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1. Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως στόχο την επεξήγηση της χρήσης της εφαρμογής των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών τους που έχουν 
ενταχθεί στον Κατάλογο της δράσης για τη δημιουργία και επεξεργασία παραγγελιών. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η χρήση της εφαρμογής.   
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2. Παραγγελίες 

2.1 Καρτέλα Παραγγελίες 

Μέσα από την καρτέλα «Παραγγελίες» οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι 
εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τους που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο της δράσης έχουν τη 
δυνατότητα να αναζητήσουν ήδη καταχωρισμένες παραγγελίες με τη βοήθεια των φίλτρων 
αναζήτησης (Εικόνα 1), να ελέγξουν το κουπόνι των δικαιούχων καθώς και να δημιουργήσουν 
νέες παραγγελίες. 

 

Εικόνα 1. Καρτέλα Παραγγελίες – Φίλτρα Αναζήτησης 

 

2.2 Έλεγχος Κουπονιού 

Ο έλεγχος του κουπονιού των δικαιούχων πραγματοποιείται επιλέγοντας το κουμπί 

 και πληκτρολογώντας (Εικόνα 2) τον δωδεκαψήφιο κωδικό του 
κουπονιού. Εφόσον πρόκειται για κουπόνι έγκυρης μορφής τότε εμφανίζονται τα αρχικά 
γράμματα του ονοματεπωνύμου του δικαιούχου και δίδεται η πληροφορία για το εάν το 
κουπόνι είναι ελεύθερο ή έχει δεσμευτεί ήδη στο πλαίσιο κάποιας άλλης παραγγελίας ή εάν 
είναι ανενεργό. 

 

Εικόνα 2. Καρτέλα Παραγγελίες – Έλεγχος Κουπονιού 
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Εικόνα 3. Καρτέλα Παραγγελίες – Αποτελέσματα ελέγχου κουπονιού 

 

2.3 Καταχώριση νέας παραγγελίας 

Για τη δημιουργία νέας παραγγελίας, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το κουμπί   

. Στη συνέχεια ζητείται από τον χρήστη (Εικόνα 4) να 
πληκτρολογήσει τον δωδεκαψήφιο μοναδικό αριθμό του κουπονιού του δικαιούχου και το 
Α.Φ.Μ. του και στη συνέχεια να επιλέξει στον μπλε σύνδεσμο «Αφού καταχωρήσετε το 12-
ψήφιο Κωδικό και το ΑΦΜ, πατήσετε εδώ για να συνεχίσετε την παραγγελία» ώστε να 
συνεχίσει στην καταχώριση της παραγγελίας. 
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Εικόνα 4. Καρτέλα Παραγγελίες – Δημιουργία Παραγγελίας, Στοιχεία Δικαιούχου 

 

Μετά την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων εμφανίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου και 
τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας καταχώρισης της παραγγελίας όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα (Εικόνα 5).  
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Εικόνα 5. Καρτέλα Παραγγελίες – Δημιουργία Παραγγελίας 

Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες στοιχείων και τα συγκεκριμένα πεδία για κάθε 
κατηγορία που ζητούνται ή/και εμφανίζονται στη Φόρμα Δημιουργίας Παραγγελίας :  

 Στοιχεία Δικαιούχου  
 12 – ψήφιος Κωδικός Κουπονιού: Συμπληρώνεται ο δωδεκαψήφιος κωδικός 

του κουπονιού που έχει λάβει και έχει προσκομίσει στο κατάστημα ο 
δικαιούχος. 

 Α.Φ.Μ.: Συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου. 
 Ονοματεπώνυμο: Αντλείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα το 

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. 
 Στοιχεία Παρεχόμενης Σύνδεσης  

 Νέο συμβόλαιο σταθερής SFBBς σύνδεσης  
o Κωδικός Προσφοράς: Επιλέγεται ο κωδικός της προσφοράς που 

επιθυμεί να λάβει ο δικαιούχος. 
o Αριθμός Τηλεφώνου: Συμπληρώνεται ο αριθμός τηλεφώνου του νέου 

συμβολαίου Σταθερής SFBBς Σύνδεσης του δικαιούχου. 
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o Αριθμός/Αναγνωριστικό Τηλ/κού Συμβολαίου: Συμπληρώνεται ο 
αριθμός/αναγνωριστικό του Τηλεπικοινωνιακού Συμβολαίου.  

o Τιμή πώλησης μετά την επιδότηση (συμπ. ΦΠΑ): Συμπληρώνεται η 
Τιμή Πώλησης της Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ανά μήνα.  
Προσοχή: Η τιμή αυτή προσυμπληρώνεται αυτόματα από το 
πληροφοριακό σύστημα με βάση την εγκεκριμένη τιμή της 
προσφοράς. 

 
 Στοιχεία Διεύθυνσης Δικαιούχου  

Στην κατηγορία των στοιχείων διεύθυνσης του δικαιούχου ο χρήστης δεν απαιτείται 
να καταχωρίσει κάτι σε αυτά τα στοιχεία δεδομένου ότι είναι προσυμπληρωμένα 
από το λογαριασμό του δικαιούχου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η 
διεύθυνση εγκατάστασης της σύνδεσης είναι η ίδια με τα στοιχεία που 
αναγράφονται. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να προτρέψει το δικαιούχο να 
αλλάξει τα στοιχεία της διεύθυνσης που έχει δηλώσει στο λογαριασμό του και να 
επανέλθει εκ νέου για την καταχώριση της παραγγελίας. 
 Οδός - Αριθμός: Προσυμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα η οδός 

και ο αριθμός της διεύθυνσης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και θα 
εγκατασταθεί η σταθερή SFBB σύνδεση.  

 ΤΚ: Προσυμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα ο ταχυδρομικός 
κώδικας της διεύθυνσης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και θα 
εγκατασταθεί η σταθερή SFBB σύνδεση.  

 Περιφερειακή ενότητα: Προσυμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα 
η περιφερειακή ενότητα της διεύθυνσης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και 
θα εγκατασταθεί η σταθερή SFBB σύνδεση. 

 Καλλικρατικός δήμος: Προσυμπληρώνεται από το πληροφοριακό σύστημα 
ο καλλικρατικός δήμος της διεύθυνσης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και 
θα εγκατασταθεί η σταθερή SFBB σύνδεση. 

 Στοιχεία Ταυτοπροσωπίας Δικαιούχου 
 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Δικαιούχου: Συμπληρώνεται ο Αριθμός 

Δελτίου Ταυτότητας του δικαιούχου. Εφόσον ο δικαιούχος έχει στην κατοχή 
του διαβατήριο, συμπληρώνεται ο αριθμός διαβατηρίου του. 

Μετά την συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, 

εφόσον το επιθυμεί, να επιλέξει το κουμπί  ώστε να 
επιβεβαιώσει ότι έχει καταχωρίσει έγκυρες τιμές για όλα τα πεδία της παραγγελίας. Εφόσον 
δεν έχει παραλείψει κάποιο πεδίο ή δεν έχει βάλει μη προβλεπόμενη τιμή σε κάποιο από 
αυτά τότε εμφανίζεται το επιβεβαιωτικό μήνυμα της Εικόνας 6. 



Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής επιχειρήσεων για τη δημιουργία παραγγελιών στη δράση  «Superfast 
Broadband» 

 

 
9 

 

 

Εικόνα 6. Καρτέλα Παραγγελίες –  Έλεγχος στοιχείων παραγγελίας 

Ακολούθως, επιλέγοντας το κουμπί  ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει 
την παραγγελία. 
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2.4 Δελτίο Παραλαβής και Εξουσιοδότηση 

Μετά την επιτυχή εκτέλεση της παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να κάνει εξαγωγή του 
Δελτίου Παραλαβής που θα προκύψει σε μορφή .pdf, πατώντας το κουμπί «Εξαγωγή δελτίου 
παραλαβής σε PDF» το οποίο εμφανίζεται (Εικόνα 7) μετά την εκτέλεση της παραγγελίας. 
Ομοίως θα πρέπει να κάνει εξαγωγή της Εξουσιοδότησης με το σχετικό κουμπί. 

 

Εικόνα 7. Καρτέλα Παραγγελίες – Εξαγωγή Δελτίου Παραλαβής/Εξουσιοδότη 

Παρακάτω παρουσιάζεται το  δελτίο παραλαβής (Εικόνα 8α) και η εξουσιοδότηση (Εικόνα 
8β)  που εξάγονται από την εφαρμογή. 
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Εικόνα 8α. Δελτίο Παραλαβής  
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Εικόνα 8β. Δελτίο Παραλαβής 

2.5 Προβολή Παραγγελιών 

Αμέσως μετά την αποθήκευση της παραγγελίας, αυτή καταχωρίζεται στην καρτέλα 
«Παραγγελίες» (Εικόνα 9) ενώ επιλέγοντας το σύνδεσμο «Προβολή όλων των Παραγγελιών» 
μπορεί μια επιχείρηση να δει το σύνολο των παραγγελιών που έχει εκτελέσει (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 9. Προβολή της καταχωρισμένης παραγγελίας  

 

Εικόνα 10. Προβολή όλων των καταχωρισμένων παραγγελιών 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα εικονίδια:  

• Εικονίδιο προβολής στοιχείων της παραγγελίας  για να δει τα στοιχεία της 
παραγγελίας και να επανεκτυπώσει το δελτίο παραλαβής. 

• Εικονίδιο ακύρωσης της παραγγελίας  για να ακυρώσει εντός 72 ωρών την 
παραγγελία (βλ. παράγραφο 2.8). 

• Εικονίδιο επεξεργασίας της παραγγελίας  για να τροποποιήσει τα στοιχεία της 
παραγγελίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δελτίο παραλαβής. Συγκεκριμένα η 
επεξεργασία αφορά μόνο τα παρακάτω πεδία: 

o Αριθμός τηλεφώνου 

o Αριθμός/Αναγνωριστικό Τηλ/κού Συμβολαίου 
• Εικονίδιο αλλαγής Προσφοράς  ώστε να αλλάξει την προσφορά εφόσον ζητηθεί. 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανεκτυπωθεί το τροποποιημένο δελτίο 
παραλαβής. 
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• Εικονίδιο Αλλαγής Διεύθυνσης  ώστε να αλλάξει την διεύθυνση του δικαιούχου 
εφόσον ζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανεκτυπωθεί το 
τροποποιημένο δελτίο παραλαβής. 

2.6 Αλλαγή Προσφοράς 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την ισχύουσα προσφορά SFBB Υπηρεσίας με άλλη 
εγκεκριμένη προσφορά από τις Δημοσιευμένες προσφορές του Τηλ/κού Παρόχου της 
αρχικής παραγγελίας, από το πεδίο "Αλλαγή Προσφοράς" επιλέγοντας το αντίστοιχο 
εικονίδιο ( ) .  

Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει τη Νέα προσφορά από την διαθέσιμη λίστα, την Τιμή 
πώλησης (συμπ. ΦΠΑ) και την Ημερομηνία ισχύος της νέας προσφοράς. Προκειμένου να 
αποθηκευτούν οι αλλαγές, επιλέγει το κουμπί "Αποθήκευση" (Εικόνα 11). 

 
Εικόνα 11. Αλλαγή Προσφοράς 

 

2.7 Αλλαγή Διεύθυνσης 
 

Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει τη διεύθυνση του ωφελούμενου, ύστερα από αίτημα το 
δεύτερου, υπό την προϋπόθεση ότι στην νέα  διεύθυνση της σύνδεσης θα παρέχονται οι 
αντίστοιχες SFBB Υπηρεσίες. Από το πεδίο "Αλλαγή Διεύθυνσης", επιλέγοντας το  

εικονίδιο ( ) ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία της νέας διεύθυνσης (Ταχυδρομικός Κώδικας, 
Οδός, Αριθμός), την Τιμή πώλησης (συμπ. ΦΠΑ) και την Ημερομηνία Ισχύος Νέας 
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Διεύθυνσης. Προκειμένου να αποθηκευτούν οι αλλαγές, επιλέγει το κουμπί "Αποθήκευση" 
(Εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12. Αλλαγή Διεύθυνσης 

 

2.8 Ακύρωση Παραγγελιών 

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα, σε διάστημα 72 ωρών να  ακυρώσει την παραγγελία, από το 

πεδίο ενεργειών του ιστορικού με το εικονίδιο      ή να την προβάλει και να εξάγει εκ νέου 
το έγγραφο .pdf της σύμβασης και να δει πάλι τα αναλυτικά στοιχεία της παραγγελίας με το 
εικονίδιο  . 

Για να υποβάλει αίτημα ακύρωσης μετά την παρέλευση των 72ωρών, ο χρήστης της 
επιχείρησης θα πρέπει να στείλει γραπτό τεκμηριωμένο αίτημα στο γραφείο αρωγής μέσα 
από το λογαριασμό του (καρτέλα «Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής), προκειμένου αυτό να 
αξιολογηθεί. 
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2.9 Διαχείριση ένστασης 

Μετά την επιτυχή καταχώριση παραγγελίας, 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. Ο Πάροχος ενημερώνεται για την υποβολή της 
ένστασης μέσω ειδικής λειτουργικότητας του Π.Σ. και η διαφορά επιλύεται σε συνεργασία 
με τον Ωφελούμενο. Η διαδικασία υποβολής ένστασης είναι ενεργή για παραγγελίες με 
ημερομηνία ενεργοποίησης από τις 28/01/2022. Για τη διαχείριση της ένστασης, ο χρήστης 
μεταβαίνει στην καρτέλα «Παραγγελίες» του Π.Σ. της δράσης και αναζητάει το δικαιούχο με 
τη χρήση των παρεχόμενων φίλτρων. Στην οθόνη εμφανίζονται οι παραγγελίες και με 
κόκκινο χρώμα διακρίνονται οι ενστάσεις (Εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13. Διαχείριση ένστασης 

 

Πατώντας το  ανοίγει το παράθυρο διαχείρισης της ένστασης. Ο χρήστης μπορεί να δει 
το κείμενο της ένστασης και να προβεί σε διορθώσεις (Εικόνα 14). Στη συνέχεια επιλέγει το 
πεδίο «Έλεγχος Στοιχείων Παραγγελίας» και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα 
εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα (Εικόνα 15). Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ο 
Πάροχος μπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο να αναιρέσει την ένσταση μέσω του 
λογαριασμού του.  
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Εικόνα 14. Τροποποιητική παραγγελία κατόπιν ένστασης 

 

Εικόνα 15. Έλεγχος στοιχείων παραγγελίας 

Τέλος, ο χρήστης πατάει «Εκτέλεση Παραγγελίας». 
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