
Ψηφιακή Μέριμνα 

 

1. Γενικά 

Η WIND Ελλάς, (στο εξής WIND) συμμετέχει μέσω του δικτύου των καταστημάτων της στο 

Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα, (στο εξής Πρόγραμμα), όπως αυτό προδιαγράφεται στην υπ’ 

αρ. 30746 /ΓΔ8 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Επικρατείας, (ΦΕΚ Β’/1046/2021), την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.digital-access.gov.gr/pdf/FEK_KYA_PROGRAMMATOS.pdf 

Ως ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος ορίζεται η 5η Απριλίου. 

 

2. Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

Τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι Οικογένειες-Δικαιούχοι της Ενίσχυσης, οι 

Ωφελούμενοι από αυτήν, καθώς και ο Επιλέξιμος Εξοπλισμός καθορίζονται από την 

παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.  

Σύμφωνα με αυτήν, οι Ωφελούμενοι μαθητές ή σπουδαστές ηλικίας 4 έως 24 ετών, 

εξαρτώμενα μέλη των Οικογενειών-Δικαιούχων, δικαιούνται ενίσχυση ύψους 200 ευρώ ο 

καθένας. 

Το βασικό κριτήριο συμμετοχής είναι η φόρμουλα του «ισοδύναμου οικογενειακού 

εισοδήματος», το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 ευρώ.  Για τον υπολογισμό του  

ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψιν όχι μόνο το μεικτό 

οικογενειακό εισόδημα, αλλά και ο αριθμός των παιδιών ανά οικογένεια, καθώς και το αν 

μία οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι. 

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα νοείται συνεπώς το οικογενειακό εισόδημα αφού 

εφαρμοστεί σε αυτό ένας συντελεστής ισοδυναμίας, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα να είναι οικογένειες οι οποίες διαθέτουν μεικτό οικογενειακό 

εισόδημα και άνω των 6.000 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν Αίτηση Επιχορήγησης 

σύμφωνα με τα παρακάτω, για να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι ή όχι.  

 

3. Αίτηση Επιχορήγησης για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση 

Επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. 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 

https://www.digital-access.gov.gr/pdf/FEK_KYA_PROGRAMMATOS.pdf


της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Μέσω της αυτοματοποιημένης αυτής διαδικασίας, η πλατφόρμα 

θα ελέγχει αμέσως κατά πόσο ικανοποιούνται τα κριτήρια.  

Στην περίπτωση που πληρούνται οι όροι συμμετοχής, τότε η επιταγή θα εκδίδεται με τη 

μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού.  

4. Πώληση επιδοτούμενου εξοπλισμού με εξαργύρωση επιταγών 

Οι ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι δύνανται να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική επιταγή (voucher) 

που δικαιούνται για την αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού σε οποιοδήποτε κατάστημα του 

δικτύου της WIND. 

Προς το σκοπό αυτό, δύνανται να υποβάλλουν Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.wind.gr/psifiaki-merimna/, 

συμπληρώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, με σκοπό η WIND να τους ενημερώσει 

σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία για την απόκτηση του επιλέξιμου εξοπλισμού. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30746 /ΓΔ8 κοινή υπουργική απόφαση, κάθε επιταγή (voucher) 

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.  

Ο Επιλέξιμος Εξοπλισμός που διανέμεται από τα καταστήματα του δικτύου WIND εμπίπτει 

στην κατηγορία 1 της ανωτέρω απόφασης, στην οποία υπάγονται οι φορητές ταμπλέτες 

(tablets).  

Τίθενται τα ακόλουθα όρια - περιορισμοί στη χρήση των επιταγών για την αγορά επιλέξιμου 

εξοπλισμού.  

(α) Το ύψος της δημόσιας επιχορήγησης ανά προμηθευόμενη συσκευή στο πλαίσιο του 

προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Σε όρους εξαργύρωσης επιταγών, 

τίθεται άνω όριο τριών επιταγών για την αγορά μίας και μόνο υπολογιστικής συσκευής.  

(β) Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί μία και μόνο επιταγή για την αγορά άνω της μίας 

υπολογιστικών συσκευών (για παράδειγμα για την αγορά δύο tablets). 

(γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω, στην έννοια της συσκευής συμπεριλαμβάνεται τόσο η 

κυρίως συσκευή, όσο και ο περιφερειακός εξοπλισμός/ συνοδές υπηρεσίες, όπου τα 

τελευταία προβλέπονται και είναι επιλέξιμα. 

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της επιταγής, αυτή δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται 

σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος 

Το ποσό που κατά περίπτωση προβλέπεται να καλυφθεί από την κάθε επιταγή μειώνει τη 

συνολική δαπάνη του Δικαιούχου. Με την εξαργύρωση, ο Δικαιούχος θεωρείται ότι έχει 

εξοφλήσει την οφειλή του (ολικώς ή μερικώς) ως προς το συγκεκριμένο ποσό. Αν ο 

Δικαιούχος επιλέξει κάποια συσκευή, η οποία ξεπερνά το ποσό που καλύπτεται από την 

επιταγή θα πρέπει να καταβάλει ο ίδιος το ποσό που υπολείπεται. 

Διευκρινίζεται ότι η χρήση επιταγής (voucher) για την κάλυψη μέρους της δαπάνης του 

Δικαιούχου ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής, δεν μειώνει τη συνολική αξία του 

παραστατικού ούτε τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοσή του. 

https://www.wind.gr/psifiaki-merimna/


Στο πλαίσιο του Προγράμματος γίνονται δεκτές μόνο συναλλαγές λιανικής, για τις οποίες έχει 

εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό λιανικής πώλησης. 

 

5. Προσωπικά Δεδομένα 

Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων ισχύει η Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WIND, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον 

ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wind.gr/gr/wind/oroi/politiki-prostasias-prosopikon-

dedomenon/.  

Τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι θα υποβάλουν Φόρμα Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 4, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά προς 

το σκοπό της συμμετοχής στους στο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό θα τηρηθούν σε αρχείο 

από τη WIND για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του 

Προγράμματος και την απόδειξη της συμμετοχής του δικαιούχου σε αυτό, κατόπιν το σχετικό 

αρχείο θα διαγραφεί. Διευκρινίζεται ότι η WIND δύναται να διαβιβάσει τα στοιχεία 

επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων σε συνεργαζόμενα Κέντρα Τηλεφωνικών Πωλήσεων ή 

καταστήματα του δικτύου της προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για να τους 

καθοδηγήσουν αναφορικά με τη συμμετοχή τους.  

 

https://www.wind.gr/gr/wind/oroi/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/
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