
Μάθε περισσότερα για την Ψηφιακή Μέριμνα 

 

1. Ποιοι είναι δικαιούχοι του Προγράμματος; 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οικογένειες: 

• με ισοδύναμο ετήσιο εισόδημα έως 6000€. 

• που έχουν παιδιά από 4 έως 24 ετών τα οποία φοιτούν σε μία από τις τρεις βαθμίδες 

εκπαίδευσης.  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά ανά παιδί για μέχρι τρία παιδιά στο σύνολο.  

 

2. Τι προσφέρει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα;  

Kάθε μαθητής / φοιτητής / σπουδαστής της οικογένειας που πληροί τα κριτήρια, μπορεί 

να πάρει μία επιταγή (voucher) αξίας 200€.  

Η επιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί σε συγκεκριμένες συσκευές.  

Η επιταγή μπορεί να καλύψει έως το 100% της αξίας της εκάστοτε συσκευής, όχι όμως να 

το υπερβεί. Σε περίπτωση που κάποια συσκευή που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, είναι 

πιο ακριβή, θα πρέπει να καλυφθεί η διαφορά. 

Στην περίπτωση οικογενειών με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα, εφόσον το 

επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερες από μία επιταγές (vouchers) για 

την αγορά μίας συσκευής, με ανώτατο όριο επιταγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τις τρεις (600€).  

Επίσης, για κάθε επιταγή, οι Δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται μία και μόνο 

υπολογιστική συσκευή  (για παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία επιταγή για 

την αγορά δύο ταμπλετών. 

 

3. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος και ποιες οι Ημ/νίες υποβολής 

Αιτήσεων ? 

Η ενίσχυση των οικογενειών θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, ως εξής:  

ΚΥΚΛΟΣ Α 

Oι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021, 

έως την ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος (30 Ιουλίου 2021):   

- για τους εγκεκριμένους Δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 

στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία και εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα 

παιδιά της οικογένειας (ή τα παιδιά υπό επιτροπεία), ηλικίας από 4 έως 24 ετών, 

σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.  

ΚΥΚΛΟΣ Β 

Οι  Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, 

έως την ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος (30 Ιουλίου 2021).: 

- για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ή παιδιά υπό επιτροπεία με Ισοδύναμο 

Οικογενειακό Εισόδημα έως έξι χιλιάδες ευρώ (6000€) και εφόσον κάποιο/κάποια από 



τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας (ή τα παιδιά υπό επιτροπεία), ηλικίας από 4 έως 

24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες 

εκπαίδευσης 

 

4. Τι εξοπλισμό μπορώ να επιλέξω; 

Στον τεχνολογικό εξοπλισμό που επιδοτείται περιλαμβάνονται:  

•    Φορητές ταμπλέτες (tablets) 

•    Φορητοί υπολογιστές (laptops) 

Ο εξοπλισμός συνοδεύεται από συγκεκριμένες υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και 

λογισμικό προστασίας της συσκευής και των χρηστών κατά την πλοήγηση στο internet 

(antivirus). 

 

5. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Επιχορήγησης & ποιοι οι τρόποι 

Αγοράς Εξοπλισμού; 

Ο δυνητικός δικαιούχος(Αιτών/Αιτούσα) εισέρχεται στο δικτυακό τόπο του 

Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ στη διεύθυνση: Ψηφιακή Μέριμνα - Αρχική 

(digital-access.gov.gr)  

Επιλέγει την ενότητα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ και μέσω του διαθέσιμου link μεταβαίνει στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος (εφαρμογή για δικαιούχους) και 

προκειμένου να δημιουργήσει νέα αίτηση θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά 

του χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  

Τα vouchers θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του δικαιούχου στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Προγράμματος (στη φόρμα της Αίτησής του). Επίσης, θα αποσταλούν 

στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει μέσω SMS. 

Αφού λάβει το κουπόνι του και προκειμένου να το εξαργυρώσει  και να αποκτήσει το 

tablet ή το laptop που επιθυμεί, o επωφελούμενος μπορεί να εξυπηρετηθεί με έναν 

από τους παρακάτω τρόπους : 

 Με μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα - Ακολουθώντας πάντα τα μέτρα που 

ορίζονται από την πολιτεία στα πλαίσια αντιμετώπισης της Πανδημίας- 

 Με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 97000 

 Κλείνοντας ραντεβού στην εφαρμογή Online Ραντεβού στο νέο πεδίο «Ψηφιακή 

Μέριμνα»  

 

 

 

Διάβασε αναλυτικότερα για το Πρόγραμμα στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων :  https://www.digital-access.gov.gr/  
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