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Εισαγωγή 

 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως σκοπό την επεξήγηση και καθοδήγηση της χρήσης της 

εφαρμογής από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για τη δημιουργία προσφορών στη 

δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς 

φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας».   

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση ως εξουσιοδοτημένοι 

συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δεν υποβάλλουν και δεν καταχωρούν τις δικές 

τους προσφορές, αλλά συμμετέχουν στη δράση με τις εγκεκριμένες και δημοσιευμένες 

προσφορές των συνεργαζόμενων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που συμμετείχαν στη δράση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 

– 2018 θα πρέπει να καταχωρίσουν νέες προσφορές, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τη 

δράση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 του οδηγού. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η χρήση της εφαρμογής.   

 

 

https://www.eury-where.gr/Files/odigos_drasis_2018_19.pdf
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Δημιουργία προσφοράς 

Στην καρτέλα «Προσφορές», εντός των οριζόμενων από τον οδηγό προθεσμιών, δίνεται η 

δυνατότητα δημιουργίας νέων προσφορών και εμφανίζονται οι προσφορές που έχουν 

δημιουργηθεί από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Με τη βοήθεια των Φίλτρων 

Αναζήτησης, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει μια ήδη καταχωρισμένη προσφορά του, που 

πληροί τα επιθυμητά κριτήρια όπως «Είδος» προσφοράς, «Κατάσταση» προσφοράς, 

«Τίτλος», «Κωδικός»  κτλ. (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. 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 2). 

 

Εικόνα 2. 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 τέσσερεις (4) ενέργειες. 

Αρχικά: Δημιουργία Προσφοράς 

Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιλέγει το κουμπί  

https://www.eury-where.gr/Files/odigos_drasis_2018_19.pdf
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Βήμα 1ο : Επιλογή Είδους Προσφοράς 

Στο πρώτο βήμα ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιλέγει το είδος της προσφοράς που θέλει 

να δημιουργήσει επιλέγοντας «Αποθήκευση & Συνέχεια» (Εικόνα 3).  

Τα είδη των προσφορών αφορούν : 

 Σταθερή Ευρυζωνική Σύνδεση 

 Mobile Internet 

 

Εικόνα 3. Καρτέλα Προσφορές – Επιλογή Είδους Προσφοράς 

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 (Εικόνα 4 & 5).  

Ο πάροχος κατά την καταχώριση μιας προσφοράς σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής 

σύνδεσης, καλείται να συμπληρώσει ένα σύνολο πεδίων που αφορούν τα Γενικά Στοιχεία 

της προσφοράς. Συγκεκριμένα δηλώνει υποχρεωτικά τα εξής πεδία: 

 Κωδικός της προσφοράς: Στο πεδίο αυτό καταχωρείται ο κωδικός της προσφοράς, 
οποίος δεν εμφανίζεται δημοσίως στους δικαιούχους, και χρησιμοποιείται ώστε να 
μπορεί ο πάροχος να διακρίνει τις προσφορές μεταξύ τους. Μπορεί να αποτελείται 
μόνο από λατινικούς χαρακτήρες (μικρούς και κεφαλαίους) αριθμούς και ειδικούς 
χαρακτήρες (.-_/) με μέγιστο μήκος 60 χαρακτήρων. Πχ: Internet10GB. 

 Τίτλος της προσφοράς: Στο πεδίο αυτό καταχωρείται η εμπορική ονομασία της 
προσφοράς, την οποία θα μπορούν να βλέπουν δημόσια και οι δικαιούχοι. Μπορεί 
να αποτελείται από ελεύθερο κείμενο με μέγιστο μήκος 100 χαρακτήρων. Πχ: Fast 
Mobile Internet 10GB. 

 Περιγραφή της προσφοράς: Στο πεδίο αυτό μπορεί ο πάροχος να αναφέρει 
λεπτομερώς τα στοιχεία της προσφοράς και να επεξηγήσει ότι κρίνεται απαραίτητο. 
Μπορεί να είναι ελεύθερο κείμενο, με μέγιστο μήκος 500 χαρακτήρων. 

 Link για την σελίδα του παρόχου με αναλυτική περιγραφή της προσφοράς: Η 
ιστοσελίδα του παρόχου, που έχει τις πληροφορίες για την προσφορά της δράσης. 
Μπορεί να είναι ένα έγκυρο URL, π.χ. https://www.mypage.gr 
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 Τιμή της προσφοράς σε ευρώ ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Χρονική δέσμευση της προσφοράς, επιλέγεται το διάστημα για το οποίο θα 
παρέχεται η προσφορά στον δικαιούχο. 
 

Αναλυτικά κατά περίπτωση κατηγορίας σύνδεσης : 

 

Α. Προσφορά Ευρυζωνικής Σύνδεσης 

Για κάθε σύνδεση αυτής της προσφοράς ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος δηλώνει υπεύθυνα 

ότι:  

 Θα ελέγξει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή 
σε ευρυζωνικό δίκτυο ADSL/VDSL. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα παρέχει αυτήν 
την προσφορά στον δικαιούχο. 

 Θα παρέχει απεριόριστο Internet στο δικαιούχο με ταχύτητα τουλάχιστον 4 Mbps 

 Θα παρέχει δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο όπου απαιτείται (πχ modem για σύνδεση σε ADSL/VDSL) 

 

Στα στοιχεία Σταθερής Ευρυζωνικής Σύνδεσης (Εικόνα 34), θα πρέπει: 

 Να επιλέγεται ο πάροχος που θα προσφέρει την υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεσης. 

 Στη ταχύτητα Download να καταγράφεται η ονομαστική ταχύτητα για download της 
σύνδεσης σε Mbps, με ελάχιστο τα 4Mbps. 

 Στη ταχύτητα Upload να καταγράφεται η ονομαστική ταχύτητα για upload της 
σύνδεσης, σε Mbps. 
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Εικόνα 4. Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργία Προσφοράς Ευρυζωνικής Σύνδεσης 

Β. Προσφορά Mobile Internet  

Για κάθε σύνδεση αυτής της προσφοράς ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος δηλώνει υπεύθυνα 

ότι: 

 Θα ελέγξει ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G/4G στην περιοχή της 
κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα παρέχει αυτήν 
την προσφορά στον δικαιούχο. 

 Θα παρέχει δωρεάν στον Δικαιούχο το USB modem stick για την πρόσβαση στο 
Mobile Broadband (όπου απαιτείται). 

 Θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση όγκου 
δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου 
δεδομένων. 
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 Ο όγκος δεδομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 GB/μήνα. 
 

Στα στοιχεία Mobile Internet (εικόνα 5), θα πρέπει: 

 Να επιλέγεται ο πάροχος που θα προσφέρει την υπηρεσία κινητής σύνδεσης. 

 Ο τύπος υπηρεσίας να είναι είτε 3G αν παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 
3G στην περιοχή κατοικίας του φοιτητή, είτε 4G αντίστοιχα. 

 Ο όγκος δεδομένων σε GB είναι η παροχή σε όγκο δεδομένων ανά μήνα, με 
ελάχιστο τα 10GB. 

 

Εικόνα 5. Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργία Προσφοράς Mobile Internet 

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 6).   
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Εικόνα 6. Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργία Προσφοράς - Βήμα 3ο 

Επεξεργασία Προσφορών 

Παρακάτω επεξηγούνται οι διαδικασίες του τηλεπικοινωνιακού παρόχου για υποβολή, 

δημοσίευση και αποδημοσίευση προσφορών. Παράλληλα επεξηγείται ο διαχωρισμός των 

προσφορών σε εγκεκριμένες, απορριφθείσες και σε αξιολόγηση προσφορές, ανάλογα με 

την κατάστασή τους. Τέλος, περιγράφονται οι ενέργειες προβολής της προσφοράς, οι 

μεταβολές στον κωδικό της, στη δικτυακή τοποθεσία στο site του τηλεπικοινωνιακού 

παρόχου (url), καθώς και οι δυνατότητες επαναφοράς σε επεξεργασία και μείωση της τιμής 

της. 

Κατάσταση Προσφοράς «Σε επεξεργασία» 

Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος απλά αποθηκεύσει την 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 7). 
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Εικόνα 7. Καρτέλα Προσφορές –Δημιουργημένη Προσφορά 

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

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

εικονίδια. 

Κατάσταση Προσφοράς «Υποβεβλημένη»  

Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση και Υποβολή», η 

προσφορά θα εμφανιστεί, όπως φαίνεται στην εικόνα (εικόνα 8). Οι ενέργειες που μπορεί 

να εκτελέσει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος σε αυτή τη φάση είναι η δυνατότητα προβολής 

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

καθώς και η δυνατότητα αλλαγής κωδικού προσφοράς (  ) (εικόνα 9) και η δυνατότητα 

αλλαγής του URL της σελίδας του τηλεπικοινωνιακού παρόχου της προσφοράς ( ) (εικόνα 

10). 

 

Εικόνα 8. Υποβεβλημένη προσφορά  
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Εικόνα 9. Αλλαγή κωδικού προσφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Αλλαγή URL προσφοράς 

 

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

της αποθηκευμένης προσφοράς (εικόνα 11), προκειμένου να περάσει από αξιολόγηση και 

έγκριση και εν συνεχεία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης. 
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Εικόνα 11. Καρτέλα Προσφορές –Υποβεβλημένη Προσφορά 

Όταν η προσφορά περάσει στην κατάσταση της αξιολόγησης (εικόνα 12) ο 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει τη δυνατότητα μόνο να προβάλει τα στοιχεία της 

προσφοράς και να αλλάξει το URL καθώς και τον κωδικό προσφορά, αλλά όχι να την 

επαναφέρει σε επεξεργασία. 

 

Εικόνα 12. Καρτέλα Προσφορές –Προσφορά σε Αξιολόγηση 

Η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να επιφέρει είτε την  Έγκριση της προσφοράς (εικόνα 

13), είτε την Απόρριψή της (εικόνα 17).  
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Εικόνα 1. Εικόνα 14. Δημοσίευση προσφοράς 

 

Εικόνα 13. Καρτέλα Προσφορές –Εγκεκριμένη προσφορά – μη Δημοσιευμένη 

Στην περίπτωση που μια προσφορά εγκριθεί, αναμένεται ενέργεια από τον 

τηλεπικοινωνιακό πάροχο προκειμένου να  δημοσιευτεί στο σύστημα και είναι ορατή στους 

δικαιούχους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μείωσης της τιμής με το αντίστοιχο εικονίδιο (        

) (εικόνα 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Αλλαγή τιμής 

Δημοσίευση και αποδημοσίευση εγκεκριμένων προσφορών 

Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιθυμεί να δημοσιεύσει την προσφορά ώστε αυτή να 

είναι ορατή στους δικαιούχους, επιλέγει το πεδίο στα αριστερά της προσφοράς (εικόνα 15). 

 

 

 

Εικόνα 15. Δημοσίευση Προσφοράς 
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Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος μετά την δημοσίευση της προσφοράς έχει την δυνατότητα 

να προβεί στις εξής ενέργειες: προβολή προσφοράς, αλλαγή κωδικού προσφοράς, αλλαγή 

url προσφοράς και μείωση τρέχουσας τιμής. Οι αλλαγές αυτές εμφανίζονται αυτόματα σε 

όλες τις εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού 

συμβολαίου που συμμετέχουν στη δράση ως συνεργάτες του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. 

Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιθυμεί να αποδημοσιεύσει την προσφορά ώστε αυτή 

να μην είναι ορατή, επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο (εικόνα 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Αποδημοσίευση προσφοράς 

Απορριφθείσα προσφορά 

Στην περίπτωση που η προσφορά έχει απορριφθεί, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει τη 

δυνατότητα να δει την αιτιολογία της απόρριψης όπως φαίνεται παρακάτω (εικόνα 17): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εγχειρίδιο χρήσης Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση  «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές 
συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» 
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Εικόνα 17. Καρτέλα Προσφορές –Απορριφθείσα προσφορά 

 

Προβολή προσφορών 

Σημειώνεται ότι οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις με δικαίωμα σύναψης 

τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου που συμμετέχουν στη δράση ως πιστοποιημένοι 

συνεργάτες του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου, μπορούν από την καρτέλα 

«Προσφορές» να βλέπουν μόνο τις προσφορές που είναι εγκεκριμένες και δημοσιευμένες, 

χωρίς να έχουν την δυνατότητα για επεξεργασία αυτών. 

Εικόνα 18.  Οι προσφορές που έχει καταχωρήσει ο Πάροχος 

 

Εικόνα 19. Οι προσφορές από την εικόνα 48 που μπορεί να δει η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση 

Όρια προσφορών 

Όπως προβλέπεται από τον δημοσιευθέντα οδηγό της δράσης, κάθε τηλεπικοινωνιακός 

πάροχος μπορεί να υποβάλει μέχρι δέκα (10) προσφορές. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια 

εφαρμογής της δράσης, θα μπορεί να προβεί σε προσθήκη νέων προσφορών μέχρι το 

ορισμένο μέγιστο πλήθος αν δεν το έχει εξαντλήσει, ενώ έχει το δικαίωμα να 

αντικαταστήσει το πολύ τρεις (3) από τις εγκεκριμένες προσφορές του.  

Ανά πάσα στιγμή, από την καρτέλα «Αρχική» ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος μπορεί να 

ελέγχει από τον πίνακα «Στοιχεία για τις προσφορές σας» πόσες προσφορές έχει 

δημιουργήσει, έχει υποβάλει για αξιολόγηση, πόσες έχουν εγκριθεί από τη δράση και 

πόσες έχει αυτή τη στιγμή δημοσιευμένες. 

https://www.eury-where.gr/Files/odigos_drasis_2018_19.pdf

