμόρφωσης ελέγχου De Minimis  

 Σημειώνεται ότι ωφελούμενες επιχειρήσεις είναι: 

• επιχειρήσεις οι οποίες τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος 
συν τα 2 προηγούμενα), δεν έχουν υπερβεί το όριο των 200.000 ευρώ, με 
ενισχύσεις de minimis που ήδη έχουν λάβει ή έχουν αιτηθεί και έχουν εγκριθεί, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ)1407/2013 για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (de minimis). 
 

 

Εικόνα 8. Υπεύθυνη Δήλωση νομικού προσώπου 

 

2.3 Μη δικαιούχοι της δράσης 
Εάν ο χρήστης δεν είναι επιλέξιμος στην παρούσα δράση η εφαρμογή τον ενημερώνει με 
κατάλληλο μήνυμα σχετικά με το λόγο για τον οποίο δεν είναι δικαιούχος (Εικόνα 9) 

 

Εικόνα 9. Χρήστης που δεν είναι δικαιούχος της δράσης «Superfast Broadband» 
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3. Δημιουργία Κουπονιού 
 

Οι δικαιούχοι της δράσης έχοντας εισάγει την διεύθυνση ενδιαφέροντός τους και έχοντας 
διαπιστώσει ότι σε αυτήν προσφέρονται SFBB_Υπηρεσίες θα πρέπει να εισέλθουν με τους 
κωδικούς του TAXISnet και να επιλέξουν το κουμπί «Δημιουργία Κουπονιού» που βρίσκεται στο 
κάτω μέρος της οθόνης  (Εικόνα 10), αφού συμπληρώσουν την διεύθυνση email τους, τον 
αριθμό κινητού τηλεφώνου τους, Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ. Νόμιμου Εκπροσώπου της 
επιχείρησης και αποδεχθούν την υπεύθυνη δήλωση για επιχειρήσεις. 
 

 
Εικόνα 10. Δημιουργία κουπονιού 

 

Στην Αρχική Σελίδα του λογαριασμού του (Εικόνα 11), ο δικαιούχος μπορεί: 

• Να κατεβάσει την Υπεύθυνη Δήλωση για την τήρηση των ορίων για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

• Να μεταβάλει την διεύθυνση του εφόσον δεν έχει γίνει εξαργύρωση του 
κουπονιού. 

• Να αναζητήσει και να εντοπίσει τους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους/εξουσιοδοτημένους συνεργάτες Τηλεπικοινωνιακών παρόχων που 
έχουν ενταχθεί στη δράση. 

• Να ενημερωθεί για τις Προσφορές τους. 
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• Να προσπελάσει και να εκτυπώσει το μοναδικό 12-ψήφιο κωδικό του 
κουπονιού του. 

• Να τροποποιήσει  τον αριθμό του κινητού του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του και να αποστείλει το 12-ψήφιο κωδικό του κουπονιού στο e-
mail του. 

 

Εικόνα 11. Αρχική Σελίδα Λογαριασμού Δικαιούχου 
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Στην καρτέλα «Επικοινωνία» (Εικόνα 12) αναγράφονται οι δυνατότητες επικοινωνίας με το 
Γραφείο Αρωγής Χρηστών. 

 

Εικόνα 12. Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής Χρηστών 

 

Οι παραπάνω ενέργειες περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 

 

3.1 Υπεύθυνη Δήλωση 
 

Στο άνω μέρος της σελίδας ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την Υπεύθυνη Δήλωση (Εικόνα 13) με 
την οποία δεσμεύεται για την τήρηση των ορίων περί των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. 

  

Εικόνα 13. Υπεύθυνη δήλωση νομικού προσώπου 

Την συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση αφού την κατεβάσει, την εκτυπώσει και την συμπληρώσει, 
θα πρέπει να την προσκομίσει ως δικαιολογητικό κατά την εξαργύρωση του κουπονιού στον 
τηλεπικοινωνιακό πάροχο που θα επιλέξει. 

 

3.2 Εκτύπωση κουπονιού 
Επιλέγοντας «Εκτύπωση Κουπονιού», ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει το κουπόνι που του 
αντιστοιχεί (Εικόνα 14).  
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Εικόνα 14. Εκτύπωση κουπονιού 

Εφόσον έχει εκτυπώσει το προσωπικό του κουπόνι, ο δικαιούχος μπορεί να προσέλθει σε 
κατάστημα της επιλογής του, προκειμένου να το εξαργυρώσει μαζί με την επίδειξη της 
υπεύθυνης δήλωσης. 

 

3.3 Μεταβολή διεύθυνσης 
Εφόσον δεν έχει καταχωριστεί ενεργή παραγγελία, ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα να 
αλλάξει την διεύθυνση της επιχείρησης. 

Επιλέγοντας το κουμπί Αλλαγή Διεύθυνσης εμφανίζεται φόρμα για να συμπληρωθεί ο νέος 
Τ.Κ., η οδός και ο αριθμός. Στην συνέχεια επιβεβαιώνει ότι επιθυμεί να αλλάξει τη διεύθυνση. 
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Εικόνα 15. Αλλαγή διεύθυνσης 
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3.4 Τροποποίηση e-mail και κινητού 
 

• Επιλέγοντας «Προσθήκη e-mail», ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει την προσωπική του 
διεύθυνση e-mail στο σχετικό πεδίο και να την αποθηκεύσει πατώντας «Αλλαγή Email”. 

Εικόνα 16. Προσθήκη e-mail 

 

Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει «Αποστολή Κουπονιού με Email», ώστε να 
λάβει το 12-ψήφιο κωδικό του κουπονιού του στη διεύθυνση e-mail που καταχώρισε (Εικόνα 
16). Η καταχώριση του email του δικαιούχου είναι σημαντική ώστε να λαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες ενημερώσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα της διεύθυνσης ενδιαφέροντος που 
καταχώρισε. 

 

• Επιλέγοντας «Προσθήκη κινητού», ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να καταχωρίσει τον 
αριθμό του κινητού του στο σχετικό πεδίο και να τον αποθηκεύσει πατώντας «Αλλαγή 
Κινητού». Η καταχώριση του κινητού τηλεφώνου είναι σημαντική, καθώς με αυτόν τον 
τρόπο ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη της δράσης 
(Εικόνα 17)  

Εικόνα 17. Προσθήκη κινητού 
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3.5 Αναζήτηση Επιχειρήσεων 
Ο δικαιούχος μπορεί να αναζητήσει τις Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στη δράση με βάση τον 
Τηλεπικοινωνιακό πάροχο που επιθυμεί να επιλέξει: 

 

Εικόνα 18. Αναζήτηση Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

Επιλέγοντας το link με την Επωνυμία του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, ο χρήστης μεταφέρεται 
στη σελίδα της Εικόνας 19, στην οποία μπορεί να δει και να αναζητήσει κάποια Επιχείρηση που 
συνεργάζεται με τον επιλεγμένο Τηλεπικοινωνιακό πάροχο.  

 

Εικόνα 19. Αναζήτηση Επιχειρήσεων με την επωνυμία ή την περιφερειακή ενότητα 

 

Με τα φίλτρα αναζήτησης μπορεί να περιορίσει τα αποτελέσματα που εμφανίζονται και με την 
επιλογή Χάρτης, να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία της κάθε Επιχείρησης (Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20. Εντοπισμός Επιχείρησης με τη βοήθεια του χάρτη 

 

3.6 Προβολή προσφορών 
Επιλέγοντας την επωνυμία κάθε Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
(Εικόνα 21): 

• να δει τις προσφορές που έχει αναρτήσει 
• να μεταβεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης για περισσότερες λεπτομέρειες των 

προϊόντων/υπηρεσιών που προβάλλονται 

 

Εικόνα 21. Προβολή των προσφορών των Παρόχων 
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3.7 Υποβολή Ερωτήματος προς Γραφείο Αρωγής Χρηστών 
 

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, ο δικαιούχος έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει γραπτή αναφορά στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών. Συγκεκριμένα, αφού 
μεταβεί στην καρτέλα «Επικοινωνία», με πάτημα του κουμπιού «Νέα Ερώτηση προς Γραφείο 
Αρωγής Χρηστών» (Εικόνα 22) αναδύεται το παράθυρο για την σύνταξη της ερώτησης. Ο χρήστης 
καλείται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία με τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email) 
και να επιλέξει το είδος της αναφοράς από μία λίστα με σχετικές επιλογές 
(Εγγραφή/Επιλεξιμότητα/Εκτύπωση Κουπονιού/Θέματα Πρόσβασης/ Μεταβολή 
Στοιχείων/Τεχνικό Πρόβλημα/Γενικές Πληροφορίες/Παράπονα). 

 

Εικόνα 22: Υποβολή ερωτήματος προς Γραφείο Αρωγής Χρηστών 
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Στη συνέχεια και αφού συμπληρώσει το πεδίο «Κείμενο» με το περιεχόμενο της αναφοράς του, 
πατάει το κουμπί «Αποστολή» για να καταχωρίσει την αναφορά του στο Γραφείο Αρωγής 
Χρηστών (Εικόνα 23). 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμπληρώσει με ορθό τρόπο τα στοιχεία 
επικοινωνίας του, το σύστημα του εμφανίζει σχετικά μηνύματα λάθους 

 

 

 

Εικόνα 23: Συμπλήρωση γραπτής αναφοράς 

 

Ο χρήστης μπορεί να δει ιστορικό των αναφορών που έχει υποβάλλει, καθώς και των αντίστοιχων 
απαντήσεων του Γραφείου Αρωγής Χρηστών, μέσα από την καρτέλα Επικοινωνία (Εικόνα 24). 
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Εικόνα 24: Ιστορικό ερωτημάτων προς Γραφείο Αρωγής Χρηστών και απαντήσεων 

 

3.8 Υποβολή ένστασης 
 

Μετά την επιτυχή δήλωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας από τον Πάροχο, αποστέλλεται Email 
Ενεργοποίησης προς τον Ωφελούμενο με τα στοιχεία της παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο 
δικαιούχος διαφωνεί με κάποιο από τα στοιχεία της παραγγελίας που αναφέρονται στο Email 
Ενεργοποίησης, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσω του Π.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής του Email Ενεργοποίησης. Για την υποβολή ένστασης ο δικαιούχος 
συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet στο Π.Σ. της δράσης και κατευθύνεται στα  Στοιχεία 
Παραγγελίας. Από εκεί, μπορεί να δει αναλυτικά τα στοιχεία της παραγγελίας και να υποβάλει 
την ένσταση του (Εικόνα 25). Η διαδικασία υποβολής ένστασης είναι ενεργή για παραγγελίες 
με ημερομηνία ενεργοποίησης από τις 28/01/2022. 

 

Εικόνα 25. Στοιχεία παραγγελίας 

Στη συνέχεια, στο παράθυρο που ανοίγει, ο δικαιούχος μπορεί να καταγράψει την αιτιολογία 
της ένστασης και πατάει το κουμπί «Αποθήκευση» (Εικόνα 26).   
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Εικόνα 26. Ένσταση παραγγελίας 

 

 

Μετά την υποβολή της ένστασης ο Πάροχος θα ενημερωθεί με σχετικό email και θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση των στοιχείων της παραγγελίας. Παράλληλα, ο 
χρήστης δύναται να αναιρέσει την ένστασή του από τα «Στοιχεία παραγγελίας» (Εικόνα 27). 

 

 

Εικόνα 27. Αναίρεση ένστασης 
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