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Εισαγωγή 

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

Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Αλληλεγγύη».  

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

δικτυακή πύλη της δράσης έως και την εκτύπωση της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης 

(κουπόνι). 
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Σελίδα εισόδου 

Οι Δικαιούχοι θα μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα https://www.e-inclusion.gr και θα επιλέγουν 

τον σύνδεσμο «Εγγραφή/Είσοδος» στο πάνω μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

1. 

 

 

Εικόνα 1. Εγγραφή/Είσοδος 

 

  

https://www.e-inclusion.gr/
https://submit.e-inclusion.gr/
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Εγγραφή 

Στη σελίδα που εμφανίζεται μετά την επιλογή «Εγγραφή/Είσοδος», ο χρήστης επιλέγει το 

πεδίο «Δικαιούχος» στο αριστερό μέρος της οθόνης (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2. Είσοδος δικαιούχου 

Στη συνέχεια, ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα εισόδου του Πληροφοριακού 

Συστήματος TAXISNET (

https://submit.e-inclusion.gr/
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Εικόνα 3), όπου καλείται να εισάγει τα διαπιστευτήριά του (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης). 

Εικόνα 3. Είσοδος στο TAXISNET 

 

Αφού ο χρήστης εισάγει επιτυχώς τα στοιχεία εισόδου, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον 

εξυπηρετητή του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης "Ψηφιακή Αλληλεγγύη" να 

προσπελάσει τα στοιχεία του, και συγκεκριμένα τον Α.Φ.Μ., που τηρούνται στη Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, επιλέγοντας το κουμπί «Εξουσιοδότηση» (Εικόνα 4).  

Σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 

εγγραφής. 

Εικόνα 4. Εξουσιοδότηση προσπέλασης δεδομένων 

 

Ανάλογα με το εάν ο χρήστης είναι δικαιούχος της δράσης ή όχι, θα εμφανιστεί κάποια από 

τις παρακάτω οθόνες. 
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Ι. Δικαιούχοι της δράσης 

Εάν ο χρήστης είναι δικαιούχος της δράσης, εμφανίζεται η σελίδα με τα στοιχεία που 

επιστράφηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα TAXISNET (Εικόνα 5). 

Εικόνα 5. Στοιχεία δικαιούχου 

ΙΙ. Μη δικαιούχοι της δράσης 

Εάν ο χρήστης δεν είναι επιλέξιμος στην παρούσα δράση, η εφαρμογή τον ενημερώνει με 

κατάλληλο μήνυμα σχετικά με το λόγο για τον οποίο δεν είναι δικαιούχος (Εικόνα 6 και 

Εικόνα 7). 

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι πολίτες πρέπει να έχουν λάβει το κοινωνικό μέρισμα και να 

κατοικούν – σύμφωνα με το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων – σε μία από 

τις 8 περιφέρεις αμιγούς σύγκλισης. 

 

 

Εικόνα 6. Χρήστης που δεν είναι ωφελούμενος του κοινωνικού μερίσματος 



 
Γενική Γραμματεία  
Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδρομείων 

 
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & 

Τεχνολογίας ΑΕ 

 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

7 

 

 

Εικόνα 7. Χρήστης που δεν κατοικεί σε κάποια από τις 8 περιφέρειες σύγκλισης 
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Δημιουργία Κουπονιού 

Οι δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει να επιλέξουν το κουμπί «Δημιουργία Κουπονιού» στο 

κάτω μέρος της οθόνης (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8. 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 του με SMS 

και e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει εισάγει. 

 να αναζητήσει και να εντοπίσει τους Παρόχους/Προμηθευτές που έχουν ενταχθεί 

στη δράση και να ενημερωθεί για τις προσφορές τους. 

Οι παραπάνω ενέργειες περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 
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Εικόνα 9. Προβολή κωδικού κουπονιού 
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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. 

 

Προσθήκη κινητού 

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

του στο σχετικό πεδίο και να τον αποθηκεύσει πατώντας «Αλλαγή Κινητού». Έτσι, 

ενεργοποιείται η επιλογή «Αποστολή Κουπονιού με SMS», ώστε ο δικαιούχος να λάβει το 12-

ψήφιο κωδικό του κουπονιού του στο αριθμό τηλεφώνου που καταχώρισε. 

 

Εικόνα 11. Προσθήκη κινητού 
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Εκτύπωση κουπονιού 

Επιλέγοντας «Εκτύπωση Κουπονιού», ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει την Επιταγή Ψηφιακής 

Αλληλεγγύης (κουπόνι)  που του αντιστοιχεί. 

 

 

Εικόνα 12. Εκτύπωση κουπονιού 

Εφόσον έχει εκτυπώσει ή έχει λάβει στο κινητό του τηλέφωνο το προσωπικό του κουπόνι, ο 

δικαιούχος μπορεί να προσέλθει σε κατάστημα της επιλογής του, προκειμένου να 

εξαργυρώσει, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, την Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης. 
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Αναζήτηση Παρόχων 

Ο δικαιούχος μπορεί να αναζητήσει τους Παρόχους/Προμηθευτές που έχουν ενταχθεί στη 

δράση με δύο τρόπους: 

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

βάση την επωνυμία τους ή 

ii. εντοπίζοντας στο χάρτη τα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή 

ενδιαφέροντός του. 

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 τους 

Παρόχους/Προμηθευτές», ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα της Εικόνα 14, 

στην οποία μπορεί να δει και να αναζητήσει κάποιον Πάροχο/Προμηθευτή, 

βάσει της επωνυμίας του Παρόχου/Προμηθευτή ή την περιοχή που τον 

ενδιαφέρει. Για κάθε ένα κατάστημα Παρόχου/Προμηθευτή που πληροί τα 

κριτήρια της αναζήτησης, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα, με την επιλογή 

Χάρτης, να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία του. 
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Εικόνα 14. Αναζήτηση Παρόχων με την επωνυμία ή την περιφερειακή ενότητα 

 

 

 

 Επιλέγοντας το link «χάρτη», ο χρήστης μπορεί να δει το χάρτη της Επικράτειας 

και, εστιάζοντας κατάλληλα στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, να βρει τα 

καταστήματα που τον εξυπηρετούν. 
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Εικόνα 15. Αναζήτηση Παρόχων με τη βοήθεια του χάρτη 

 

 

Προβολή προσφορών 

Επιλέγοντας την επωνυμία κάθε Παρόχου/Προμηθευτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα: 

 να δει τις προσφορές που έχει αναρτήσει 

 να μεταβεί στην ιστοσελίδα του Παρόχου για περισσότερες λεπτομέρειες των 

προϊόντων/υπηρεσιών που προβάλλονται 
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Εικόνα 16. Προβολή των προσφορών των Παρόχων/Προμηθευτών 

 

 

 

 

 

 


