
Χρήστες που συνδέονται για 1η φορά 
 

 

 

Μόλις οι πάροχοι συνδεθούν για 1η φορά τους δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουν 

κατάλυμα ή/και τουριστικό γραφείο

 

 

 



• Αίτηση Καταλύματος (ακριβώς ίδια με πέρυσι) 

 



Πολλαπλές Επιλογές 

                           

                                  

                 

 

 

 



• Αίτηση Τουριστικού Γραφείου (ακριβώς ίδια με πέρυσι) 

 



Μόλις ο πάροχος υποβάλει αίτηση για κατάλυμα, ανακατευθύνεται στη Προεπισκόπηση.

 



Εκεί μπορεί να κάνει επεξεργασία, οριστικοποίηση αλλά και να δει την λίστα με τις αιτήσεις 

(καταλυμάτων) που έχει κάνει. 

• Επεξεργασία 

Όπως γινόταν και πέρυσι, ο πάροχος μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία της αίτησής του 

μέχρις ότου την οριστικοποιήσει. 

• Οριστικοποίηση 

Μόλις ο πάροχος πατήσει οριστικοποίηση εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη 

 
• Λίστα αιτήσεων 

 
 

Σε αυτή τη σελίδα, ο πάροχος, βλέπει όλες τις αιτήσεις που αφορούν τα καταλύματα. 

Επιπλέον, μπορεί να πατήσει προεπισκόπηση αίτησης, να υποβάλει ένσταση και να 

προσθέσει κατάλυμα. Μόλις ανοίξει και η περίοδος των ενστάσεων θα του βγάζει επιλογή 

να την καταθέσει. 

Σημείωση: Για να μπορεί να προσθέσει επιπλέον κατάλυμα θα πρέπει να έχει 

οριστικοποιήσει το προηγούμενο αλλιώς του εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. 



Μετά την προσθήκη κάποιου καταλύματος, οι ενέργειες παρόχου παίρνουν την παρακάτω 

μορφή. 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, ο πάροχος έχει πλέον τη δυνατότητα να προσθέσει ΚΑΙ 

τουριστικό γραφείο. Η Προεπισκόπηση Καταλυμάτων είναι στην ουσία η Λίστα Αιτήσεων. 

Επιπλεόν, πατώντας Καταλύματα για εξαργύρωση Voucher, γίνεται ανακατεύθυνση στην 

παρακάτω σελίδα. 

 

Εκεί, επιλέγει για ποια από τις αιτήσεις (καταλυμάτων) θέλει να κάνει εξαργύρωση Voucher. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν μπορεί να κάνει διότι η αίτηση ανήκει στη Νέα Περίοδο 

υποβολών που ανοίγει στις 2/6. 



Στην περίπτωση που προσθέσει και Τουριστικό Γραφείο, μπορεί όπως και πέρυσι να το κάνει 

επεξεργασία και να το οριστικοποιήσει. 

  

Αν είναι περίοδος ενστάσεων, στη προεπισκόπηση εμφανίζεται και αυτή η επιλογή

 



 

Επειδή ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μόνο 1 Τουριστικό γραφείο, δεν υπάρχει 

Λίστα με Τουριστικά.  

Επιπλέον η επιλογή για εξαργύρωση Voucher Τουριστικού γραφείου θα εμφανιστεί μόλις θα 

μπορεί να κάνει εξαργύρωση Voucher και η αρχική σελίδα θα είναι έτσι. 

 


