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1. Εισαγωγή 

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

Δικαιούχους της δράσης «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς 

πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» 

Αντικείμενο της δράσης «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς 

πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» είναι η παροχή 

ψηφιακών υπηρεσιών στουςδικαιούχους πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και 

ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.  

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν σταθερή 

ή κινητή (mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο για 12 μήνες. Ο συνολικός αριθμός 

των δικαιούχων της δράσης που θα εξαργυρώσουν το κουπόνι τους δεν δύναται να 

ξεπεράσει τις πενήντα χιλιάδες(50.000) φοιτητές. Για την εξάντληση του αριθμού των 

πενήντα χιλιάδων (50.000) δικαιούχων της δράσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με 

κριτήριο το χρόνο εξαργύρωσης του κουπονιού.  

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η εγγραφή και χρήση της εφαρμογής από την είσοδο 

στη δικτυακή πύλη της δράσης έως και την εκτύπωση του κουπονιού της δράσης και την 

αναζήτηση των προσφορών και των επιχειρήσεων που μπορεί να το εξαργυρώσει. 
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2. Εγγραφή 

 

2.1.  Είσοδος 

 

Ο φοιτητής προκειμένου να κάνει είσοδο στην εφαρμογή, χρειάζεται να μεταβεί στην 

ιστοσελίδα https://submit.eury-where.gr/ και να επιλέξει το πεδίο Δικαιούχος στο πάνω 

μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1. Εγγραφή/Είσοδος 

 

  

https://submit.eury-where.gr/
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Αφού πατήσει το κουμπί «Δικαιούχος» (Εικόνα 1), ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει, από τη 

λίστα που θα εμφανιστεί (Εικόνα 2), το ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο οποίο ανήκει και έπειτα να 

πατήσει στο κουμπί «Επιβεβαίωση» (Εικόνα 3) 

Εικόνα 2. Επιλογή ακαδημαϊκού Ιδρύματος 

Εικόνα 3. Επιβεβαίωση επιλογής ακαδημαϊκού Ιδρύματος 
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Μετά την επιβεβαίωση γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα του ακαδημαϊκού Ιδρύματος, 

όπου ο φοιτητής θα πρέπει να εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που 

έχει λάβει από το Τμήμα του για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Εικόνα 4). 

Εικόνα 4. Είσοδος με τους κωδικούς που έχει λάβει ο φοιτητής από το Ίδρυμα 

 

2.2. Δικαιούχοι της δράσης 

 

Εφόσον ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις της δράσης και είναι δικαιούχος μπορεί να 

προχωρήσει στην δημιουργία του  κουπονιού. 

Στο σημείο αυτό θα εμφανιστεί η σελίδα με τα στοιχεία που επιστράφηκαν από  το 

ακαδημαϊκό ίδρυμα του φοιτητή και θα πρέπει να ελεγχθούν από τον ίδιο, όπως 

αναγράφεται και στο μήνυμα που ακολουθεί (Εικόνα 5), καθώς είναι απαραίτητη η 

ορθότητά τους για την εξαργύρωση του κουπονιού. Στην περίπτωση που υπάρχει λάθος στα 

στοιχεία αυτά, ο δικαιούχος καλείται να επικοινωνήσει με το κέντρο δικτύου του ιδρύματος 

του για την διόρθωσή τους. 
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Εικόνα 5. Στοιχεία δικαιούχου 

 

Κατόπιν ελέγχου των επιστρεφόμενων στοιχείων του, ο δικαιούχος μπορεί να συνεχίσει με 

τη συμπλήρωση των εξής στοιχείων:  

 του ΑΦΜ του που αποτελείται από 9 ψηφία και πρέπει να είναι έγκυρης μορφής. 

Το ΑΦΜ θα χρησιμοποιηθεί κατά την δημιουργία του τηλεπικοινωνιακού 

συμβολαίου και κατά την έκδοση των τιμολογίων από τον τηλεπικοινωνιακό 

πάροχο για λογαριασμό του δικαιούχου φοιτητή. 

 των στοιχείων κατοικίας του (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιφέρεια, 

καλλικρατικός δήμος) στα αντίστοιχα πεδία όπως φαίνονται στην Eικόνα 6. 

Τονίζεται ότι ο φοιτητής πρέπει να εισάγει αληθή και ακριβή στοιχεία κατοικίας, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση επιλογής σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, αυτή θα 

πρέπει να εγκατασταθεί υποχρεωτικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την 

εγγραφή του. 
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Εικόνα 6. Συμπλήρωση πεδίων 

 

Τέλος για να εγγραφεί στο σύστημα και να προχωρήσει στη δημιουργία του κουπονιού του 

θα πρέπει ο χρήστης να πατήσει το κουμπί «Συνέχεια» όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. 
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 Εικόνα 7. Δημιουργία κουπονιού 

 

2.3. Μη δικαιούχοι της δράσης 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης, δικαιούχοι είναι όλοι οι 

προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και Ανώτατες Εκκλησιαστικές 

Ακαδημίες (ΑΕΑ) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που τηρούνται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας». 

Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν έχει εκδώσει ακαδημαϊκή ταυτότητα ή είναι κάτοχος 

δεύτερου πτυχίου ή είναι εγγεγραμμένος σε παλαιότερο ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν είναι 

δικαιούχος της δράσης και κατ’ επέκταση δεν θα μπορεί να εκδώσει κουπόνι. Στην 

περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα κατά την είσοδο του 

στο Πληροφοριακό Σύστημα (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8. Χρήστης που δεν είναι ωφελούμενος των επιχορηγούμενων ευρυζωνικών συνδέσεων 

 

3. Δημιουργία Κουπονιού 

Στην Αρχική Σελίδα του λογαριασμού του (Εικόνα 9), ο δικαιούχος μπορεί:  

 να δει το μοναδικό 12-ψήφιο κωδικό του κουπονιού του, 

 να προσθέσει τον αριθμό του κινητού του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του και να αποστείλει το 12-ψήφιο κωδικό του κουπονιού στο e-mail 

του, 

 να αναζητήσει και να εντοπίσει τους τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους/εξουσιοδοτημένους συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων με 

δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου που έχουν ενταχθεί στη δράση 

και να ενημερωθεί για τις προσφορές τους. 
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Οι παραπάνω ενέργειες περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 

 

Εικόνα 9. Αρχική Σελίδα Λογαριασμού Φοιτητή 
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3.1. Προσθήκη e-mail 

Επιλέγοντας «Προσθήκη e-mail», ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει την προσωπική του 

διεύθυνση e-mail στο σχετικό πεδίο και να την αποθηκεύσει πατώντας «Αλλαγή Email». 

 

Εικόνα 10. Προσθήκη e-mail 

Εφόσον το επιθυμεί, μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει «Αποστολή Κουπονιού με Email», 

ώστε να λάβει το 12-ψήφιο κωδικό του κουπονιού του στη διεύθυνση e-mail που 

καταχώρισε (Εικόνα 10). 

 

3.2. Προσθήκη κινητού 

Επιλέγοντας «Προσθήκη κινητού», ο χρήστης μπορεί προαιρετικά να καταχωρίσει τον 

αριθμό του κινητού του στο σχετικό πεδίο και να τον αποθηκεύσει πατώντας «Αλλαγή 

Κινητού». Η αποθήκευση του κινητού τηλεφώνου είναι σημαντική για τη δράση, καθώς με 

αυτόν τον τρόπο ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη της 

δράσης (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11. Προσθήκη κινητού  
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3.3. Εκτύπωση κουπονιού 

Επιλέγοντας «Εκτύπωση Κουπονιού», ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει το κουπόνι  που του 

αντιστοιχεί (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12. Εκτύπωση κουπονιού 

Εφόσον έχει εκτυπώσει το προσωπικό του κουπόνι, ο δικαιούχος μπορεί να προσέλθει σε 

κατάστημα της επιλογής του, προκειμένου να το εξαργυρώσει μαζί με την επίδειξη της 

αστυνομικής του ταυτότητας. 

3.4. Αναζήτηση Επιχειρήσεων 
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Ο δικαιούχος μπορεί να αναζητήσει τις Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στη δράση με δύο 

τρόπους: 

i. αναζητώντας τα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή ενδιαφέροντός του με 

βάση την επωνυμία τους (Εικόνα 14) ή 

ii. εντοπίζοντας στο χάρτη τα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή 

ενδιαφέροντός του (Εικόνα 15). 

Η διαδικασία αναζήτησης με κάθε έναν από τους δύο τρόπους περιγράφεται αναλυτικά 

παρακάτω: 

Εικόνα 13. Αναζήτηση Παρόχων/Προμηθευτών 

 Επιλέγοντας το link «αναζητήσετε και να εντοπίσετε τις Επιχειρήσεις», ο 

χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα της Εικόνας 14, στην οποία μπορεί να δει και 

να αναζητήσει κάποια Επιχείρηση, βάσει της επωνυμίας της Επιχείρησης ή την 

περιοχή που τον ενδιαφέρει. Για κάθε μια επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια 

της αναζήτησης, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα, με την επιλογή Χάρτης, να 

εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία του. 

Εικόνα 14. Αναζήτηση Επιχειρήσεων με την επωνυμία ή την περιφερειακή ενότητα 

 

3.5. Προβολή προσφορών 
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Επιλέγοντας την επωνυμία κάθε Επιχείρησης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα (Εικόνα 16): 

 να δει τις προσφορές που έχει αναρτήσει 

 να μεταβεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης για περισσότερες λεπτομέρειες των 

προϊόντων/υπηρεσιών που προβάλλονται 

Εικόνα 15. Προβολή των προσφορών των Επιχειρήσεων 

 

3.6. Υποβολή Ερωτήματος προς Γραφείο Αρωγής 

Χρηστών 

 

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, ο δικαιούχος έχει 

τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτή αναφορά στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών. Συγκεκριμένα, 

αφού μεταβεί στην καρτέλα «Επικοινωνία», με πάτημα του κουμπιού «Νέα Ερώτηση προς 

Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών» (Εικόνα 16) αναδύεται το παράθυρο για την σύνταξη της 

ερώτησης. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία με τα στοιχεία 

επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email), και να επιλέξει το είδος της αναφοράς από μία λίστα 

με σχετικές επιλογές (Εγγραφή/Επιλεξιμότητα/Εκτύπωση Κουπονιού/Θέματα 

Πρόσβασης/Μεταβολή Στοιχείων/Τεχνικό Πρόβλημα/Γενικές Πληροφορίες/Παράπονα).  
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Εικόνα 16: Υποβολή ερωτήματος προς Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών 

 

Στη συνέχεια και, αφού συμπληρώσει το πεδίο «Κείμενο» με το περιεχόμενο της αναφοράς 

του, πατάει το κουμπί «Αποστολή» για να καταχωρίσει την αναφορά του στο Γραφείο 

Υποστήριξης Χρηστών (Εικόνα 17). 
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Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμπληρώσει με ορθό τρόπο τα 

στοιχεία επικοινωνίας του, το σύστημα του εμφανίζει σχετικά μηνύματα λάθους.

 

Εικόνα 17: Συμπλήρωση γραπτής αναφοράς 

Ο χρήστης μπορεί να δει ιστορικό των υποβληθεισών αναφορών, καθώς και των 

αντίστοιχων απαντήσεων του Γραφείου Αρωγής Χρηστών, από την καρτέλα Επικοινωνία 

(Εικόνα 18). 

 

Εικόνα 19: Ιστορικό ερωτημάτων προς Γραφείο Αρωγής Χρηστών και απαντήσεων 

 


