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Η Δράςθ «Δεσ τθν Ψθφιακά 2.0» ανοίγει νζουσ ψθφιακοφσ ορίηοντεσ για 18.000
πρωτεφςαντεσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ για το ζτοσ 2009-2010

Σο Τπουργείο Παιδείασ μζςα από τη δράςη «Δεσ την ψηφιακά 2.0» παρζχει το δικαίωμα
απόκτθςθσ νζου φορθτοφ προςωπικοφ υπολογιςτι με μζγιςτθ επιδότθςθ 400 ευρϊ,
δωρεάν πρόςβαςθ ςε 100 GBytes “on-line” δικτυακοφ αποκθκευτικοφ χϊρου μζςω τθσ
υπθρεςίασ ΠΙΘΟΣ+, καθϊσ και πρόςβαςθ ςε νζα υπθρεςία θλεκτρονικισ διάκεςθσ
ανοιχτοφ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.
Δικαιοφχοι είναι το 25% των νεοειςαχθζντων φοιτητϊν κατά το ακαδημαϊκό ζτοσ 2009-10
ςε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ/ΣΕΙ, ςφμφωνα με τη βαθμολογία ειςαγωγήσ. Επιπλζον,
δικαιοφχοι είναι και όλοι οι φοιτητζσ που ειςάγονται ωσ «πάςχοντεσ από ςοβαρζσ
αςθζνειεσ» κατά τα ακαδημαϊκά ζτη 2008-09 και 2009-10. Πρόςβαςη ςτην υπηρεςία
ΠΙΘΟ+ θα ζχουν και όλοι οι φοιτητζσ που ςυμμετείχαν ςτο ζργο «Δεσ την Ψηφιακά» κατά
το ακ. ζτοσ 2008-09.
Ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ απόκτηςησ του φορητοφ υπολογιςτή, κάθε δικαιοφχοσ φοιτητήσ θα
επιχορηγηθεί με το 80% τησ αξίασ τοφ υπολογιςτή τησ επιλογήσ του, με μζγιςτη επιδότηςη
τα 400 ευρϊ. Ειδικά για τουσ «πάςχοντεσ από ςοβαρζσ αςθζνειεσ» η μζγιςτη επιδότηςη
ορίςτηκε ςτα 800 ευρϊ. Η προμήθεια των επιδοτοφμενων φορητϊν υπολογιςτϊν μπορεί να
γίνεται ςτο διάςτημα 21/12/2009 – 23/1/2010.

ε όλουσ τουσ δικαιοφχουσ θα αποςταλεί ειδική ενημερωτική επιςτολή, η οποία θα
περιλαμβάνει και ζναν «Προςωπικό Κωδικό» για την απόκτηςη όλων των παραπάνω
εκπαιδευτικϊν εργαλείων. Χρηςιμοποιϊντασ τον προςωπικό κωδικό, την ταυτότητά τουσ
και τη βεβαίωςη ςπουδϊν από τη Γραμματεία τησ χολήσ τουσ ή το «φοιτητικό πάςο», θα
ζχουν την δυνατότητα να προμηθευτοφν και το φορητό υπολογιςτή τήσ επιλογήσ τουσ από
οποιοδήποτε κατάςτημα πϊληςησ υπολογιςτϊν, καταβάλλοντασ μόνο το υπόλοιπο τησ
αξίασ του.
τη δράςη «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» μποροφν να ςυμμετάςχουν ελεφθερα όςεσ
προμηθεφτριεσ επιχειρήςεισ επιθυμοφν και μποροφν να διαθζτουν φορητοφσ υπολογιςτζσ
με τα παραπάνω χαρακτηριςτικά. Οι επιχειρήςεισ που θα ςυμμετάςχουν, θα ειςπράττουν
την επιχορήγηςη μετά την πϊληςη των υπολογιςτϊν ςτουσ φοιτητζσ και αφοφ υποβάλλουν
όλα τα απαραίτητα ςτοιχεία και δικαιολογητικά ςτην ΕΔΕΣ ΑΕ (Εθνικό Δίκτυο Ζρευνασ
Σεχνολογίασ), που ζχει αναλάβει την υλοποίηςη των διαδικαςιϊν τησ δράςησ.
Για την πληροφόρηςη των δικαιοφχων φοιτητϊν και ςπουδαςτϊν και των ενδιαφερόμενων
επιχειρήςεων, θα λειτουργήςει κατά τη διάρκεια τησ δράςησ ηλεκτρονική ςελίδα (website)
ςτη διεφθυνςη www.destinpsifiaka.gr καθϊσ και γραμμή τηλεφωνικήσ αρωγήσ χρηςτϊν,
ςτον αριθμό 801-11-85-100.

Η δράςη ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικοφσ πόρουσ, μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ε.Π. Ψηφιακή Σφγκλιςη».

