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1. Εισαγωγή  

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

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την καταχώριση Παραστατικών σε Παραγγελίες, την 

Προσωρινή Εκκαθάριση Παραγγελιών και την υποβολή Αιτήματος Πληρωμής εφόσον 

επιλέξουν το User Interface της εφαρμογής. Οι τεχνικές οδηγίες για την υποβολή Αιτήματος 

Πληρωμής μέσω Web Services περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο. 

Στις ακόλουθες ενότητες καταγράφονται αναλυτικά όλα τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι για να ολοκληρώσουν τις παραπάνω 

ενέργειες.  

https://portal.sfbb.gr/Files/WS-SFBB-v-1-4.pdf
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2. Παραγγελίες 

Στην εφαρμογή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου υπάρχει η καρτέλα «Παραγγελίες». Από την 

καρτέλα αυτή δίνεται η δυνατότητα ελέγχου κουπονιού, δημιουργίας νέας Παραγγελίας και 

εμφάνισης των Παραγγελιών που έχουν δημιουργηθεί από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. 

Με τη βοήθεια των Φίλτρων Αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μια ήδη 

καταχωρισμένη Παραγγελία, η οποία πληροί τα επιλεγμένα κριτήρια. Τα κριτήρια μπορεί να 

είναι «Κωδ. Παραγγελίας», «Αρ. Κουπονιού», «Ον/μο Δικαιούχου» και «Α.Φ.Μ. Δικαιούχου» 

(Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 - Καρτέλα "Παραγγελίες" 

Η προβολή των Παραγγελιών γίνεται με την επιλογή του αντίστοιχου συνδέσμου στο πάνω 

δεξιά μέρος της σελίδας (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2 - Προβολή Παραγγελιών 

Επιλέγοντας το σύνδεσμο, εμφανίζεται η λίστα με όλες τις Παραγγελίες. Και σε αυτή τη 

σελίδα ο χρήστης μπορεί με τη βοήθεια των Φίλτρων Αναζήτησης να αναζητήσει ήδη 

καταχωρισμένες Παραγγελίες βάσει κριτηρίων (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 - Λίστα Παραγγελιών 

Επιλέγοντας το εικονίδιο ( ) και στη συνέχεια «Δημιουργία Παραστατικού», δίνεται η 

δυνατότητα προσθήκης νέων Παραστατικών (Εικόνα 4). Επιλέγοντας το εικονίδιο ( ) από τη 

στήλη «Παραστατικά» εμφανίζονται σε νέα σελίδα τα καταχωρισμένα Παραστατικά για την 

Παραγγελία. 

 

Εικόνα 4 - Διαχείριση Παραστατικών Παραγγελίας 

Η δημιουργία και συμπλήρωση Παραστατικών παρουσιάζεται με λεπτομέρεια στην 

επόμενη ενότητα.  
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3. Παραστατικά 

Η προβολή των ήδη καταχωρισμένων Παραστατικών γίνεται από την καρτέλα 

«Παραστατικά» (Εικόνα 5) επιλέγοντας το κουμπί Αναζήτηση.  

 

Εικόνα 5 - Καρτέλα "Παραστατικά" 

Η δημιουργία νέου Παραστατικού γίνεται είτε από την καρτέλα «Παραστατικά» επιλέγοντας 

το κουμπί ( ) (Εικόνα 6), είτε όπως περιγράφεται στην ενότητα 

«Παραγγελίες». 

 

Εικόνα 6 - Δημιουργία Παραστατικού 

Αρχικά συμπληρώνονται τα Βασικά Στοιχεία Παραστατικού (Κωδικός Παραγγελίας και 

Κωδικός Κουπονιού) (Εικόνα 7). Τα πεδία είναι προσυμπληρωμένα αν ο χρήστης 

ακολουθήσει τα βήματα δημιουργίας Παραστατικού που περιγράφονται στην ενότητα 

«Παραγγελίες». 
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Εικόνα 7 - Συμπλήρωση Στοιχείων Παραστατικού (1) 

Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα Στοιχεία Έκδοσης του Παραστατικού (ημερομηνία, σειρά, 

αριθμός και πιθανές παρατηρήσεις) και τα στοιχεία παροχής της τηλεπικοινωνιακής 

υπηρεσίας (περίοδος παροχής επιδοτούμενης υπηρεσίας, διεύθυνση, ταχυδρομικός 

κώδικας, πόλη και περιφερειακή ενότητα) (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 - Συμπλήρωση Στοιχείων Παραστατικού (2) 

Έπειτα συμπληρώνονται τα Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του Παραστατικού (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΠΛΕΟΝ) επιλέγοντας το κουμπί «Προσθήκη Εγγραφής» (Εικόνα 9), ανοίγοντας ένα νέο 

παράθυρο για την προσθήκη των απαραίτητων στοιχείων (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 9 - Προσθήκη Εγγραφής 
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Εικόνα 10 - Αναλυτικά Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού 

Η αποθήκευση γίνεται επιλέγοντας το κουμπί ( ). 

Τέλος, συμπληρώνονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία του παραστατικού (Εικόνα 

11).  Τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία του Παραστατικού είναι τα ακόλουθα: 

 Συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ: Το συνολικό ποσό της τιμολογηθείσας υπηρεσίας 

 Συνολικό ΦΠΑ: Το συνολικό ποσό του ΦΠΑ  

 Συνολικό ποσό ΜΕ ΦΠΑ: Το συνολικό ποσό της τιμολογηθείσας υπηρεσίας 

περιλαμβανομένου του ποσού ΦΠΑ 

 Χρηματοδοτούμενο ποσό με ΦΠΑ: Το ύψος του χρηματοδοτούμενου ποσού από τη 

δράση για την υπηρεσία. Το μέγιστο χρηματοδοτούμενο ποσό ανά μήνα ανέρχεται 

στα €13. Για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που χρεώνουν την παροχή 

διαδικτυακής σύνδεσης ανά ολόκληρο ημερολογιακό μήνα, το ποσό που αντιστοιχεί 

στη χρονική διάρκεια από την ενεργοποίηση της σύνδεσης που αναγράφεται στο 

Δελτίο Παραλαβής μέχρι το κλείσιμο του πρώτου ημερολογιακού μήνα μπορεί να 

τιμολογείται υπολογίζοντας το προς τιμολόγηση ποσό αναλογικά: 

 
Προς τιμολόγηση ποσό = (πλήθος ημερών σύνδεσης / πλήθος ημερών μήνα)* επιδοτούμενο 

κόστος μηνιαίας συνδρομής 

 

 Συνολικό κόστος σύνδεσης: Το εφάπαξ κόστος σύνδεσης που χρεώνεται στο 

συγκεκριμένο παραστατικό.  



  «Superfast Broadband» 
Εγχειρίδιο χρήσης για την Εκκαθάριση Παραγγελιών 

 

 

 
  

9 

 Χρηματοδοτούμενο ποσό σύνδεσης: Το χρηματοδοτούμενο ποσό για το εφάπαξ 

κόστος σύνδεσης. Υπενθυμίζουμε ότι το μέγιστο χρηματοδοτούμενο ποσό για το 

εφάπαξ κόστος σύνδεσης ανέρχεται στα €48. 

 

Εικόνα 11 - Συγκεντρωτικά Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού 

Γίνεται αποθήκευση του Παραστατικού επιλέγοντας ( ). 

Σε περίπτωση λάθους, εμφανίζεται αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα με όλα τα Παραστατικά της παραγγελίας (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12 - Παραστατικά Παραγγελίας 
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Οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης σε κάποιο Παραστατικό βρίσκονται στη 

στήλη «Ενέργειες» και περιλαμβάνουν: 

1. Προβολή των στοιχείων του Παραστατικού ( ) 

2. Επεξεργασία του Παραστατικού ( ). Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία είναι 

δυνατή μόνο για τα Παραστατικά που δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο 

Αίτημα Πληρωμής ή η Προσωρινή Εκκαθάριση έχει απορριφθεί. 

3. Αντιγραφή του Παραστατικού ( ). Η αντιγραφή ενός Παραστατικού είναι 

επιτυχής όταν τα Στοιχεία Έκδοσης του Παραστατικού και η Περίοδος 

παροχής της Επιδοτούμενης Υπηρεσίας είναι διαφορετικά από το 

παραστατικό που αντιγράφεται. 

4. Διαγραφή του Παραστατικού ( ). Επισημαίνεται ότι η διαγραφή είναι 

δυνατή μόνο για τα Παραστατικά που δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο 

Αίτημα Πληρωμής το  Αίτημα Πληρωμής έχει απορριφθεί. 
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4. Προσωρινή Εκκαθάριση Παραγγελίας 

4.1 Δημιουργία Προσωρινής Εκκαθάρισης Παραγγελίας 

Η δημιουργία Προσωρινής Εκκαθάρισης μιας Παραγγελίας γίνεται από την καρτέλα 

«Παραγγελίες» επιλέγοντας το κουμπί «Δημιουργία Αιτημάτων Εκκαθάρισης»  (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13 - Παραγγελίες που μπορούν να εκκαθαριστούν 

Οι Παραγγελίες που μπορούν να εκκαθαριστούν σε μία Φάση Πληρωμών πρέπει να 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Να υπάρχει τουλάχιστον ένα μη ακυρωμένο Παραστατικό, το οποίο δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη Προσωρινή Εκκαθάριση 

 Να μην υπάρχει άλλη Προσωρινή Εκκαθάριση για τη συγκεκριμένη Παραγγελία 

στην τρέχουσα Φάση Πληρωμών 

o Αν υπάρχει άλλη Προσωρινή Εκκαθάριση για τη συγκεκριμένη 

Παραγγελία στην τρέχουσα Φάση Πληρωμών, τότε θα πρέπει να έχει 

απορριφθεί και το Αίτημα Πληρωμής που την περιέχει να έχει 

επιστραφεί για διορθώσεις 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η λίστα με τις Παραγγελίες που μπορούν να εκκαθαριστούν. Ο 

χρήστης επιλέγει το εικονίδιο ( ) από τη στήλη «Ενέργειες» για την Παραγγελία που 

επιθυμεί να εκκαθαρίσει (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14 - Εκκαθάριση Παραγγελίας 

Στη νέα σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου και της προσφοράς 

τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης.  

Αρχικά, όλα τα Παραστατικά είναι προεπιλεγμένα. Ο χρήστης μπορεί να προβάλει τις 

πληροφορίες ενός Παραστατικού επιλέγοντας το εικονίδιο ( ) από τη στήλη «Προβολή 

Παραστατικού», καθώς και να το αποεπιλέξει επιλέγοντας το εικονίδιο ( ) της αριστερής 

στήλης (Εικόνα 15). Επισημαίνεται ότι πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον ένα Παραστατικό. Αν 

επιλεγούν περισσότερα Παραστατικά, τότε θα πρέπει να είναι σε χρονική σειρά, χωρίς να μη 

χρησιμοποιηθεί κάποιο προγενέστερο. 

Τα Παραστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μερική εκκαθάριση 

είναι όσα: 

 Δεν είναι ακυρωμένα 

 Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλη Προσωρινή Εκκαθάριση ή έχουν 

χρησιμοποιηθεί και η Προσωρινή Εκκαθάριση έχει απορριφθεί 
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Εικόνα 15 - Στοιχεία Παραστατικού 

  

Ο χρήστης συμπληρώνει τα Παραστατικά για την Προσωρινή Εκκαθάριση της παραγγελίας 

και επιλέγει το κουμπί ( ).  

Στη συνέχεια μεταφέρεται σε μία σελίδα που προβάλλονται τα στοιχεία του δικαιούχου, της 

προσφοράς τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και τα στοιχεία των επιλεγμένων Παραστατικών 

προς Προσωρινή Εκκαθάριση (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16 - Σύνοψη Στοιχείων Παραστατικού 

Τα στοιχεία της Προσωρινής Εκκαθάρισης εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, ωστόσο 

υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση που υπάρχει λάθος (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17 - Στοιχεία Εκκαθάρισης Παραγγελίας  

Με την επιλογή του πλήκτρου ( ) υποβάλλεται η Προσωρινή Εκκαθάριση. 

4.2 Προβολή Προσωρινών Εκκαθαρίσεων 

Η προβολή των Προσωρινών Εκκαθαρίσεων γίνεται από την καρτέλα «Εκκαθαρίσεις». Ο 

χρήστης μπορεί, αν επιθυμεί, από τη στήλη «Ενέργειες» να προβάλει τις πληροφορίες της 

Προσωρινής Εκκαθάρισης ( ) ή να τη διαγράψει ( ) (Εικόνα 18). 
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Η διαγραφή μίας Προσωρινής Εκκαθάρισης επιτρέπεται όταν αυτή δεν 

περιλαμβάνεται σε κάποιο Αίτημα Πληρωμής. 

 

Εικόνα 18 - Διαχείριση Εκκαθαρίσεων 

Σε περίπτωση που η Προσωρινή Εκκαθάριση κάποιας Παγγελίας γίνει μετά τη δημιουργία 

Αιτήματος Πληρωμής, εμφανίζεται το εικονίδιο ( ) στη στήλη «Αίτημα Πληρωμής» για την 

προσθήκης της Προσωρινής Εκκαθάρισης στο εν λόγω αίτημα (Εικόνα 19).  

 

Εικόνα 19 - Προσθήκη Εκκαθάρισης σε Αίτημα Πληρωμής 
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Η Οριστική Εκκαθάριση μιας Παραγγελίας επισυμβαίνει όταν: 

 

1. Υποβληθούν στο Υποσύστημα Πληρωμών όλα τα εκδοθέντα παραστατικά για 

την συγκεκριμένη παραγγελία και παράλληλα 

2. Δε μπορούν να δημιουργηθούν αιτήματα Προσωρινής Εκκαθάρισης για τη 

συγκεκριμένη Παραγγελία κατά την Φάση Πληρωμών 

3. Δε μπορούν να καταχωριστούν Παραστατικά για τη συγκεκριμένη 

Παραγγελία 
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5. Αίτημα Πληρωμής 

Η δημιουργία αιτήματος πληρωμής πραγματοποιείται από την καρτέλα «Αιτήματα 

Πληρωμής». Επιλέγοντας το κουμπί «Δημιουργία Αιτήματος Πληρωμής», δημιουργείται ένα 

αίτημα πληρωμής που περιλαμβάνει τις υπάρχουσες Προσωρινές Εκκαθαρίσεις 

Παραγγελιών (Εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20 - Δημιουργία Αιτήματος Πληρωμής 

Μετά τη δημιουργία του Αιτήματος Πληρωμής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το υποβάλει 

οριστικά ( ), να προβάλει τις λεπτομέρειές του ( ) ή να το διαγράψει ( ) 

(Εικόνα 21).  

 

Εικόνα 21 - Διαχείριση Αιτήματος Πληρωμής 

  



  «Superfast Broadband» 
Εγχειρίδιο χρήσης για την Εκκαθάριση Παραγγελιών 

 

 

 
  

18 

Όσο το Αίτημα Πληρωμής δεν έχει υποβληθεί οριστικά μπορεί να διαγραφεί. Οι 

Προσωρινές Εκκαθαρίσεις που περιέχει αποδεσμεύονται και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε επόμενο Αίτημα Πληρωμής. 

Είναι δυνατή η οριστική υποβολή μόνο ενός (1) Αιτήματος Πληρωμής ανά Φάση 

Πληρωμών. 

Όσο το αίτημα Πληρωμής δεν έχει υποβληθεί οριστικά, υπάρχει η δυνατότητα 

προσθήκης ή αφαίρεσης Μερικών Εκκαθαρίσεων. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 

Αιτήματος Πληρωμής ενημερώνονται αυτόματα. 

Σε περίπτωση που μία Παραγγελία εκκαθαριστεί μετά τη δημιουργία Αιτήματος Πληρωμής, 

είναι δυνατή η προσθήκη του στο υπάρχον Αίτημα, εφόσον αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί. 

Η προσθήκη γίνεται είτε ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα 

«Προβολή Εκκαθαρίσεων», είτε από την καρτέλα «Αιτήματα Πληρωμής» επιλέγοντας 

 (Εικόνα 22).  

 

Εικόνα 22 - Μαζική Προσθήκη Εκκαθαρίσεων Παραγγελιών 


