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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόκτηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από όλους τους
µαθητές της Α’ τάξης Γυµνασίου για το σχολικό έτος 2009-2010 (Α’ Φάση
της πράξης «Ψηφιακή Τάξη»)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Την υπ΄ αριθµ. 41637/∆ΙΟΕ 769 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση
Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής
Υπηρεσίας «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία
της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502Β/8-12-2000), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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3. Την µε αρ. πρωτ. 16421/340/5-4-04 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον διορισµό του Ειδικού
Γραµµατέα (αρ. ΦΕΚ 101Γ/06-04-2004).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/5-10-2006) για
τη µετονοµασία της Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας
σε Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού
5. Το

Ν.3614/2007

Παρεµβάσεων

για

«∆ιαχείριση,
την

Έλεγχος και

προγραµµατική

Εφαρµογή

περίοδο

Αναπτυξιακών

2007-2013»

(ΦΕΚ

267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό πρωτοκόλλου
14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) µε αριθµό 284/2009 της 7 Απριλίου 2009.
8. Την υπ΄αριθµ. Ε(2007) 5339/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης

στις περιφέρειες της Ελλάδας –

CCI2007GR161PO002.
9. Την ένταξη του έργου στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση µε τίτλο «Φορητός
Μαθητικός Υπολογιστής» στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Ειδικό Στόχο 2.1.
που

συγχρηµατοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό

Ταµείο

Περιφερειακής

Ανάπτυξης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο
10. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ64Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005.
12. Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε
θέµα «Ψηφιακή Τάξη»
13. Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε
θέµα «Α΄ Φάση της Πράξης Ψηφιακή Τάξη» (Α.Π. 78310/Γ2 / 2-7-2009)
14. Την ανάγκη αναβάθµισης της εκπαίδευσης και απόκτησης προηγµένων
γνώσεων και δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική κοινότητα σε ό,τι αφορά τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την ανάγκη ανάπτυξης
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της ευρυζωνικότητας αλλά και την ανάγκη µείωσης του ψηφιακού
χάσµατος ιδιαίτερα στην νέα γενιά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής» που
αποτελεί την α’ φάση της πράξης «Ψηφιακή Τάξη».

Άρθρο 1.
Αντικείµενο του Έργου
Το έργο «Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής» αφορά στην επιχορήγηση για τον
εφοδιασµό µε προσωπικούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές από το σύνολο
των µαθητών της Α’ τάξης Γυµνασίου του σχολικού έτους 2009 - 2010 καθώς και
από τους εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν να
υλοποιήσουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων µε τη χρήση Η/Υ. Η επιχορήγηση θα
δοθεί µε τη µορφή κουπονιού.

Στόχος του έργου είναι :
•

η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από τον εκσυγχρονισµό των
αναλυτικών προγραµµάτων και την πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,

•

η ενσωµάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
καθηµερινότητα των µαθητών και των εκπαιδευτικών στην τάξη, ως εργαλείο
της εκπαιδευτικής

διαδικασίας καθώς

και

στο

σπίτι,

ως συνέχεια της

µαθησιακής διαδικασίας
•

η εξοικίωση των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε τις νέες τεχνολογίες
καθώς και η αναβάθµιση των δεξιοτήτων τους στη χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και γενικότερα στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών,
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Άρθρο 2.
Φορέας Υλοποίησης έργου
Η υλοποίηση του έργου ανατίθεται στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.)
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες και τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 32 του
Ν. 3614/2007, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής» και ειδικότερα του Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής
µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Άρθρο 3.
∆ικαιούχοι - Ωφελούµενοι

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
A. Το σύνολο των εγγεγραµµένων µαθητών της Α’ τάξης Γυµνασίου των
ηµερήσιων σχολείων της επικράτειας
B. Το σύνολο των εγγεγραµµένων µαθητών της Α’ τάξης Γυµνασίου των
εσπερινών σχολείων της επικράτειας
Γ. Το σύνολο των εγγεγραµµένων µαθητών της Α’ τάξης Γυµνασίου των
ιδιωτικών σχολείων της επικράτειας
∆. Καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας να υλοποιήσουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων
µε τη χρήση Η/Υ

Άρθρο 4.
Προϋπολογισµός έργου και ποσό ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 67.000.000 Ευρώ ∆ηµόσια
∆απάνη.
Το ύψος της συνολικής επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο που ανήκει στις
κατηγορίες Α, Β, Γ και ∆, ανέρχεται στο 100% της συνολικής δαπάνης προµήθειας
φορητού µαθητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των
450 ευρώ.
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Άρθρο 5.
Τρόπος άντλησης στοιχείων
Τα στοιχεία των δικαιούχων θα αντληθούν απευθείας από τα Γυµνάσια κατά τη
δήλωση της κηδεµονίας για τους εγγεγραµµένους µαθητές της Α’ Γυµνασίου. Για
αυτή τη διαδικασία, η ευθύνη συγκέντρωσης των στοιχείων θα ανατεθεί είτε στο
διευθυντή του κάθε Γυµνασίου είτε σε κάποιον ειδικά αρµόδιο.
Οι διευθυντές του κάθε γυµνασίου ή οι αρµόδιοι στους οποίους έχει ανατεθεί η εν
λόγω διαδικασία θα σηµειώνουν σε λίστα τα στοιχεία των µαθητών και των
κηδεµόνων τους τα οποία θα αποστέλλουν µε ευθύνη τους για την ορθή
συµπλήρωση,

µέσω

των

Υπουργείο Παιδείας και

γραφείων

της

∆ευτεροβάθµιας

Θρησκευµάτων καθώς και

Εκπαίδευσης

στο

στην εταιρία Ψηφιακές

Ενισχύσεις Α.Ε. που αποτελεί δικαιούχο του έργου.
Η αποστολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται και σε ηλεκτρονική µορφή.

Άρθρο 6.
Προδιαγραφές του φορητού µαθητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Οι προδιαγραφές του φορητού µαθητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι
τεχνολογικά ουδέτερες και θα είναι ανοικτές σε όλες τις προµηθεύτριες εταιρίες
εξασφαλίζοντας ισότιµους όρους συµµετοχής τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου οι προδιαγραφές του φορητού µαθητικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι διαθέσιµες µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της
εταιρείας ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. (www.digitalaid.gr).
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Άρθρο 7.
Ενέργειες που θα αναληφθούν από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Η ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. θα προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες
προκειµένου:
•

Να

εξασφαλιστεί

γονείς/κηδεµόνες,

η

ενηµέρωση

καθηγητές

όλων

και

των

εµπλεκοµένων

επιχειρήσεις),

για

τη

(µαθητές,
δυνατότητα

συµµετοχής τους στη δράση.
•

Να αποκτηθεί ο φορητός µαθητικός ηλεκτρονικός υπολογιστής από το
σύνολο των δικαιούχων

•

Οι επιχειρήσεις – προµηθευτές να εισπράξουν την επιχορήγηση µετά την
παραλαβή των υπολογιστών από τους δικαιούχους και µε την υποβολή των
απαιτούµενων δικαιολογητικών

•

Να γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες δηµοσιότητας και ενηµέρωσης που
απαιτούν και προβλέπουν οι κανονισµοί της Ε.Ε.

Άρθρο 8.
Τρόπος Υλοποίησης του έργου

Η προµήθεια του µαθητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα πραγµατοποιηθεί µε
κουπόνι µοναδικού σειριακού αριθµού, το οποίο θα συνοδεύεται από επιστολή που
θα ενηµερώνει τους µαθητές και τους γονείς για το δικαίωµα απόκτησης φορητού
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο δικαιούχος του έργου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.
θα αποστείλει επαρκή αριθµό κουπονιών µέσω των Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας.
Τα κουπόνια αυτά θα παρέχονται στους γονείς/κηδεµόνες των µαθητών Α’
Γυµνασίου που θα προσέρχονται στο σχολείο κατά τη δήλωση κηδεµονίας.

Η ταυτοποίηση των γονέων/ κηδεµόνων θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε
την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναµου επίσηµου
εγγράφου ταυτοποίησης.
Οι διευθυντές του κάθε γυµνασίου ή οι αρµόδιοι στους οποίους έχει ανατεθεί η
διανοµή των κουπονιών, σηµειώνουν σε ηλεκτρονική λίστα τα στοιχεία του
δικαιούχου µαθητή και του γονέα / κηδεµόνα για κάθε κουπόνι που παραδίδουν.
Τα παραπάνω στοιχεία θα καταχωρούνται, µε ευθύνη του διευθυντή του κάθε
γυµνασίου ή του αρµόδιου για αυτή τη διαδικασία είτε στην ηλεκτρονική εφαρµογή
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που θα δηµιουργηθεί από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. είτε σε ειδικό ηλεκτρονικό
αρχείο.
Αναλυτικά στοιχεία θα περιγραφούν σε εγκύκλιο που θα σταλεί σε όλα τα
Γυµνάσια της χώρας µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Τα κουπόνια που θα παραδοθούν θα ενεργοποιηθούν από την εταιρία Ψηφιακές
Ενισχύσεις Α.Ε.. Μόνο µετά την ενεργοποίηση των κουπονιών θα υπάρχει η
δυνατότητα σε κάθε γονέα / κηδεµόνα να µπορεί να προµηθευτεί τον µαθητικό
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή από το κατάστηµα που θα επιθυµεί.

Αναλυτικότερα, η υλοποίηση του έργου από την ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε., θα
πραγµατοποιηθεί µε την εκτέλεση των ακόλουθων σταδίων:
1) Στάδιο 1: Προετοιµασία - Προπαρασκευή
a. Ανάπτυξη και υποστήριξη κατάλληλης πληροφοριακής υποδοµής
b. Παροχή Υπηρεσίας Αρωγής εµπλεκοµένων
c. Ενηµέρωση δικαιούχων
2) Στάδιο

2:

Απόκτηση

των

φορητών

µαθητικών

ηλεκτρονικών

υπολογιστών από τους δικαιούχους (µαθητές και καθηγητές)
3) Στάδιο 3: Καταβολή επιχορήγησης στους προµηθευτές

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πραγµατοποιηθούν και οι
απαιτούµενες Ενέργειες δηµοσιότητας και Ενηµέρωσης

1. Στάδιο 1: Προετοιµασία - Προπαρασκευή
Οι ενέργειες προετοιµασίας – προπαρασκευής που θα λάβουν χώρα είναι οι
ακόλουθες:

•

Ανάπτυξη και υποστήριξη κατάλληλης πληροφοριακής υποδοµής

Για την υποστήριξη του συνόλου των ενεργειών του έργου θα αναπτυχθεί και
υποστηριχτεί από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. η κατάλληλη πληροφοριακή
υποδοµή. Θα υπάρξει διαδικτυακή πύλη στην οποία θα υπάρχει όλη η απαιτούµενη
επικαιροποιηµένη πληροφορία για την ενηµέρωση και πληροφόρηση του συνόλου
των εµπλεκόµενων (µαθητές, γονείς/κηδεµόνες, καθηγητές και επιχειρήσεις). Θα
υπάρξει εφαρµογή στην οποία θα καταχωρηθεί το σύνολο των δικαιούχων. Τέλος
θα αναπτυχθεί και υποστηριχθεί εφαρµογή µε την οποία οι επιχειρήσεις προµηθευτές της δράσης θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται, να δηλώνουν
τα στοιχεία κάθε φορητού υπολογιστή που θα προµηθεύουν τους δικαιούχους, και
να βλέπουν στατιστικά στοιχεία για τις πωλήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει.
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•

Παροχή υπηρεσίας αρωγής εµπλεκοµένων

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα υπάρχει υπηρεσία αρωγής εµπλεκοµένων. Η
Υπηρεσία

Αρωγής

ενδιαφερόµενους

αποσκοπεί
µαθητές,

στο

να

υποστηρίζει,

γονείς/κηδεµόνες,

να

πληροφορεί

καθηγητές

αλλά

και

τους
τις

προµηθεύτριες εταιρείες σχετικά µε το έργου καθώς και να επιλύει τυχόν
προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν.
Η υπηρεσία αρωγής θα είναι προσβάσιµη είτε µέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης
είτε ηλεκτρονικά (µέσω του ∆ιαδικτύου).

•

Ενηµέρωση δικαιούχων

Η ενηµέρωση των δικαιούχων του φορητού µαθητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή
θα πραγµατοποιηθεί κατά τη δήλωση κηδεµονίας από τους γονείς / κηδεµόνες
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 104/1979 και ειδικότερα στο άρθρο 8. Για τις
περιπτώσεις όπου µέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει γίνει η δήλωση
της κηδεµονίας, η ενηµέρωση των δικαιούχων θα πραγµατοποιείται από τους
διευθυντές των γυµνασίων ή τους ειδικά ορισµένους αρµόδιους, οι οποίοι θα
µοιράζουν την πρώτη ηµέρα της σχολικής χρονιάς επιστολή ενηµέρωσης –
ειδοποίησης.

2. Στάδιο

2:

Απόκτηση

των

φορητών

µαθητικών

ηλεκτρονικών

υπολογιστών από τους δικαιούχους (µαθητές και καθηγητές)
Για την απόκτηση των φορητών µαθητικών ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους
δικαιούχους θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
Ο προµηθευτής από ειδική εφαρµογή θα καταχωρεί στοιχεία που αφορούν στην
επιχείρηση του (ενδεικτικά αναφέρεται ΑΦΜ και κωδικός χρήσης) και θα εισέρχεται
σε αυτή. Στη συνέχεια ο προµηθευτής θα εισάγει τον κωδικό του κουπονιού που
θα του επιδεικνύει ο γονέας/ κηδεµόνας και θα γίνεται η ταυτοποίηση µε βάση τα
στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης (αστυνοµική ταυτότητα, δελτίο παραµονής
κλπ). Τέλος ο

προµηθευτής θα εισάγει στην εφαρµογή

τα στοιχεία του

αγοραζόµενου φορητού Η/Υ (ενδεικτικά αναφέρεται κατασκευαστής, µοντέλο,
σειριακός αριθµός). Η γνησιότητα του κωδικού κουπονιού θα συνεπάγεται την
παραγωγή ηλεκτρονικού εγγράφου - «∆ελτίου Παραγγελίας» µε τα στοιχεία
του προµηθευτή, του δικαιούχου, του γονεά/κηδεµόνα και του αγοραζόµενου
φορητού Η/Υ.

Με το «∆ελτίο Παραγγελίας» ο δικαιούχος µαθητής µέσω του γονέα /κηδεµόνα θα
εξουσιοδοτεί τον προµηθευτή να εισπράξει αντ΄ αυτού την επιχορήγηση που
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δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου
έργου. Επιπλέον θα δηλώνει ο γονέας / κηδεµόνας ή ο δικαιούχος ότι:
•

∆εν θα µεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή για διάρκεια πέντε
(5) χρόνων.

•

∆εν έχει λάβει καµία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού µαθητικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χρεώνεται από το κεντρικό σύστηµα ο
προσωπικός κωδικός του δικαιούχου και εκτυπώνεται το «∆ελτίο Παραγγελίας»
που έχει όλα τα στοιχεία της αγοράς του Η/Υ. Κάθε γονέας / κηδεµόνας υπογράφει
το έντυπο «∆ελτίο Παραγγελίας».
Κατόπιν παραλαµβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου
θα αναγράφεται η συνολική τιµή της αξίας του φορητού υπολογιστή.
•

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά

Ο δικαιούχος προκειµένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα
πρέπει να δηλώσει στον προµηθευτή, που θα έχει επιλέξει, τον «Προσωπικό
Κωδικό» του και να προσκοµίσει σε αυτόν, τα εξής δικαιολογητικά:
•

Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης γονέα / κηδεµόνα ή του
καθηγητή.

•

Επιστολή Κουπόνι ή Αντίγραφο Κουπονιού µε υπογραφή του κηδεµόνα και
σφραγίδα Καταστήµατος (σε περίπτωση απώλειας της επιστολής του
κουπονιού).

•

Σε περίπτωση απώλειας του κουπονιού, βεβαίωση εγγραφής στο γυµνάσιο
που να αποδεικνύει τη δυνατότητα συµµετοχής του στη δράση.

3. Στάδιο 3: Καταβολή επιχορήγησης στους προµηθευτές
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προµήθειας του φορητού µαθητικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο Προµηθευτής, προκειµένου να εισπράξει τα ποσά
επιχορήγησης από τους φορητούς υπολογιστές που διέθεσε το κατάστηµα του, θα
συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα, σε δύο χωριστούς
φακέλους:
1.

Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης γονέα / κηδεµόνα ή του
καθηγητή σφραγισµένο & υπογεγραµµένο από τον προµηθευτή.

9

2.

Επιστολή Κουπόνι ή Αντίγραφο Κουπονιού µε υπογραφή του κηδεµόνα και
σφραγίδα Καταστήµατος (σε περίπτωση απώλειας της επιστολής του
κουπονιού).

3.

Βεβαίωση εγγραφής στο γυµνάσιο που να αποδεικνύει τη δυνατότητα
συµµετοχής του στη δράση, σε περίπτωση απώλειας του κουπονιού.

4.

Απλό

Φωτοαντίγραφο

του

Παραστατικού

Πώλησης,

σφραγισµένο

&

υπογεγραµµένο από τον προµηθευτή.
5.

Υπογεγραµµένο «∆ελτίο Παραγγελίας» του δικαιούχου

που εκτυπώθηκε

µετά το πέρας της παραγγελίας και αφού συµπληρώθηκαν όλα τα βήµατα
της εφαρµογής.
6.

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα για δαπάνες αξίας άνω των
€20.000 εκτός ΦΠΑ (οι οποίες να ισχύουν τουλάχιστον για δύο µήνες µετά
την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών –παραστατικών προς την
Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ).

7.

Συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων φορητών υπολογιστών, για τους
οποίους ζητά την πληρωµή του από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.

Η Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε αποδίδει (εντός ευλόγου χρόνου) την αναλογούσα
επιχορήγηση
υποβληθέντων
πληροφοριακό

σε

κάθε

συµµετέχουσα

δικαιολογητικών
σύστηµα

και

την

και

επιχείρηση,

µετά

από

διασταύρωση

των

στοιχείων

έκδοση

από

πλευράς

του

έλεγχο
µε

των
το

εισπράττοντος

προµηθευτή ισόποσης απόδειξης είσπραξης.
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4. Ενέργειες δηµοσιότητας και Ενηµέρωσης
Ο ∆ικαιούχος του έργου (Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.), οφείλει να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότητας σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο το
οποίο

διέπει

τη

υλοποίηση

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ψηφιακή

Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΆΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Κοινοποίηση:
-

Γρ. Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών, κ.Ι Παπαθανασίου

-

Γρ. Υπ. Εθν. Παιδείας & Θρησκευµάτων, κ.Αρ. Σπηλιωτόπουλο

-

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το
ΕΚΤ, της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων,

Εσωτερική διανοµή:
-

Γρ. Ειδικού Γραµµατέα Ψηφιακού Σχεδιασµού

-

Γρ. Προϊσταµένου ΕΥ∆ ΕΠ «ΨΣ»

-

Γρ. ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
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