Η Ψηφιακή Αλληλεγγύη σε 289.000 που πήραν κοινωνικό μέρισμα

Η Ψηφιακή Αλληλεγγύη ειναι ένα κουπόνι με το οποίο θα μπορούν να προμηθευτούν
υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο, ταμπλετ ή λαπτοπ θα δικαιούνται σε έναν μήνα οι
δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της
χώρας, σύμφωνα με το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα "Υπηρεσίες Ψηφιακής Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες
Αμιγούς Σύγκλισης", το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 15η Οκτωβρίου
2014 και να διαρκέσει έναν χρόνο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
80 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί μετά τις εξαγγελίες για διεύρυνση
των κριτηρίων επιλογής των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος. Βασικοί στόχοι του
έργου, όπως αναφέρεται το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, είναι η παροχή ίσων
ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους πολίτες, η
μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των
ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι οι οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, όπου
συμπεριλαμβάνονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Οι Δικαιούχοι πολίτες της δράσης,
μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε περίπου 289.000 πολίτες, αναφέρεται.

Οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα:
- Να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την
παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή )
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- να αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή
ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop

- να υποστηριχθούν και ενημερωθούν -προαιρετικά- σε βασικά στοιχεία χρήσης του
εξοπλισμού και του διαδικτύου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher, κοινώς το κουπόνι. Το
συνολικό κόστος του κουπονιού είναι το άθροισμα του κόστους και των τριών παροχών
(πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοπλισμός ΤΠΕ, υποστήριξη) καθεμιά από τις οποίες θα είναι
διακριτά προκοστολογημένη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία
δαπάνης στην άλλη, σημειώνεται.

Δικαιούχοι του κουπονιού είναι όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος.
Σε πρώτη φάση, θα καθοριστούν οι προδιαγραφές της δράσης. Έπειτα, θα γίνει η εγγραφή
των παρόχων και των συμβούλων υποστηριξης και η υποβολη πακέτων προσφορών. Όταν
θα έρθει η ώρα εφαρμογής του προγράμματος, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα ελέγχει εάν είναι
δικαιούχος με τους κωδικούς του TAXIS, μέσω ειδικής ιστοσελίδας. Εάν είναι, θα τυπώσει
τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail του ή στο
κινητό του. Έπειτα, θα αναζητήσει εγκεκριμένους παρόχους και θα αναζητήσει τα
αντίστοιχα πακέτα που τον ενδιαφέρουν και να τα προμηθευτεί με την χρήση του
κουπονιού και της ταυτότητάς του.

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές του προγράμματος είναι:

Για το ίντερνετ

. Πακέτο Mobile Broadband (μέχρι 10 Ευρώ το Μήνα)
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• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G στην περιοχή της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη

• Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη τουλάχιστον 5GB το μήνα σε όγκο δεδομένων

• Δωρεάν παροχή σε Δικαιούχο πολίτη του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile
Broadband (όπου απαιτείται)

• Δυνατότητα ενημέρωσης σε συνδρομητή για χρήση όγκου δεδομένων και ποσοστού της
κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων

• Μη δυνατότητα συνδυασμού του πακέτου Mobile Broadband με πακέτο κινητής
τηλεφωνίας

• Η συνδρομή της επιδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 12 μήνες και το αργότερο μέχρι
31/10/2015.

. Πακέτο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet (μέχρι 10 Ευρώ το Μήνα)

• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl.

• Παροχή σε Δικαιούχο πολίτη γρήγορου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.

• Η συνδρομή της επιδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι 12 μήνες και το αργότερο μέχρι
31/10/2015. Βασικός εξοπλισμός πρόσβασης στο διαδίκτυο . Tablet (μέχρι 230 Ευρώ)
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• Δυνατότητα υποστήριξης 3G & WiFi • Οθόνη >= 7.9"

• Διπύρηνος Επεξεργαστής

• Εσωτερική μνήμη >=16GB

• Μνήμη RAM >1024MB

• 2ετής Εγγύηση

• Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση .

Laptop/Notebook/Netbook (μέχρι 230 Ευρώ)

• Οθόνη >=11.6"

• Διπύρηνος Επεξεργαστής • Μνήμη RAM >=2048MB

• Σκληρός Δίσκος >=320GB ή 128GB για SSD

• Δυνατότητα υποστήριξης θυρών USB

• Δυνατότητα υποστήριξης WiFi
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• Ενσωματωμένο Λειτουργικό Σύστημα

• 2ετής Εγγύηση

• Η συσκευή να διαθέτει CE πιστοποίηση

Οι Δικαιούχοι πολίτες υποχρεούνται να διατηρήσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό της
Δράσης μέχρι τρία χρόνια από την προμήθειά του Φορέας της δράσης είναι η Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.
Α.Ε.), οι οποίοι θα κληθούν να υπογράψουν προγραμματική συμφωνία.

Πηγή: dikaiologitika.gr
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