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Εισαγωγή 

 

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

Παρόχους/Προμηθευτές στη δράση της Ψηφιακής Αλληλεγγύης.  

Ανάλογα με την κατάσταση του λογαριασμού του Παρόχου/Προμηθευτή, εμφανίζονται 

κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα και δίνονται οι αντίστοιχες δυνατότητες στον χρήστη. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η χρήση της εφαρμογής από την ολοκλήρωση της 

εγγραφής  έως  και την ένταξη στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών με σκοπό την παροχή 

προσφορών στο πλαίσιο της δράσης της Ψηφιακής Αλληλεγγύης.                  
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Σελίδα εισόδου 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο κάθε Πάροχος/Προμηθευτής έχει τη 

δυνατότητα εισόδου στον λογαριασμό του μέσα από τη σελίδα εισόδου (Εικόνα 1).  Στα 

πεδία «Όνομα χρήστη» και «Κωδικός πρόσβασης» ο εγγεγραμμένος Πάροχος/Προμηθευτής 

καταχωρεί τα στοιχεία που ο ίδιος είχε καταχωρήσει κατά την εγγραφή του και επιλέγει το 

κουμπί «Σύνδεση». 

 

 
Εικόνα 1. Είσοδος Παρόχου 

Στην περίπτωση που κάποιος Πάροχος/Προμηθευτής θέλει να κάνει υπενθύμιση του 

κωδικού πρόσβασης επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Επιλογή για υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 

 

Στη συνέχεια, μεταφέρεται στη σελίδα για την υπενθύμιση του κωδικού πρόσβασης όπου 

του ζητείται να καταχωρήσει το email που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του και 

συμπληρώνοντας τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην εικόνα, επιλέγει την «Αποστολή 

Κωδικού Πρόσβασης» (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3. Αποστολή Κωδικού Πρόσβασης 
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Λογαριασμός Παρόχου/Προμηθευτή μη ενταγμένου 

στο Μητρώο 

Αρχική Καρτέλα 

Κατά την πρώτη είσοδο στο λογαριασμό του, ο Πάροχος/Προμηθευτής μεταβαίνει 

αυτόματα στην Αρχική Σελίδα (Εικόνα 4) και ενημερώνεται: 

1. Για τη διαδικασία ένταξής του στο μητρώο 

2. Για την επιβεβαίωση του email του λογαριασμού του 

 

Εικόνα 4. Αρχική Σελίδα 

Συγκεκριμένα, για να γίνει η ένταξη στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών, θα πρέπει να 

υποβληθεί η σχετική Αίτηση Συμμετοχής από την καρτέλα «Εταιρικά Στοιχεία».  Απαραίτητη 

είναι επίσης και η συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης για τη δράση η οποία είναι 

διαθέσιμη στον σχετικό σύνδεσμο της Αρχικής σελίδας. 

Παράλληλα, έως ότου ο χρήστης επιβεβαιώσει το email που έχει δηλώσει, του εμφανίζεται 

σχετικό ενημερωτικό μήνυμα όπου προβάλει περισσότερες πληροφορίες για την 

διαδικασία πιστοποίησης του email (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Οδηγίες επιβεβαίωσης email 
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Εταιρικά Στοιχεία  

Προτού προχωρήσει στην υποβολή αίτησης συμμετοχής στο μητρώο, ο Πάροχος/ 

Προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να ενημερώσει τα στοιχεία του.  

Είδος δραστηριότητας 

Το τρέχον πεδίο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του Παρόχου/Προμηθευτή . 

Συγκεκριμένα: 

 Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 

Στο τρέχον πεδίο μπορεί να τροποποιηθεί το είδος των τηλεπικοινωνιακών 

συνδέσεων που έχει την δυνατότητα να παρέχει ένας Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, 

οι οποίες μπορεί να είναι Ευρυζωνικές Συνδέσεις, Συνδέσεις Κινητής Τηλεφωνίας, 

Δορυφορικές Συνδέσεις , ή οποιοσδήποτε συνδυασμός εκ των τριών (Εικόνα 6). 

Επισημαίνεται ότι για το είδος των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων που θα επιλεγεί, 

ο πάροχος στην συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει την αντίστοιχη άδεια που 

κατέχει από το κράτος ή την ΕΕΤΤ. 

 

 

Εικόνα 6. Είδος δραστηριότητας Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

Το πεδίο αυτό για τον Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου είναι προεπιλεγμένο 

και δεν δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας του (Εικόνα 7).  

 

 Στην περίπτωση που η ένδειξη «Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου» δεν 

ανταποκρίνεται στο είδος δραστηριότητας της επιχείρησης, θα πρέπει να ακυρωθεί 

η εγγραφή και να επιλεγεί η εγγραφή που είναι συναφής με την κατηγορία 

δραστηριότητας του Παρόχου. 
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Εικόνα 7. Είδος δραστηριότητας Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 Εμπορική επιχείρηση πωλήσεων εξοπλισμού 

Στο συγκεκριμένο πεδίο η Εμπορική Επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει τον ή τους 

Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται, και της δίνουν την 

δυνατότητα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου (Εικόνα 8). 

 

Επισημαίνεται ότι για τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους που θα επιλεγούν, ο 

πάροχος στην συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει τις αντίστοιχες συμβάσεις 

συνεργασίας. 

 

 

 

Εικόνα 8. Είδος δραστηριότητας Εμπορικής Επιχείρησης 

 

Τρόπος συμμετοχής στη δράση 

Το τρέχον πεδίο αφορά μόνο τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους. 

 Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 

 

Ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει την επιλογή 

που είχε κάνει κατά την εγγραφή του για τον τρόπο συμμετοχής στη δράση. Αν 

επιθυμεί μπορεί να προσφέρει εκτός από τηλεπικοινωνιακές προσφορές, και 

προφορές εξοπλισμού  και  συμβουλευτικής υποστήριξης κάνοντας την αντίστοιχη 

επιλογή (Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9. Τρόπος συμμετοχής Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

Επισημαίνεται ότι εάν ο Πάροχος επιλέξει ότι επιθυμεί να προσφέρει προσφορές 

εξοπλισμού και συμβουλευτικής υποστήριξης στην δράση, θα πρέπει να προσκομίσει τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την δυνατότητα του αυτή. 

Στοιχεία Franchise 

Το τρέχον πεδίο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του Παρόχου. Συγκεκριμένα: 

 Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 

Στο παρόν πεδίο ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος μπορεί να τροποποιήσει την 

καταχώρισή του για το αν εκπροσωπεί κάποιο δίκτυο Franchise ή όχι (Εικόνα 10).  

  

 

Εικόνα 10. Στοιχεία Franchise 

 Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

Στο συγκεκριμένο πεδίο ο εγγραφόμενος πάροχος μπορεί να τροποποιήσει την 

επιλογή του σχετικά με το δίκτυο Franchise στο οποίο ανήκει. Επισημαίνεται ότι για 

να είναι  δυνατή η επιλογή ενός κεντρικού δικτύου Franchise , θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί η εγγραφή και η ένταξη του Franchisor στο Μητρώο Παρόχων της 

δράσης (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11. Στοιχεία Franchise 

 Εμπορική επιχείρηση πωλήσεων εξοπλισμού 
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Στο τρέχον πεδίο η επιχείρηση που εγγράφεται μπορεί να τροποποιήσει την 

επιλογή της όσον αφορά το αν ανήκει σε κάποιο δίκτυο Franchise ή όχι. (Εικόνα 12).  

 

 

Εικόνα 12. Στοιχεία Franchise 

Εάν επιλεγεί ότι η εμπορική επιχείρηση δεν είναι ο κεντρικός φορέας του δικτύου 

Franchise αλλά ανήκει σε αυτό, θα πρέπει να οριστεί ο Franchisor της, 

πραγματοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή στην λίστα με όλους τους ενταγμένους 

στο Μητρώο Franchisors  (Εικόνα 13). 

 

 

Εικόνα 13. Επιλογή Franchisor Εμπορικής Επιχείρησης 

Στοιχεία Παρόχου 

Στο τρέχον πεδίο μπορεί να γίνει τροποποίηση των στοιχείων της επιχείρησης του 

Παρόχου/Προμηθευτή (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14. Στοιχεία Παρόχου 

 

Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας Παρόχου 

Στο τρέχον πεδίο μπορεί να γίνει τροποποίηση των στοιχείων της έδρας της επιχείρησης 

(Εικόνα 15). 

 

 

Εικόνα 15. Στοιχεία Διεύθυνσης Έδρας Παρόχου 

 

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου του Παρόχου 

Στο τρέχον πεδίο μπορεί να γίνει τροποποίηση των στοιχείων του Νόμιμου Εκπροσώπου. 

Επισημαίνεται ότι ως  νόμιμος εκπρόσωπος  πρέπει να εγγραφεί  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 16. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Παρόχου 

 

Στοιχεία Υπευθύνου του Παρόχου για τη δράση 

Αφορά τα στοιχεία του Υπευθύνου για την δράση (Εικόνα 17).  Τα στοιχεία επικοινωνίας σε 

αυτό το πεδίο θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα καθώς οι ενημερώσεις τις εφαρμογής 

αποστέλλονται εκτός από το κεντρικό email λογαριασμού, και στο email του Υπευθύνου της 

δράσης. 

 

 

Εικόνα 17. Στοιχεία Υπευθύνου του Παρόχου 

 

Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου του Παρόχου για τη δράση  

Προαιρετικά, μπορούν να συμπληρωθούν/τροποποιηθούν τα στοιχεία του Αναπληρωτή 

Υπεύθυνου για την δράση (Εικόνα 18). 
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Εικόνα 18. Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου του Παρόχου 

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού Παρόχου/Προμηθευτή 

Στο πεδίο αυτό ο Πάροχος/Προμηθευτής επιλέγει την Τράπεζα καταχωρώντας και το 

αντίστοιχο IBAN  του λογαριασμού του (Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19.  Τραπεζικού λογαριασμού του Παρόχου/Προμηθευτή 

Έγγραφα ένταξης στο Μητρώο  

Προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ένας Πάροχος, δηλαδή να 

μπορεί να επιλεγεί σαν κεντρικός φορέας δικτύου Franchise αν πρόκειται για κεντρικό 

φορέα δικτύου Franchise, ή να μπορεί να δημοσιεύσει προσφορές Τηλεπικοινωνιακών 

συνδέσεων, εξοπλισμού και συμβουλευτικής υποστήριξης , θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση  

συμμετοχής στο μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών. 

Για να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ότι τα 

στοιχεία που συμπληρώθηκαν στην φόρμα εγγραφής είναι ορθά, και να επισυναφτούν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. 

 Για όλους τους παρόχους: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας νομικού 

προσώπου συμπεριλαμβανομένων των τροποποιητικών (όπου 

υπάρχουν) 

 Πιστοποιητικό  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  περί  μη  

πτώχευσης,  ότι  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  εκκαθάρισης,  κήρυξης  σε  

πτώχευση,  υπό  αναγκαστική  διαχείριση,  υπό  διαδικασία  θέσης  σε  
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αναγκαστική  διαχείριση,  δεν  τελεί  σε  προπτωχευτική  διαδικασία  ή  

υπό  διαδικασία  θέσης  σε  προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  

 

 Συμπληρωματικά για τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο 

 

 Άδεια (ες) παροχής Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

Για παράδειγμα στην εικόνα (Εικόνα 20) εμφανίζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που 

απαιτούνται για την ένταξη στο Μητρώο για έναν Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, που 

προσφέρει και των τριών ειδών προσφορές (Τηλεπικοινωνιακές Προσφορές,  Προσφορές 

Εξοπλισμού, Προσφορές Συμβουλευτικής Υποστήριξης) ενώ στην εικόνα (Εικόνα 21) 

εμφανίζονται τα δικαιολογητικά για έναν Franchisee Τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή 

Εμπορικής Επιχείρησης. 

 

 
Εικόνα 20.  Έγγραφα Ένταξης στο Μητρώο Παρόχων – Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (παρέχει και των 

τριών ειδών προσφορές) 
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Εικόνα 21. Έγγραφα Ένταξης στο Μητρώο Παρόχων – Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 
/Εμπορική Επιχείρηση 

Στοιχεία 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 22). 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 22, Εικόνα 23). 

 

Εικόνα 22: Τρόποι μετάβασης στα στοιχεία λογαριασμού. 
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Μετά την αλλαγή του email αποστέλλεται ένα νέο email επιβεβαίωσης, ώστε να 

πιστοποιηθεί η εγκυρότητά του

Εικόνα 23. Αλλαγή Email 
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Επικοινωνία 

Στην καρτέλα «Επικοινωνία» ο Πάροχος/Προμηθευτής μπορεί να επικοινωνήσει με το 

Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών, ηλεκτρονικά επιλέγοντας την ενέργεια «Νέα ερώτηση προς 

το Γραφείο Υποστήριξης», συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας και επιλέγοντας 

«Αποστολή» (Εικόνα 24). 

 

 
Εικόνα 24. Επικοινωνία με Γραφείο Αρωγής 

 

Το κείμενο αναφοράς καθώς και η απάντηση που θα ληφθεί από το Γραφείο Αρωγής  

εμφανίζονται στο ιστορικό της καρτέλας «Επικοινωνία».
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Λογαριασμός Παρόχου/Προμηθευτή ενταγμένου στο 

Μητρώο 

Αρχική Καρτέλα 

Μετά την ένταξη του Παρόχου/Προμηθευτή στο μητρώο, η «Αρχική» καρτέλα δίνει 

πληροφορίες στον χρήστη για τις δυνατότητες που του παρέχει το σύστημα ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία ανήκει. Επιπλέον, για τους Παρόχους/Προμηθευτές που παρέχουν 

προσφορές εμφανίζεται ενημερωτικός πίνακας για τις προσφορές που έχουν δημιουργήσει, 

τις προσφορές που έχουν υποβάλει, τις προσφορές που έχουν εγκριθεί καθώς και αυτές 

που είναι δημοσιευμένες.  Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 25) δίνεται μια τυπική μορφή της 

Αρχικής καρτέλας. 

Εικόνα 25. Αρχική Καρτέλα 

Ειδική περίπτωση  αποτελεί ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που έχει επιλέξει να μη διαθέτει 

προσφορές άμεσα  και στον οποίο δεν εμφανίζεται ο συγκεκριμένος πίνακας (Εικόνα 26). 
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Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος τύπος Παρόχου έχει περιορισμένες λειτουργίες/ 

καρτέλες οι οποίες θα περιγραφούν στη συνέχεια του συγκεκριμένου οδηγού στο γενικό 

πλαίσιο οδηγιών.  

 

Εικόνα 26. Αρχική Καρτέλα Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου που δε διαθέτει προσφορές άμεσα 

Για τη διευκόλυνσή τους, οι Πάροχοι/Προμηθευτές μπορούν να μεταβαίνουν στις 

αντίστοιχες καρτέλες που επιθυμούν, βλέποντας τις λειτουργίες κάθε καρτέλας από την 

αρχική σελίδα της εφαρμογής τους. 
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Εταιρικά Στοιχεία  

Έπειτα από την ένταξη του Παρόχου/Προμηθευτή στο μητρώο, στην καρτέλα «Εταιρικά 

Στοιχεία» εμφανίζεται το αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα (Εικόνα 27) και τα στοιχεία του 

Παρόχου/Προμηθευτή τα οποία δεν είναι επεξεργάσιμα. 

 
Εικόνα 27. Εταιρικά Στοιχεία – Ενημερωτικό μήνυμα για την ένταξη στο Μητρώο Παρόχων 

 

Tα μόνα τροποποιήσιμα στοιχεία είναι το τηλέφωνο (σταθερό) επικοινωνίας και email του 

Παρόχου/Προμηθευτή (εικόνα 28), την τοποθεσία στο χάρτη (εικόνα 29) και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του Νόμιμου Εκπροσώπου και του Υπεύθυνου της δράσης (εικόνα 30).  

 

Εικόνα 28. Εταιρικά Στοιχεία – Στοιχεία Παρόχου/Προμηθευτή 

 

Εικόνα 29. Εταιρικά Στοιχεία – Τοποθεσία στο χάρτη 
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Εικόνα 30. Εταιρικά Στοιχεία – Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου και Υπεύθυνου στη δράση 

 

Η αποθήκευση των αλλαγών γίνεται πατώντας το κουμπί

  

Στοιχεία 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. 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 31). 
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Εικόνα 31. Αλλαγή e-mail 
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Ενημερότητες 

Στην καρτέλα «Ενημερότητες», ο Πάροχος/Προμηθευτής δύναται να καταχωρεί τα 

ηλεκτρονικά αντίγραφα των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων του, ισχύος 

τουλάχιστον ενός μήνα, την 1η κάθε ημερολογιακού μήνα, έτσι ώστε να διασφαλίσει την 

καταβολή των πληρωμών του (Εικόνα 32). 

Εικόνα 32. Πεδία Καταχώρισης Φορολογικής/Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 Επιλέγοντας κάθε μία από τις δύο ενέργειες (Νέα Φορολογική Ενημερότητα / Νέα 

Ασφαλιστική Ενημερότητα), ο πάροχος οδηγείται σε αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσης 

στοιχείων (Εικόνα 32). Για κάθε ενημερότητα, ο Πάροχος/Προμηθευτής θα πρέπει να 

καταχωρήσει Ημερομηνία Έκδοσης του Εγγράφου και Αριθμό Πρωτοκόλλου που 

αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.  To επισυναπτόμενο αρχείο εγγράφου θα 

πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .pdf ή .zip, μεγίστων διαστάσεων 3 MB).  

Καταχωρώντας τα στοιχεία της φόρμας, μαζί με την ενημερότητα, ο χρήστης την 

αποθηκεύει (Εικόνα 33). 
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Εικόνα 33. Φόρμα Στοιχείων Ενημερότητας 

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να επεξεργάζεται (ή και να σβήνει) την ενημερότητα που ανέβασε 

για ένα διάστημα δέκα (10) ημερών μετά από το οποίο η σχετική δυνατότητα 

απενεργοποιείται. 

 

Από την αρχική οθόνη της καρτέλας των Ενημεροτήτων, ο χρήστης μπορεί να δει το 

ιστορικό των καταχωρήσεων για Φορολογικές και για Ασφαλιστικές Ενημερότητες (Εικόνα 

34). Από αυτήν την οθόνη, υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των Ενημεροτήτων με το 

εικονίδιο,           και διαγραφής αυτών με το εικονίδιο,       . 

 
Εικόνα 34. Ιστορικό Ενημεροτήτων 
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Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι 

Στην καρτέλα «Τηλ/κοι Πάροχοι» εμφανίζονται οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι με τους 

οποίους συνεργάζεται ο Πάροχος/Προμηθευτής. Ανάλογα με το είδος χρήστη υπάρχουν 

κάποιες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 

Για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που παρέχουν όλα τα είδη τηλεπικοινωνιακών 

συνδέσεων (Ευρυζωνικές Συνδέσεις, Συνδέσεις Κινητής Τηλεφωνίας, Δορυφορικές 

Συνδέσεις) εμφανίζεται σε κάθε είδος σύνδεσης η δική τους εταιρία (Εικόνα 35).  

 

 
Εικόνα 35. Καρτέλα Πάροχοι-Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που διαθέτει όλα τα είδη συνδέσεων 

Για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που παρέχουν ένα μέρος των τηλεπικοινωνιακών 

συνδέσεων, εμφανίζεται η επωνυμία της εταιρίας τους μόνο σε εκείνα που διαθέτουν και 

τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν να συνεργαστούν με άλλους τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο για την παροχή των υπόλοιπων 

τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (Εικόνα 36). 
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Εικόνα 36. Καρτέλα Πάροχοι-Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που δε διαθέτει όλα τα είδη συνδέσεων 

Για την προσθήκη συνεργαζόμενων Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, επιλέγεται το «Προσθήκη 

Παρόχου». Στη συνέχεια εμφανίζεται παράθυρο με τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους 

που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Παρόχων και διαθέτουν την επιθυμητή 

τηλεπικοινωνιακή σύνδεση. Αφότου γίνει η επιλογή επιλέγεται το κουμπί «Αποθήκευση» 

(Εικόνα 37). 
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Εικόνα 37. Προσθήκη συνεργαζόμενου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαγραφή κάποιου επιλεγμένου Παρόχου, δίνεται 

η δυνατότητα από τη στήλη «Ενέργειες» επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο ,         . 

 Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

Ο Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, στην καρτέλα «Τηλ/κοί Πάροχοι», έχει τη 

δυνατότητα να δει με ποιους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους συνεργάζεται ο Franchisor του 

χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας (Εικόνα 38). 
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Εικόνα 38.  Καρτέλα Τηλ/κοί Πάροχοι για τον χρήστη Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 

 Εμπορική επιχείρηση πωλήσεων εξοπλισμού 

Για τις Εμπορικές Επιχειρήσεις Πωλήσεων Εξοπλισμού που είτε είναι κεντρικοί φορείς 

δικτύου Franchise, είτε δεν ανήκουν σε δίκτυο Franchise, στην καρτέλα «Τηλ/κοί Πάροχοι», 

δίνεται η δυνατότητα επιλογής των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων με τους οποίους θα 

συνεργαστούν για την παροχή τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (Εικόνα 39). 

 

Ο Franchisee Εμπορικής Επιχείρησης, στην καρτέλα «Τηλ/κοί Πάροχοι», έχει τη δυνατότητα 

να δει με ποιους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους συνεργάζεται ο Franchisor του χωρίς τη 

δυνατότητα επεξεργασίας (όπως στην Εικόνα 38). 
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Εικόνα 39. Προσθήκη συνεργαζόμενου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαγραφή κάποιου επιλεγμένου Παρόχου, δίνεται 

η δυνατότητα από τη στήλη «Ενέργειες» επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο ,          . 
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Προσφορές 

Στην καρτέλα «Προσφορές» δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων προσφορών αλλά και 

εμφάνισης των προσφορών  που έχουν δημιουργηθεί από τον Πάροχο/Προμηθευτή (Εικόνα 

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

καταχωρισμένη προσφορά του, που πληροί τα επιθυμητά κριτήρια όπως ‘Τύπος’ 

προσφοράς, ‘Κατάσταση’ προσφοράς, ‘Τίτλος’, ‘Κωδικός’ κτλ. 

 
Εικόνα 40. 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 στη παρακάτω 

εικόνα (Εικόνα 41).  

 
Εικόνα 41.  Επεξήγηση χρωμάτων προσφορών 

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

και ανάλογα  με το είδος της προσφοράς, η εφαρμογή ζητάει την καταχώριση των 

αντίστοιχων δεδομένων σε τρία (3) συνολικά βήματα. 
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Βήμα 1ο : Επιλογή Είδους Προσφοράς 

Στο πρώτο βήμα ο Πάροχος/Προμηθευτής επιλέγει το είδος της προσφοράς που θέλει να 

δημιουργήσει και μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα με την ενέργεια «Αποθήκευση 

& Συνέχεια» (Εικόνα 42).  

Τα είδη των προσφορών αφορούν: 

 Tablet 

 Laptop/Notebook/Netbook 

 Σταθερή Ευρυζωνική Σύνδεση 

 Mobile Internet 

 Δορυφορική Σύνδεση 

 Συμβουλευτική – Τεχνική Υποστήριξη 

 
Εικόνα 42. Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργία Προσφοράς Laptop-Βήμα 1ο 

 

Βήμα 2ο : Εισαγωγή Στοιχείων Προσφοράς 

Ανάλογα με το είδος της προσφοράς που επιλέχθηκε στο πρώτο βήμα, ζητείται η 

συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων καθώς και η τήρηση των περιορισμών που 

υπάρχουν. Οι περιορισμοί για κάθε κατηγορία προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω:  

 Προσφορά Tablet  

 Έχει ενσωματωμένη υποστήριξη WiFi 

 Έχει ενσωματωμένη υποστήριξη 3G 

 Η μνήμη είναι ενσωματωμένη στη συσκευή 

 Διαθέτει CE πιστοποίηση 

 Η διαγώνιος της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,9’’ 
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 Η ανάλυση της οθόνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1024x600 

 Οι πυρήνες του επεξεργαστή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 

 Η χωρητικότητα αποθήκευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 GB (υποχρεωτικά 
ενσωματωμένη) 

 Πρέπει να προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 
 

  Προσφορά Laptop/Notebook/Netbook  

 Έχει δυνατότητα υποστήριξης θυρών USB 

 Έχει ενσωματωμένη υποστήριξη WiFi 

 Διαθέτει ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα 

 Διαθέτει CE πιστοποίηση 

 Η διαγώνιος της οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 11,6’’ 

 Οι πυρήνες του επεξεργαστή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 

 Η μνήμη RAM πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 GB 

 Η χωρητικότητα του δίσκου πρέπει να είναι τουλάχιστον 320 GB 

 Πρέπει να προσφέρει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 
 

  Προσφορά Ευρυζωνικής Σύνδεσης 

  Για κάθε σύνδεση αυτής της προσφοράς ο Πάροχος/Προμηθευτής δηλώνει υπεύθυνα ότι:          
  «Θα ελέγξω ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη σε     
  ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl ή σε δορυφορικό δίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα  
  παρέχω αυτήν την προσφορά στον δικαιούχο». 

  Επιπλέον : 

 Η ταχύτητα download θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4Mbps 
 

Προσφορά Mobile Internet  

 Για κάθε σύνδεση αυτής της προσφοράς ο Πάροχος/Προμηθευτής δηλώνει υπεύθυνα ότι:     

 «Θα ελέγξω ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G/4G στην περιοχή της 
κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα παρέχω αυτήν την 
προσφορά στον δικαιούχο » 

 Το παρόν Πακέτο Mobile Broadband δεν θα συνδυαστεί με Πακέτο Κινητής 
Τηλεφωνίας 

 «Θα παρέχω δωρεάν στον Δικαιούχο το USB modem stick για την πρόσβαση στο 
Mobile Broadband» (εφόσον ο Δικαιούχος έχει επιλέξει Laptop/Notebook/Netbook 
ως Βασικό Εξοπλισμό Πρόσβασης στο Διαδίκτυο) 
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 Θα υπάρχει online ενημέρωση του συνδρομητή για τη χρήση όγκου δεδομένων 
ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων 

  Επιπλέον : 

 Ο όγκος δεδομένων  πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 GB 
 

  Προσφορά Δορυφορικής Σύνδεσης  

  Για κάθε σύνδεση αυτής της προσφοράς ο Πάροχος/Προμηθευτής δηλώνει υπεύθυνα ότι:          
  «Θα παρέχω τον απαραίτητο εξοπλισμό και υπηρεσίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης      
  στον  δικαιούχο, προκειμένου να έχει την συγκεκριμένη δορυφορική σύνδεση» 

  Επιπλέον : 

 Η ονομαστική ταχύτητα download θα είναι τουλάχιστον 4 Mbps 
 

Προσφορά Συμβουλευτικής – Τεχνικής Υποστήριξης  

• 4 ώρες κατ’ οίκον συμβουλευτική ενημέρωση/υποστήριξη σε χρήση ΤΠΕ 

• Τουλάχιστον 2 επισκέψεις κατ’ οίκον από τον Σύμβουλο Υποστήριξης/ Ενημέρωσης 

• Κάλυψη, σε κάθε προσφερόμενο προϊόν, τουλάχιστον δύο (2) θεματικών ενοτήτων από 
τις έξι (6) διαθέσιμες θεματικές ενότητες που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ ειδικά για τη δράση 
αυτή και οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

o Βασικές Δεξιότητες Χρήσης συσκευών Tablet - Laptop 

o Χρήση εφαρμογών Κοινωνικών δικτύων 

o Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληρωμών 

o Ηλεκτρονικές Αγορές με το tablet 

o Χρήση εφαρμογών Multimedia (Φωτογραφίες και βίντεο) 

o Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου - ασφάλεια (συνολικά) 

• Τουλάχιστον ένα (1) από τα πέντε (5) προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο (2) θεματικές ενότητες που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ: 

            o Βασικές Δεξιότητες Χρήσης συσκευών Tablet – Laptop 

            o Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληρωμών 
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Εικόνα 43.  Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργία Προσφοράς Laptop-Βήμα 2ο 

Βήμα 3ο : Προεπισκόπηση Προσφοράς 

Στο τρίτο βήμα ο χρήστης ελέγχει ότι τα καταχωρισμένα στοιχεία είναι σωστά και 

προχωράει στην  «Αποθήκευση & Υποβολή». Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρώσει τη 

προσφορά, μπορεί να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση» και να ανατρέξει στην 

ολοκλήρωση της προσφοράς κάποια άλλη στιγμή (Εικόνα 44).  
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Εικόνα 44.  Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργία Προσφοράς Laptop-Βήμα 3ο 

Εάν ο Πάροχος/Προμηθευτής απλά αποθηκεύσει τη προσφορά και δεν πατήσει το κουμπί 

«Αποθήκευση & Υποβολή», και έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της προσφοράς, θα δει 

την επόμενη καρτέλα να εμφανίζεται όπως στην εικόνα (Εικόνα 42).   
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Εικόνα 45. Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργημένη Προσφορά 

 

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

προσφοράς (       ), επεξεργασίας (        ) και διαγραφής (      ) επιλέγοντας τα αντίστοιχα 

εικονίδια. 

Εάν ο Πάροχος/Προμηθευτής έχει πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση και Υποβολή», η 

προσφορά θα εμφανιστεί, όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 46). Οι ενέργειες που μπορεί 

να εκτελέσει ο Πάροχος/Προμηθευτής σε αυτή τη φάση είναι η δυνατότητα προβολής των 

στοιχείων της προσφοράς (       ), η επαναφορά της προσφοράς σε επεξεργασία (      ),          η 

αλλαγή  κωδικού προσφοράς (  ) (Εικόνα 47) και η δυνατότητα αλλαγής του URL της 

σελίδας του παρόχου της προσφοράς ( ) (Εικόνα 48). 

 

 
Εικόνα 46. Υποβεβλημένη προσφορά
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 Εικόνα 47. Αλλαγή κωδικού προσφοράς 

 

 

 

Εικόνα 48. Αλλαγή URL προσφοράς 

 

Εάν δεν είχε υποβληθεί η προσφορά και είχε αποθηκευτεί μόνο, είναι αναγκαία η υποβολή 

της αποθηκευμένης προσφοράς (Εικόνα 49), προκειμένου να περάσει από αξιολόγηση και 

έγκριση. 
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Εικόνα 49. Καρτέλα Προσφορές –Υποβεβλημένη Προσφορά 

 

Όταν η προσφορά περάσει στην κατάσταση της αξιολόγησης (Εικόνα 47) ο 

Πάροχος/Προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να προβάλει τα στοιχεία της προσφοράς και να 

αλλάξει το URL και τον κωδικό προσφοράς αλλά όχι να την επαναφέρει σε επεξεργασία. 

 
Εικόνα 50.   Καρτέλα Προσφορές –Προσφορά σε Αξιολόγηση 
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Η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να επιφέρει είτε την  Έγκριση της προσφοράς (Εικόνα 

51), είτε την Απόρριψή της (Εικόνα 54).  

Στην περίπτωση που μια προσφορά εγκριθεί, αυτόματα δημοσιεύεται στο σύστημα και 

είναι ορατή στους δικαιούχους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μείωσης της τιμής με το 

αντίστοιχο εικονίδιο (       ) (Εικόνα 52). 

 
Εικόνα 51. Καρτέλα Προσφορές –Εγκεκριμένη προσφορά – Δημοσιευμένη 

 

 

 

 

Εικόνα 52. Αλλαγή τιμής 

 

Εάν ο Πάροχος/Προμηθευτής επιθυμεί να αποδημοσιεύσει την προσφορά ώστε αυτή να 

μην είναι ορατή, επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο (Εικόνα 53). 

 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

   
 

Σελίδα 39 από 66 

 

 

 

 
 

 Εικόνα 53. Αποδημοσίευση προσφοράς 

 

Στην περίπτωση που η προσφορά έχει απορριφθεί, ο Πάροχος/Προμηθευτής έχει τη 

δυνατότητα να δει την αιτιολογία της απόρριψης όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 
Εικόνα 54. Καρτέλα Προσφορές –Απορριφθείσα προσφορά 
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Οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών: 

 Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου 

 Franchisee Εμπορικής επιχείρησης πωλήσεων εξοπλισμού 

πέρα από τη δυνατότητα να καταχωρούν δικές τους προσφορές, μπορούν και να 

«κληρονομούν» εγκεκριμένες προσφορές που έχουν ήδη δημιουργήσει οι Franchisor τους. 

Στην καρτέλα «Προσφορές», όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 52), 

μπορούν να επιλέξουν από τις εγκεκριμένες προσφορές του Franchisor τους, επιλέγοντας το 

αντίστοιχο εικονίδιο ώστε να τους εμφανιστούν οι αντίστοιχες προσφορές. 

 

 

 
Εικόνα 55. Επιλογή από τις εγκεκριμένες προσφορές του Franchisor 
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Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή προσφορών από τον Franchisor, ο Franchisee βλέπει πλέον τις 

προσφορές στην αντίστοιχη καρτέλα του αρχικά σε κατάσταση «Μη δημοσιευμένη» 

(Εικόνα 56). Εάν επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση κάνοντας την 

αντίστοιχη επιλογή. Επιπλέον, δίνεται η πληροφορία για το εάν οι προσφορές στην καρτέλα 

του είναι προσφορές που προέρχονται από τον Franchisor του ή από τον ίδιο. 

 
Εικόνα 56. Προσφορές από Franchisor και Franchisee 
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Παραγγελίες 

Μέσα από την καρτέλα «Παραγγελίες» ο Πάροχος/Προμηθευτής που είναι πλήρως 

ενταγμένος στο Μητρώο Παρόχων/Προμηθευτών έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ήδη 

καταχωρισμένες παραγγελίες με τη βοήθεια των φίλτρων αναζήτησης (Εικόνα 54), να 

ελέγξει το κουπόνι του ωφελούμενου, να ελέγξει την διεύθυνση του ωφελούμενου, καθώς 

και να δημιουργήσει νέες παραγγελίες. 

 
Εικόνα 57. Καρτέλα Παραγγελίες – Φίλτρα Αναζήτησης 

 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παραγγελίας, στην φόρμα δημιουργίας παραγγελίας, 

υπάρχει δυνατότητα να γίνει έλεγχος των στοιχείων της παραγγελίας από τον Πάροχο 

(Εικόνα 58), ώστε να διαπιστώσει ότι αυτά είναι αληθή και επαρκή για την εκτέλεση της 

παραγγελίας. Πατώντας το κουμπί        ο χρήστης θα πληροφορηθεί αν η 

παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί κανονικά (Εικόνα 59) . 
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Εικόνα 58. Έλεγχος Στοιχείων Παραγγελίας 

Για τη δημιουργία νέας παραγγελίας ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την ενέργεια 

«Δημιουργία Νέας Παραγγελίας» (Εικόνα 59). 

 
Εικόνα 59: Επιλογή ενέργειας "Δημιουργία Παραγγελίας". 

 Ο Πάροχος/Προμηθευτής θα πρέπει να έχει εγκεκριμένες και δημοσιευμένες 

προσφορές όλων των παρακάτω κατηγοριών:  
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 τηλεπικοινωνιακή προσφορά 

 προσφορά εξοπλισμού  

 προσφορά συμβουλευτικής υποστήριξης 

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, θα πρέπει να υπάρχει 

τουλάχιστον μία εγκεκριμένη και δημοσιευμένη προσφορά του 

Παρόχου/Προμηθευτή που να περιλαμβάνει τις δύο θεματικές ενότητες : 

 Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Συσκευών Tablet-Laptop 

 Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληρωμών 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα για τη δημιουργία της παραγγελίας, η οποία φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 60).  

 
Εικόνα 60. Φόρμα Δημιουργίας Παραγγελίας  
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Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες στοιχείων και τα συγκεκριμένα πεδία για κάθε 

κατηγορία που ζητούνται στη Φόρμα Δημιουργίας Παραγγελίας :  

 Στοιχεία Δικαιούχου  

 12 – ψήφιος Κωδικός Κουπονιού: Συμπληρώνεται ο δωδεκαψήφιος κωδικός 

του κουπονιού που έχει λάβει και προσκομίσει στο κατάστημα ο 

δικαιούχος, μέσω εκτύπωσης ή στο κινητό του τηλέφωνο.  

 Α.Φ.Μ. : Συμπληρώνεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου. 

 

 Στοιχεία Παρεχόμενου Εξοπλισμού 

 Κωδικός Προσφοράς: Επιλέγεται ο κωδικός της προσφοράς εξοπλισμού που 

επιθυμεί να λάβει ο δικαιούχος. 

 Σειριακός αριθμός: Συμπληρώνεται ο σειριακός αριθμός του 

laptop/netbook/tablet. 

 Τιμή πώλησης (συμπ. ΦΠΑ): Συμπληρώνεται η τιμή του παρεχόμενου 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η τιμή πώλησης μπορεί να 

είμαι μικρότερη ή ίση από την εγκεκριμένη τιμή της προσφοράς. 

 

 Στοιχεία Παρεχόμενης Σύνδεσης  

 Αριθμός/αναγνωριστικό τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου: Συμπληρώνεται ο 

αριθμός/αναγνωριστικό του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου. 

 Τιμή πώλησης (συμπ. Φ.Π.Α.): Συμπληρώνεται η τιμή πώλησης της 

τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Επισημαίνεται ότι για νέες συνδέσεις και όχι υφιστάμενα συμβόλαια, η τιμή 

αυτή μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση από την εγκεκριμένη τιμή της 

προσφοράς. 

 Τύπος σύνδεσης : Επιλέγεται ένας από τους διαθέσιμους τύπους σύνδεσης 

και συμπληρώνονται τα πεδία που ζητούνται για κάθε τύπο. Τα πεδία αυτά 

φαίνονται παρακάτω για κάθε τύπο σύνδεσης: 

o Υφιστάμενο συμβόλαιο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης 

 Τηλ/κός Πάροχος: Επιλέγεται ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 

του οποίου θα χρησιμοποιηθεί κάποιο υφιστάμενο 

συμβόλαιο. 

 Αριθμός Τηλεφώνου: Συμπληρώνεται ο αριθμός τηλεφώνου 

του υφιστάμενου συμβολαίου Σταθερής Ευρυζωνικής 

Σύνδεσης του δικαιούχου. 

o Υφιστάμενο συμβόλαιο ευρυζωνικής δορυφορικής σύνδεσης 
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 Τηλ/κός Πάροχος: Επιλέγεται ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος 

του οποίου θα χρησιμοποιηθεί κάποιο υφιστάμενο 

συμβόλαιο. 

o Νέο συμβόλαιο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης  

 Κωδικός Προσφοράς: Επιλέγεται ο κωδικός της προσφοράς 

που επιθυμεί να λάβει ο δικαιούχος. 

 Αριθμός Τηλεφώνου: Συμπληρώνεται ο αριθμός τηλεφώνου 

του νέου συμβολαίου Σταθερής Ευρυζωνικής Σύνδεσης του 

δικαιούχου. 

o Νέο συμβόλαιο ευρυζωνικής σύνδεσης κινητής 

 Κωδικός Προσφοράς: Επιλέγεται ο κωδικός της προσφοράς 

που επιθυμεί να λάβει ο δικαιούχος. 

 Αριθμός MSISDN: Συμπληρώνεται ο Αριθμός MSISDN που 

αφορά στην ευρυζωνική σύνδεση κινητής που 

ενεργοποιήθηκε για το δικαιούχο. 

 Μοντέλο USB stick: Συμπληρώνεται ο τίτλος του μοντέλου 

του USB stick. 

 Σειριακός Αριθμός USB stick: Συμπληρώνεται ο σειριακός 

αριθμός του USB stick. 

o Νέο συμβόλαιο ευρυζωνικής δορυφορικής σύνδεσης 

 Κωδικός Προσφοράς: Επιλέγεται ο κωδικός της προσφοράς 

που επιθυμεί να λάβει ο δικαιούχος. 

 Σειριακός Αριθμός Δορυφορικού Εξοπλισμού: 

Συμπληρώνεται ο σειριακός αριθμός του δορυφορικού 

εξοπλισμού. 

 Στοιχεία Δορυφορικού Εξοπλισμού: Συμπληρώνονται τα 

στοιχεία του δορυφορικού εξοπλισμού. 

 

 Στοιχεία Παρεχόμενης Υποστήριξης 

 Κωδικός Προσφοράς: Επιλέγεται ο κωδικός της προσφοράς Υποστήριξης 

που επιθυμεί να λάβει ο δικαιούχος. 

 Τιμή πώλησης: Συμπληρώνεται η τιμή του παρεχόμενης Υποστήριξης, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η τιμή πώλησης μπορεί να είναι μικρότερη ή 

ίση από την εγκεκριμένη τιμή της προσφοράς. 

 

 Στοιχεία Ιδιωτικού Συμφωνητικού 

 Τοποθεσία υπογραφής: Συμπληρώνεται η τοποθεσία στην οποία 

υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. Κόρινθος). 
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 Θέση νόμιμου εκπροσώπου στην εταιρεία: Συμπληρώνεται η θέση του 

νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας στην αιτιατική κλίση, ώστε να 

συμπληρωθεί αυτόματα (π.χ. Πρόεδρο, Αν. Πρόεδρο, κ.λπ.) στη Σύμβαση 

μεταξύ ωφελούμενου και Παρόχου/Προμηθευτή.  

 Αριθμός πρακτικού Δ.Σ. που εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα: Ο αριθμός 

πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται ο 

υπογράφων από μεριάς Παρόχου/Προμηθευτή να υπογράψει το σχετικό 

ιδιωτικό συμφωνητικό.  

 Ονοματεπώνυμο υπογράφοντα (από πλευράς Παρόχου): Συμπληρώνεται το 

ονοματεπώνυμο του εξουσιοδοτημένου υπογράφοντα του 

Παρόχου/Προμηθευτή. 

 Αριθμός δελτίου ταυτότητας δικαιούχου: Συμπληρώνεται ο αριθμός 

δελτίου ταυτότητας του δικαιούχου. 

Επισημαίνεται ότι το πεδίο «Αριθμός Πρακτικού ΔΣ που εξουσιοδοτεί τον 

υπογράφοντα» είναι προαιρετικό και δε συμπληρώνεται από εταιρείες οι 

οποίες δε διαθέτουν Διοικητικό Συμβούλιο. 

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της καταχώρισης της προσφοράς δεν είναι 

απαραίτητη η καταχώριση των Στοιχείων Παρεχόμενης Υποστήριξης, καθώς ο δικαιούχος 

έχει το δικαίωμα να μην επιλέξει κάποια προσφορά από το συγκεκριμένο είδος. Σε αυτή την 

περίπτωση ο Πάροχος/Προμηθευτής θα πρέπει να παραλάβει υπεύθυνη δήλωση από τον 

δικαιούχο στην οποία θα δηλώνει ο δικαιούχος ότι διαθέτει κατά την κρίση του όλες τις 

ψηφιακές δεξιότητες για τη χρήση του εξοπλισμού που παραλαμβάνει στο πλαίσιο της 

δράσης και ως εκ τούτου δεν επιθυμεί να επωφεληθεί της δωρεάν παροχής 

συμβουλευτικής ενημέρωσης/υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υπεύθυνη 

δήλωση, αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής της παραγγελίας. Πρότυπο της υπεύθυνης 

δήλωσης είναι διαθέσιμο στον Πάροχο/Προμηθευτή,  κατά την δημιουργία της 

παραγγελίας αλλά και μετά την εκτέλεσή της  (Εικόνα 61). 
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Εικόνα 61: Δημιουργία παραγγελίας χωρίς την επιλογή της συμβουλευτικής υποστήριξης 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κάνει εξαγωγή της σύμβασης που θα προκύψει σε 

μορφή .pdf, πατώντας το κουμπί  το οποίο θα εμφανιστεί στην 

Φόρμα Δημιουργίας Παραγγελίας (Εικόνα 61). 

Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση του ΤΕΕ, 

αποτελεί δικαιολογητικό για την αμοιβή του Παρόχου/Προμηθευτή. 

Μετά την αποθήκευση της παραγγελίας, αυτή καταχωρείται ως ιστορικό στην καρτέλα 

Παραγγελίες. Για να εμφανίσει ο Πάροχος/Προμηθευτής τις παραγγελίες που έχει εκτελέσει 

πρέπει να επιλέξει την ενέργεια «Προβολή όλων των παραγγελιών». 

 

https://www.e-inclusion.gr/wp-content/uploads/sites/5/2015/01/TEE_Prosklisi.pdf
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Εικόνα 62.  Επιλογή ενέργειας προβολής όλων των παραγγελιών του Παρόχου    

Στη συνέχεια, εμφανίζονται όλες οι παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί από τον Πάροχο και 

υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης τους με βάση κάποιο από τα φίλτρα αναζήτησης (Εικόνα 

63). 

 
Εικόνα 63: Προβολή όλων των παραγγελιών. 

Από τη στήλη «Ενέργειες» ο χρήστης μπορεί να προβάλει τα στοιχεία της παραγγελίας και 

να εξάγει τη σύμβαση σε μορφή .pdf επιλέγοντας το εικονίδιο  (Εικόνα 63). 

Επίσης, για τις παραγγελίες που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, στην στήλη «Στοιχεία 

Υποστήριξης», ο Πάροχος/Προμηθευτής μπορεί να βλέπει αν η εκπαίδευση έχει 

ολοκληρωθεί ή όχι, αλλά και μπορεί να προβάλει τις επισκέψεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί για μια παραγγελία επιλέγοντας την ενέργεια «Προβολή Επισκέψεων» 

από την στήλη «Στοιχεία Υποστήριξης». 
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Τέλος, ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επιστρέψει στην σελίδα δημιουργίας 

παραγγελιών επιλέγοντας την αντίστοιχη ενέργεια στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης 

(Εικόνα  63). 

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 νέο 

έγγραφο .pdf της σύμβασης, με το εικονίδιο (       ) . 
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Παραστατικά 

Μέσα από την καρτέλα «Παραστατικά»,  ο Πάροχος/Προμηθευτής έχει την δυνατότητα να 

δημιουργήσει ένα νέο παραστατικό ή να αναζητήσει μέσω των φίλτρων αναζήτησης κάποιο 

από τα ήδη καταχωρισμένα παραστατικά του. 

Για την δημιουργία ενός παραστατικού ο Πάροχος θα πρέπει να επιλέξει την ενέργεια 

«Δημιουργία Παραστατικού». Ακολούθως, μεταβαίνει στην φόρμα συμπλήρωσης της 

δημιουργίας του παραστατικού (Εικόνα) όπου ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Βασικά Στοιχεία Παραστατικού 

 Κωδικός Παραγγελίας 

 Κωδικός Κουπονιού 

 Είδος Παραστατικού 

 Στοιχεία Έκδοσης του Παραστατικού 

 Ημερομηνία Έκδοσης 

 Σειρά 

 Αριθμός 

 Παρατηρήσεις (προαιρετικό πεδίο) 

 Αναλυτικά Οικονομικά Στοιχεία του Παραστατικού 

 Λίστα από μία (τουλάχιστον) ή περισσότερες εγγραφές της μορφής:  

o Α/Α  

o Περιγραφή  

o Ποσότητα  

o Τιμή Μονάδας  

o Καθαρό ποσό  

o Ποσοστό Έκπτωσης (%)  

o Ποσό Έκπτωσης  

o Καθαρό ποσό, μετά την έκπτωση  

o Ποσοστό ΦΠΑ (%)  

o Ποσό ΦΠΑ  

o Τελικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

o Παρατηρήσεις 

 Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία του Παραστατικού 

 Συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ (μετά από πιθανές εκπτώσεις) 

 Συνολικό ΦΠΑ 

 Συνολικό ποσό με ΦΠΑ 

 Χρηματοδοτούμενο ποσό με ΦΠΑ 
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Τα συγκεντρωτικά στοιχεία προκύπτουν από τα αναλυτικά οικονομικά 

στοιχεία. Ζητείται να καταχωρηθούν ξεχωριστά σαν τρόπος επιβεβαίωσης 

της ορθότητας της καταχώρισης των αναλυτικών στοιχείων. 

 

Μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τον Πάροχο/Προμηθευτή, το 

παραστατικό μπορεί να αποθηκευτεί επιλέγοντας την ενέργεια «Αποθήκευση» (Εικόνα 61). 

 
Εικόνα 64: Φόρμα συμπλήρωσης δημιουργίας παραστατικού 

Ο Πάροχος/Προμηθευτής μπορεί να δει τα καταχωρισμένα παραστατικά του από την 

καρτέλα «Παραστατικά» (Εικόνα 

62).

 
Εικόνα 65: Προβολή καταχωρισμένων παραστατικών 
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Μέσω της στήλης «Ενέργειες», ο Πάροχος/Προμηθευτής έχει την δυνατότητα να 

επεξεργαστεί ένα παραστατικό που έχει δημιουργήσει (     ), ή/και να το ακυρώσει (     ). 

Οι Πάροχοι έχουν δικαίωμα να ακυρώνουν την υποβολή ενός Παραστατικού μέσα σε 3 

ημέρες (72 ώρες) από την υποβολή του. Ακολούθως, περνά σε επεξεργασία από τους 

Φορείς διαχείρισης της δράσης και δεν μπορούν να το ακυρώσουν μέσω της εφαρμογής. 

Μετά την πάροδο των τριών (3) ημερών, ο Πάροχος/Προμηθευτής έχει μόνο την 

δυνατότητα της προβολής του παραστατικού μέσω του εικονιδίου ( ), από την στήλη 

«Ενέργειες».  
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Υποκαταστήματα 

Από την καρτέλα «Υποκαταστήματα» ο Πάροχος/Προμηθευτής  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 66).  

 
Εικόνα 66. Δημιουργία Υποκαταστήματος 

Επιλέγοντας τη «Δημιουργία Υποκαταστήματος» 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 67): 

 Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη 

 Όνομα Χρήστη  
 Κωδικός Πρόσβασης  
 Επιβεβαίωση Κωδικού  
 Email 

 Στοιχεία Υποκαταστήματος 

 Επωνυμία  

 Διακριτικός Τίτλος (προαιρετικό πεδίο) 

 Α.Φ.Μ. 

 Τηλέφωνο (σταθερό) 

 Fax (προαιρετικό πεδίο) 

 Email  

 Ιστοσελίδα (προαιρετικό πεδίο) 

 Στοιχεία Διεύθυνσης Υποκαταστήματος 

 Οδός – Αριθμός 

 Τ.Κ. 

 Περιφερειακή Ενότητα 

 Καλλικρατικός Δήμος 
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 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 67. Φόρμα δημιουργίας υποκαταστήματος 
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Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων, επιλέγεται η «Δημιουργία 

Υποκαταστήματος» και ο λογαριασμός του νέου Υποκαταστήματος εμφανίζεται στη 

καρτέλα «Υποκαταστήματα» (Εικόνα 68). 

 
Εικόνα 65. Υποκαταστήματα 

Από τη στήλη των ενεργειών υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων του 

υποκαταστήματος (     ), του κλειδώματος ( ) και της διαγραφής (     ) επιλέγοντας τα 

αντίστοιχα εικονίδια. 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Franchisees 

Η συγκεκριμένη καρτέλα εμφανίζεται μόνο στους Παρόχους/Προμηθευτές που είναι 

κεντρικοί φορείς δικτύου Franchise και περιλαμβάνει τους Παρόχους/Προμηθευτές που 

δήλωσαν κατά την εγγραφή τους ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο δίκτυο Franchise. O 

Franchisor μπορεί πραγματοποιήσει αναζήτηση με βάση διάφορα φίλτρα (Εικόνα 66) και να 

επιβεβαιώσει εάν όντως κάποιος φορέας ανήκει στο δίκτυό του ή όχι επιλέγοντας τα 

αντίστοιχα εικονίδια (Εικόνα 70, Εικόνα 71). 

 
Εικόνα 69. Καρτέλα Franchisees 

 

 
Εικόνα 70. Έγκριση Franchisee



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Εικόνα 71. Απόρριψη Franchisee 

 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Σύμβουλοι 

Από την καρτέλα «Σύμβουλοι», ο χρήστης οδηγείται σε δύο υπο-καρτέλες, η μία για το 

μητρώο Συμβούλων-Φυσικών Προσώπων και η άλλη για το μητρώο των Συμβούλων-

Υπαλλήλων του Παρόχου που θα εργάζονται ως Σύμβουλοι στα πλαίσια της Δράσης.  

 

Από την πρώτη υπο-καρτέλα, ο Πάροχος/Προμηθευτής θα μπορεί να αναζητήσει 

Συμβούλους από το μητρώο Συμβούλων και να αιτηθεί συνεργασία μαζί τους. Παράλληλα 

μπορεί να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτημάτων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει 

καθώς και να τα ακυρώσει.  

Επιλέγοντας το κουμπί «Δημιουργία Αιτήματος προς Σύμβουλο» (Εικόνα 69), ο Πάροχος 

μεταβαίνει στην Φόρμα Δημιουργίας Αιτήματος Συνεργασίας σε Σύμβουλο, και με διάφορα 

φίλτρα (Ονοματεπώνυμο, Περιοχή Δραστηριοποίησης, ΚΑΥΑΣ, κλπ. ) θα μπορεί να 

αναζητήσει Συμβούλους από το Μητρώο που θα πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης (Εικόνα 

70). 

 
Εικόνα 72. Δημιουργία Αιτήματος προς Σύμβουλο 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Εικόνα 73. Φόρμα Δημιουργίας Αιτήματος Συνεργασίας προς Σύμβουλο



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Όταν ο Πάροχος/Προμηθευτής εντοπίσει κάποιο Σύμβουλο που πληροί τα κριτήρια 

αναζήτησης, του αποστέλλει αίτημα συνεργασίας (Εικόνα 74).  

 

 

 

 

Εικόνα 74. Διαδικασία Αποστολής Αιτήματος προς Σύμβουλο 

Αυτόματα εμφανίζεται παράθυρο, για επιβεβαίωση του αιτήματος, όπου ο 

Πάροχος/Προμηθευτής επιβεβαιώνει ή ακυρώνει το αίτημα συνεργασίας με τον Σύμβουλο 

(Εικόνα 75). 

 
 Εικόνα 75. Επιβεβαίωση Αιτήματος προς Σύμβουλο 

 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Παράλληλα, ο Πάροχος/Προμηθευτής, μπορεί να ενημερωθεί για το ιστορικό των 

αιτημάτων, να παρακολουθήσει την κατάστασή τους, καθώς και να διαγράψει κάποιο 

αίτημα που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον Σύμβουλο στον οποίο απευθύνεται, από την 

αρχική υπο-καρτέλα των Συμβούλων-Φυσικών Προσώπων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο Σύμβουλος δεν έχει εγκρίνει το αίτημα του 

Παρόχου/Προμηθευτή, τότε ο τελευταίος μπορεί να εκτελέσει τις εξής ενέργειες: 

Προεπισκόπηση των στοιχείων του Συμβούλου πατώντας στο εξής σύμβολο (      ) και 

Ακύρωση της Πρόσκλησης Συνεργασίας πατώντας το εξής σύμβολο ( ). Στην περίπτωση 

που ο Σύμβουλος έχει εγκρίνει το αίτημα συνεργασίας, ο χρήστης μπορεί μόνο να επιλέξει 

την επιλογή της Προεπισκόπησης των στοιχείων του Συμβούλου με το εικονίδιο ( ) 

(Εικόνα 76).  

Εικόνα 76. Ιστορικό Αιτημάτων προς Συμβούλους 

Από την δεύτερη υπο-καρτέλα (Εικόνα 77), ο Πάροχος/Προμηθευτής θα μπορεί να βλέπει 

τη λίστα με τους Συμβούλους-Υπαλλήλους του, καθώς και τα στοιχεία αυτών μέσα από το 

αντίστοιχο εικονίδιο (         ). 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Εικόνα 77. Λίστα Συμβούλων-Υπάλληλων 

Χρήστες 

Από την καρτέλα «Χρήστες», ο Πάροχος/Προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

χρήστες που θα χειρίζονται τον λογαριασμό του (Εικόνα 78). Η δημιουργία γίνεται  

επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί :   

Εικόνα 78. Καρτέλα Χρήστες 

 

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  



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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 Διαχείριση Προσφορών 

 Διαχείριση Παραγγελιών 

 Διαχείριση Συμβούλων 

 Διαχείριση Franchisee (μόνο εφόσον πρόκειται για λογαριασμό Franchisor) 

 Διαχείριση Υποκαταστημάτων (μόνο εάν δεν πρόκειται για χρήστη 

υποκαταστήματος) 

 

και έπειτα η επιλογή                        (Εικόνα 79). 

 

 
Εικόνα 79. Φόρμα Δημιουργίας Χρήστη 

Στη συνέχεια, στην καρτέλα «Χρήστες» εμφανίζεται ο χρήστης που δημιουργήθηκε (Εικόνα 

80). Από τη στήλη των ενεργειών υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων του 

χρήστη  (     ), του κλειδώματος ( ) και της  διαγραφής (      )  επιλέγοντας τα αντίστοιχα 

εικονίδια. 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Εικόνα 80. Δημιουργημένος Χρήστης 

 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Επικοινωνία 

Τέλος, από την καρτέλα επικοινωνίας (Εικόνα 81), ο χρήστης μπορεί να βλέπει το τηλέφωνο 

επικοινωνίας με το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών και τις ώρες λειτουργίας του. 

Παράλληλα, μπορεί να υποβάλει γραπτό ερώτημα προς αυτό καθώς και να βλέπει το 

ιστορικό των γραπτών ερωτημάτων που έχει ήδη υποβάλει. 

Εικόνα 81. Καρτέλα Επικοινωνία 


