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Εισαγωγή 

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

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για τη δημιουργία προσφορών και την υποβολή περιοχών 

κάλυψης στη δράση «Superfast Broadband».   

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση ως εξουσιοδοτημένοι 

συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων δεν υποβάλλουν τις δικές τους προσφορές, 

αλλά συμμετέχουν στη δράση με τις εγκεκριμένες και δημοσιευμένες προσφορές των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τους οποίους συνεργάζονται. 
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Δημιουργία νέας προσφοράς 

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

καρτέλα αυτή, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων προσφορών (εντός των οριζόμενων 

στον οδηγό της δράσης προθεσμιών) και εμφάνισης των προσφορών που έχουν 

δημιουργηθεί από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Με τη βοήθεια των Φίλτρων 

Αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μια ήδη καταχωρισμένη προσφορά του, που 

πληροί τα επιλεγμένα κριτήρια όπως «Κατάσταση» προσφοράς, «Τίτλος», «Κωδικός», κ.τ.λ. 

(Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 - Καρτέλα Προσφορές - φίλτρα αναζήτησης 

Το κουμπί «Επεξήγηση χρωμάτων» επεξηγεί τα χρώματα των προσφορών ανάλογα με το 

στάδιο που βρίσκονται. Συγκεκριμένα τα στάδια των προσφορών φαίνονται στην παρακάτω 

εικόνα (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2 - Επεξήγηση χρωμάτων προσφορών 

Για τη δημιουργία μιας νέας προσφοράς επιλέγεται το κουμπί «Δημιουργία Προσφοράς». 

Η καταχώριση της προσφοράς γίνεται σε δύο (2) βήματα. 

Αρχικά: Δημιουργία προσφοράς 

Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιλέγει το κουμπί  

Βήμα 1ο : Εισαγωγή στοιχείων προσφοράς 

Ο πάροχος, κατά την καταχώριση μιας προσφοράς, καλείται να συμπληρώσει ένα σύνολο 

πεδίων που αφορούν τα Γενικά Στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα δηλώνει τα εξής 

πεδία:  
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 Κωδικός της προσφοράς: Στο πεδίο αυτό καταχωρίζεται ο κωδικός της προσφοράς, 
ο οποίος χρησιμοποιείται ώστε να μπορεί ο πάροχος να διακρίνει τις προσφορές 
μεταξύ τους. Μπορεί να αποτελείται μόνο από λατινικούς χαρακτήρες (πεζούς και 
κεφαλαίους), αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες (“.”, “-“, “_”, “/”) με μέγιστο μήκος 
60 χαρακτήρων (π.χ.: Internet100Mbps). 

 Τίτλος της προσφοράς: Στο πεδίο αυτό καταχωρίζεται η εμπορική ονομασία της 
προσφοράς. Μπορεί να αποτελείται από ελεύθερο κείμενο με μέγιστο μήκος 100 
χαρακτήρων (π.χ.: Fast Internet 200Mbps). 

 Link για την σελίδα του παρόχου με αναλυτική περιγραφή της προσφοράς: 
Δίνεται η ιστοσελίδα του παρόχου, που έχει τις πληροφορίες για την προσφορά. 
Πρέπει να είναι ένα έγκυρο URL (π.χ. https://www.mypage.gr). 

 Τιμή Προσφοράς: Συμπληρώνεται η τιμή στην οποία προσφέρεται η 
τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία στο πλαίσιο της δράσης «Superfast Broadband» 
εφόσον χρησιμοποιεί το ιδιόκτητο δίκτυό του. 

 Κόστος σύνδεσης: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το εφάπαξ κόστος για την 
ενεργοποίηση της σύνδεσης. 

 Χρονική δέσμευση της προσφοράς: Είναι προεπιλεγμένη η τιμή των 24 μηνών. 

Στη συνέχεια ο πάροχος καλείται να συμπληρώσει ορισμένα Ειδικά Στοιχεία της 

προσφοράς.  Συγκεκριμένα δηλώνει τα εξής πεδία:  

 Ταχύτητα Download (σε Mbps): Δίνεται η ταχύτητα καθόδου, η οποία σύμφωνα με 
τον οδηγό της δράσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα 
αναβαθμίσιμη σε 1GBps. 

 Ταχύτητα Upload (σε Mbps): Δίνεται η ταχύτητα ανόδου της σύνδεσης. 

 Δυνατότητες αναβάθμισης: Περιγράφονται οι δυνατότητες αναβάθμισης της 
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.  

 Τεχνική επεξήγηση πώς μπορεί να γίνει αναβάθμιση μέχρι 1Gbps: Περιγράφεται 
λεπτομερώς η τεχνική λύση (αρχιτεκτονική, τεχνικά πρότυπα, εξοπλισμός κλπ) που 
θα ακολουθηθεί προκειμένου να αναβαθμιστεί η υπηρεσία σε 1Gbps έπειτα από 
αίτημα του πελάτη, περιλαμβανομένου των διαδικασιών και του 
χρονοδιαγράμματος για την αναβάθμιση. 

 Αναλυτική περιγραφή της προσφοράς: Αναρτάται αρχείο με την αναλυτική 
περιγραφή της προσφοράς. 

 

Σημείωση: Τα πεδία με bold είναι τα υποχρεωτικά και τα πεδία με πλάγια γραμματοσειρά 

εμφανίζονται δημόσια στους δικαιούχους. 

 

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα 

αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου της μπορεί να αναβαθμιστεί 

σε 1Gbps σε διάστημα έως τριών (3) εργάσιμων ημερών, χωρίς εργασίες στο χώρο 

του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού, εάν 

αυτό είναι απαραίτητο. 

Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η συμπλήρωση των πεδίων (Εικόνα 3): 

https://www.mypage.gr/
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Εικόνα 3 - Δημιουργία προσφοράς 

 

Βήμα 2ο: Εισαγωγή στοιχείων Προσφοράς ανά Πάροχο Χονδρικής υπηρεσίας 

Στο επόμενο βήμα ο πάροχος πρέπει να δηλώσει εάν η Τιμή (ανά μήνα), το κόστος 

σύνδεσης και η περιγραφή της προσφοράς διαφοροποιούνται ή όχι ανάλογα τον πάροχο 

χονδρικής.  

 Εάν η τιμή προσφοράς και το κόστος σύνδεσης είναι τα ίδια ανεξάρτητα τον πάροχο 

χονδρικής επιλέγει το 1ο bulletpoint. 

 Εάν επιθυμεί να διαθέσει την προσφορά σε διαφορετικές τιμή σε περιοχές που δεν 

χρησιμοποιεί το ιδιόκτητο δίκτυό του, αλλά μισθώνει το δίκτυο άλλου παρόχου 

μπορεί να επιλέξει την 2η επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ορίσει για 

την συγκεκριμένη προσφορά και για κάθε πάροχο χονδρικής τις διαφορετικές τιμές 

στα πεδία τιμή ανά μήνα, κόστος σύνδεσης και περιγραφή. 

Για το λόγο αυτό εμφανίζεται ένα νέο κουμπί "Προσθήκη Παρόχου Χονδρικής" το 

οποίο εάν επιλέξει αναδύεται παράθυρο στο οποίο συμπληρώνονται τα στοιχεία 

που θα ισχύσουν στις διευθύνσεις στις οποίες θα χρησιμοποιείται δίκτυο άλλου 

παρόχου και συγκεκριμένα:  

o ο πάροχος χονδρικής 

o η τιμή της προσφοράς  

o το κόστος σύνδεσης  

o και η περιγραφή  
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όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4 - Εισαγωγή στοιχείων προσφοράς ανά πάροχο χονδρικής 

Βήμα 3ο: Προεπισκόπηση Προσφοράς 

Στο 3ο βήμα ο πάροχος κάνει προεπισκόπηση των στοιχείων της προσφοράς που 

καταχώρισε στο Βήμα 1 και Βήμα 2 (Εικόνα 5) και έχει τη δυνατότητα αφού δηλώσει 

υπεύθυνα μέσω του αντίστοιχου checkbox ότι η προσφορά τηρεί τις βασικές προδιαγραφές 

που αναγράφονται στον Οδηγό της δράσης να επιτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

 να αποθηκεύσει τα στοιχεία προσφοράς χωρίς να την υποβάλει, εάν θέλει να την 
επεξεργαστεί αργότερα, 

 να υποβάλει οριστικά την προσφορά για αξιολόγηση ή 

 να μεταβεί στο προηγούμενο βήμα για να διορθώσει τα καταχωρισμένα στοιχεία 
της προσφοράς. 
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Εικόνα 5 – Προεπισκόπηση προσφοράς 
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Διαχείριση προσφορών 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δυνατές ενέργειες διαχείρισης σε κάθε κατάσταση (status) 

της προσφοράς. 

Κατάσταση προσφοράς «Σε επεξεργασία» 

Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος αποθηκεύσει μία νέα προσφορά χωρίς να την υποβάλει 

η προσφορά βρίσκεται σε κατάσταση «Σε επεξεργασία» και εμφανίζεται όπως στην 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα 6): 

 

Εικόνα 6 - Προσφορά «Σε επεξεργασία» 

Από τη στήλη των ενεργειών υπάρχει η δυνατότητα προβολής των στοιχείων της 

προσφοράς ( ), επεξεργασίας της προσφοράς ( ) και διαγραφής της προσφοράς ( ), 

επιλέγοντας τα αντίστοιχα εικονίδια. 

Επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή», στην αριστερή πλευρά του πίνακα, ο τηλεπικοινωνιακός 

πάροχος υποβάλει την προσφορά του προς αξιολόγηση (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7 - Υποβολή προσφοράς 
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Κατάσταση προσφοράς «Υποβεβλημένη»  

Όταν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει υποβάλει μια προσφορά (είτε κατά τη δημιουργία 

της είτε σε δεύτερο χρόνο), αυτή βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβεβλημένη» και εμφανίζεται 

όπως στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 8): 

 

Εικόνα 8 - Υποβεβλημένη προσφορά 

Οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος σε αυτό το στάδιο 

είναι η προβολή των στοιχείων της προσφοράς ( ), η αλλαγή κωδικού προσφοράς (  ) 

(Εικόνα 9), η αλλαγή του URL της σελίδας του τηλεπικοινωνιακού παρόχου όπου 

εμφανίζεται η προσφορά ( ) (Εικόνα 10), καθώς και η επαναφορά της προσφοράς σε 

κατάσταση επεξεργασίας ( ) (Εικόνα 11), χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια. 

 

 

 

Εικόνα 9 - Αλλαγή κωδικού προσφοράς 
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Εικόνα 10 - Αλλαγή URL προσφοράς 

Εικόνα 11 – Επαναφορά προσφοράς σε κατάσταση «σε επεξεργασία» 
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Η επαναφορά μίας υποβεβλημένης προσφοράς σε κατάσταση επεξεργασίας δεν είναι 

διαθέσιμη εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής της από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12 - Προσφορά υπό αξιολόγηση 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, η προσφορά μπορεί: 

 να εγκριθεί (Εικόνα 14), 

 να απορριφθεί (Εικόνα 13)  ή 

 να επιστραφεί στον πάροχο για διορθώσεις (Εικόνα 15). 

 

 

 

Εγκεκριμένη προσφορά 

Οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο πάροχος μετά την έγκριση μιας προσφοράς είναι η 

προβολή των στοιχείων της προσφοράς ( ), η αλλαγή κωδικού προσφοράς (  ) και του 

URL της σελίδας του τηλεπικοινωνιακού παρόχου όπου εμφανίζεται η προσφορά ( ). 

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα μείωσης τόσο της Τιμής της Προσφοράς όσο και του Κόστους 

Σύνδεσης (το καταβαλλόμενο εφάπαξ κόστος σύνδεσης) με το αντίστοιχο εικονίδιο ( ) 

(Εικόνα 16).  

Εικόνα 14 - Εγκεκριμένη (μη δημοσιευμένη) προσφορά 

Εικόνα 13 -Απορριφθείσα προσφορά 

Εικόνα 15 - Προσφορά που έχει επιστραφεί στον πάροχο για διορθώσεις 
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Εικόνα 16 - Αλλαγή Τιμής προσφοράς 

 

Μια εγκεκριμένη προσφορά θα πρέπει να δημοσιευτεί από τον πάροχο προκειμένου να 

είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους της δράσης. Για τη δημοσίευση της προσφοράς 

επιλέγεται το σχετικό checkbox (Εικόνα 17). 

 

Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιθυμεί να αποδημοσιεύσει μία προσφορά ώστε αυτή 

να μην είναι ορατή, θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό checkbox (Εικόνα 18). 

Εικόνα 17 - Δημοσίευση προσφοράς 



  «Superfast Broadband» 
Εγχειρίδιο χρήσης για τη διαχείριση προσφορών τηλεπικοινωνιακών παρόχων 

 

 

 
  

14 

 

Απορριφθείσα προσφορά 

Εάν η προσφορά έχει απορριφθεί, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει τη δυνατότητα να δει 

την αιτιολογία της απόρριψης επιλέγοντας το εικονίδιο προβολής της αξιολόγησης ( ) 

(Εικόνα 19) 

 

Εικόνα 19 - Προβολή αξιολόγησης απορριφθείσας προσφοράς 

Επαναφορά για διορθώσεις 

Στην περίπτωση που η προσφορά επιστραφεί στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για 

διορθώσεις, θα είναι δυνατή η προβολή των σχολίων αξιολόγησης από το εικονίδιο 

προβολής των στοιχείων της προσφοράς ( ) (Εικόνα 20).  

Εικόνα 18 - Αποδημοσίευση προσφοράς 
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Για να είναι δυνατή η εκ νέου υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να γίνει πρώτα η 

επαναφορά της σε κατάσταση επεξεργασίας, ώστε να γίνουν οι υποδεικνυόμενες 

διορθώσεις. 

Όρια προσφορών 

Όπως προβλέπεται στον οδηγό της δράσης, κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος μπορεί να 

υποβάλει μέχρι τριάντα (30) προσφορές. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της 

δράσης, θα μπορεί να προβεί σε προσθήκη νέων προσφορών μέχρι το ορισμένο μέγιστο 

πλήθος εφόσον δεν το έχει εξαντλήσει. 

Ανά πάσα στιγμή, από την καρτέλα «Αρχική» ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος μπορεί να 

ελέγχει από τον πίνακα «Στοιχεία για τις προσφορές σας» πόσες προσφορές έχει 

δημιουργήσει, έχει υποβάλει για αξιολόγηση, πόσες έχουν εγκριθεί από τη δράση και 

πόσες είναι δημοσιευμένες (Εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21 - Στατιστικά στοιχεία προσφορών 

Σημειώνεται ότι οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις με δικαίωμα σύναψης 

τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου που συμμετέχουν στη δράση ως πιστοποιημένοι 

συνεργάτες του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου, μπορούν από την καρτέλα 

«Προσφορές» να βλέπουν μόνο τις προσφορές που είναι εγκεκριμένες και δημοσιευμένες, 

χωρίς να έχουν την δυνατότητα για επεξεργασία αυτών.   

Εικόνα 20 - Προβολή σχολίων αξιολόγησης 
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Υποβολή περιοχών κάλυψης 

Κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να 

τη δηλώνει στο ΠΣ της δράσης. Για κάθε καλυπτόμενη διεύθυνση θα δηλώνονται 

αναλυτικά, τα ακόλουθα πεδία: 

1. Ταχυδρομικός Κώδικας (TK),  

2. Οδός (STREET),  

3. Αριθμός (NUMBER),  

4. Δήμος (MUNICIPALITY),  

5. Ημερομηνία εμπορικής διαθεσιμότητας (AVAILABILITY_DATE),  

6. Τηλεπικοινωνιακός πάροχος που προσφέρει την SFBB_Υπηρεσία στην εν λόγω 

διεύθυνση (PROVIDER),  

7. Τηλεπικοινωνιακός πάροχος χονδρικής που προσφέρει την υπηρεσία VLU στην εν 

λόγω διεύθυνση (WHOLESALE PROVIDER) 

Για το σκοπό αυτό κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη 

περιοχή θα πρέπει να εισέρχεται μέσω της εφαρμογής από την Αρχική Σελίδα του 

λογαριασμού του στο Υποσύστημα Γεωγραφικής Κάλυψης (Εικόνα 22). 

 

Εικόνα 22 - Υποβολή περιοχών κάλυψης 

Εκεί ο ήδη ταυτοποιημένος πάροχος θα μπορεί να κάνει τα ακόλουθα: 

 Να κατεβάζει το σύνολο των αποδεκτών διακριτών διευθύνσεων κάλυψης (με 

σήμανση 0 - βλ. παρακάτω) – πρόκειται για ενιαίο αρχείο όπου περιλαμβάνονται 

όλες οι εγγραφές στις οποίες ταυτίζονται ο PROVIDER με τον WHOLESALE 

PROVIDER. 

 Να κατεβάζει το σύνολο των παρόχων που διαθέτουν υπηρεσίες για κάθε αποδεκτή 

διεύθυνση κάλυψης (με σήμανση 0 - βλ. παρακάτω) – πρόκειται για ενιαίο αρχείο 
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όπου περιλαμβάνονται όλες τις εγγραφές που είναι καταχωρημένες στη βάση 

δεδομένων με σήμανση «0». 

 Να κατεβάζει το σύνολο των εγγραφών που έχει υποβάλει ο ίδιος – κατά την 

τελευταία υποβολή του-, περιλαμβανομένου της σήμανσης αυτών  

 Να ανεβάζει (upload) ένα αρχείο κάλυψης. Κάθε αρχείο που ανεβαίνει, 

επισημαίνεται με το όνομα του παρόχου και τη σχετική χρονοσήμανση και 

αρχειοθετείται.   

Ανάρτηση αρχείου κάλυψης 

Απο την καρτέλα Upload, το αρχείο κάλυψης που θα γίνεται upload θα πρέπει να είναι 

μορφής .csv και να περιλαμβάνει όλες τις διευθύνσεις στις οποίες ο PROVIDER παρέχει τις 

υπηρεσίες του.  

 Για κάθε καλυπτόμενη διεύθυνση θα δηλώνονται αναλυτικά τα ακόλουθα πεδία: 

Ταχυδρομικός Κώδικας,  

 Οδός, Αριθμός,  

 Δήμος,  

 Ημερομηνία εμπορικής διαθεσιμότητας,  

 Τηλεπικοινωνιακός πάροχος (PROVIDER),  

 Τηλεπικοινωνιακός πάροχος χονδρικής (WHOLESALE_PROVIDER) που προσφέρει 

την υπηρεσία VLU στην εν λόγω διεύθυνση,  

όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα: 

TK;STREET;NUMBER;MUNICIPALITY;AVAILABILITY_DATE;PROVIDER;WHOLESALE_PROVIDER 

15772;ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ;11;ΖΩΓΡΑΦΟΥ;01/01/2018;PROVIDER_1;PROVIDER_1 

15772;ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ;12;ΖΩΓΡΑΦΟΥ;01/01/2018;PROVIDER_1;PROVIDER_1 

15772;ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ;16;ΖΩΓΡΑΦΟΥ;30/09/2018;PROVIDER_1;PROVIDER_1 

15772;ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ;18;ΖΩΓΡΑΦΟΥ;30/09/2018;PROVIDER_1;PROVIDER_1 

15772;ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ;26;ΖΩΓΡΑΦΟΥ;30/09/2018;PROVIDER_1;PROVIDER_2 

15772;ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ;28;ΖΩΓΡΑΦΟΥ;30/09/2018;PROVIDER_1;PROVIDER_2 

15772;ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ;30;ΖΩΓΡΑΦΟΥ;30/09/2018;PROVIDER_1;PROVIDER_2 

 

Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η υποβολή περιοχών κάλυψης όπου το πεδίο provider θα 

είναι κενό, στην περίπτωση που ο εν λόγω πάροχος διαθέτει τις υπηρεσίες του μόνο με τη 

μορφή χονδρικής και όχι λιανικής. 

Σε συνέχεια της υποβολής εκτελείται αυτοματοποιημένος έλεγχος της συμμόρφωσης των 

υποβαλλομένων στοιχείων σε σχέση με την ως άνω καθοριζόμενη δομή. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τη δομή, το αρχείο δεν θα γίνεται αποδεκτό για επεξεργασία και ο 
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τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα ενημερώνεται με αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος από το 

πληροφοριακό σύστημα.   

Μηνύματα ελέγχου 

Έπειτα από τον έλεγχο αυτό, το αρχείο που υποβλήθηκε θα εμπλουτίζεται με το 

αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε μοναδικής εγγραφής με κατάλληλη σήμανση. 

Τα δυνητικά αποτελέσματα του ελέγχου και η αντίστοιχη σήμανση είναι τα ακόλουθα: 

 Σήμανση: 0  
Επεξήγηση: Αποδεκτή εγγραφή 
Αιτιολογία: Όλα τα πεδία της εγγραφής είναι ορθά, η εγγραφή είναι αποδεκτή και 
εισάγεται στη βάση του συστήματος. Οι πάροχοι θα μπορούν να βλέπουν αυτές τις 
εγγραφές ανεξαρτήτως του AVAILABILITY DATE. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν 
αυτές τις εγγραφές εφόσον η ημερομηνία της αναζήτησής τους είναι ίδια ή 
μεταγενέστερη του AVAILABILITY DATE    

 
 Σήμανση: 1  

Επεξήγηση: Μη αποδεκτή μορφή διεύθυνσης 
Αιτιολογία:  Κάποιο από τα πεδία δεν έχει υποβληθεί με την κατάλληλη μορφή. Η 
αποδεκτή μορφή για κάθε πεδίο είναι η ακόλουθη: 

 TK: <XXXXX>, integer 

 STREET : <GREEK CAPS>, text 

 NUMBER: <zzzz>, text - no spaces allowed 

 MUNICIPALITY: <GREEK CAPS>, text 

 AVAILABILITY_DATE: <dd/mm/yyyy>, date 

 PROVIDER: <LIST OF ACCREDITED PROVIDERS>, text 

 WHOLESALE PROVIDER: <LIST OF ACCREDITED PROVIDERS>, text 
  

 Σήμανση: 2 
Επεξήγηση: Διεύθυνση μη συμβατή 
Αιτιολογία: Δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των πεδίων TK-STREET-NUMBER με τα 
αντίστοιχα πεδία σε καμία εγγραφή του WHOLESALE PROVIDER. Η διεύθυνση 
(δηλαδή το σύνολο πεδίων TK-STREET-NUMBER) όπως δηλώνεται από οποιοδήποτε 
PROVIDER θα πρέπει να ακολουθεί την ονοματοδοσία του WHOLESALE PROVIDER. 
Η σήμανση αυτή μπορεί να προκύψει είτε κατά την αρχική υποβολή του αρχείου 
από τον PROVIDER, είτε ως αποτέλεσμα της εκ των υστέρων υποβολής στοιχείων 
από τον WHOLESALE_PROVIDER που διαφοροποιούν τα πεδία της διεύθυνσης (βλ. 
και παρακάτω) 

 
 Σήμανση: 3 

Επεξήγηση: AVAILABILITY_DATE μη έγκυρη 
Αιτιολογία: Η AVAILABILITY_DATE για τη συγκεκριμένη διεύθυνση είναι 
προγενέστερη του AVAILABILITY_DATE της αντίστοιχης διεύθυνσης του 
WHOLESALE_PROVIDER. Η σήμανση αυτή μπορεί να προκύψει είτε κατά την αρχική 
υποβολή του αρχείου από τον PROVIDER, είτε ως αποτέλεσμα της εκ των υστέρων 
υποβολής στοιχείων από τον WHOLESALE_PROVIDER που διαφοροποιούν την 
AVAILABILITY_DATE (βλ. και παρακάτω) 
 

 Σήμανση: 4 
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Επεξήγηση: WHOLESALE_PROVIDER με μη διαθέσιμη υπηρεσία χονδρικής 
Αιτιολογία: Ο WHOLESALE_PROVIDER δεν διαθέτει υπηρεσία χονδρικής που να 
καλύπτει τις απαιτήσεις της δράσης, συνεπώς οι διευθύνσεις όπου εμφανίζεται ο 
συγκεκριμένος WHOLESALE_PROVIDER δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της 
δράσης. 

 
 Σήμανση: 5 

Επεξήγηση: PROVIDER μη συμβατός 
Αιτιολογία: Δεν ταυτίζεται ο PROVIDER με τον πάροχο που ανέβασε (upload) το 
αρχείο 

Αναφορά συστήματος 

Πριν γίνει η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων, θα παράγεται αναφορά συστήματος 

όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα που θα επέλθουν στη βάση δεδομένων από την 

επεξεργασία του υποβληθέντος αρχείου που θα περιλαμβάνει: 

i. Το πλήθος των εγγραφών του υποβάλλοντος παρόχου που είναι ήδη 

καταχωρημένες στη βάση σε σύγκριση με το αντίστοιχο πλήθος που θα 

καταχωρηθούν μετά την επικαιροποίηση, τόσο συνολικά όσο και ανά τύπο 

σήμανσης 

ii. Το πλήθος των εγγραφών άλλων παρόχων ανά πάροχο που είναι ήδη 

καταχωρημένες στη βάση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πλήθος που θα 

καταχωρηθούν μετά την επικαιροποίηση, τόσο συνολικά όσο και ανά τύπο 

σήμανσης (αφορά στους τύπους σήμανσης «2» και «3»)  

Αυτοματοποιημένες ενέργειες 

Μία φορά την ημέρα – κατά τις νυχτερινές ώρες- θα πραγματοποιούνται επιπλέον οι 

ακόλουθες ενέργειες: 

1. Αν σε κάποιο από τα αρχεία που υποβλήθηκαν εντός της ημέρας  περιλαμβάνονται 

και εγγραφές όπου ταυτίζονται ο PROVIDER με τον WHOLESALE_PROVIDER, θα 

πραγματοποιείται έλεγχος των όλων των εγγραφών και των υπολοίπων παρόχων με 

την ακόλουθη λογική:  

2. Αν μια διεύθυνση που είχε δηλωθεί από τον WHOLESALE_PROVIDER (πχ 15772-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ-12) αλλάξει σε επόμενη υποβολή (πχ 15772-ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ-12), 

τότε όλες οι εγγραφές “15772-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ-12” των PROVIDERS που 

χρησιμοποιούν τον WHOLESALE_PROVIDER θα καταστούν μη έγκυρες και θα 

σημανθούν με σήμανση «2», οι δε αντίστοιχοι PROVIDERS θα ειδοποιηθούν μέσω 

email ότι έχει επέλθει αλλαγή στη σήμανση κάποιων εγγραφών στα αρχεία τους. 

3. Αν η AVAILABILITY_DATE που είχε δηλωθεί από τον WHOLESALE_PROVIDER (πχ 

30/09/2018) αλλάξει σε επόμενη υποβολή (πχ 15/10/2018), τότε όλες οι εγγραφές 

με AVAILABILITY DATE προγενέστερο της 15/10/2018 των PROVIDERS που 

χρησιμοποιούν τον WHOLESALE_PROVIDER θα καταστούν μη έγκυρες και θα 

σημανθούν με σήμανση «3», οι δε αντίστοιχοι PROVIDERS θα ειδοποιηθούν μέσω 

email ότι έχει επέλθει αλλαγή στη σήμανση κάποιων εγγραφών στα αρχεία τους. 

4. Ενημερώνεται το ΥΣ Ωφελουμένων με το σύνολο των έγκυρων διευθύνσεων 

κάλυψης (με σήμανση 0), όλων των PROVIDERS. Το ΥΣ Ωφελουμένων ελέγχει αν 
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κατά την ημερομηνία αναζήτησης παρέχεται ή όχι υπηρεσία στη συγκεκριμένη 

διεύθυνση αναζήτησης.  

Τροποποίηση περιοχών κάλυψης 

Κάθε Τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης, 

να προβεί σε τροποποίηση των περιοχών κάλυψης, όσες φορές χρειασθεί. Σε κάθε 

επικαιροποίηση θα αποστέλλεται εκ νέου το σύνολο των περιοχών κάλυψης ανεξαρτήτως 

αν οι αλλαγές είναι μικρής ή μεγάλης κλίμακας και η νέα έκδοση θα αντικαθιστά πλήρως 

την προηγούμενη. 

Σε κάθε καλυπτόμενη διεύθυνση που θα δηλώνεται από κάποιον Τηλεπικοινωνιακό 

πάροχο, νοείται ότι προσφέρεται το σύνολο των εγκεκριμένων προσφορών 

SFBB_Υπηρεσιών του συγκεκριμένου τηλεπικοινωνιακού παρόχου. 

Λίστα παρόχων 

Η λίστα των εγκεκριμένων παρόχων <LIST OF ACCREDITED PROVIDERS> θα επικαιροποιείται 

βάσει των παρόχων που έχουν εγγραφεί στο ΠΣ. Η προσωρινή λίστα περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους παρόχους: 

 COSMOTE 

 VODAFONE 

 WIND 

 FORTHNET 

 CYTA 

 INALAN 

 HCN 

Διαχείριση αρχείων κάλυψης με χρήση Excel  

Κατά το άνοιγμα ή την αποθήκευση αρχείων μορφής .csv, τo Excel χρησιμοποιεί τις 

ρυθμίσεις του εκάστοτε συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι συνεπής από 

πλευράς περιεχομένου η μορφή των αρχείων που παράγονται. Τυπική περίπτωση είναι η 

καταχώρηση διευθύνσεων με αρίθμηση της μορφή “numeric-numeric” όπως ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3-5, 

που παρά το ότι μπορεί να καταχωρήθηκε ως άνω, ερμηνεύθηκε και αποθηκεύθηκε στο 

Excel ως ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3-Μαϊ, με αποτέλεσμα να σωθεί στο csv η διεύθυνση ως ΓΡΑΝΙΚΟΥ 3-

Μαϊ. Τέτοιες περιπτώσεις  επισημαίνονται ως εσφαλμένες με σήμανση «1».  

Προκειμένου να ανοίγονται και να αποθηκεύονται ορθά τα αρχεία .csv μπορείτε να 

ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες. 

Για να το ανοίξετε: 

1. Ανοίγετε ένα νέο (άδειο) αρχείο excel 
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2. Κατόπιν εισάγετε το αρχείο (Data/ Get_external_data/ From Text) 

3. Επιλέγετε το αρχείο και Import 

 

4. Επιλέγετε Delimited, 1, 65001 : Unicode (UTF-8) 
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5. Επιλέγετε semicolon 

 

6. Επιλέγετε “Text” ΣΕ ΟΛΕΣ τις στήλες 
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7. Επιλέγετε Finish και ΟΚ 

 

8. Αφού το αρχείο εισαχθεί πραγματοποιείτε όποιες αλλαγές θέλετε να κάνετε. Όλα 

τα πεδία τυγχάνουν διαχείρισης ως text, παραδειγματικά με την αντιγραφή μιας 

γραμμής που περιλαμβάνει στο πεδίο NUMBER την εγγραφή “3-5” το πεδίο 

φαίνεται ως “3-5” και όχι ως “3-Μαΐ” ή ως “3-May”  



  «Superfast Broadband» 
Εγχειρίδιο χρήσης για τη διαχείριση προσφορών τηλεπικοινωνιακών παρόχων 

 

 

 
  

24 

 

9. Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία επιλέγετε File/ Save As / CSV (Comma 

delimited) (*.csv) 

 

10. Επιβεβαιώνετε ότι στο Tools / Web options/ Encoding εμφανίζεται Unicode (UTF-8) 

και πατάτε ΟΚ και στη συνέχεια YES/YES 
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