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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Άνοιξε  η πλατφόρμα για αιτήσεις επιχορήγησης Voucher 200 ευρώ για αγορά laptop, tablet. 
 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 
ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας 
από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Κατά τη 
διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι 

του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική 

κατηγορία. 

 

Στην πρώτη φάση θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση επιχορήγησης οι δικαιούχοι του Α’ Κύκλου 
του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας  
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-
dexiotetes/epitage-voucher-gia-ten-agora-tekhnologikou-exoplismou-apo-to-programma-
psephiake-merimna 
Με την χρήση των κωδικών Taxisnet, μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου έως και την 

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. 

 

Στη δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα 
εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος. Oι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται 
κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα 
απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα 
και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις 
  
Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος 

1. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οικογένειες: 
(α) με ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.  
 

Αναλυτικά: 
-Για οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, μεικτά εισοδήματα έως  12000 ευρώ. 
-Για οικογένεια με ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 10.500 ευρώ. 
-Για οικογένεια με ένα γονιό κι ένα παιδί, μεικτά εισοδήματα έως 9.000 ευρώ. 
 

(β) με εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας από 4 έως 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για 
το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης. 
 

2. Για να καταστεί δικαιούχος της ενίσχυσης μία οικογένεια, θα πρέπει να κατατεθεί και να 
εγκριθεί για το σκοπό αυτό Αίτηση Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. 
 

3. Αίτηση μπορεί να υποβάλλεται από ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο, μέλος της Οικογένειας, που είναι 
ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η ΣΥΖΥΓΟΣ αυτού. Κάθε οικογένεια μπορεί να 
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υποβάλλει μόνο μία αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Κατ’ 
εξαίρεση, στην περίπτωση Επιτροπείας, μπορεί να υποβάλλεται χωριστή αίτηση για κάθε παιδί, 
από τον ορισμένο Επίτροπο αυτού.  
 

Επιλέξιμος εξοπλισμός 

Οι κατηγορίες επιλέξιμου εξοπλισμού είναι οι ακόλουθες: 
 φορητές ταμπλέτες (tablets) 

 φορητοί υπολογιστές (notebooks, laptops, chromebooks, 2 in 1) 

 σταθεροί υπολογιστές (desktops, all-in-one) 
 

Ύψος και ένταση της ενίσχυσης 

Κάθε οικογένεια – δικαιούχος του Προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους 200 ευρώ 
ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% 
ενίσχυση), είτε μέρος του συνολικού κόστους εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει 
την αξία των διατιθέμενων επιταγών, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο. Σε 
κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό 
κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά 
της αντίστοιχης συναλλαγής.  
 

Αιτήσεις δικαιούχων 

1. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση 
επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης (gov.gr). Το Φυσικό Πρόσωπο που είναι ο Αιτών υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους της 
οικογένειας, εκπροσωπώντας το σύνολο αυτής, και αιτείται τη διαβίβαση των στοιχείων τους από 
τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα. Για την υποβολή της αίτησης 
απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των 
προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). 
2. Η επεξεργασία της Αίτησης Επιχορήγησης γίνεται με βάση: 
(α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, 
(β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του δημοσίου, 
(γ) καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά ζητούνται κατ’ εξαίρεση, εφόσον δεν 
είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. 
3. Η επεξεργασία πραγματοποιείται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω διασταυρώσεων, με 
τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό και μόνο, παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα 
Υλοποίησης να αποκτά πρόσβαση και να διασταυρώνει στοιχεία της Αίτησης  Επιχορήγησης με τα 
ακόλουθα μητρώα: βάσεις πληροφοριών της ΑΑΔΕ για έλεγχο εισοδημάτων, τον Αριθμό Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το μητρώο πολιτών, τα μητρώα φοίτησης των επιμέρους 
εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και τη βάση πληροφοριών επιδόματος παιδιού για το έτος 2020 
για τους ειδικούς ελέγχους του άρθρου 4. 
4. Όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας μέσω 
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, δύναται να ζητηθεί η κατά περίπτωση προσκόμιση των 
αναγκαίων δικαιολογητικών ή/και συμπλήρωση των δηλώσεων από την πλευρά του αιτούντος. 
5. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, η Αίτηση μπορεί να εγκριθεί συνολικώς, να εγκριθεί μερικώς 
ή να απορριφθεί. Επί της μερικής έγκρισης ή απόρριψης οι Δικαιούχοι έχουν υπό προϋποθέσεις 
δικαίωμα επανεξέτασης, εφόσον μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά που τεκμηριώνουν 
πλήρως την επιλεξιμότητά τους, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης. Το δικαίωμα της 
επανεξέτασης δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου η απόρριψη προκύπτει μετά από αυτόματη 
διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες υπηρεσίες ή μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα, με 
την οποία επιβεβαιώνεται η μη κάλυψη κριτηρίου επιλεξιμότητας. 
6. Με την οριστική έγκριση της Αίτησης Επιχορήγησης, μετά και την πιθανή άσκηση δικαιώματος 
επανεξέτασης, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι επιταγές (vouchers) τις οποίες ο Δικαιούχος μπορεί να 
αξιοποιήσει στη συνέχεια για την αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού. 
 
       ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 


