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Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση και καθοδήγηση της διαδικασίας εγγραφής των 

εμπορικών επιχειρήσεων με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου στη δράση 

«Superfast Broadband». 

Τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να εγγραφούν οι εν λόγω επιχειρήσεις στην υπηρεσία 

και να έχουν τη δυνατότητα διάθεσης προσφορών είναι: 

 η δημιουργία λογαριασμού 

 η υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο Κατάλογο συνεργατών 

Παρακάτω περιγράφεται σε βήματα η διαδικασία εγγραφής και ένταξης στο Κατάλογο της δράσης 

για την κατηγορία των εμπορικών επιχειρήσεων με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού 

συμβολαίου. 

 

Εικόνα 1. Βήματα Εγγραφής και Ένταξης στο Κατάλογο της δράσης 

Βήμα Πρώτο: Συμπλήρωση Φόρμας Εγγραφής 

Βήμα Δεύτερο: Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής 
στον Κατάλογο Εξουσιοδοτημένων 
συνεργατών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

Βήμα Τρίτο: Έγκριση Αίτησης 
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Σελίδα εγγραφής 

Μια επιχείρηση με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων έχει το δικαίωμα 

εγγραφής στη δράση ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τηλεπικοινωνιακού παρόχου με 

δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Οδηγού 

της δράσης και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ:1907/τ.Β/29.05.2018). Προκειμένου να 

εγγραφεί θα πρέπει να μεταβεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και να επιλέξει την αντίστοιχη 

κατηγορία από τις προσφερόμενες επιλογές (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Εγγραφή Εμπορικής Επιχείρησης 

 

Στη συνέχεια, για να προχωρήσει στη φόρμα εγγραφής της, πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί 

τους Όρους Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος, όπως και όσα αναγράφονται στον Οδηγό 

της δράσης και στη συνέχεια να πατήσει  το κουμπί «Συνέχεια Εγγραφής», όπως φαίνεται στην 

εικόνα (Εικόνα 3). 

  

Εικόνα 3. Όροι και προϋποθέσεις 
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Φόρμα εγγραφής  

Μετά τη σελίδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη 

δράση, ακολουθεί η φόρμα εγγραφής στην οποία θα πρέπει να 

συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί ο λογαριασμός της εμπορικής επιχείρησης με 

δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλα τα απαιτούμενα πεδία της εγγραφής της 

επιχείρησης με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου. 

Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη 

Αφορά τα στοιχεία του λογαριασμού της επιχείρησης με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού 

συμβολαίου, με τα οποία θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή,  δηλαδή όνομα 

χρήστη (username) , κωδικό πρόσβασης (password) και email επικοινωνίας (Εικόνα 4).  

Βεβαιωθείτε ότι το email λογαριασμού που θα συμπληρωθεί είναι έγκυρο καθώς σε 

αυτό θα αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα από τη δράση.  

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, εκ των 

οποίων τουλάχιστον ένας να είναι αριθμητικός (0-9) και ένας ειδικός (!@#$%^&*). 

Εικόνα 4. Στοιχεία λογαριασμού Χρήστη 

Στοιχεία Franchise 

Στο τρέχον πεδίο η εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου 

που εγγράφεται θα πρέπει να επιλέξει αν ανήκει σε κάποιο δίκτυο Franchise ή όχι. (Εικόνα 5).  

 



Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων στη δράση  «Superfast Broadband» 

 

6 
 

 
 

Οι εμπορικές επιχειρήσεις με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού 

συμβολαίου που ανήκουν σε δίκτυο Franchise αλλά δεν αποτελούν τον κεντρικό 

φορέα του δικτύου αυτού, θα πρέπει να εγγράφονται ως Franchisee Εμπορικών 

Επιχειρήσεων και όχι μέσω της συγκεκριμένης φόρμας. 

 

Εικόνα 5. Στοιχεία Franchise 

Στοιχεία  Επιχείρησης 

Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά τα στοιχεία της επιχείρησης και συγκεκριμένα απαιτούνται να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά τα εξής πεδία: 

 Τύπος Επιχείρησης (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση κλπ) 

 Επωνυμία 

 Α.Φ.Μ 

 Δ.Ο.Υ 

 Τηλέφωνο (σταθερό) 

 Email 

ενώ προαιρετικά μπορούν να συμπληρωθούν και τα πεδία: 

 Διακριτικός Τίτλος 

 Fax 

 Ιστοσελίδα 

όπως φαίνεται και στην εικόνα (Εικόνα 6).  
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Εικόνα 6. Στοιχεία Επιχείρησης 

Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας Επιχείρησης 

Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά τα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης, δηλαδή: 

 Οδό και αριθμό 

 Ταχυδρομικό Κώδικα 

 Περιφερειακή Ενότητα 

 Καλλικρατικό Δήμο 

όπως φαίνεται και στην εικόνα (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας Επιχείρησης 

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης 

Στο συγκεκριμένο πεδίο ζητούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (Εικόνα 8). 

Επισημαίνεται ότι ως  νόμιμος εκπρόσωπος νοείται είτε το ίδιο φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί 

ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με βάση τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και λειτουργίας νομικού προσώπου, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 8. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου πρόκειται να τυπωθούν στη βεβαίωση 

συμμετοχής που θα επισυναφθεί στο δεύτερο βήμα, στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης 

συμμετοχής στο Κατάλογο της Δράσης. Ανεξαρτήτως του φυσικού προσώπου που πρόκειται να 

υπογράψει την βεβαίωση στο δεύτερο βήμα, δηλαδή ανεξάρτητα του εάν θα υπογράψει ο ίδιος ο 

νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στα παραπάνω πεδία εγγραφής πρέπει να 

συμπληρώνονται τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

Στοιχεία Υπευθύνου της Επιχείρησης για τη δράση 

Στα στοιχεία Υπευθύνου της Επιχείρησης καταχωρούνται τα στοιχεία του Υπευθύνου για τη δράση 

(Εικόνα 9).   

Τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα καθώς οι 

ενημερώσεις τις εφαρμογής αποστέλλονται τόσο στο κεντρικό email λογαριασμού, όσο και στο 

email του Υπευθύνου για τη δράση. 

 

Εικόνα 9. Στοιχεία Υπευθύνου της Επιχείρησης 

 

Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου της Επιχείρησης για τη δράση  

*το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό 
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Προαιρετικά, μπορούν να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Αναπληρωτή Υπεύθυνου για τη δράση, 

ώστε να υπάρχει ένα εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας σε περίπτωση απουσίας του Υπεύθυνου 

της Επιχείρησης για τη δράση (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10. Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου της Επιχείρησης 

Συμπλήρωση χαρακτήρων εικόνας 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία λογαριασμού, η εγγραφόμενη εμπορική επιχείρηση 

με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου θα πρέπει να συμπληρώσει τους 

χαρακτήρες της εικόνας και να επιλέξει το κουμπί με την ένδειξη «Δημιουργία Λογαριασμού» 

(Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11. Δημιουργία Λογαριασμού  
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Αίτηση Συμμετοχής στο Κατάλογο Συνεργατών 

Προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μια 

εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού 

συμβολαίου, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 

Κατάλογο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών Τηλεπικοινωνιακών 

Παρόχων, η οποία θα εγκριθεί από τους συνεργαζόμενους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που θα δηλώσει. 

Μόλις πραγματοποιηθεί επιτυχώς η δημιουργία λογαριασμού, η 

εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού 

συμβολαίου θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση email που έχει δηλώσει, ακολουθώντας 

έναν σύνδεσμο που θα του αποσταλεί σε αυτήν (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12. Εισερχόμενο e-mail με τον υπερσύνδεσμο πιστοποίησης 

Στη συνέχεια και αφού η επιχείρηση έχει επιβεβαιώσει τη διεύθυνση email, θα προσφέρονται 

οδηγίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο Κατάλογο της Δράσης στην αρχική σελίδα της 

εφαρμογής (Εικόνα 13). 

 

 

Εικόνα 13.  Αρχική σελίδα – Οδηγίες υποβολής Αίτησης Συμμετοχής 

Για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Κατάλογο, η εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύμβασης 

τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου θα πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Εταιρικά Στοιχεία», να 
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επιβεβαιώσει ότι τα στοιχεία που συμπλήρωσε στη φόρμα εγγραφής είναι ορθά και να προσθέσει 

τους συνεργαζόμενους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους  (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14. Επιλογή Συνεργαζόμενων τηλεπικοινωνιακών παρόχων 

Μετά την επιλογή των συνεργαζόμενων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, θα πρέπει να επιλέξει την 

τοποθεσία της έδρας της στο χάρτη (Εικόνα 15) 

 

Εικόνα 15. Επιλογή τοποθεσίας της έδρας της επιχείρησης στο χάρτη 

Η εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου μπορεί να 

υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στο Κατάλογο της δράσης, αφού επιλέξει στο τέλος της σελίδας 

το κουμπί «Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Κατάλογο της δράσης»  (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 16. Υποβολή αίτησης Συμμετοχής στο Κατάλογο 
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Με την επιλογή «Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Κατάλογο της δράσης», θα εμφανιστεί ένα 

αναδυόμενο (popup) παράθυρο προειδοποίησης, στο οποίο επισημαίνεται ότι δεν θα είναι 

δυνατή η τροποποίηση των εταιρικών στοιχείων της εμπορικής επιχείρησης με δικαίωμα 

σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου αφού υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής και όσο αυτή 

αξιολογείται.  

Πατώντας «Υποβολή» στο αναδυόμενο παράθυρο, ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής στο Κατάλογο της δράσης (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17.  Αναδυόμενο (popup)  παράθυρο υποβολής Αίτησης Συμμετοχής  

 

 

Επισημαίνεται πως από τη στιγμή που έχει υποβληθεί η Αίτηση Συμμετοχής στον 

Κατάλογο συνεργατών της δράσης δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στα Εταιρικά Στοιχεία 

της επιχείρησης. Αν κάποιο από τα στοιχεία έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα και εφόσον η 

αίτηση δεν βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να 

αναιρέσει την αίτηση που έχει υποβάλει, ούτως ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί τα 

Εταιρικά του Στοιχεία (Εικόνα 18). Μετά την επεξεργασία των Εταιρικών Στοιχείων, μπορεί 

να υποβληθεί εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο Κατάλογο Συνεργατών της δράσης. 

 

Εικόνα 18. Αναίρεση Αίτησης Συμμετοχής στον Κατάλογο Συνεργατών της δράσης 
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Έγκριση αίτησης 

Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που έχουν επιλεγεί από την 

επιχείρηση ως συνεργαζόμενοι, θα  ελέγξουν την εγκυρότητα 

των στοιχείων που έχει δηλώσει η εμπορική επιχείρηση και, 

στη συνέχεια, θα πιστοποιήσουν τα στοιχεία της στο 

πληροφοριακό σύστημα της δράσης, επιβεβαιώνοντας ότι 

έχουν δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου για 

λογαριασμό τους. Η εμπορική επιχείρηση με δικαίωμα 

σύμβασης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου θα ενημερωθεί αυτόματα με σχετικό 

επιβεβαιωτικό e-mail που  αποστέλλεται από το σύστημα. 

Μετά την πιστοποίηση του λογαριασμού της, η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιήσει όλες 

τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος που την αφορούν και συγκεκριμένα: 

 Να δει τις προσφορές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που συνεργάζεται. 

 Να δημιουργήσει παραγγελίες για δικαιούχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

οδηγό και για λογαριασμό των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που συνεργάζεται. 

 Εφόσον έχει εγγραφεί ως franchisor (δικαιοπάροχος) ενός δικτύου franchise 

(δικαιοχρήσης), να επιβεβαιώσει ότι μια επιχείρηση που έχει δηλώσει ότι είναι 

franchisee (δικαιοδόχος) εμπορικής επιχείρησης, ανήκει στο δίκτυο δικαιοχρήσης 

του. 

 Να καταχωρίσει τα υποκαταστήματα της (καταστήματα με ίδιο ΑΦΜ, Επωνυμία) 

από όπου θα μπορεί να εκτελεί παραγγελίες για τους δικαιούχους. 

 Να δημιουργήσει χρήστες για να χειρίζονται τις ανωτέρω λειτουργίες της 

επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης. 


