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1. Εισαγωγή 

Η δράση «Superfast Broadband» αφορά την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή 
ταχύτητα σε πολίτες (ωφελούμενους) που επιθυμούν να αποκτήσουν μια SFBB_Υπηρεσία σε 
περιοχές όπου αναπτύσσονται, με ιδιωτικές επενδύσεις, υποδομές ικανές να προσφέρουν τέτοιες 
υπηρεσίες. 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση και καθοδήγηση της χρήσης της εφαρμογής από 
τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για τη γενικότερη χρήση της εφαρμογής για τη δράση 
«Superfast Broadband». 

Συγκεκριμένα, καλύπτει την διαδικασία εγγραφής, την διαχείριση των στοιχείων του λογαριασμού 
και των στοιχείων της εταιρείας, τη δημιουργία και διαχείριση προσφορών, τη δημιουργία και 
διαχείριση υποκαταστημάτων, τον έλεγχο και τη διαχείριση Franchisees, τον έλεγχο και τη 
διαχείριση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τον έλεγχο και τη διαχείριση χρηστών του λογαριασμού 
καθώς και οδηγίες για επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής της δράσης. 

Ανάλογα με την κατάσταση του λογαριασμού του Παρόχου, εμφανίζονται κατάλληλα ενημερωτικά 
μηνύματα και δίνονται οι αντίστοιχες δυνατότητες στον χρήστη. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η χρήση της εφαρμογής. 
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2. Εγγραφή Παρόχου 

Τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να εγγραφούν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στην 
εφαρμογή και να έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσφορών είναι:  

 η δημιουργία λογαριασμού 

 η υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο Κατάλογο Συμμετεχόντων  

Παρακάτω περιγράφεται σε βήματα η διαδικασία εγγραφής και ένταξης στο Κατάλογο 
Συμμετεχόντων για την κατηγορία των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Βήματα εγγραφής και ένταξης στο Κατάλογο Συμμετεχόντων 

 

  

Βήμα Πρώτο: Συμπλήρωση Φόρμας Εγγραφής 

Βήμα Δεύτερο: Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής 
στον Κατάλογο Συμμετεχόντων 
Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

Βήμα Τρίτο: Έγκριση Αίτησης 
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2.1. Σελίδα εγγραφής 

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων που έχουν τη δυνατότητα  να  παρέχουν  στους  
δικαιούχους της δράσης σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με τις 
αναφερόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με την 
απόφαση 808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ, και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού 
Δράσης και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ:1907/τ.Β/29.05.2018), προκειμένου να 
εγγραφούν θα πρέπει να μεταβούν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και να επιλέξουν την 
αντίστοιχη κατηγορία από τις προσφερόμενες επιλογές (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Εγγραφή Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 

Στη συνέχεια,  για να προχωρήσει ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος στη φόρμα εγγραφής του, 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», όπως 
φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Όροι και προϋποθέσεις 
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2.2. Φόρμα εγγραφής Τηλ/κού Παρόχου 

Τη σελίδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
στη δράση ακολουθεί η φόρμα εγγραφής, στην οποία θα 
πρέπει να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία 
προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός του 
Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλα τα 
απαιτούμενα πεδία της εγγραφής ενός Τηλεπικοινωνιακού 
Παρόχου.  

Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη 
Αφορά τα στοιχεία του λογαριασμού του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου με τα οποία θα έχει 
πρόσβαση 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 παρόν πεδίο ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος επιλέγει εάν είναι ή όχι δικαιοπάροχος 
(Franchisor), δηλαδή το κεντρικό ενός δικτύου δικαιόχρησης (Franchise) (εικόνα 5).  

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων που ανήκουν σε δίκτυο Franchise αλλά δεν 
αποτελούν τον κεντρικό φορέα του δικτύου αυτού, θα πρέπει να εγγράφονται ως 
Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και όχι μέσω της συγκεκριμένης φόρμας. 
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Εικόνα 5. Στοιχεία Franchise 

Στοιχεία Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 
Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά στα στοιχεία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα απαιτούνται να 
συμπληρωθούν υποχρεωτικά τα εξής πεδία: 

 Τύπος Επιχείρησης 

 Επωνυμία 

 Α.Φ.Μ. 

 Δ.Ο.Υ. 

 Τηλέφωνο (σταθερό) 

 E-mail 
ενώ προαιρετικά μπορούν να συμπληρωθούν και τα πεδία: 

 Διακριτικός Τίτλος 

 Fax 

 Ιστοσελίδα 
όπως φαίνεται και στην εικόνα (εικόνα 6). 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Στοιχεία Επιχείρησης 

Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου             
Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά στα στοιχεία διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης του 
Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, δηλαδή : 

 Οδός και αριθμός 

 Ταχυδρομικός Κώδικας 



Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

9 
  

 Περιφερειακή Ενότητα 

 Καλλικρατικός Δήμος 
όπως φαίνεται και στην εικόνα (εικόνα 7). 
 

 

Εικόνα 7. Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας Παρόχου 

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 
Στο συγκεκριμένο πεδίο ζητούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (εικόνα 10). 
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 8). 

 
 

Εικόνα 8. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Παρόχου 

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 Συμμετεχόντων. 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 του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου για τη δράση 
Στα στοιχεία Υπευθύνου του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου καταχωρίζονται τα στοιχεία του 
Υπευθύνου για τη δράση (Εικόνα 9). 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα, καθώς οι 
ενημερώσεις της εφαρμογής θα αποστέλλονται, εκτός από το κεντρικό email του 
λογαριασμού, και στο email του Υπευθύνου για τη δράση. 
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Εικόνα 9. Στοιχεία Υπευθύνου του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου του Παρόχου για τη δράση  
*το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό 

Προαιρετικά, μπορούν να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Αναπληρωτή Υπεύθυνου για τη 
δράση (Εικόνα 10), ώστε να υπάρχει ένα εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας σε περίπτωση 
απουσίας του Υπευθύνου. 

 

Εικόνα 10. Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 

Συμπλήρωση χαρακτήρων εικόνας 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία λογαριασμού ο εγγραφόμενος Πάροχος θα 
πρέπει να συμπληρώσει τους χαρακτήρες της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη του και 
να επιλέξει το κουμπί με την ένδειξη «Δημιουργία Λογαριασμού» (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11. Δημιουργία Λογαριασμού  
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2.3. Αίτηση Συμμετοχής στο Κατάλογο Συνεργατών 

Προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή 
ένας Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, θα πρέπει πρώτα να 
υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον Κατάλογο Συμμετεχόντων 
της δράσης, η οποία θα εγκριθεί από την αρμόδια ομάδα 
διαχείρισης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Τομέα Τεχνολογίας, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

Μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής, ο 
Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα μπορεί να επιλεγεί ως κεντρικός φορέας δικτύου Franchise 
από τα Franchisee καταστήματα. 

Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς η δημιουργία λογαριασμού, ο Τηλεπικοινωνιακός 
Πάροχος 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 ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος έχει επιβεβαιώσει τη διεύθυνση 
email, θα μπορεί να λαμβάνει οδηγίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας ένταξης στο 
Κατάλογο Συμμετεχόντων από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του (εικόνα 13). 

 

 

Εικόνα 13. Αρχική σελίδα – Οδηγίες υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Κατάλογο 
Συμμετεχόντων 
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Για να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Κατάλογο Συμμετεχόντων, ο Τηλεπικοινωνιακός 
Πάροχος θα πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Εταιρικά Στοιχεία», να επιβεβαιώσει ότι τα 
στοιχεία που συμπληρώθηκαν στη φόρμα εγγραφής είναι ορθά και να επιλέξει την 
τοποθεσία της επιχείρησης στο χάρτη (Εικόνα 14).  

 

Εικόνα 14. Επιλογή τοποθεσίας της επιχείρησης στο χάρτη 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του 
Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου. Στην εικόνα (Εικόνα 15) εμφανίζονται τα πεδία για τη 
συμπλήρωση της τράπεζας και του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του 
οποίου θα αποζημιωθεί ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος. 
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Εικόνα 15. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 

Αφού συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα πρέπει να 
επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να υποβάλει την αίτηση 
συμμετοχής στο Κατάλογο. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι : 

 Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν πρόσωπο βεβαίωση συμμετοχής που εξάγεται αυτόματα από το 
πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση υπογραφής από εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής εξουσιοδότησης. 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου 
του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου 
που υπογράφει την ως άνω βεβαίωση. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα 
σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ.) ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος νομικού 
προσώπου, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο Πάροχος είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Ως εκπρόσωπος του παρόχου νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση. 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τα οποία να προκύπτει η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόχου για την καταβολή φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
επιβληθεί εις βάρος του παρόχου μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση α) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής 
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προστίμου από τα αρμόδια Ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό α) και 
β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο πάροχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
παρόχου. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του νομικού 
προσώπου, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο πάροχος είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου. 

 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ότι: α) έχει χορηγηθεί στην εταιρία από την ΕΕΤΤ άδεια για 
την παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης / Πρόσβασης στο διαδίκτυο (B104) β) ότι τελεί 
η άδεια αυτή σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την 
έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο πάροχος αποκλείεται από τη διαδικασία, 
επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. 

 

Εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, τότε τα 
έγγραφα αυτά μπορούν να τα συμπεριληφθούν σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip), το οποίο 
θα πρέπει να μεταφορτωθεί στο σχετικό πεδίο. 

Στην εικόνα (Εικόνα 16) εμφανίζονται τα πεδία,  στα οποία μεταφορτώνονται τα 
δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την ένταξη του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 
στο Κατάλογο Συμμετεχόντων.  

 

Εικόνα 16. Έγγραφα ένταξης στο Κατάλογο Συμμετεχόντων 

 

Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος μπορεί να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στο Κατάλογο 
Συμμετεχόντων, αφού μεταφορτώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιλέγοντας το 
κουμπί «Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Κατάλογο Συμμετεχόντων» (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Κατάλογο 
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Με την επιλογή της ενέργειας «Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Κατάλογο 
Συμμετεχόντων», θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο (popup) παράθυρο προειδοποίησης, στο 
οποίο επισημαίνεται ότι τα εταιρικά στοιχεία του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου δε θα είναι 
δυνατό να τροποποιηθούν, αφού υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής και όσο αυτή 
αξιολογείται. 

Επιλέγοντας «Υποβολή» στο παραπάνω αναδυόμενο παράθυρο, η αίτηση συμμετοχής του 
Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου υποβάλλεται προς αξιολόγηση (Εικόνα 18). 

 

Εικόνα 18. Αναδυόμενο (popup) παράθυρο υποβολής αίτησης συμμετοχής στο 
Κατάλογο Συμμετεχόντων 

 

Επισημαίνεται πως από τη στιγμή που έχει υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής στο 
Κατάλογο Συμμετεχόντων δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στα εταιρικά στοιχεία του 
Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου. Αν κάποιο από τα στοιχεία έχει συμπληρωθεί 

εσφαλμένα, και εφόσον η αίτηση δε βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης, ο πάροχος έχει 
το δικαίωμα να αναιρέσει την υποβολή της αίτησης, ούτως ώστε να μπορέσει να 
επεξεργαστεί τα εταιρικά του στοιχεία (Εικόνα 19). Μετά την επεξεργασία των εταιρικών 
στοιχείων, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο Κατάλογο Συμμετεχόντων. 
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Εικόνα 19. Αναίρεση αίτησης συμμετοχής στο Κατάλογο Συμμετεχόντων 
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2.4. Έγκριση αίτησης 

 • Τα στελέχη της ΕΔ που θα αναλάβουν την πιστοποίηση των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των 

ως άνω εγγράφων, θα πιστοποιήσουν τα στοιχεία του 

τηλεπικοινωνιακού παρόχου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα ενημερώνεται αυτόματα με 

σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail που θα αποστέλλει το σύστημα. 

Μετά την πιστοποίηση του λογαριασμού του, ο Τηλεπικοινωνιακός 

Πάροχος δύναται να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του 

πληροφοριακού συστήματος που τον αφορούν, δηλαδή τη δημιουργία και διαχείριση 

προσφορών, τη δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών, την ανάρτηση τιμολογίων, την 

άντληση στοιχείων και την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών μέσω web services. 
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3. Στοιχεια Λογαριασμού 

Ένας χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβεί στα στοιχεία λογαριασμού ακολουθώντας 

τον σύνδεσμο της αρχικής σελίδας, ή πατώντας πάνω στο username του, πάνω δεξιά στην 

οθόνη (Εικόνα 20). Από αυτή την σελίδα, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη είτε να 

αποστείλει εκ νέου email επιβεβαίωσης εάν δεν το είχε ήδη λάβει, είτε να αλλάξει το email 

του λογαριασμού (Εικόνα 20 και Εικόνα 21). 

 

Εικόνα 20.  Τρόποι μετάβασης στα στοιχεία λογαριασμού. 

 
 

 

 

Εικόνα 21. Αλλαγή email λογαριασμού 

Μετά την αλλαγή του email αποστέλλεται ένα νέο email επιβεβαίωσης, ώστε να 

πιστοποιηθεί η εγκυρότητά του.  
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4. Εταιρικά Στοιχεία 

4.1. Προβολή Εταιρικών Στοιχείων 

Έπειτα από την ένταξη του Παρόχου στο Κατάλογο Συμμετεχόντων, στην καρτέλα «Εταιρικά 
Στοιχεία» εμφανίζεται το αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα (Εικόνα 24) και τα στοιχεία της 
Επιχείρησης τα οποία δεν είναι επεξεργάσιμα. 

 
Εικόνα 24. Εταιρικά Στοιχεία – Ενημερωτικό μήνυμα για την ένταξη στο Κατάλογο 

Συμμετεχόντων 

4.2. Μεταβολή Στοιχείων Επικοινωνίας 

Tα μόνα τροποποιήσιμα στοιχεία ενός εγκεκριμένου Παρόχου, είναι για την Επιχείρηση: το 
τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό), το φαξ, το email και η ιστοσελίδα της επιχείρησης 
(Εικόνα 25), τα στοιχεία διεύθυνσης έδρας (Εικόνα 26), η τοποθεσία στο χάρτη (Εικόνα 27), 
τα στοιχεία επικοινωνίας του Νόμιμου Εκπροσώπου,  του Υπεύθυνου της δράσης και του 
Αναπληρωτή Υπεύθυνου της δράσης - εφόσον υπάρχει (Εικόνα 28).  

Εικόνα 25. Εταιρικά Στοιχεία – Στοιχεία Επιχείρησης 

 

 

Εικόνα 26. Εταιρικά Στοιχεία – Στοιχεία διεύθυνσης Έδρας Επιχείρησης 
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Εικόνα 27. Εταιρικά Στοιχεία – Τοποθεσία στο χάρτη 

 

Εικόνα 28. Εταιρικά Στοιχεία – Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου,  Υπεύθυνου στη 
δράση και Αναπληρωτή Υπεύθυνου στη δράση 

 

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων, για την αποθήκευση των αλλαγών θα πρέπει να 

επιλεγεί το πλήκτρο «αποθήκευση» στο κάτω μέρος της σελίδας ( ). 
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5. Υποκαταστήματα 

5.1. Αναζήτηση Υποκαταστημάτων 

Από την καρτέλα «Υποκαταστήματα» ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 
λογαριασμούς για τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του, καθώς και να αναζητήσει 
κάποιο υποκατάστημα, από τα ήδη καταχωρισμένα, μέσα από την μηχανή αναζήτησης της 
καρτέλας, με φίλτρα τοποθεσίας (Εικόνα 29).  

 

Εικόνα 29. Αναζήτηση Υποκαταστήματος 

 

5.2. Δημιουργία Υποκαταστήματος 

 

Εικόνα 30. Δημιουργία Υποκαταστήματος 

Επιλέγοντας τη «Δημιουργία Υποκαταστήματος» (Εικόνα 30) ο χρήστης καλείται να 
συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα με τα στοιχεία του υποκαταστήματος. Παρακάτω 
περιγράφονται οι κατηγορίες στοιχείων και τα συγκεκριμένα πεδία για κάθε κατηγορία που 
ζητούνται στη Φόρμα Δημιουργίας Υποκαταστήματος (Εικόνα 31): 

 Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη 
 Όνομα Χρήστη  
 Κωδικός Πρόσβασης  
 Επιβεβαίωση Κωδικού  
 Email 

 Στοιχεία Υποκαταστήματος 
 Επωνυμία  
 Διακριτικός Τίτλος (προαιρετικό πεδίο) 
 Α.Φ.Μ. 
 Τηλέφωνο (σταθερό) 
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 Fax (προαιρετικό πεδίο) 
 Email  
 Ιστοσελίδα (προαιρετικό πεδίο) 

 Στοιχεία Διεύθυνσης Υποκαταστήματος 
 Οδός – Αριθμός 
 Τ.Κ. 
 Περιφερειακή Ενότητα 
 Καλλικρατικός Δήμος 

 Τοποθεσία στο χάρτη 
Πρόκειται για την εύρεση της τοποθεσίας του υποκαταστήματος στο χάρτη. Μπορεί 
να συμπληρωθεί και γράφοντας τη διεύθυνση του υποκαταστήματος στο 
αντίστοιχο πεδίο και πατώντας το κουμπί «Εύρεση από Google». 

 Στοιχεία Υπεύθυνου Υποκαταστήματος για την Δράση 
 Ονοματεπώνυμο 
 Τηλέφωνο (σταθερό) 
 Τηλέφωνο (κινητό) 
 Email 

Και προαιρετικά : 
 Στοιχεία Αναπληρωτή Υπεύθυνου Υποκαταστήματος για την Δράση 

 Ονοματεπώνυμο 
 Τηλέφωνο (σταθερό) 
 Τηλέφωνο (κινητό) 
 Email 
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Εικόνα 31. Φόρμα δημιουργίας υποκαταστήματος 

 

Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων, επιλέγεται το κουμπί «Δημιουργία 
Υποκαταστήματος» και ο λογαριασμός του νέου Υποκαταστήματος εμφανίζεται στη 
καρτέλα «Υποκαταστήματα» (Εικόνα 32). 



Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

26 
  

 
Εικόνα 32. Υποκαταστήματα 

5.3. Επεξεργασία Υποκαταστημάτων 

Από τη στήλη των ενεργειών υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας (  ) των στοιχείων του 
υποκαταστήματος (Εικόνα 53).  

Εικόνα 33. Επεξεργασία Υποκαταστημάτων 
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5.4.  Κλείδωμα υποκαταστημάτων  

Υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος υποκαταστήματος επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο 

από τη στήλη ενεργειών ( ). Ένα κλειδωμένο υποκατάστημα δεν έχει πρόσβαση με τα 
στοιχεία σύνδεσής του στο πληροφοριακό σύστημα και δεν μπορεί να προχωρήσει σε 
καμία ενέργεια.  (Εικόνα 34) 

 

 

Εικόνα 34. Κλείδωμα υποκαταστημάτων 

 

5.5. Διαγραφή υποκαταστημάτων 

Η ενέργεια διαγραφής ενός υποκαταστήματος εκτελείται επιλέγοντας το αντίστοιχο 

εικονίδιο από τη στήλη ενεργειών ( ) (Εικόνα 35). Η διαγραφή δεν είναι δυνατή για 
υποκαταστήματα που έχουν προχωρήσει σε εκτέλεση παραγγελιών. Για την 
απενεργοποίηση αυτών των καταστημάτων θα πρέπει να επιλέγεται η ενέργεια του 
κλειδώματος υποκαταστήματος. 

 

Εικόνα 35. Διαγραφή υποκαταστημάτων 
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6. Franchisees 

Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται σε έναν Τηλεπικοινωνιακό πάροχο μόνο εάν είναι Franchisor 

δηλαδή εάν επέλεξε την επιλογή «Είμαι ο κεντρικός φορέας δικτύου Franchise» κατά την 

εγγραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν εμφανίζεται καθόλου. 

6.1. Αναζήτηση Franchisees 

O Franchisor μπορεί πραγματοποιήσει αναζήτηση βάσει διαφόρων φίλτρων (εικόνα 36).  
 

 

Εικόνα 36. Καρτέλα Franchisees 

6.2. Διαχείριση Franchisee 

Πατώντας το εικονίδιο «Προβολή στοιχείων» ( ) ο Franchisor μπορεί να προβεί σε έλεγχο 

των στοιχείων που έχει καταχωρήσει ο αιτούμενος Franchisee στο πληροφοριακό σύστημα 

(Εικόνες 37 και 38). 

 

 

Εικόνα 37. Εξέταση Franchisee 
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Εικόνα 38. Προβολή στοιχείων Franchisee 

  



Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

30 
  

6.3. Έγκριση Franchisee 

Ο Franchisor, αφού βρει τον Franchisee που του έχει αποστείλει αίτημα, μπορεί να 

επιβεβαιώσει ότι αποτελεί μέρος του δικτύου του επιλέγοντας το εικονίδιο έγκριση ( ) 
από τη στήλη ενεργειών. Το πεδίο «Σχόλια» είναι προαιρετικό (Εικόνες 39).  

 

 

Εικόνα 39. Έγκριση franchisee 

 

  



Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων 

31 
  

6.4. Απόρριψη Franchisee 

Εάν ο αιτούμενος Franchisee δεν ανήκει στο δίκτυο του Franchisor, ο τελευταίος μπορεί να 

μην τον εντάξει πατώντας στο πλήκτρο «απόρριψη» ( ). Σε αυτήν την περίπτωση, το 
πεδίο «Σχόλια» είναι υποχρεωτικό (Εικόνα 40). 
 

 

 
 
 

Εικόνα 40. Απόρριψη Franchisee 
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6.5. Επαναφορά Franchisee 

Εάν ο Franchisor εγκρίνει ή απορρίψει το αίτημα ενός Franchisee αλλά αποφασίσει να 
αναιρέσει την απόφασή του, προκειμένου να λάβει αντίθετη απόφαση ή να επανεξετάσει 

το αίτημα, μπορεί να πατήσει το εικονίδιο «Επαναφορά Franchisee»  (  ) (εικόνα 41). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 41. Αναίρεση απόφασης ένταξης/απόρριψης και επαναφορά Franchisee 

6.6. Επιστροφή αίτησης στον Franchisee 

Ο Franchisor μπορεί επίσης να επιστρέψει την αίτηση στον χρήστη Franchisee εάν κρίνει ότι 
είναι απαραίτητο(για παράδειγμα για διόρθωση κάποιου πεδίου). Μετά την ολοκλήρωση 
της ενέργειας, ο Franchisor δεν μπορεί πλέον να δει την αίτηση του Franchisee μέχρι να την 
υποβάλει ξανά ο ίδιος (εικόνα 42). 

 

 

 

 

Εικόνα 42. Επαναφορά αίτησης στον Franchisee
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6.7. Ιστορικό Ένταξης 

 

Ο Franchisor μπορεί επίσης να δει και το ιστορικό ένταξης του Franchisee πατώντας το 

κουμπί (   ) – «Ιστορικό Ένταξης» (εικόνα 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43. Προβολή ιστορικού ένταξης 
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7. Επιχειρήσεις 

7.1. Αναζήτηση Επιχειρήσεων 

Σε αυτήν την καρτέλα ο Franchisor μπορεί να κάνει αναζήτηση των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων βάσει κάποιων φίλτρων. Μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει επιχειρήσεις 

καθώς και να επαναφέρει σε αξιολόγηση άλλες, αναιρώντας αποφάσεις 

έγκρισης/απόρριψης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα προβολής στοιχείων της επιχείρησης 

και του ιστορικού ένταξής της (εικόνα 44). Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι εγκεκριμένες 

επιχειρήσεις, με κόκκινο οι απορριφθείσες και με λευκό όσες δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη 

ή ο Franchisor επανάφερε προς αξιολόγηση. 

 

Εικόνα 44. Αναζήτηση επιχειρήσεων 
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7.2. Έλεγχος Επιχειρήσεων 

Ο Franchisor, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη μιας 

επιχείρησης, πρέπει να εξετάσει τα στοιχεία της και τα έγγραφα που παραθέτει εκείνη προς 

εξέταση. Για να πραγματοποιήσει αυτήν την ενέργεια, επιλέγει το κουμπί (  ) – «Στοιχεία 

επιχείρησης» (εικόνα 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45. Εξέταση στοιχείων επιχείρησης 
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7.3. Έγκριση/Απόρριψη Επιχειρήσεων 

Ο Franchisor, μετά την εξέταση των στοιχείων της επιχείρησης και των συνημμένων 

εγγράφων αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της επιχείρησης (εικόνες 46 και 47). 

Μετά την έγκρισή της, η επιχείρηση εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Με την επιλογή 

απόρριψης, εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. 

 

 

 

 

Εικόνα 46. Έγκριση Επιχείρησης 
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Εικόνα 47. Απόρριψη επιχείρησης 
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7.4. Αναίρεση απόφασης 

Ο Franchisor μπορεί να αναιρέσει την απόφασή του σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη 

μιας επιχείρησης πατώντας το κουμπί (  ) – «Επαναφορά Επιχείρησης» (εικόνα 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48. Αναίρεση απόφασης και Επαναφορά επιχείρησης 

 

Μετά την αναίρεση της απόφασης, ο Franchisor μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει 

την επιχείρηση. 
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7.5. Ιστορικό Επιχειρήσεων 

Ο Franchisee μπορεί να δει ακόμα το ιστορικό ένταξης των επιχειρήσεων πατώντας το 

κουμπί ( ) – «Ιστορικό Ένταξης» (εικόνα 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 49. Προβολή ιστορικού ένταξης 
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8. Χρήστες 

8.1. Δημιουργία Χρήστη 

Από την καρτέλα «Χρήστες», ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει χρήστες που 
θα χειρίζονται τον λογαριασμό του (εικόνα 50). Η δημιουργία γίνεται επιλέγοντας το 
αντίστοιχο κουμπί: 

Εικόνα 50. Δημιουργία χρήστη 

Στη συνέχεια, χρειάζεται να συμπληρωθούν τα πεδία που εμφανίζονται σε αναδυόμενο 
παράθυρο. Θα πρέπει να ενημερώσετε το νέο χρήστη σχετικά το Όνομα Χρήστη και τον 
Κωδικό Πρόσβασης που δηλώσατε για λογαριασμό του. Ο χρήστης την πρώτη φορά που θα 
μπει στην εφαρμογή, θα κληθεί να αλλάξει τον Κωδικό Πρόσβασης. Τα πεδία «Στοιχεία 
Λογαριασμού Χρήστη» και «Στοιχεία Χρήστη» είναι υποχρεωτικά. 

 
Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες στοιχείων και τα συγκεκριμένα στοιχεία κάθε 
κατηγορίας για τη δημιουργία χρήστη: 

 Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη  
 Όνομα Χρήστη 
 Κωδικός Πρόσβασης 
 Επιβεβαίωση Κωδικού 
 Email 
 Κινητό 

 Στοιχεία Χρήστη  
 Ονοματεπώνυμο 
 Τηλέφωνο (σταθερό) 

   Δικαιώματα Χρήστη  
 Διαχείριση Προσφορών 
 Διαχείριση Παραγγελιών/Παραστατικών 
 Διαχείριση Franchisee (μόνο εφόσον πρόκειται για λογαριασμό Franchisor) 
 Διαχείριση Υποκαταστημάτων (μόνο εάν δεν πρόκειται για χρήστη 

υποκαταστήματος) 
 

και έπειτα η επιλογή                        (Εικόνα 51). 
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Εικόνα 51. Συμπλήρωση στοιχείων χρήστη 

Μετά την επιτυχή δημιουργία ο χρήστης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα (εικόνα 52). 

Εικόνα 52. Ενεργός χρήστης 

8.2. Διαχείριση Χρήστη 

Στο πεδίο «Ενέργειες», ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στις εξής ενέργειες 

διαχείρισης χρηστών: 

 Επεξεργασία Χρήστη, όπου δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων του 
χρήστη σε αναδυόμενο παράθυρο, πατώντας το κουμπί (  ) - «Επεξεργασία 
χρήστη» (εικόνα 53). 
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Εικόνα 53. Επεξεργασία χρήστη 

 Κλείδωμα χρήστη, όπου δεν δίνεται πλέον η δυνατότητα στο χρήστη να κάνει 
ενέργειες μέσω του λογαριασμού του ούτε να κάνει είσοδο σε αυτόν πατώντας το 

κουμπί ( ) – «Κλείδωμα χρήστη». Στη συνέχεια, ο κλειδωμένος χρήστης 
εμφανίζεται με γκρι χρώμα (εικόνα 55). 
 
 

Εικόνα 54. Αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος χρήστη 

 

Εικόνα 55. Κλειδωμένος χρήστης 

 Διαγραφή χρήστη, ενέργεια η οποία διαγράφει εντελώς τον χρήστη χωρίς 
δυνατότητα επαναφοράς πατώντας το κουμπί (     ) – «Διαγραφή χρήστη» όπου 
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εμφανίζεται αναδυόμενο μήνυμα επιβεβαίωσης (εικόνα 56). Μετά την διαγραφή, ο 
χρήστης δεν εμφανίζεται πλέον στην καρτέλα. 
 
Επισημαίνεται πως χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει ενέργειες στο 
πληροφοριακό σύστημα δεν μπορούν να διαγραφούν (εικόνα 57). Σε αυτήν την 
περίπτωση, οι χρήστες πρέπει να κλειδωθούν εφόσον είναι επιθυμητό. 

 

Εικόνα 56. Αναδυόμενο παράθυρο διαγραφής χρήστη 

 

Εικόνα 57. Αναδυόμενο παράθυρο προειδοποίησης πως δεν δίνεται δυνατότητα 
διαγραφής χρήστη 
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9. Επικοινωνία 

Στην καρτέλα «Επικοινωνία» ο Πάροχος  μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Αρωγής 
Χρηστών, ηλεκτρονικά επιλέγοντας την ενέργεια «Νέα ερώτηση προς το Γραφείο Αρωγής», 
συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας και επιλέγοντας «Αποστολή». Το κείμενο 
αναφοράς καθώς και η απάντηση που θα ληφθεί από το Γραφείο Αρωγής  εμφανίζονται 
στο ιστορικό της καρτέλας «Επικοινωνία» (εικόνα 58). 

 

Εικόνα 58. Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής 

 


