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Πρόλογος 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο εργασίας, 
διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής, και µεταλλάσσουν τις βάσεις του 
οικονοµικού ανταγωνισµού. ∆ηµιουργούν διεθνώς µια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας, 
µε νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευηµερία και την ποιότητα 
ζωής. 

Η ισότιµη συµµετοχή της Ελλάδας σε αυτή την Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί 
κύρια κυβερνητική επιλογή. Σε µια στιγµή όπου άλλες χώρες κινούνται µε ταχύτατους 
ρυθµούς, η έλλειψη συνολικής στρατηγικής και η καθυστέρηση στην υλοποίησή της θα 
µας καταδικάσει στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού και παγκόσµιου γίγνεσθαι.   

Το κείµενο αυτό είναι το σχέδιο της κυβερνητικής πρότασης για την ανάπτυξη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια. Στηριζόµενο στο έργο 
που έχει επιτελεσθεί µέχρι σήµερα, παρουσιάζει µία ολοκληρωµένη στρατηγική, 
καθορίζει προτεραιότητες και συγκεκριµένους στόχους για το µέλλον, καθώς επίσης 
και µέσα, πρωτοβουλίες και µηχανισµούς για την επίτευξή τους. Ετοιµάστηκε µε 
εντολή του Πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη και παρουσιάστηκε στην αρχική του µορφή στο 
Υπουργικό Συµβούλιο το 1999. Στη σηµερινή του µορφή έχει επικαιροποιηθεί 
λαµβάνοντας υπόψη εξελίξεις και δράσεις κατά τη διάρκεια του 2000 και 2001. 

Στο κείµενο παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες και οι επιµέρους δράσεις και στόχοι σε 
όλους τους τοµείς που συνδιαµορφώνουν τις νέες συνθήκες: στη δηµόσια διοίκηση, 
στην παιδεία, στην οικονοµία και στην απασχόληση, στην υγεία και στην πρόνοια, στο 
περιβάλλον, στις µεταφορές, στον πολιτισµό, στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στην 
τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, και στην περιφερειακή ανάπτυξη.   

Παράλληλα, το κείµενο στοχεύει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται στην πορεία προς την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Η πρόκληση της Κοινωνίας της Πληροφορίας αφορά 
όλους µας, και η µορφή που θα πάρει στο µέλλον εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
ενεργό συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

Πρόθεσή µας είναι το κείµενο αυτό να προκαλέσει ένα δηµόσιο διάλογο σχετικά µε την 
πορεία της Ελλάδας προς την Κοινωνία της Πληροφορίας και να αποτελέσει σηµείο 
αναφοράς και βάση για τις µελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες από τον δηµόσιο και 
τον ιδιωτικό τοµέα στα επόµενα χρόνια.  

Βασικός µοχλός υλοποίησης των δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην 
Ελλάδα αποτελεί το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, το κείµενο «Η 
Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: Στρατηγική και ∆ράσεις» αποτελεί τη βάση 
για την πρόταση που αφορά στην Κοινωνία της Πληροφορίας στο Σχέδιο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» του 3ου ΚΠΣ το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Απρίλιο του 2000.  
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Σύνοψη 
Η πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα 

Νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευηµερία και την 
ποιότητα ζωής. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν τον τρόπο 
εργασίας, διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής, και µεταλλάσσουν τις βάσεις 
του οικονοµικού ανταγωνισµού. Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό του 
κράτους και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηµιουργούν νέους τρόπους 
εργασίας, νέες δεξιότητες, και την ανάγκη συνεχούς µάθησης και µεταβολής του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Παράλληλα επιτρέπουν τη βελτίωση των υπηρεσιών στην 
υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον, και συµβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και της ελληνικής γλώσσας. Μέληµα της πολιτείας είναι η Κοινωνία της 
Πληροφορίας που διαµορφώνεται να είναι µια κοινωνία για όλους, χωρίς διακρίσεις σε 
πληροφοριακά έχοντες και µη-έχοντες όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα του πολίτη 
καθώς και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 

Η συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας στηρίζεται σε µερικές 
βασικές αρχές: ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους, δηµιουργία περιβάλλοντος για 
την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την άνθηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, 
διαφύλαξη ατοµικών ελευθεριών και λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών. Με βάση 
αυτές τις αρχές, οριοθετούνται οι παρακάτω στόχοι, για την υλοποίηση των οποίων 
χρειάζεται συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε µία κοινωνία των πολιτών 
που συµµετέχει στη διαµόρφωση του χαρακτήρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας: 

! Βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (εκσυγχρονισµός 
της λειτουργίας του κράτους, µεγαλύτερη διαφάνεια). 

! Καλύτερη ποιότητα ζωής (εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
στην υγεία και την πρόνοια, το περιβάλλον και τις µεταφορές). 

! Εκπαιδευτικό σύστηµα και έρευνα προσαρµοσµένα στην ψηφιακή εποχή 
(εκπαίδευση µε νέες τεχνολογίες, δικτύωση σχολείων και Πανεπιστηµίων). 

! ∆υναµική οικονοµική ανάπτυξη (δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, ανάδυση νέων 
κλάδων, αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας). 

! Αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση και προσαρµογή των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
ανάπτυξη νέων µορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία). 

! Ανάδειξη του ελληνικού πολιτισµού µε νέα µέσα (τεκµηρίωση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, προστασία της ελληνικής γλώσσας, επαφή µε την οµογένεια). 

! Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα µέσα µαζικής επικοινωνίας (κατάλληλο 
κανονιστικό πλαίσιο, διασφάλιση πολυφωνίας και ελεύθερης έκφρασης). 

! Ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο (αποκέντρωση, 
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 

! Ανάπτυξη της εθνικής υποδοµής επικοινωνιών (πρωτοβουλίες αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, καθολική υπηρεσία). 

! Προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, διαφύλαξη συνθηκών 
ανταγωνισµού, δηµοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή. 
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Ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση 
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για την δηµιουργία σύγχρονου 
δηµοκρατικού κράτους, µε τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, και τη 
βελτίωση των σχέσεων κράτους και πολίτη. Για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον 
πολίτη και τις επιχειρήσεις ήδη λειτουργούν ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης 
εφαρµογές και υπηρεσίες των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.. Η 
περαιτέρω ανάπτυξή τους στοχεύει στη δηµιουργία περιβάλλοντος διαδικτύωσης στη 
δηµόσια διοίκηση, στην µετατροπή υπάρχουσας πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή, στη 
δηµιουργία και συντήρηση βάσεων δεδοµένων, στην υποστήριξη της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, στην παροχή πληροφοριών και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µε 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. . 

Κοινωνία της Πληροφορίας, κοινωνία της γνώσης  
H Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρώτα απ� όλα µία κοινωνία της γνώσης, κι� αυτό 
καθιστά αναγκαία τη µεταβολή του εκπαιδευτικού συστήµατος. Για τη δηµιουργία µιας 
παιδείας προσαρµοσµένης στις ανάγκες του 21ου αιώνα, η πολιτεία προωθεί την 
εξοικείωση των µαθητών µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα πολυµέσα σε όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στηρίζοντας συγχρόνως την επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Με την ενεργοποίηση και της τοπικής κοινωνίας, δηµιουργούνται 
εργαστήρια πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, δικτυώνονται τα σχολεία µε τον 
παγκόσµιο ιστό του Internet, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η παραγωγή ψηφιακού 
υλικού εκπαιδευτικών πολυµέσων. Τέλος, για τη συµµετοχή της ερευνητικής 
κοινότητας στην παγκόσµια αναζήτηση και διάδοση πηγών γνώσης, επεκτείνεται η 
υποδοµή διασύνδεσης πανεπιστηµίων και ερευνητικών ινστιτούτων.  

Η τεχνολογία, µοχλός για την ανάπτυξη, εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα 
Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ο οικονοµικός ανταγωνισµός είναι βασισµένος στην 
τεχνολογία. Για την ενίσχυση της οικονοµικής µηχανής µε την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, υλοποιούνται παρεµβάσεις στις αγορές προϊόντων, εργασίας και 
κεφαλαίου, σχεδιάζονται πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση της βιοµηχανίας 
πληροφορικής, ενώ θεσµοθετείται υποστήριξη σε θέµατα τεχνογνωσίας στις νέες 
τεχνολογίες για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, η πολιτεία δηµιουργεί το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο, µε την 
προσαρµογή της εµπορικής νοµοθεσίας, την υιοθέτηση ηλεκτρονικών πληρωµών, και 
µέτρων που δηµιουργούν συνθήκες εµπιστοσύνης και προστασίας του καταναλωτή. 
Παράλληλα στηρίζεται η εισαγωγή πρωτοποριακών εφαρµογών ηλεκτρονικού 
εµπορίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και η δηµιουργία ηλεκτρονικών κέντρων εµπορίου. 
Τέλος, για την αξιοποίηση της βιοµηχανικής καινοτοµίας, δίνονται κίνητρα σε 
επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς για συνεργασία σε κοινά προγράµµατα.  

Νέες θέσεις εργασίας, νέες δεξιότητες, νέες µορφές εργασίας 
Η Κοινωνία της Πληροφορίας δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, απαιτεί νέες 
δεξιότητες, και νέες ευέλικτες µορφές εργασίας.  Με αυτό το στόχο η πολιτεία σχεδιάζει 
και υλοποιεί ρυθµιστικές και επενδυτικές παρεµβάσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας σε αναδυόµενους τοµείς και επαγγέλµατα σε ζήτηση. Μεριµνά επίσης µε 
προγράµµατα επανειδίκευσης, κίνητρα για αναζωογόνηση περιοχών και κλάδων σε 
ύφεση για την αντιµετώπιση της µείωσης της απασχόλησης σε συγκεκριµένους τοµείς 
και επαγγέλµατα. Για την καλύτερη προετοιµασία των νέων έτσι ώστε να παραµένουν 
ανταγωνιστικοί στο εργασιακό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
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υλοποιούνται προγράµµατα σπουδών και δια βίου κατάρτισης. Παρεµβάσεις 
σχεδιάζονται και για την προώθηση νέων µορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία: 
διάχυση βέλτιστων πρακτικών, προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου, προώθηση 
πιλοτικών έργων στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα, ανάπτυξη τηλε-κέντρων σε 
αποµακρυσµένες περιοχές. Επίσης ειδική µέριµνα δίνεται στην προσαρµογή, στις νέες 
απαιτήσεις που δηµιουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, των ευπαθών οµάδων του 
πληθυσµού και των ατόµων που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό. 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής: υγεία και πρόνοια, περιβάλλον, µεταφορές  
Στην υγεία και στην πρόνοια στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
µε τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων στα 
νοσοκοµεία, τη διασύνδεση µε την εθνική επικοινωνιακή υποδοµή, την εκπαίδευση 
υγειονοµικού προσωπικού στις νέες τεχνολογίες, και την παροχή κινήτρων για 
εφαρµογές τηλεϊατρικής. Παράλληλα προωθείται ο ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος 
ασθενούς, σε ένα περιβάλλον όπου διασφαλίζονται η ασφάλεια, η εµπιστευτικότητα, 
και η αξιοπιστία τηλεϊατρικών υπηρεσιών. Στο περιβάλλον, ενθαρρύνεται η παραγωγή 
αγαθών µε λιγότερα υλικά, ενώ υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν στη χρήση 
τηλεµατικών υπηρεσιών για την τεκµηρίωση και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες στις µεταφορές στοχεύουν στη δηµιουργία «ευφυών 
µεταφορών» µε τη χρήση πληροφοριακών υποδοµών και εφαρµογών τηλεµατικής για 
τη βελτίωση της διαχείρισης και της εξυπηρέτησης στις χερσαίες, θαλάσσιες και 
εναέριες µεταφορές.  

Προστασία και προβολή του  ελληνικού πολιτισµού  
Οι δράσεις για τον πολιτισµό είναι πολύ σηµαντικές στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, ενόψει και των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Οι άξονες της πολιτικής 
αφορούν την αξιοποίηση της πληροφορικής, της τηλεµατικής και των πολυµέσων για 
την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς (τεκµηρίωση µνηµείων, εγγράφων), την 
προβολή και οικονοµική αξιοποίηση του ελληνικού πολιτιστικού περιεχοµένου, τη 
στήριξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και την ενθάρρυνση χρήσης νέων τρόπων 
έκφρασης, την ενίσχυση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στο νέο περιβάλλον 
παγκοσµιοποίησης, καθώς και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για ουσιαστική επαφή 
µε την οµογένεια (πληροφόρηση, διδασκαλία της γλώσσας, κοινές πρωτοβουλίες) και 
τη διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή.   

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
Ο τρόπος και η ίδια η έννοια της ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας αλλάζουν ριζικά µε 
την ανάπτυξη της ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης, τον πολλαπλασιασµό των 
καναλιών και τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας, το Ιnternet, τις ηλεκτρονικές 
εφηµερίδες, την ανταλλαγή πληροφοριών στο δίκτυο και την ανοιχτή πρόσβαση. Η 
πολιτεία δηµιουργεί ρυθµιστικό πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει τις επιχειρηµατικές 
δράσεις σε περιβάλλον υγιούς ανταγωνισµού, ενώ παράλληλα διαφυλάσσει την 
πολυφωνία και την ελεύθερη έκφραση, και διασφαλίζει τα δικαιώµατα των πολιτών. 
Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώνονται οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την 
ανάπτυξη συνδροµητικών υπηρεσιών και ενδυναµώνεται ο ρόλος και η λειτουργία 
ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών.   
 

Ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο 
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Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας συνιστούν πρόκληση αξιοποίησης των 
ευκαιριών της νέας τεχνολογίας για µία ισόρροπη ανάπτυξη. Με προϋπόθεση την 
καθολική υπηρεσία τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτική κάλυψη, άξονες δράσης 
είναι η ενίσχυση της υποδοµής επικοινωνιών, η προώθηση νέων τηλε-υπηρεσιών 
(εργασίας, ιατρικής, εκπαίδευσης, συναλλαγών), η ενίσχυση τοπικών εταιριών 
(πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευσης), η επιτόπια εξυπηρέτηση πολιτών 
(ηλεκτρονικά κέντρα µοναδικής εξυπηρέτησης), η ενθάρρυνση της χρήσης τραπεζών 
πληροφοριών, και η τοπική εφαρµογή κεντρικά σχεδιασµένων πρωτοβουλιών (π.χ. 
δασολόγιο, κτηµατολόγιο, περιουσιολόγιο). Η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει µε την 
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και µε προσήλωση στις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Ανάπτυξη της εθνικής τηλεπικοινωνιακής υποδοµής  
Η εθνική τηλεπικοινωνιακή υποδοµή αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και η ανάπτυξή της θα καταστήσει δυνατή τη γρήγορη, φιλική και µε 
χαµηλό κόστος αποθήκευση, διακίνηση και επεξεργασία της ψηφιοποιηµένης 
πληροφορίας. Για την ευρεία παροχή προηγµένων τηλεπικοινωνιακών και οπτικό-
ακουστικών υπηρεσιών από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα σε εύλογο κόστος, 
καθοριστικό ρόλο θα διαδραµατίσουν τα επενδυτικά προγράµµατα των εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, και η προσαρµογή του ρυθµιστικού 
πλαισίου στο περιβάλλον της τεχνολογικής σύγκλισης. Για τη δηµιουργία αυτού του 
πλαισίου, η πολιτεία λαµβάνει πρωτοβουλίες για την κοστολόγηση, τη χρηµατοδότηση 
και την εφαρµογή της καθολικής υπηρεσίας, καθώς και για τη διατύπωση κανόνων 
ανταγωνισµού (ως προς τη διασύνδεση, αριθµοδότηση, αδειοδότηση και διαχείριση 
φάσµατος) και τον έλεγχο εφαρµογής τους στις απελευθερωµένες τηλεπικοινωνίες. 

Προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, δηµοκρατικός έλεγχος  
Η µεταλλαγή που επιφέρει η τεχνολογία θέτει σε δοκιµασία την επάρκεια του 
ισχύοντος δικαίου και απαιτεί τον αναπροσανατολισµό του από τους θεσµούς της 
βιοµηχανικής κοινωνίας σε αυτούς της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι νοµοθετικές και 
ρυθµιστικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ή βρίσκονται σε επεξεργασία 
καλύπτουν ευρύ φάσµα: την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών (πρόσβαση 
στην πληροφόρηση, στις πληροφορίες του δηµοσίου τοµέα, προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα), την προστασία δικαιωµάτων των καταναλωτών, ζητήµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (συγγραφικά δικαιώµατα, ψηφιακή αξιοποίηση των έργων), 
νοµικά θέµατα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (εγκυρότητα συναλλαγών, αναγνώριση 
ψηφιακής υπογραφής, πλαίσιο κρυπτογράφησης), εργασιακή και ασφαλιστική 
νοµοθεσία για την τηλε-εργασία, όπως και ποινικά ζητήµατα (εγκληµατικότητα στον 
κυβερνοχώρο, αθέµιτο περιεχόµενο στο Ιnternet, προστασία ανηλίκων).  

Από τον στόχο στο αποτέλεσµα: Πώς θα εφαρµοστεί το σχέδιο δράσης  
Για την υλοποίηση των επιµέρους δράσεων, προβλέπονται παρεµβάσεις σε πολλά 
επίπεδα: οργανωτικές, ρυθµιστικές, και παρεµβάσεις για επιτελικό σχεδιασµό και 
παρακολούθηση. ∆εδοµένου ότι µεσοπρόθεσµα η χρηµατοδότηση δράσεων 
προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, θα είναι 
καθοριστική η δηµιουργία του κατάλληλου µηχανισµού σχεδίασης και υλοποίησης. 
Τέλος για τη βελτίωση της γνωστικής βάσης για τη λήψη αποφάσεων προβλέπεται η 
δηµιουργία Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.  



Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 9

1 Η πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας 

1.1. Τι είναι η Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας είναι πια κοµµάτι της 
καθηµερινότητας. Τις χρησιµοποιούµε 
κάθε φορά που καλούµε κάποιον από 
ένα κινητό τηλέφωνο ή πληρώνουµε µε 
µία πιστωτική κάρτα, όταν στο ταµείο του 
σουπερµάρκετ «σαρώνονται» οι κωδικοί 
των προϊόντων που αγοράσαµε, ή όταν 
χρησιµοποιούµε ένα από τα χιλιάδες 
προϊόντα και υπηρεσίες που 
ενσωµατώνουν ή βασίζονται στις νέες 
τεχνολογίες. Με περισσότερo ή λιγότερο 
ορατό τρόπο, οι τεχνολογίες αυτές 
αλλάζουν το πως ζούµε, δουλεύουµε, 
διασκεδάζουµε, µαθαίνουµε και 
συναναστρεφόµαστε.  

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ραγδαία 
εξέλιξη αυτών των νέων τεχνολογιών, η 
ευρεία τους διάχυση σε όλη την 
οικονοµία και η ενσωµάτωσή τους σε 
όλες σχεδόν τις διαστάσεις της 
καθηµερινής ζωής χτίζουν µία παγκόσµια 
Κοινωνία της Πληροφορίας µε νέα 
δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την 
ευηµερία και την ποιότητα ζωής των 
Ελλήνων.  Μέληµα της πολιτείας είναι η 
νέα αυτή κοινωνία που διαµορφώνεται να 
είναι µια κοινωνία για όλους.    

Kοινωνία διαφάνειας και δηµοκρατίας. 
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σηµαντικό 
εργαλείο για την δηµιουργία σύγχρονου 
δηµοκρατικού κράτους, µε τον 
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, 
τη βελτίωση των σχέσεων κράτους και 
πολίτη, και την ενδυνάµωση των 
δηµοκρατικών θεσµών. Η ψηφιοποίηση 
και καλύτερη οργάνωση του τεράστιου 
όγκου πληροφοριών που κατέχει η 
κεντρική, περιφερειακή και τοπική 
διοίκηση δίνουν τη δυνατότητα για πιο 
αποτελεσµατική και ορθολογική διοίκηση, 

περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες 
προς τον πολίτη, αλλά και µεγαλύτερη 
διαφάνεια και δηµοκρατική συµµετοχή 
των πολιτών στα κοινά. 

Kοινωνία ανάπτυξης. Στην ψηφιακή 
εποχή, ο οικονοµικός ανταγωνισµός είναι 
βασισµένος στην τεχνολογία και τη 
γνώση. Με τη διάδοση των νέων 
τεχνολογιών και την παγκοσµιοποίηση, οι 
βιοµηχανικές οικονοµίες 
µεταµορφώνονται σε οικονοµίες που 
στηρίζονται ευθέως στην παραγωγή, 
διανοµή και χρήση της γνώσης και της 
πληροφορίας, µε νέες µεθόδους 
παραγωγής και τύπους κατανάλωσης. Η 
µορφή των νέων τεχνολογιών δίνει νέες 
δυνατότητες και ευκαιρίες ισότιµης 
συµµετοχής στην παγκόσµια αγορά σε 
µικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα.   

Kοινωνία εκπαίδευσης και 
απασχόλησης. Οι νέες τεχνολογίες 
αλλάζουν τις δοµές της εργασίας, 
δηµιουργώντας απαιτήσεις για νέες 
δεξιότητες, και νέους τρόπους εργασίας 
όπως η τηλε-εργασία. Η σώρευση και 
αποδοτική κατανοµή της γνώσης 
αναγνωρίζονται πλέον ως ο κύριος 
µοχλός αύξησης της παραγωγικότητας 
και του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. 
Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται, 
η προσαρµοστικότητα στην αλλαγή και οι 
ευέλικτες δοµές στην απασχόληση είναι 
πρωταρχικής σηµασίας για οικονοµική 
απόδοση και ανταγωνιστικότητα. 
Ταυτόχρονα, η έµφαση στη γνώση και τις 
δεξιότητες δηµιουργεί την ανάγκη 
συνεχούς δια βίου µάθησης, και 
επιβάλλει αλλαγές στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα και στα συστήµατα κατάρτισης.  

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας που 
διαµορφώνεται, η Ελλάδα έχει µια 
µοναδική ευκαιρία να αναβαθµίσει την 
θέση της στην παγκόσµια οικονοµία και 
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να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των 
πολιτών της. 

Από τη πληροφορική επανάσταση στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας 

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
αναφέρεται σε µια µορφή κοινωνικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, 
αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση, 
µεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών 
οδηγεί στη δηµιουργία γνώσης και στην 
ικανοποίηση αναγκών ατόµων και 
επιχειρήσεων παίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο 
στην οικονοµική δραστηριότητα, την 
παραγωγή πλούτου και τη διαµόρφωση της 
ποιότητας της ζωής των πολιτών. Στις 
ανεπτυγµένες οικονοµίες, ποικίλοι τοµείς µε 
έµφαση στη γνώση, όπως η πληροφορική 
και οι επικοινωνίες, η εκπαίδευση ή η 
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις, φθάνουν ως το 50% του ΑΕΠ 
και απασχολούν συνεχώς αυξανόµενο τµήµα 
του εργατικού δυναµικού.  

Κοινωνία µε ποιότητα ζωής. Βασικός 
στόχος της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας είναι η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής. Οι εφαρµογές 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
δίνουν τη δυνατότητα καλύτερων 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (µε 
µεγαλύτερη πρόσβαση στην ιατρική 
γνώση και εξειδίκευση), µεγαλύτερης 
ασφάλειας και πάταξης της 
εγκληµατικότητας, καλύτερων και 
ασφαλέστερων µεταφορών, διαφύλαξης 
του περιβάλλοντος και των φυσικών 
πόρων, της γλώσσας και της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.  

Κοινωνία για όλους.  Η εξάπλωση των 
νέων τεχνολογιών εγκυµονεί τον κίνδυνο 
δηµιουργίας νέων διακρίσεων ανάµεσα 
σε πληροφοριακά έχοντες και µη-
έχοντες, και την περιθωριοποίηση 
κοινωνικών οµάδων και εργαζοµένων. 
Με άλλα λόγια δηµιουργεί τον κίνδυνο  
εµφάνισης ενός νέου αναλφαβητισµού.  
Άλλοι κίνδυνοι αφορούν τη λειτουργία 
των δηµοκρατικών θεσµών και τη 

διαφύλαξη των ατοµικών ελευθεριών 
στην ηλεκτρονική εποχή. Χρέος της 
πολιτείας είναι να φροντίσει έτσι ώστε η 
Κοινωνία της Πληροφορίας να δίνει ίσες 
ευκαιρίες και τα απαραίτητα εφόδια, να 
είναι αλληλέγγυη και να διασφαλίζει τα 
δικαιώµατα του πολίτη. 

1.2. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες 
για την Ελλάδα σήµερα 

Σε σύγκριση µε άλλες ανεπτυγµένες 
χώρες, η Ελλάδα υστερεί στην πορεία για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας και για να 
συµµετάσχει ενεργά και ισότιµα στη νέα 
ψηφιακή εποχή χρειάζεται σηµαντική 
προσπάθεια. Το στοίχηµα είναι µεγάλο: η 
αδράνεια, η έλλειψη των κατάλληλων 
πρωτοβουλιών και της προετοιµασίας για 
τα δεδοµένα της νέας κοινωνίας που 
διαµορφώνεται θα έχουν σαν 
επακόλουθο κόστος την 
περιθωριοποίηση από το ευρωπαϊκό και 
το παγκόσµιο γίγνεσθαι.  

Η πορεία για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας αποτελεί µια συνεχή 
δυναµική αλλαγή οικονοµικών και 
κοινωνικών δοµών, πολιτικών αλλά και 
συνηθειών. Για να επιτευχθεί χρειάζεται 
σειρά µέτρων και τολµηρών 
παρεµβάσεων από την πλευρά της 
πολιτείας, νέες πρωτοβουλίες από τον 
ιδιωτικό τοµέα και την ερευνητική 
κοινότητα, και ενεργή συµµετοχή από 
όλους τους πολίτες.  

Η δοµή της οικονοµίας. Οι πιο 
δραστικές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες πληροφορίας  και 
επικοινωνίας είναι στην οικονοµία. Σε 
σύγκριση µε άλλες οικονοµίες 
ανεπτυγµένων χωρών, η δοµή της 
Ελληνικής οικονοµίας παραµένει σε 
µεγάλο βαθµό παραδοσιακή στη 
µεταποίηση και τις υπηρεσίες, µε 
ανεπαρκή έρευνα και επενδύσεις σε νέα 
προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, 
χαµηλό ποσοστό διάχυσης νέων 
τεχνολογιών, και σχετικά µικρούς 
κλάδους πληροφορικής και 
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τηλεπικοινωνιών. Όλοι αυτοί είναι 
παράγοντες ανασταλτικοί για την 
αναπτυξιακή διαδικασία. Ο επιτυχής 
εκσυγχρονισµός του βιοµηχανικού ιστού 
περιπλέκεται από τον γεωγραφικό 
κατακερµατισµό της χώρας από µια 
ανάπτυξη βασισµένη σε βιοµηχανικές 
«µονοκαλλιέργειες» σε αρκετούς 
ευάλωτους τοµείς και περιοχές. 

Ανάγκη διαρθρωτικών παρεµβάσεων. 
Για την αντιµετώπιση αυτών των 
αδυναµιών, απαραίτητη είναι η συνεχής 
βελτίωση των «συνθηκών πλαισίου» που 
καθορίζουν τις επενδύσεις και τη 
δηµιουργία οικονοµικών δραστηριοτήτων 
και θέσεων εργασίας βασισµένων στις 
νέες τεχνολογίες. Η σηµερινή 
µακροοικονοµική πολιτική και οι 
διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις αγορές 
εργασίας, κεφαλαίου, προϊόντων και 
υπηρεσιών στοχεύουν στην κατεύθυνση 
αυτή, µε τη δηµιουργία ενός 
δυναµικότερου περιβάλλοντος για την 
ανάπτυξη  επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών.  

Η λειτουργία του δηµόσιου τοµέα.  Οι 
δυσλειτουργίες σε κρατικές υπηρεσίες και 
µηχανισµούς του δηµόσιου τοµέα στην 
Ελλάδα αποτελούν σηµαντικό 
ανασταλτικό παράγοντα για την 
δηµιουργία µίας Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. Ακατάλληλες δοµές,  
γραφειοκρατία, ανεπαρκής στελέχωση, 
ελλιπής προγραµµατισµός και ανυπαρξία 
απολογισµού εµποδίζουν την επιτυχή 
εισαγωγή, αφοµοίωση και χρήση των 
νέων τεχνολογιών στον δηµόσιο τοµέα 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη.    

Μια σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών 
µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού της 
λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών 
έχουν ως στόχο πιο αποτελεσµατικές 
διαδικασίες και καλύτερες υπηρεσίες για 
τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. 
Παράλληλα το κυβερνητικό πρόγραµµα 
ιδιωτικοποίησης οργανισµών ή εταιριών 
που βρίσκονται σήµερα υπό κρατικό 

έλεγχο θα έχει σαν αποτέλεσµα την 
εισαγωγή µεγαλύτερων κινήτρων και 
δυναµισµού στην προσφορά ορισµένων 
υπηρεσιών.   

Η επάρκεια δικτύων και υποδοµών. 
Προϋπόθεση για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας είναι η δηµιουργία των 
απαραίτητων δικτύων επικοινωνίας για 
τη διακίνηση των νέων υπηρεσιών στην 
ψηφιακή κοινωνία. Είναι συνεπώς 
απαραίτητη η επιτάχυνση της 
δηµιουργίας κατάλληλων 
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών σε 
καθεστώς απελευθέρωσης και µε 
επαρκές και ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο 
από την πλευρά της πολιτείας.  Στα 
επενδυτικά προγράµµατα του ΟΤΕ για 
την αναβάθµιση της τηλεπικοινωνιακής 
υποδοµής της χώρας προστίθενται 
σήµερα και νέα δίκτυα από άλλους 
φορείς για γενικές ή συγκεκριµένες 
κατηγορίες χρηστών (επιχειρήσεις, 
σχολεία, ερευνητική κοινότητα), όπως και 
σειρά νέων επικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Εκπαίδευση και επαγγελµατική 
κατάρτιση.  Απαραίτητες επίσης είναι 
και οι παρεµβάσεις στην εκπαίδευση και 
την επαγγελµατική κατάρτιση για τη 
δηµιουργία κατάλληλων παιδαγωγικών 
υποδοµών (σε παιδαγωγική ύλη, 
προσωπικό, υλικό εξοπλισµό) για όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και την 
καλλιέργεια επαρκούς ανθρώπινου 
κεφαλαίου µε τις κατάλληλες δεξιότητες 
και την απαραίτητη για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας προσαρµοστικότητα. 

Κινητικότητα στον ιδιωτικό τοµέα. 
Παρά τα αναµφισβήτητα πολλά και 
περίπλοκα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στην πορεία για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας, σήµερα 
στη χώρα µας υπάρχει µεγάλη 
κινητικότητα και πλήθος πρωτοβουλιών  
από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.  
Στον ιδιωτικό τοµέα και στην ερευνητική 
κοινότητα η ίδρυση και ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων εστιασµένων στις νέες 
τεχνολογίες, το σηµαντικό ερευνητικό 
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έργο και η σταθερή διάχυση και αποδοχή 
πολλών νέων τεχνολογιών από τους 
καταναλωτές, είναι σηµάδια µιας νέας 
δυναµικής. 

Πρωτοβουλίες της πολιτείας. Στον 
δηµόσιο τοµέα, η κυβέρνηση έχει 
δροµολογήσει σειρά πρωτοβουλιών για 
τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 
διοίκησης µε την εισαγωγή συστηµάτων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων, κανονιστικές ρυθµίσεις για την 
ανάπτυξη της αγοράς, νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες για την προστασία του 
πολίτη στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, και 
παρεµβάσεις για την ανάπτυξη 
εφαρµογών πληροφορικής για την υγεία, 
την παιδεία, το περιβάλλον, τον  
πολιτισµό και την ποιότητα ζωής 
γενικότερα. Πέρα από την κεντρική 
διοίκηση, σειρά πρωτοβουλιών 
αναλαµβάνουν και σε τοπικό επίπεδο οι 
περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση 
για την ισότιµη συµµετοχή τους στη νέα 
ψηφιακή εποχή.  

Η επανάσταση της πληροφορικής 
ταιριάζει στην Ελλάδα. Στην ιστορία της 
χώρας µας, τεχνολογία και πολιτισµός 
είναι δύο έννοιες που συµβαδίζουν. 
Ταυτόχρονα, η ίδια η φύση της 
επανάστασης των τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας (γνώση µε 
δυνατότητες ανάπτυξης σε µικρή 
κλίµακα) δίνουν µια µοναδική ευκαιρία 
στην Ελλάδα για υπέρβαση.  
Χαρακτηριστικά των Ελλήνων όπως η 
ευρηµατικότητα, η διάθεση για ρίσκο και 
εξεύρεση λύσεων και η προσέγγιση των 
προβληµάτων µε βάση τον 
πειραµατισµό, βοηθούν επίσης σε πολύ 
µεγάλο βαθµό.  

Η σηµερινή συγκυρία, µε την ένταξη στην 
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση  και 
την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανοίγει µία 
νέα προοπτική. Την ευκαιρία αυτή πρέπει 
να την εκµεταλλευτούµε µε κάθε τρόπο, 
γιατί στη νέα κατανοµή ρόλων στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, τα 
µεγαλύτερα οφέλη θα είναι ορατά για τις  

κοινωνίες που θα πετύχουν πρώτες να 
αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία 
παραγωγής και να βελτιώσουν τη ζωή 
των πολιτών τους και τη θέση τους στο 
διεθνές οικονοµικό και πολιτικό 
περιβάλλον. 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, 
προτεραιότητα πολιτικής σε πολλές χώρες 

και στην Ελλάδα 

Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για θέµατα 
Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη και 
τον υπόλοιπο κόσµο µεταφράζεται σε 
σηµαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες σε 
επιµέρους θέµατα (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο, 
δικαιώµατα του πολίτη, απελευθέρωση 
τηλεπικοινωνιών) αλλά και σε γενικότερα 
κείµενα πολιτικής που σηµατοδοτούν στο 
υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο την 
σηµασία που δίνεται στην προετοιµασία για την 
Κοινωνία, όπως η πρώτη πρωτοβουλία για τη 
δηµιουργία των �Υπέρ-λεωφόρων της 
Πληροφορίας� (Information Super-Highways) 
του αντιπροέδρου των ΗΠΑ το 1993, το 
Ιαπωνικό πρόγραµµα ανάπτυξης των 
�Λεωφόρων της Πληροφόρησης�, η Λευκή 
Βίβλος για την �Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα 
και Απασχόληση� της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
�Έκθεση Bangemann�, το Ευρωπαϊκό 
Information Society Forum, κείµενα της 
Γαλλίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας κλπ., και η 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία eEurope. 

Στην Ελλάδα το πρώτο σχετικό κείµενο 
στρατηγικού χαρακτήρα παρουσιάστηκε το 
χειµώνα του 1995 από τον τότε Υπουργό 
Βιοµηχανίας και σηµερινό Πρωθυπουργό, κ. Κ. 
Σηµίτη. Από τότε ακολούθησαν και άλλα 
κείµενα που περιγράφουν δράσεις προς την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως αυτά του 
Forum Επικοινωνιών που ιδρύθηκε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

Το κείµενο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις» 
ετοιµάστηκε µε εντολή του Πρωθυπουργού 
Κ. Σηµίτη και παρουσιάστηκε στην αρχική 
του µορφή στο Υπουργικό Συµβούλιο το 
1999. Στη συνέχεια δηµοσιοποιήθηκε στο 
∆ιαδίκτυο (www.primeminister.gr και 
www.infosociety.gr) και στη σηµερινή του 
µορφή έχει επικαιροποιηθεί λαµβάνοντας 
υπόψη εξελίξεις και δράσεις κατά τη διάρκεια 
του 2000 και 2001  
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Φιλοδοξεί να παρουσιάσει µία συγκροτηµένη 
κυβερνητική στρατηγική για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, µε την υιοθέτηση 
προτεραιοτήτων και συγκεκριµένων στόχων για 
το µέλλον, όπως επίσης και µέσων, 
πρωτοβουλιών και µηχανισµών για την 
επίτευξή τους. Παράλληλα, παρουσιάζει 
συνοπτικά το ήδη υλοποιηµένο ή υπό 
υλοποίηση κυβερνητικό έργο. 

 

Η πρωτοβουλία eEurope  

Η πρωτοβουλία eEurope δροµολογήθηκε 
από την ΕΕ τον ∆εκέµβριο του 1999 µε 
στόχο να δηµιουργήσει µια ψηφιακά 
εγγράµµατη Ευρώπη που θα στηρίζεται σε 
επιχειρηµατική παιδεία ενώ ταυτόχρονα θα 
αποκλείει τον κοινωνικό αποκλεισµό. 
Αποτελεί το «κείµενο-πλαίσιο» για όλες της 
δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνίας  της 
Πληροφορίας στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο του 
2000 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέϊρα 
ενέκρινε το σχέδιο δράσης eEurope 2002 
ενώ τον Νοέµβριο του 2000 το Συµβούλιο 
της Νίκαιας ενέκρινε την έκθεση προόδου 
του Σχεδίου ∆ράσης. Οι δράσεις στοχεύουν 
σε τρεις βασικούς στόχους: 

1. Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές 
∆ιαδίκτυο 

2. Επένδυση σε δεξιότητες και ανθρώπινο 
δυναµικό 

3. Προώθηση/εξάπλωση της χρήσης του 
∆ιαδικτύου 

(http://europa.eu.int/information_society/eeurope/in
dex_en.htm) 

1.3. Βασικές αρχές και στόχοι του 
κυβερνητικού έργου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας  

Η ανάγκη µιας συγκροτηµένης 
κυβερνητικής στρατηγικής. Tα θέµατα της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι κατεξοχήν 
οριζόντια. Κάθε Υπουργείο ή εποπτευόµενος 
φορέας, και κάθε περιφέρεια, έχει ορισµένα 
προγράµµατα ή δράσεις για την ανάπτυξη 
εφαρµογών πληροφορικής και δικτύων. Είναι 
συνεπώς επιτακτική η ανάγκη µίας οριζόντιας 

κυβερνητικής στρατηγικής για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας, µε δράσεις που 
αλληλοσυµπληρώνονται και έχουν συνέργια 
µεταξύ τους. 

Η συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας στην Ελλάδα στηρίζεται σε 
µερικές βασικές αρχές: 

! Καινοτοµία και επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες: η Κοινωνία της 
Πληροφορίας θα αναπτυχθεί 
στηριζόµενη στους µηχανισµούς της 
αγοράς, και το θεσµικό και κανονιστικό 
πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει τις νέες 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και την 
καινοτοµία, 

! ∆ηµοκρατία και ατοµικές ελευθερίες: η 
Κοινωνία της Πληροφορίας πρέπει να 
ενισχύει τις  δηµοκρατικές διαδικασίες και 
να διαφυλάσσει τα δικαιώµατα των 
πολιτών, 

! Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: η 
Κοινωνία της Πληροφορίας πρέπει να 
δίνει σε όλους τους πολίτες πρόσβαση 
στις ευκαιρίες, τη γνώση και τις αγορές 
που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και να 
είναι αλληλέγγυη σε όσους δεν 
καταφέρουν να ενταχθούν, 

Με βάση αυτές τις αρχές, η πολιτική για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας εκφράζεται από 
µια σειρά γενικών στόχων. Για την επίτευξή 
τους, αναγκαία προϋπόθεση είναι η 
ανάπτυξη της κατάλληλης υποδοµής 
επικοινωνιών. 

! Βελτίωση των υπηρεσιών προς τον 
πολίτη µε χρήση των νέων τεχνολογιών 
για εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του 
κράτους, καλύτερη εξυπηρέτηση, 
πρόσβαση στις πληροφορίες και  
διαφάνεια, 

! Καλύτερη ποιότητα ζωής µε 
εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στην 
υγεία και την πρόνοια, τη διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος, και τη βελτίωση της 
υποδοµής των µεταφορών,  
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! Εύρωστη οικονοµική ανάπτυξη µε τη 
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 
βασισµένων στις νέες τεχνολογίες, την 
ανάδυση νέων κλάδων, και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, 

! Αύξηση της απασχόλησης µε 
βελτίωση, ανάπτυξη και προσαρµογή 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναµικού, και δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, 

! ∆ηµιουργία παιδείας για τον 21ο 
αιώνα µε εξοπλισµό και δικτύωση όλων 
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του 
διδακτικού προσωπικού, χρήση 
παιδαγωγικού περιεχοµένου βασισµένου 
στα πολυµέσα και στο διαδίκτυο αλλά και 
νέα προγράµµατα σπουδών 
προσαρµοσµένα στις νέες απαιτήσεις και 
στους νέους στόχους 

! ∆ιεύρυνση της δηµοκρατίας µε την 
ενθάρρυνση µεγαλύτερης συµµετοχής 
των πολιτών στα κοινά, καθώς και µε τη 
λήψη µέτρων προστασίας των 
δικαιωµάτων του πολίτη στην ψηφιακή 
εποχή, 

! Προώθηση της ελληνικής 
πολιτισµικής ταυτότητας µε την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
την προβολή του ελληνικού πολιτισµού 
αλλά και την καλλιέργεια της ελληνικής 
γλώσσας, 

! Ισχυρή Ελλάδα µε τη χρήση 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για 
καλύτερη ασφάλεια και άµυνα, 
προώθηση των Ελληνικών συµφερόντων 
και εδραίωση της οµογένειας σε «ενεργούς 
Έλληνες πολίτες». 

 

Οι προτάσεις του κειµένου στρατηγικής 
του 1995 

Η «Ελληνική Στρατηγική στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας: Εργαλείο για την 
Απασχόληση, την Ανάπτυξη και την Ποιότητα 
Ζωής» ήταν το πρώτο κείµενο στρατηγικού 
χαρακτήρα στην Ελλάδα. Παρουσιάστηκε το 

1995 από τον τότε Υπουργό Βιοµηχανίας και 
σηµερινό Πρωθυπουργό, κ. Κ. Σηµίτη και 
έθετε τέσσερα ορόσηµα-στόχους: 

♦ Να περιορίσουµε το χάσµα ανάµεσα σε 
εµάς και τους εταίρους µας στη χρήση 
ανεπτυγµένης υποδοµής της 
πληροφορίας στα επόµενα 10 χρόνια 

♦ Σηµαντικό τµήµα των ελληνικών 
επιχειρήσεων να έχει τη δυνατότητα 
εύκολης πρόσβασης στις αγορές που 
συνδέονται µε την υποδοµή της 
πληροφορίας σε 15 χρόνια 

♦ Όλο και περισσότερες οικογενειακές 
µονάδες να έχουν τη δυνατότητα εύκολης 
πρόσβασης στην υποδοµή της 
πληροφορίας µέσα σε 15 χρόνια 

♦ Το µεγαλύτερο τµήµα των συναλλαγών 
µε το δηµόσιο να µπορεί να γίνει 
ηλεκτρονικά σε 15 χρόνια. 

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, το 
κείµενο πρότεινε σειρά δράσεων, όπως η 
ανάπτυξη εθνικού κορµού υποδοµής, η 
δηµιουργία «Κυψελών Πληροφόρησης» για 
εύκολη πρόσβαση στα δίκτυα κάθε πολίτη, 
δηµιουργία ανεξάρτητης αρχής για τη 
διασφάλιση συνταγµατικών εγγυήσεων, η 
συγκρότηση µόνιµης κοινοβουλευτικής 
επιτροπής για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, η ανάπτυξη δικτύου 
πληροφοριών για τις επιχειρήσεις, το 
άνοιγµα του δηµοσίου στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες για συναλλαγές µε το κοινό, και 
πιλοτικές εφαρµογές κοινωνικής ωφέλειας. 

Πολλές από αυτές τις δράσεις έχουν 
δροµολογηθεί ή πραγµατοποιηθεί, και άλλες 
επανεξετάζονται για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των στόχων στο πλαίσιο νέων 
δεδοµένων στις τεχνολογίες και θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων. 

1.4. Ο ρόλος του κράτους, του 
ιδιωτικού τοµέα και της 
κοινωνίας των πολιτών 

Η µελλοντική µορφή της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας δεν είναι µία απλή 
διαδικασία παθητικής προσαρµογής στις 
νέες τεχνολογίες. Θα εξαρτηθεί από το 
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ρόλο και τις δραστηριότητες του κράτους, 
του ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και από τη 
συµµετοχή και συνεργασία από όλους 
τους φορείς του κοινωνικού βίου, ο 
καθένας µε διακριτούς αλλά 
συµπληρωµατικούς ρόλους.   

 Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα είναι 
πρωταρχικός:  Τα βασικά εργαλεία στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας (οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα 
περιφερειακά τους, το λογισµικό για τις 
ποικίλες εφαρµογές, οι υποδοµές για τα 
δίκτυα που θα επιτρέψουν την 
µεταβίβαση των πληροφοριών) 
παράγονται και υποστηρίζονται από τον 
ιδιωτικό τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας έχει 
συνεπώς καθοριστικό ρόλο στην 
επένδυση στις νέες τεχνολογίες, στην 
παραγωγή των νέων προϊόντων και την 
προσφορά των νέων υπηρεσιών, και στη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Η εµπειρία άλλων χωρών σε αυτόν τον 
τοµέα δείχνει ότι σηµαντικό µέρος των 
προϊόντων και υπηρεσιών βασισµένων 
στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας αναπτύσσονται από νέες 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Το ίδιο 
συµβαίνει και για την ανάπτυξη ενός 
αυξανόµενου µέρους των βασικών 
υποδοµών επικοινωνίας, µετά την 
διάσπαση "φυσικών µονοπωλίων", 
ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες.   Μεγάλη 
σηµασία συνεπώς έχει η βελτίωση των 
ευκαιριών, φορέων και συνθηκών για την 
δηµιουργία και άνθηση νέων 
επιχειρήσεων.  

 

Ο ρόλος του κράτους είναι  
στρατηγικός. Στην πορεία για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, ο ρόλος του 
κράτους παραµένει σηµαντικός αλλά 
είναι διαφορετικός από το παρελθόν. 
Είναι αυτός του κράτους-επιτελείου, που 
προωθεί προσαρµογές στην οικονοµία 
και την κοινωνία, επενδύει στο 

ανθρώπινο δυναµικό, ενώ διαφυλάσσει 
τα συµφέροντα και δικαιώµατα των 
πολιτών στην ψηφιακή εποχή.  

Η πολιτεία έχει σηµαντικό ρυθµιστικό και 
κανονιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
αγοράς στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 
τον οποίο εκπληρώνει µε τη δηµιουργία 
ενός ευέλικτου και εξελισσόµενου 
θεσµικού πλαισίου, καθώς και τη 
διαφύλάξη συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισµού. 

Για την προσφορά υπηρεσιών στον 
πολίτη, η πολιτεία προωθεί εφαρµογές 
στις δηµόσιες υπηρεσίες, την παιδεία, 
την υγεία και την πρόνοια, το 
περιβάλλον, τις µεταφορές, τον 
πολιτισµό. Παράλληλα, για την 
αποτελεσµατική διαχείριση του δηµόσιου 
χρήµατος η ενίσχυση της παραγωγής και 
χρήσης υπηρεσιών βασισµένων στις νέες 
τεχνολογίες γίνεται µε τρόπους 
παρέµβασης συµβατούς µε τα κίνητρα 
και τους µηχανισµούς της ελεύθερης 
αγοράς. Αυτό σηµαίνει εξακρίβωση των 
αναγκών των χρηστών, και παροχή της 
δυνατότητας επιλογής της τεχνολογικής 
λύσης από τους ίδιους όπου αυτό είναι 
δυνατό. 

Η πολιτεία επίσης χρησιµοποιεί τις νέες 
τεχνολογίες για να εγγυηθεί την 
ασφάλεια, τη λειτουργία της δηµοκρατίας 
και τις συνταγµατικές ελευθερίες, την 
πρόσβαση όλων των πολιτών στα νέα 
µέσα επικοινωνίας και στις υπηρεσίες 
που προσφέρουν, και την προστασία της 
ιδιωτικότητας του πολίτη στις 
συναλλαγές. Τέλος, είναι αλληλέγγυη 
προς τους πολίτες που έχουν δυσκολίες 
στο να συµµετάσχουν ισότιµα στην 
ψηφιακή εποχή. 

Η κοινωνία των πολιτών συµµετέχει 
ενεργά στη διαµόρφωση της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η 
τεχνολογία πρέπει να βρίσκεται στην 
υπηρεσία της κοινωνίας και όχι το 
αντίθετο. Συνεπώς η Κοινωνία της 
Πληροφορίας θα είναι µία κοινωνία 
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δηµοκρατική µόνο εφόσον στη 
διαµόρφωσή της συµµετέχουν ενεργά οι 
πολίτες ατοµικά και µέσω συλλογικών 
οργάνων σε συνεχή διάλογο µε τον 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 

Στην χώρα µας σήµερα, τείνει να 
δηµιουργηθεί ένας διαχωρισµός ανάµεσα 
σε λίγους (αλλά ραγδαία αυξανόµενους) 
χρήστες πληροφορικής ή δικτύων 
επικοινωνίας όπως το Internet και σε 
πολλούς άλλους που αντιµετωπίζουν τις 
νέες τεχνολογίες στην καλύτερη 
περίπτωση σαν µυστήριο και στη 
χειρότερη σαν κίνδυνο για το µέλλον 
τους. Αυτή η διαφορά νοοτροπίας είναι 
σε ένα βαθµό θέµα διαφορετικών γενεών 
και δεδοµένης της µεγαλύτερης 
εξοικείωσης των νέων µε τις νέες 
τεχνολογίες µε την πάροδο του χρόνου 
θα εξαλειφθεί. Η πολιτεία έχει όµως 
σηµαντικό χρέος ενηµέρωσης και 
διαπαιδαγώγησης για τη διευκόλυνση 
αυτής της µεταβατικής περιόδου.   

Παρά το γεγονός ότι η τάση προς την 
ψηφιοποίηση της πληροφορίας και τη 
µεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας  στην 
οικονοµική και κοινωνική ζωή δεν είναι 
αναστρέψιµη, πολλές από τις επιλογές 
στα πλαίσια της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας έχουν στην ουσία πολιτικό 
χαρακτήρα και δεν είναι τεχνολογικά 
προκαθορισµένες. Οι αποφάσεις αυτές 
λαµβάνονται συνεπώς πάνω σε πιο 
στέρεες βάσεις από πολίτες 
εξοικειωµένους µε τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών.  

Η πορεία προς την Κοινωνία της 
Πληροφορίας εξαρτάται από τη 
συνεργασία του κράτους µε τον ιδιωτικό 
τοµέα, και την ενεργό συµµετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών. 

Το Συµβούλιο Πληροφορικής 

Σκοπός του είναι η δηµιουργία 
προϋποθέσεων για τη βέλτιστη συνεργασία 
µεταξύ των φορέων του δηµοσίου τοµέα, των 

επιχειρήσεων και των επιστηµόνων 
πληροφορικής ώστε να συµβάλλει στην 
αποτελεσµατική αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών στους 
φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα και στην 
διαµόρφωση ενός  υγιούς πλαισίου 
λειτουργίας της αγοράς. Μεταξύ άλλων 
γνωµοδοτεί επί θεµάτων στρατηγικής και 
προγραµµατισµού για την πληροφορική και 
εισηγείται παρεµβάσεις και µέτρα για 
διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας 
συστηµάτων πληροφορικής στον ∆ηµόσιο 
Τοµέα καθώς και κανόνες λειτουργίας της 
αγοράς πληροφορικής. Το συµβούλιο 
περιλαµβάνει εκπροσώπους υπουργείων, 
επιστηµόνων και επιχειρήσεων 
πληροφορικής και εισηγείται προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης 

1.5 Από το στόχο στο αποτέλεσµα: η 
υλοποίηση των δράσεων  

Ρεαλιστικό πλαίσιο δράσης µε 
συγκεκριµένα ορόσηµα.  Για να 
µεταφραστούν οι γενικοί στόχοι οι οποίοι 
αναφέρθηκαν παραπάνω σε πρακτικά 
αποτελέσµατα για την οικονοµία και την 
κοινωνία, χρειάζεται ρεαλιστικό πλαίσιο 
δράσης µε συγκεκριµένα ορόσηµα. Η 
κυβερνητική στρατηγική και οι πιο 
σηµαντικές επιµέρους δράσεις 
παρουσιάζονται στα θεµατικά κεφάλαια 
που ακολουθούν. Οι δράσεις είναι τριών 
τύπων: δραστηριότητες που έχουν 
ολοκληρωθεί (µε έµφαση στην πρακτική 
τους χρησιµότητα), δράσεις σε εξέλιξη, και 
παρουσίαση νέων δραστηριοτήτων. 

Προβλήµατα εφαρµογής και µέσα 
υλοποίησης. Η εφαρµογή στην πράξη και 
η υλοποίηση σχεδίων ήταν ανέκαθεν το 
αδύναµο σηµείο σε πολλές κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Το πιο 
καλοσχεδιασµένο πλαίσιο στρατηγικής 
µένει κενό περιεχοµένου όταν δεν 
υπάρχουν ή λειτουργούν λανθασµένα οι 
µηχανισµοί υλοποίησης. Γι αυτό το λόγο 
είναι απαραίτητες µία σειρά παρεµβάσεων 
(οι οποίες παρουσιάζονται στο τελευταίο 
κεφάλαιο του κειµένου) που δίνουν το 
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πλαίσιο για τις επιµέρους δράσεις των 
θεµατικών ενοτήτων:  

! Θεσµικές και οργανωτικές 
µεταρρυθµίσεις: Αναδιοργάνωση 
υπηρεσιών πληροφορικής στον 
δηµόσιο τοµέα, αναβάθµιση 
υπηρεσιών εποπτείας, βελτίωση του 
νοµοθετικού πλαισίου για δηµόσια 
έργα πληροφορικής µε την 
θεσµοθέτηση συγκεκριµένων κανόνων 
και διαδικασιών που επιταχύνουν 
παρόµοια έργα σε καθεστώς 
µεγαλύτερης διαφάνειας.  

! Ρυθµιστικές και κανονιστικές 
πρωτοβουλίες: Συµπλήρωση του 
θεσµικού πλαισίου για την 
απελευθέρωση των επικοινωνιών, 
ενίσχυση του ρόλου και των συνθηκών 
λειτουργίας εποπτικών και 
κανονιστικών οργάνων, συζήτηση για 
τον µελλοντικό τους ρόλο στο πλαίσιο 
των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και 
για τη χρήση µηχανισµών 
αυτορρύθµισης από την αγορά. 

! Αναπτυξιακές παρεµβάσεις και 
δηµόσιες επενδύσεις. Στο πλαίσιο 
του αναπτυξιακού ρόλου της πολιτείας, 
επανεξέταση κινήτρων και µηχανισµών 
στήριξης για µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων 
επενδύσεων και ορθολογική διαχείριση 
του δηµοσίου χρήµατος. 

Συντονισµός του κυβερνητικού έργου και 
δηµόσιος διάλογος 

Για τον καλύτερο συντονισµό του κυβερνητικού 
έργου στον τοµέα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας έχει συσταθεί η Ειδική 
Γραµµατεία για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας στο Υπoυργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών . Λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις: 
η βασική κατεύθυνση και η κύρια αποστολή 
της ΕΓ είναι η διαχείριση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
του 3ου ΚΠΣ. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η 
παραγωγή πολιτικής για τη νέα οικονοµία 
συµβάλλοντας στη διαµόρφωση πολιτικών 

πρωτοβουλιών και την παρακολούθηση της 
υλοποίησής τους σε αυτήν τη κατεύθυνση. 

Βασικός µοχλός υλοποίησης των 
κυβερνητικών στόχων είναι το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
(ΕΠ ΚτΠ). Στο ΕΠΚτΠ συµµετέχουν όλα τα 
Υπουργεία ενώ τη συνολική ευθύνη έχουν το 
Υπoυργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και το 
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης 

Για την διαχείριση, παρακολούθηση και 
υλοποίηση του ΕΠ ΚτΠ έχουν συσταθεί:  

" Η Επιτροπή Παρακολούθησης, που 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
εµπλεκοµένων υπουργείων και οργανισµών 
καθώς και των κοινωνικών εταίρων  

" Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΚτΠ στην 
Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, µε αρµοδιότητες την 
ένταξη έργων στο ΕΠ, την παρακολούθηση 
και έλεγχο της εκτέλεσής τους, και την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

" Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.,  υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, για 
τη στήριξη -- µε αξιοποίηση εξωτερικών 
συµβούλων -- των φορέων υλοποίησης 
κατά τη διαδικασία προγραµµατισµού και 
υλοποίησης των δράσεων και στην 
παραγωγική λειτουργία των έργων  

Προβλέπεται, επίσης, η σύσταση του 
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, για συστηµατική έρευνα και 
τακτική απογραφή, ανάλυση και παρουσίαση 
των εξελίξεων για την ΚτΠ στην Ελλάδα και 
διεθνώς, τη µεταφορά τεχνογνωσίας αιχµής, τη 
διάδοση βέλτιστων µεθόδων και πρακτικών και 
εκπαιδευτικών εργαλείων 
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2  Ανοικτή και αποτελεσµατική ∆ιακυβέρνηση  

2.1. Οι νέες τεχνολογίες στην 
υπηρεσία των πολιτών και των 
επιχειρήσεων 

Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση έχει την υποχρέωση 
να παρέχει στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, σε σύντοµο χρόνο και µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος. Οι τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνίας 
προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού, ενώ 
ταυτόχρονα διευκολύνουν τη λειτουργία 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε πλαίσιο 
διαφάνειας και δηµοκρατικής 
συµµετοχής. 

Μιας τέτοιας µορφής ανοικτή και 
αποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: 

! δηµιουργεί ολοκληρωµένες δοµές και 
µηχανισµούς παραγωγής, διαχείρισης 
και διάθεσης των δηµοσίων 
πληροφοριών, ικανοποιώντας τις 
ανάγκες πληροφόρησης και 
εξυπηρέτησης των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, και 

! συνεισφέρει στην πορεία της χώρας 
προς την Κοινωνία της Πληροφορίας 
ως ρυθµιστικός και αναπτυξιακός 
παράγοντας της εθνικής οικονοµίας, 
διευκολύνοντας τη δηµιουργία 
κρίσιµης µάζας χρηστών και 
δηµιουργών πληροφορίας. 

Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. Τα τελευταία χρόνια, 
βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά θεσµικών και 
οργανωτικών αλλαγών στον ελληνικό 
∆ηµόσιο Τοµέα. Η αποκέντρωση των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων του κράτους 
στις περιφέρειες και στις νοµαρχιακές και 
τοπικές αυτοδιοικήσεις µετατρέπει τα 
υπουργεία σε κέντρα στρατηγικού 

σχεδιασµού. Οι συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις δηµοσίων υπηρεσιών και 
κρατικών νοµικών προσώπων, η 
αναδιοργάνωση των δηµοσίων 
υπηρεσιών, καθώς και η εισαγωγή 
δηµοσίων επιχειρήσεων στο 
Χρηµατιστήριο, µεταβάλλουν δραστικά τη 
φυσιογνωµία της κρατικής µηχανής. Η 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση εκσυγχρονίζεται και 
εξελίσσεται σε αποτελεσµατικό φορέα 
διαµόρφωσης δηµόσιας πολιτικής και 
εποπτείας της εφαρµογής της. 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι αναπόσπαστο 
µέρος της γενικότερης κυβερνητικής 
πολιτικής για την αποκέντρωση των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων του κράτους, 
και την αναδιοργάνωση των δηµοσίων 
υπηρεσιών. 

Νέες τεχνολογίες. Η επιτυχία των 
επιχειρούµενων αλλαγών εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την  αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων τις οποίες παρέχουν οι 
τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας. Παρά την υλοποίηση 
αρκετών έργων κατά την τελευταία 
δεκαετία, η πληροφορική δεν έχει 
αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό στην 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Η καθυστέρηση αυτή 
έχει δηµιουργήσει "φαύλο κύκλο" µε τη 
διατήρηση των παραδοσιακών 
γραφειοκρατικών και αναποτελεσµατικών 
δοµών, µηχανισµών και νοοτροπιών. Ως 
εκ τούτου, η προσπάθεια αύξησης του 
ρυθµού ανάπτυξης εφαρµογών 
πληροφορικής εντάσσεται στο ευρύτερο 
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. 

Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
(ΕΚ∆∆) ιδρύθηκε το 1983 και έχει σκοπό τη 
δηµιουργία στελεχών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, είτε µέσω φοίτησης στην Εθνική 
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Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΣ∆∆) είτε µέσω 
παρακολούθησης εισαγωγικών 
εκπαιδευτικών σεµιναρίων και 
επιµορφωτικών προγραµµάτων στο 
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ).  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, 
περισσότεροι από 44.000 υπάλληλοι 
παρακολούθησαν  2107 προγράµµατα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης συνολικής 
διάρκειας άνω των 153.000 ωρών, ενώ 
12.085 υπάλληλοι παρακολούθησαν  714 
προγράµµατα πληροφορικής συνολικής 
διάρκειας  44.000 ωρών.  

 

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Ο 
εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
δεν µπορεί παρά να στηριχθεί στο 
ανθρώπινο δυναµικό της. Σε ότι αφορά 
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 
οι παρεµβάσεις εστιάζονται: 

! στην προσαρµογή του 
προσοντολογίου για νέους 
υπαλλήλους, µε ενσωµάτωση 
γνώσεων σε θέµατα πληροφορικής 
και νέων τεχνολογιών 

! στην κάλυψη των ελλείψεων σε 
εξειδικευµένα στελέχη πληροφορικής. 

! στην επιµόρφωση των εν ενεργεία 
υπαλλήλων σε θέµατα οργάνωσης, 
διοίκησης και πληροφορικής. 

Το Πρόγραµµα Πολιτεία 

Τον Μάιο του 2000 διαµορφώθηκε το σχέδιο 
¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨ που περιγράφει τις γενικές 
κατευθύνσεις της διαρκούς µεταρρύθµισης 
στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Το πλαίσιο αυτό 
συµπληρώνεται και ολοκληρώνεται µε τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα «∆ιοίκηση µε 
Στόχους» και «∆εικτών Αξιολόγησης και 
Επιδόσεων». Το πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
όπως έχει παρουσιαστεί και υλοποιείται ήδη 
από το ΥΠΕΣ∆∆Α, περιλαµβάνει τις αρχές 
πολιτικής και τις βασικές δράσεις για τη 
µεταρρύθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (και 
Αυτοδιοίκησης) στην Ελλάδα. Ο Νόµος 

2880/2001 αναφέρεται στους µηχανισµούς 
υλοποίησης, παρακολούθησης  και 
αξιολόγησης της εφαρµογής της πολιτικής 
αυτής. 

Ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιµόρφωσης καλύπτει 
όλα τα επίπεδα της διοίκησης, από τους 
νεοεισερχοµένους υπαλλήλους µέχρι τα 
ανώτερα και ανώτατα στελέχη, και 
στοχεύει στα ακόλουθα: 

! να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των 
δηµοσίων υπαλλήλων ώστε να 
καταστούν ικανοί χρήστες των νέων 
τεχνολογιών και να εθιστούν στην 
οµαδική εργασία, 

! να βελτιωθεί η επίδοση και η 
αποτελεσµατικότητα των υπαλλήλων 
και να αναβαθµισθεί το περιβάλλον 
εργασίας τους, και 

! να υποστηριχθεί η µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια από την υπαλληλική 
ιεραρχία ώστε να εξασφαλισθεί η 
συνέχεια και η συνέπεια των 
υλοποιούµενων δράσεων. 

2.2. Συστήµατα πληροφορικής για 
καλύτερη διαχείριση  

Στις δηµόσιες υπηρεσίες, ήδη 
λειτουργούν ή βρίσκονται στο στάδιο της 
υλοποίησης αρκετά συστήµατα 
πληροφορικής. Τα συστήµατα αυτά 
υποστηρίζουν σηµαντικές διαχειριστικές 
λειτουργίες της διοίκησης και βάσεις 
δεδοµένων για τις θεµελιώδεις για τη 
λειτουργία του κράτους πληροφορίες. 

Έργα του 2ου ΚΠΣ. Στο πλαίσιο του 2ου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχουν  
υλοποιηθεί σε δηµόσιες υπηρεσίες και 
οργανισµούς έργα πληροφορικής 
συνολικού προϋπολογισµού της τάξης 
των 200 δισεκατοµµυρίων δραχµών. Τα 
έργα αυτά: 
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! βελτιώνουν την αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα σηµαντικών 
τοµέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
όπως η βεβαίωση και είσπραξη των 
φόρων και των ασφαλιστικών 
εισφορών, η χορήγηση και καταβολή 
συντάξεων, η συλλογή και 
επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, η 
παροχή υπηρεσιών υγείας,  ο 
υπολογισµός και η καταβολή 
επιδοµάτων και επιδοτήσεων κλπ. 

! επιτρέπουν την άσκηση ορθολογικής 
διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων 
και συµβάλλουν στη µείωση του 
κόστους και στη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών. 

! δηµιουργούν το κατάλληλο τεχνικό 
περιβάλλον για την υποστήριξη της 
διοικητικής διαδικασίας µε συστήµατα 
αυτοµατισµού γραφείου και εργαλεία 
λήψης αποφάσεων. 

! συµβάλλουν στη δηµιουργία βάσεων 
δεδοµένων µε στοιχεία για τις 
επιχειρήσεις, τους επαγγελµατίες, την 
απασχόληση, τη βιοµηχανία, το 
εµπόριο, την εν γένει οικονοµική 
δραστηριότητα, τις χρήσεις γης, το 
περιβάλλον, τις µεταφορές, την υγεία. 

! θέτουν τις βάσεις για τη δηµιουργία 
ενδοϋπηρεσιακής και διυπηρεσιακής 
δικτυακής υποδοµής, η οποία 
εξασφαλίζει τη διασυνδεσιµότητα και 
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων. 

! αντιµετωπίζουν ειδικές ανάγκες όπως 
η εισαγωγή του Ευρώ στις 
συναλλαγές. 

Η αντιµετώπιση του Προβλήµατος του 
Έτους 2000 

Το Πρόβληµα του Έτους 2000, δηλαδή η 
ασυµβατότητα των πληροφοριακών 
συστηµάτων µε την ηλεκτρονική αναγνώριση 
ηµεροµηνιών µετά την 1/1/2000, 
αναγνωρίσθηκε έγκαιρα ως πραγµατικό και 
επείγον θέµα και αντιµετωπίσθηκε µε 
επιτυχία, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα της χώρας. Μάλιστα, µε την 
ευκαιρία των σχετικών δράσεων 

αντικαταστάθηκε ένας σηµαντικός αριθµός 
πεπαλαιωµένων συστηµάτων, ενώ 
καθιερώθηκε η χρήση δόκιµων µεθόδων 
ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης 
συστηµάτων. 

Η αρχική προετοιµασία της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης για το πρόβληµα έγινε από την 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του 
ΥΠΕΣ∆∆Α κατά την περίοδο 1997-8. Ο 
τελικός συντονισµός της προσπάθειας 
αντιµετώπισης του προβλήµατος στην 
Ελλάδα έγινε από τη διυπουργική �Οµάδα 
∆ράσης 2000�, η οποία λειτούργησε από το 
∆εκέµβριο 1998 µέχρι το Μάρτιο 2000 µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων των συλλογικών 
φορέων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς 
και των εταιρειών και επιστηµόνων 
πληροφορικής. 

Η συνολική προσπάθεια για την 
αντιµετώπιση του Προβλήµατος του Έτους 
2000 και η θετική κατάληξή της κατέδειξαν, 
αφενός, την ιδιαίτερη ανάγκη για στενή και 
ουσιαστική συνεργασία µεταξύ των φορέων 
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα και, 
αφετέρου, την ευκαιρία για αλλαγή την οποία 
προσφέρει κάθε πρόβληµα και η οποία 
πρέπει να αξιοποιείται κατάλληλα. 

 
∆ράσεις σε εξέλιξη. Η περαιτέρω 
ανάπτυξη των συστηµάτων 
πληροφορικής της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
η οποία χρηµατοδοτείται κατά κύριο λόγο 
µε πόρους του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης κατά την περίοδο 2000-2006, 
στοχεύει στην υλοποίηση έργων σε 
τοµείς κρίσιµους για τη λειτουργία του 
κράτους και σε τοµείς στους οποίους έχει 
διαπιστωθεί σχετικά µεγαλύτερη 
καθυστέρηση. 

Τα νέα συστήµατα πληροφορίας και 
επικοινωνίας βελτιώνουν τη λειτουργία 
του κράτους και τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κλεισθένης» του Β΄ ΚΠΣ 
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
"Κλεισθένης" - υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ο κύριος 
στόχος του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία 
προϋποθέσεων συνεχούς εκσυγχρονισµού 
της διοίκησης µέσω παρεµβάσεων τεχνικού, 
οργανωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Το πρόγραµµα είχε συνολικό 
προϋπολογισµό 96,4 δισεκατοµµυρίων 
δραχµών για την περίοδο 1994-1999 και 
χρηµατοδότησε: 

♦ έργα οργάνωσης και πληροφορικής 
στους τοµείς δηµοσιονοµικού, κοινωνικού 
και οικονοµικού  ενδιαφέροντος 

♦ προγράµµατα εισαγωγικής και 
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

♦ µελέτες και εφαρµογές για τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών στις δηµόσιες 
υπηρεσίες και για τη δηµιουργία της 
απαραίτητης κοινής υποδοµής. 

Οι συνολικές νοµικές δεσµεύσεις ήταν 329 
εκατ. ευρώ (116% επί του συνολικού 
προϋπολογισµού) ενώ οι συνολικές δαπάνες  
288 εκατ. ευρώ µε ποσοστό απορρόφησης 
101%.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" περιέλαβε έργα που 
αφορούν :στο διοικητικό εκσυγχρονισµό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στην ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων πληροφοριακών 
συστηµάτων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση  και στην 
κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναµικού . 

Συγκεκριµένα, για την επόµενη οκταετία 
προωθούνται έργα αναδιοργάνωσης και 
πληροφορικής σε τοµείς όπως έσοδα και 
δαπάνες, πληρωµές κάθε είδους, 
κοινωνική ασφάλιση, υγεία, δηµόσια 
τάξη, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, 
απασχόληση, χωροταξία, περιβάλλον, 
µεταφορές, περιφερειακή διοίκηση, 
αυτοδιοίκηση, κλπ. Προωθείται, επίσης, η 
ολοκλήρωση του περιβάλλοντος διαδικτύωσης 
των διαφόρων συστηµάτων της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και προγραµµατίζεται σειρά µικρών 

πιλοτικών, αλλά επεκτάσιµων, έργων σε τοµείς 
όπου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων 
µεγάλης κλίµακας. 

2.3. Παραγωγή, διαχείριση και 
διάθεση των δηµοσίων 
πληροφοριών 

Το ∆ηµόσιο είναι ο µεγαλύτερος 
κάτοχος πληροφορίας στην Ελλάδα. 
Από τη φύση των δραστηριοτήτων του, 
το δηµόσιο είναι ο µεγαλύτερος 
ιδιοκτήτης, δηµιουργός, αλλά και χρήστης 
πληροφοριών στη χώρα. Οι πληροφορίες 
αυτές είναι σηµαντικές 

! για τον ίδιο το ∆ηµόσιο Τοµέα στο 
πλαίσιο της άσκησης των συνήθων 
καθηκόντων και, ιδιαίτερα, στην 
υποστήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, 

! για τους πολίτες, τόσο στο πλαίσιο 
των δηµοκρατικών δικαιωµάτων τους 
όσο και µε την ιδιότητά τους ως 
καταναλωτών κρατικών υπηρεσιών, 

! για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τοµέα, οι οποίες χρειάζονται 
διαφόρων ειδών πληροφορίες για τη 
λειτουργία τους και τη χάραξη 
στρατηγικής, και 

! για τη βιοµηχανία πληροφοριών 
(περιεχοµένου), η οποία χρησιµοποιεί 
τις πληροφορίες ως πρώτη ύλη για 
προϊόντα και υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας. 

Ψηφιοποίηση της πληροφορίας. 
Αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση η µετατροπή της 
υπάρχουσας δηµόσιας πληροφορίας σε 
ψηφιακή µορφή, η οργάνωσή της σε 
υποστηριζόµενες βάσεις δεδοµένων και η 
εξασφάλιση της πρόσβασης πολιτών και 
επιχειρήσεων σε αυτές τις βάσεις µε 
ηλεκτρονικό τρόπο, µέσα σε χρονικό  
ορίζοντα οκτώ ετών. 

Η προσαρµογή των πληροφοριακών 
συστηµάτων στο Ευρώ 
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Σχετικά µε την προσαρµογή στο Ευρώ, 
εκπονήθηκαν µελέτες για τις οικονοµικές, 
οργανωτικές και τεχνικές συνιστώσες του 
θέµατος από το Υπουργείο Οικονοµικών και 
το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Στις µελέτες 
αυτές λαµβάνεται µέριµνα για τις αλλαγές οι 
οποίες πρέπει να γίνουν στα πληροφοριακά 
συστήµατα του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα ώστε να υπάρξει οµαλή µετάβαση στο 
Ευρώ. Βάσει των µελετών αυτών, τα έργα 
προσαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων 
υλοποιούνται, περιλαµβάνοντας τους φορείς 
της ευρύτερης δηµόσιας διοίκησης, ενώ 
χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
του 3ου ΚΠΣ.  

Την γενικότερη ευθύνη για την µετάβαση της 
χώρας έχει η  ∆ιυπουργική Οµάδας ∆ράσης 
για το ΕΥΡΩ ((http://www.euro-hellas.gr/) η 
οποία συστάθηκε µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας 
και συµµετέχουν εκπρόσωποι από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας, Υπουργείο Οικονοµικών, 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Τράπεζα της 
Ελλάδος, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΕΕΤ, υπό την 
προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του 
ΥΠΕΘΟ. Η Οµάδα ∆ράσης άρχισε τη 
λειτουργία της τον Μάιο του 2000. 

Η σταδιακή δηµιουργία βάσεων 
δεδοµένων θα καταστήσει δυνατή την 
ουσιαστική παροχή πληροφόρησης προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά 
και, γενικότερα, την παροχή σύνθετων 
και αναβαθµισµένων υπηρεσιών. 

∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" (Μελέτη και ∆ηµιουργία 
του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 
έχει σκοπό τη διαµόρφωση ενός ενιαίου 
τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος 
επικοινωνίας των δηµοσίων υπηρεσιών, 
µεταξύ τους αλλά και µε τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Το έργο υλοποιείται από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης. Με την ολοκλήρωση της 

πρώτης φάσης του έργου (διασύνδεση των 
κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων και 
των περιφερειών) έχει σχεδιασθεί  και η 
άµεση επέκτασή του, µέσα στο 2002, από 
πόρους του Επιχειρησιακoύ Προγράµµατος 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του 3ου ΚΠΣ.  

Απαραίτητη υποδοµή Η δηµιουργία, 
διάθεση και χρήση της πληροφορίας 
προϋποθέτουν για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες την ύπαρξη συστηµάτων 
αυτοµατισµού γραφείου, τις κατάλληλες 
λειτουργικές διασυνδέσεις για πρόσβαση 
σε βάσεις δεδοµένων και τράπεζες 
πληροφοριών και τη δυνατότητα 
επικοινωνίας µε ανταλλαγή µηνυµάτων 
τουλάχιστον ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Με δεδοµένη την αλµατώδη αύξηση της 
χρήσης του Internet και στην Ελλάδα, η 
πρόσβαση και δηµιουργία σελίδων στον 
παγκόσµιο ιστό (World Wide Web), 
καθώς και η παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για 
αξιοποιήσιµο σύστηµα "επεξεργασίας" 
πληροφορίας. Οι προϋποθέσεις αυτές 
ήδη έχουν εξασφαλισθεί για τις 
περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες. 

Η χρήση του ανοιχτού λογισµικού στην  
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Ανοιχτό λογισµικό (www.opensource.org) 
είναι το µοντέλο ανάπτυξης λογισµικού όπου 
ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιµος σε 
όποιον ενδιαφέρεται για αυτόν. Οι όροι 
διανοµής του λογισµικού αυτού πρέπει να 
πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, τα 
βασικότερα από τα οποία είναι η ελεύθερη 
χρήση, αντιγραφή, αναδιανοµή και βελτίωσή 
του ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
ατόµου ή του συνόλου που τον µεταβάλλει. 
Μερικά από τα πλεονεκτήµατα λογισµικού 
ανοιχτού κώδικα είναι η οικονοµική µείωση 
σχετικών προγραµµάτων και εφαρµογών, η 
δυνατότητα παροχής αυξηµένης 
συµβατότητας, ασφάλειας και απόδοσης 
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ελέγχου στην δηµόσια διοίκηση. Στα 
µειονεκτήµατα του λογισµικού ανοιχτού 
κώδικα είναι, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, 
η ίδια η ανοιχτή φιλοσοφία του, η δύσκολη 
παροχή, µέχρι τώρα, ολοκληρωµένης 
υποστήριξης και το γεγονός ότι δεν έχει 
καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο παρά σε 
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες. Η προώθηση 
του ανοιχτού λογισµικού αποτελεί µια από τις 
δεσµεύσεις του eEurope για την ανάπτυξη 
της ηλεκτρονικής κυβέρνησης ενώ πολλές 
χώρες (Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο κτλ) έχουν 
ξεκινήσει την πιλοτική προσαρµογή βασικών 
λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης σε 
λογισµικό ανοιχτού κώδικα. 

 (http://europa.eu.int/ispo/ida). 

∆ιάθεση πληροφοριών Για λόγους 
διαφάνειας και υποχρέωσης του κράτους 
για παροχή πληροφόρησης προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
συγκεκριµένες κατηγορίες δηµοσίων 
δεδοµένων και επεξεργασµένων 
πληροφοριών διατίθενται δωρεάν και 
είναι προσβάσιµες από όλους. 
Πληροφορίες οι οποίες είναι αποτέλεσµα 
επεξεργασίας δεδοµένων ή πρόκειται να 
διατεθούν σε ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι 
θα �προσθέσουν αξία� για εµπορικούς 
σκοπούς θα διατίθενται στους 
ενδιαφερόµενους επ΄ αµοιβή. 

Στόχος η µετατροπή της υπάρχουσας 
δηµόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή 
µορφή και η εξασφάλιση πλήρους 
ηλεκτρονικής πρόσβασης πολιτών και 
επιχειρήσεων  

Για συγκεκριµένες διοικητικές, τεχνικές, 
οικονοµικές και νοµικές πληροφορίες, οι 
οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τοµέα και για την εν γένει 
οικονοµική δραστηριότητα, προωθείται 
ήδη η άµεση δηµιουργία αντίστοιχων 
βάσεων δεδοµένων, ανεξάρτητα από το 
γεγονός της δωρεάν ή µη διάθεσής τους. 

Με το σκεπτικό αυτό δηµιουργούνται, για 
παράδειγµα, βάσεις δεδοµένων όπως 
αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου και του 
∆ιαρκή Κώδικα Νοµοθεσίας (�Ραπτάρχη�). 

Λόγω των αυξηµένων αναγκών της 
κοινωνίας και της οικονοµίας για ασφαλή 
και χαµηλού κόστους πρόσβαση σε 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες του 
∆ηµόσιου Τοµέα, προωθείται άµεσα η 
διαµόρφωση ολοκληρωµένου πλαισίου 
διάθεσης πληροφοριών το οποίο αφορά 
στο εύρος, στους περιορισµούς και στις 
εξαιρέσεις του δικαιώµατος πρόσβασης 
στις δηµόσιες πληροφορίες, τους 
κανόνες διάθεσης πληροφοριών στο 
εµπόριο (πολιτικές τιµολόγησης, 
πνευµατικά δικαιώµατα, πρακτικές 
θεµιτού ανταγωνισµού), καθώς και το 
σεβασµό του θεµελιώδους δικαιώµατος 
για προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Για την διευκόλυνση του πολίτη, ήδη  
παρέχονται και θα αναπτυχθούν 
περαιτέρω ηλεκτρονικά σηµεία 
επικοινωνίας µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σε 
διάφορους δηµόσιους χώρους. 

2.4. Πρόσβαση στις δηµόσιες 
πληροφορίες 

∆ιαφανής λειτουργία του κράτους 
Θεµελιώδες χαρακτηριστικό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο πλαίσιο της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι η 
προαγωγή της δηµοκρατικής λειτουργίας 
και της διαφάνειας. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση φροντίζει όχι 
µόνο για τη διαθεσιµότητα της 
πληροφορίας, αλλά και για την 
προσπελασιµότητά της από τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη 
τις απαιτήσεις για ασφάλεια. Με 
δεδοµένη την υστέρηση στη διείσδυση 
των προσωπικών υπολογιστών στα 
νοικοκυριά και τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, στόχος είναι να παρέχονται 
ηλεκτρονικά σηµεία επικοινωνίας µε τη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση σε διάφορους 
δηµόσιους χώρους. Ήδη στην 
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κατεύθυνση αυτή λειτουργούν τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών στις µεγάλες 
πόλεις της χώρας. Τα σηµεία αυτά 
αποκτούν βαρύνουσα σηµασία σε 
γεωγραφικά αποµονωµένες περιοχές, 
καθώς και στις περιπτώσεις των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των 
�µειονεκτικών� οµάδων πολιτών. 

Το πρόγραµµα Αριάδνη  

Μέσα από το Πρόγραµµα αυτό, και υπό το 
πρίσµα της ανάγκης για την ουσιαστική 
εφαρµογή των δράσεων για µια 
«Ηλεκτρονική Κυβέρνηση», ενοποιούνται 
πολλές παράλληλες πρωτοβουλίες όπως η 
ηλεκτρονική διάθεση του Οδηγού του Πολίτη, 
το κέντρο κλήσης 1464, το Πρόγραµµα  
Αστερίας, η δηµιουργία One-Stop Shops, η 
ψηφιοποίηση εντύπων, η απλοποίηση 
διοικητικών διαδικασιών κ.α. Το πρόγραµµα 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ αποσκοπεί στη βελτίωση της 
επικοινωνίας και της ποιότητας της 
εξυπηρέτησης που λαµβάνει ο πολίτης από 
τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες της χώρας ενώ 
σηµατοδοτεί τη συνεργασία της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
θα υλοποιηθεί µέσω κεντρικών και 
αποκεντρωµένων δράσεων. Οι διοικητικές 
πληροφορίες και τα δεδοµένα (π.χ. 
ψηφιοποιηµένα έντυπα) θα είναι 
προσπελάσιµα από τον πολίτη µε τους εξής 
τρόπους: 

1. Μέσω τηλεφώνου 

2. Μέσω Internet 

3. Μέσω δοµών εξυπηρέτησης σε τοπικό 
επίπεδο. 

Οι δοµές αυτές, που  θα ανέρχονται συνολικά 
σε 1000 σηµεία περίπου, έχουν αρχίσει να 
εγκαθίστανται  στους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας µέσα στο 
2002. Τα 1000 αυτά σηµεία εξυπηρέτησης 
του πολίτη θα αποτελέσουν ταυτόχρονα και 
1000 σηµεία δηµόσιας πρόσβασής του στο 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ. 

Εµπιστευτικότητα των συναλλαγών Η 
επιτυχία της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
και η διεύρυνση των δυνατοτήτων τις 

οποίες αυτή προσφέρει εξαρτώνται κατά 
κύριο λόγο από την διασφάλιση ενός 
συνολικού πλαισίου ασφαλών συναλλαγών. 
Η προστασία του ατόµου από τη µη 
νόµιµη χρήση προσωπικών πληροφοριών 
αποτελεί τη µία διάσταση αυτού του 
θέµατος (κεφάλαιο 11).  

Παρουσία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στον 
Παγκόσµιο Ιστό 

Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε για 
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον 
Νοέµβριο του 2001 
(http://europa.eu.int/information_society/eeur
ope/news_library/documents/bench_online_s
ervices.doc) σε όλα τα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής ένωσης, το 39% των βασικών 
υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης στη 
χώρας µας είναι διαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο.    

Γενικότερα όλα τα υπουργεία και οι 
περισσότερες διοικητικές αρχές έχουν 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ενώ οι 
προσφερόµενες υπηρεσίες επεκτείνονται 
συνεχώς.  

Υπουργεία και Γενικές Γραµµατείες  
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 
http://www.mnec.gr/  
Υπουργείο Εξωτερικών 
http://www.mfa.gr/ 
Υπουργείο 'Εθνικής Άµυνας 
http://www.mod.gr/  
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης  
http://www.ypes.gr/ 
Υπουργείο Ανάπτυξης 
http://www.ypan.gr/ 
Υπουργείο Γεωργίας 
http://www.ypge.gr/  
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
http://www.ministryofjustice.gr/  
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 
http://www.ydt.gr/  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων  
http://www.ypepth.gr/ 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  
http://www.labor-ministry.gr/ 
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Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων 
http://www.yme.gr/  
Υπουργείο Πολιτισµού  
http://www.culture.gr/ 
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης  
http://www.minpress.gr/ 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  
http://www.ypyp.gr/ 
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 
http://www.yen.gr/  
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  
http://www.yme.gr/ 
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης  
http://www.mathra.gr/ 
Υπουργείο Αιγαίου 
http://www.ypai.aegean.gr/ 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
http://www.sport.gov.gr/ 
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 
http://www.mfa.gr/ggae/ 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
http://www.gspa.gr/yddka/start.htm  
Γενική Γραµµατεία Ελληνικού Οργανισµού 
Τουρισµού  
http://www.gnto.gr/ 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας 
http://www.gsrt.gr/ 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου  
http://www.gge.gr/ 
Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης  
http://www.gsae.edu.gr/ 
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς  
http://www.neagenia.gr/ 
Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών 
Συστηµάτων  
http://www.gsis.gov.gr/  
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
http://www.mof-glk.gr/ 

Η άλλη διάσταση αναφέρεται στη 
δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητας 
του συναλλασσόµενου µε ηλεκτρονικό 
τρόπο µε κάποιο δηµόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα. Η τεχνολογία παρέχει σειρά 
προϊόντων και µηχανισµών, όπως οι 
έξυπνες κάρτες, οι ψηφιακές υπογραφές 
και η κρυπτογράφηση, οι οποίες 
καλύπτουν από τεχνικής πλευράς τις 
απαιτήσεις για εµπιστευτικότητα και 
ασφάλεια των συναλλαγών. Η σχετικά 

µικρή διάδοση των προϊόντων και 
µηχανισµών αυτών στην Ελλάδα, και 
ιδιαίτερα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, απαιτεί 
την άµεση µελέτη και υιοθέτησή τους 
όπου αυτό κρίνεται συµφέρον, µε 
συντονισµένο και συστηµατικό τρόπο. 

Τηλεφωνικές Αιτήσεις 

Από το Φεβρουάριο 1998, οι πολίτες 
µπορούν να καλούν τον αριθµό "1502" και να 
υποβάλουν τηλεφωνικά αίτηση για µια σειρά 
πιστοποιητικών, όπως ληξιαρχικών 
πράξεων, φορολογικής ενηµερότητας, 
στρατολογικής κατάστασης και ποινικού 
µητρώου. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται µε 
ηλεκτρονικό τρόπο από τον ΟΤΕ στην 
αρµόδια κατά περίπτωση δηµόσια υπηρεσία. 
Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται 
ταχυδροµικά µε ελάχιστη οικονοµική 
επιβάρυνση. Στο τηλεφωνικό κέντρο του 
"1502" υποβάλλονται ήδη περισσότερες από 
600 αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών την 
ηµέρα. Το 2000 οι κλήσεις ήταν 600.000 ενώ 
για το 2001 ο ίδιος αριθµός πλησίασε τις 
680.000. Από τον συνολικό αριθµό 
γενικότερων κλήσεων για το 2001 οι 328.000 
µετατράπηκαν σε πιστοποιητικά.   

Λειτουργεί, επίσης το τηλεφωνικό κέντρο 
1464, το οποίο εξυπηρέτησε περίπου 
500.000 πολίτες το 2000 και 1.300.000 το 
2001. Στο κέντρο ¨1464¨ εντάχθηκαν ήδη τα 
κέντρα πληροφόρησης του Εθνικού 
Τυπογραφείου και του Υπουργείου 
Μεταφορών, ενώ παρέχεται και η 
πληροφόρηση που αφορά στο ΤΑΧΙS και 
γενικώς όλα τα θέµατα του Υπουργείου 
Οικονοµικών 

2.5 Εξυπηρέτηση των πολιτών και 
των επιχειρήσεων 

Προτεραιότητα στον πολίτη Η 
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών 
και των επιχειρήσεων είναι ένας από 
τους σηµαντικότερους στόχους της  
προσπάθειας εκσυγχρονισµού της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

Σήµερα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
ταλαιπωρούνται στις συναλλαγές τους µε 
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το δηµόσιο επειδή οι δηµόσιες υπηρεσίες 
αδυνατούν να διεκπεραιώσουν 
αποτελεσµατικά συναλλαγές µεταξύ τους 
και να επαναχρησιµοποιήσουν 
πληροφορίες οι οποίες τους είναι ήδη 
γνωστές από προηγούµενες συναλλαγές 
µε τους ίδιους συναλλασσόµενους. Η 
βελτίωση της εξυπηρέτησης στηρίζεται 
στη δηµιουργία του κατάλληλου τεχνικού 
και λειτουργικού περιβάλλοντος 
διεπικοινωνίας των δηµοσίων 
υπηρεσιών, το οποίο θα επιτρέψει �να 
κινείται µεταξύ των υπηρεσιών ο φάκελος 
και όχι ο πολίτης�. 

Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη 
"πελατοκεντρικών" εφαρµογών και η 
ανυπαρξία ολοκληρωµένου περιβάλλοντος 
διεπικοινωνίας αποτελούν σηµαντικούς 
περιοριστικούς παράγοντες, τα 
υλοποιούµενα έργα πληροφορικής και 
επικοινωνιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τη 
διεύρυνση και ποιοτική αναβάθµιση των 
υπηρεσιών και την καλύτερη 
ανταπόκριση του δηµοσίου στις ανάγκες 
του ιδιωτικού τοµέα. 

∆ράσεις του Υπουργείου Οικονοµικών 

Το Υπουργείο Οικονοµικών υλοποιεί µε 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος 
"Κλεισθένης" του Β� Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
σηµαντικό αριθµό έργων πληροφορικής 
στους τοµείς της φορολογίας (πρόγραµµα 
TAXIS), των τελωνείων, , κλπ. Τα έργα αυτά 
αναφέρονται σε ιδιαίτερα κρίσιµους για τη 
λειτουργία του κράτους τοµείς και 
συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών προς όλους 
τους συναλλασσόµενους µε το Υπουργείο, 
στην αποτελεσµατική υποστήριξη της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην πάταξη 
της διαφυγής φόρων και δασµών, και στην 
περιστολή των δηµοσίων δαπανών. 

Το TAXISnet 

Οι υπηρεσίες TAXISnet (www.taxisnet.gr) για 
την φορολογική εξυπηρέτηση πολιτών και 
επιχειρήσεων περιλαµβάνουν, µεταξύ των 
άλλων, την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 
ΦΠΑ µε πληρωµή του φόρου µέσω 
υπηρεσιών του Τραπεζικού Συστήµατος, την 
ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου 
Εισοδήµατος, την εξατοµικευµένη 
ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα 
αποτελέσµατα εκκαθάρισης του Φόρου 
Εισοδήµατος καθώς και την ηλεκτρονική 
έκδοση πιστοποιητικών µέσω fax. Ορισµένες 
από τις υπηρεσίες αυτές, όπως και άλλες 
υπηρεσίες γενικής πληροφόρησης, είναι 
επίσης διαθέσιµες µέσω τηλεφωνικού 
κέντρου εξυπηρέτησης κλήσεων και µέσω 
του ιστοχώρου της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφορικών Συστηµάτων 
(www.gsis.gov.gr). Οι υπηρεσίες TAXISnet, 
όπως και τα πληροφοριακά συστήµατα 
Φορολογίας TAXIS και Τελωνείων ICIS, 
έχουν προσαρµοστεί πλήρως στο ενιαίο 
ευρωπαϊκό νόµισµα ενώ η ανταπόκριση των 
πολιτών και επιχειρήσεων στην αξιοποίηση 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet έχει 
υπάρξει εξαιρετικά θετική. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι από την έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας (Μάιος 2000) µέχρι τον 
Ιανουάριο 2002 γίνονται δεκτές, κατά µέσο 
όρο, 500 περίπου εγγραφές νέων χρηστών 
ανά εργάσιµη ηµέρα. Ο συνολικός αριθµός 
εγγεγραµµένων χρηστών ξεπερνά τις 
200.000, ενώ περίπου 400.000 δηλώσεις 
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, µε συνολικό 
εισπραχθέν ποσό άνω των 600 εκατ. ευρώ. 
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης 
Αποδεικτικών Φορολογικής Ενηµερότητας 
έχει εξυπηρετήσει πλέον των 144.000 
αιτήσεων ενώ η υπηρεσία ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης για την εκκαθάριση Φόρου 
Εισοδήµατος πάνω από 5.000.000 κλήσεις. 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές Σε ότι αφορά 
την ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών 
και των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, αυτή προβλέπεται να 
εξασφαλισθεί πλήρως µέσα στην 
επόµενη τριετία. Παράλληλα, σχεδιάζεται 
η δηµιουργία ενός γενικευµένου πλαισίου 
ηλεκτρονικών συναλλαγών µε το 
δηµόσιο, το οποίο θα ακολουθεί τη 
φιλοσοφία µίας µοναδικής υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης (one-stop services). Οι 
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παραδοσιακοί τρόποι συναλλαγής (φυσική 
παρουσία, αλληλογραφία, τηλέφωνο, 
τηλεοµοιοτυπία) θα διατηρηθούν, αλλά θα 
κυριαρχήσουν βαθµηδόν οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. 

IKAnet (www.ikanet.gr) 

Το ΙΚΑ στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του 
αναπτύσσει δύο νέες υπηρεσίες, οι οποίες 
αποτελούν το εφαλτήριο για να 
προσφερθούν πρόσθετες υπηρεσίες 
ποιότητας σε ασφαλισµένους και εργοδότες. 
Ένας από τους βασικούς µοχλούς για τον 
εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των 
υπηρεσιών του ΙΚΑ, είναι η εκµετάλλευση 
του ∆ιαδικτύου (Internet) και των νέων 
τεχνολογιών e-government για την 
επικοινωνία των συναλλασσοµένων µε το 
Ίδρυµα. Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

- Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

- Υπηρεσίες Συναλλαγής 

Η πρώτη υπηρεσία συναλλαγών που θα 
εισαχθεί είναι η ηλεκτρονική υποβολή 
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆) µε 
στόχο: 

- Τη βελτίωση της συναλλαγής µε το ΙΚΑ 

- Την εξάλειψη της ανάγκης για φυσική 
παρουσία του συναλλασσοµένου εργοδότη 
στις υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 

Η επικοινωνία των πολιτών και των 
επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες 
στο πλαίσιο ενός γενικευµένου πλαισίου 
ηλεκτρονικών συναλλαγών θα 
εξασφαλισθεί µέσα στην επόµενη τριετία. 

2.6 Θεσµικές παρεµβάσεις για την 
υλοποίηση των προγραµµάτων 
εκσυγχρονισµού 

Για την επίτευξη των στόχων της 
καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη και 
των επιχειρήσεων και την επιτυχή 
υλοποίηση των σχεδιαζόµενων δράσεων, 
καθώς και, γενικότερα, την ουσιαστική 

συµβολή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην 
πορεία της Ελλάδας προς την Κοινωνία 
της Πληροφορίας, προωθούνται οι 
ακόλουθες θεσµικές παρεµβάσεις: 

! Ενίσχυση υπηρεσιών στρατηγικού 
σχεδιασµού, συντονισµού και εποπτείας 
της υλοποίησης των επιµέρους 
δράσεων 

! Εξασφάλιση επιτελικού συντονισµού 
της ανάπτυξης της πληροφορικής στο 
∆ηµόσιο Τοµέα. Αίρονται τυχόν 
αλληλοεπικαλύψεις, αποφεύγεται η 
σπατάλη πολύτιµων πόρων και 
υπάρχει βέλτιστη δυνατή χρήση 
κωδικών αριθµών, ατοµικών δελτίων 

! ∆ηµιουργία ευέλικτων και σωστά 
στελεχωµένων µονάδων πληροφορικής 
στις δηµόσιες υπηρεσίες. 
Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος των 
µονάδων πληροφορικής, δηµιουργούνται 
Επιτροπές Πληροφορικής σε κάθε 
Υπουργείο 

! Καθορισµός ενιαίου περιβάλλοντος 
για την ανάπτυξη συστηµάτων 
πληροφορικής µε βάση συγκεκριµένα 
τεχνικά, λειτουργικά, οργανωτικά και 
διοικητικά πρότυπα 

! Εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης έργων 
πληροφορικής. Απλοποιούνται οι 
διαδικασίες υλοποίησης έργων 
πληροφορικής, εισάγεται σταδιακά, µέσα 
από διαδικασίες ανοιχτής διαβούλευσης 
των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των 
εταιριών πληροφορικής,  το σχήµα της 
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
(outsourcing) και η περιγραφή 
εργασιών σε επίπεδο παρεχόµενης 
υπηρεσίας (service level). 

! Συστηµατοποίηση των προµηθειών 
πληροφορικής. Μελετάται η 
καθιέρωση της προµήθειας 
τυποποιηµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών πληροφορικής µέσω 
προγραµµατικών συµφωνιών 
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Παράλληλα µε τις προαναφερθείσες 
παρεµβάσεις, δηµιουργούνται στις 
αρµόδιες υπηρεσίες µηχανισµοί διαρκούς 
παρακολούθησης και αποτίµησης των 
σχετικών µε την Κοινωνία της 
Πληροφορίας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
δράσεων και πρωτοβουλιών. 
Επιπρόσθετα, καλλιεργείται η στενή 
συνεργασία µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισµούς σε θέµατα δηµόσιας 
διοίκησης, κρατικών προµηθειών, 
τεχνικών προτύπων, ασφάλειας 
συστηµάτων, νοµικών θεµάτων, κλπ. 

2.7 Ο αναπτυξιακός ρόλος της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

Κεντρικός στόχος είναι η ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση να παρέµβει ουσιαστικά στην 
όλη αναπτυξιακή πορεία της χώρας προς 
την Κοινωνία της Πληροφορίας, τόσο µε 
δράσεις ρυθµιστικού χαρακτήρα, όσο και 
µε δράσεις οι οποίες επιδιώκουν τη, σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, δηµιουργία 
κρίσιµης µάζας χρηστών προϊόντων και 
υπηρεσιών πληροφορικής και την 
ενδυνάµωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων του κλάδου. Οι δράσεις 
αυτές περιλαµβάνουν: 

! Τη διαµόρφωση κανονιστικού 
πλαισίου για τη δηµιουργία, διακίνηση 
και επεξεργασία πληροφοριών στο 
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

! Τις ειδικότερες θεσµικές ρυθµίσεις για 
τη διασφάλιση του απορρήτου, την 
ηλεκτρονική υπογραφή, την 
προστασία του πολίτη, την προστασία 
των πνευµατικών δικαιωµάτων, την 
τηλε-εργασία, κλπ. 

! Την καθιέρωση προτύπων και 
µητρώων τα οποία διευκολύνουν την 
ανάπτυξη της αγοράς 

! Την ενηµέρωση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων για τις νέες τεχνολογίες 
µε κατανοητό τρόπο, ώστε να αρθούν 
οι όποιες επιφυλάξεις και φοβίες. 

! Τη δηµιουργία υγιούς πλαισίου 
λειτουργίας της αγοράς πληροφορικής 
µε εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερου 
ανταγωνισµού και µε άρση 
αντικινήτρων για επενδύσεις. 

! Τη σταδιακή καθιέρωση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών µε τις δηµόσιες 
υπηρεσίες (π.χ. σε θέµατα 
φορολογίας, κρατικών προµηθειών 
κλπ) και, γενικότερα, νέων 
λειτουργιών στην οικονοµία, όπως το 
ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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 Οι νέες τεχνολογίες σε διάφορα υπουργεία 

! Η εισαγωγή πληροφορικών συστηµάτων και η χρήση νέων τηλεπικοινωνιακών 
τεχνολογιών είναι πολύτιµα εργαλεία για τη στήριξη βασικών λειτουργιών του κράτους 
όπως η εθνική άµυνα, η προάσπιση εθνικών θέσεων, η δηµόσια ασφάλεια, και η ταχεία και 
αποτελεσµατική απονοµή δικαιοσύνης. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισµένες δράσεις 
Υπουργείων οι οποίες κινούνται σε αυτό το πλαίσιο: Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει 
ολοκληρώσει την τεχνική υποδοµή (σε προµήθεια µηχανηµάτων, λογισµικού  και 
δικτύωσης) ώστε η χώρα µας να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από τη συνθήκη Schengen. Παράλληλα ολοκληρώνεται η προµήθεια 
εξειδικευµένων Η/Υ για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών µε προδιαγραφές 
που αποκλείουν τη δυνατότητα υποκλοπής από την ακτινοβολία τους στο περιβάλλον, ενώ 
ξεκινούν τα έργα πληροφοριακής υποδοµής για την επιτυχηµένη εκτέλεση της Ελληνικής 
Προεδρίας το πρώτο εξάµηνο του 2003.  

! Το Υπουργείο Άµυνας στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ ολοκλήρωσε έργα όπως: «Ανάπτυξη 
Αριθµητικού Μοντέλου Μεγάλης Ακρίβειας», το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Έρευνα και Τεχνολογία» 1994-1999 µε συνολικό προϋπολογισµό 1,7 εκατ. 
ευρώ και «Πρόγνωση καιρού υψηλής ευκρίνειας για ναυτιλιακές και άλλες εφαρµογές», το 
οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έρευνα και Τεχνολογία 1994-1999 µε 
συνολικό προϋπολογισµό 880 χιλιάδων ευρώ και βρίσκεται σε εξέλιξη.  Με την υλοποίηση 
των έργων αυτών θα δοθεί ώθηση στους τοµείς της αριθµητικής πρόγνωσης  µε 
αποτέλεσµα την εισαγωγή της ΕΜΥ και στη διαδικασία της πρόγνωσης δεδοµένων µε 
µεγάλη διακριτική ικανότητα.  Η εξέλιξη αυτή βοηθάει σηµαντικά στην παραγωγή 
ακριβέστερων προγνώσεων καιρού, ιδιαίτερα για τις τρεις ή τέσσερις πρώτες ηµέρες. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας STRIDE χρηµατοδοτήθηκε το έργο 
Υ∆ΡΟΣΚΟΠΕΙΟ,  συνολικού προϋπολογισµού περίπου 1 εκατ. ευρώ µε αποτέλεσµα την 
απόκτηση από µία σειρά κρατικών φορέων, της δυνατότητας πρόσβασης σε µία 
κατανεµηµένη σύγχρονη βάση µετεωρολογικών και υδρολογικών πρωτογενών δεδοµένων, 
η οποία χρησιµοποιείται για ερευνητικούς και σε πολλές περιπτώσεις επιχειρησιακούς 
σκοπούς. 

! Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης προχωρά στην υλοποίηση του έργου «Συµµετοχή της 
Ελληνικής Αστυνοµίας στον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας διοίκησης µε χρήση 
πληροφορικής», προϋπολογισµού 28.000.000 Ευρώ. Βασικός στόχος του έργου είναι η 
αναβάθµιση του υπάρχοντος Πανελλαδικού ∆ικτύου Πληροφορικής και η ένταξη σ΄ αυτό 
όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας από επίπεδο Αστυνοµικού Τµήµατος και 
άνω. Η νέα τηλεπικοινωνιακή υποδοµή θα βασίζεται κυρίως σε ενσύρµατες συνδέσεις 
(µισθωµένες ψηφιακές γραµµές επικοινωνίας) µε κοµβική συνδεσµολογία και θα έχει τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης διαβίβασης δεδοµένων και φωνής. Θα είναι ανοικτής 
αρχιτεκτονικής, προκειµένου να ενσωµατώνονται εύκολα νέες τεχνολογίες και εξοπλισµός 
διαφορετικών κατασκευαστών. 

! Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης αναβαθµίζει τις υποδοµές πληροφορικής και επικοινωνιών για 
ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες στο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, µε τη 
µηχανοργάνωση της γραµµατείας τεσσάρων καταστηµάτων κράτησης, όπως και του 
Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου, Εφετείου και Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Αθηνών, του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, σειράς άλλων Πρωτοδικείων στη χώρα, κλπ. 
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3  Κοινωνία της πληροφορίας, κοινωνία της γνώσης 

3.1. Oι νέες τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση και στην 
επιστηµονική έρευνα 

Η γνώση µοχλός προόδου και 
ανάπτυξης. Η διαρκώς αυξανόµενη 
χρήση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλο 
σχεδόν το φάσµα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας σηµατοδοτεί την έλευση 
µίας νέας εποχής µε κύριο 
χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισµού της 
πληροφορίας και την ανανέωση της 
γνώσης µε ταχείς ρυθµούς. 
∆ηµιουργούνται έτσι αυξηµένες 
απαιτήσεις διαρκούς ενηµέρωσης και 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να 
αντιµετωπίσει την πρόκληση αυτή, 
προετοιµάζοντας τους αυριανούς πολίτες 
οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σε µία 
κοινωνία διαρκούς ανανέωσης της 
γνώσης. Κύριο µέληµά του η διασφάλιση 
της ισότιµης και επαρκούς συµµετοχής 
όλων των πολιτών στη διαµορφούµενη 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Υποχρέωση 
της πολιτείας είναι η εξασφάλιση για όλα 
τα παιδιά ίσων ευκαιριών στη µάθηση και 
στην απόκτηση ικανοτήτων που θα τα 
καταστήσουν ικανά να παρακολουθούν 
απρόσκοπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και να 
εξοικειώνονται µε αυτές, συµµετέχοντας 
ενεργά και ισότιµα στον ψηφιακό κόσµο 
του αύριο. 

Η σηµασία της έρευνας και της 
καινοτοµίας. Η θέση µιας χώρας στο 
παγκόσµιο τοπίο που διαµορφώνεται µε 
την έλευση της νέας χιλιετίας, θα 
καθορισθεί σε σηµαντικό βαθµό από τη 
συµµετοχή της στην παραγωγή και τον 
εµπλουτισµό της γνώσης και της 
καινοτοµίας, µέσα από την ανάπτυξη 
ερευνητικών δραστηριοτήτων σε 
νευραλγικούς και καινοτόµους τοµείς. Για 
την Ελλάδα παρουσιάζεται µία σηµαντική 

ευκαιρία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα που αφορούν την 
ιδιοσυγκρασία, την παράδοση, και τις 
ικανότητες του επιστηµονικού της δυναµικού, 
να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. Με τη 
δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών, 
του καταλλήλου πλαισίου και την απόδοση 
της αρµόζουσας έµφασης σε καινοτόµες 
ερευνητικές δραστηριότητες, µπορεί να 
βελτιώσει σηµαντικά τη θέση της στην 
ενωµένη Ευρώπη και στην παγκόσµια 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Η γνώση και η καινοτοµία αποτελούν τη βάση 
της διαµορφούµενης παγκόσµιας Κοινωνίας 
της Πληροφορίας και την προϋπόθεση για 
την ισότιµη συµµετοχή πολιτών και χωρών σε 
αυτήν.  

Πλαίσιο πολιτικής. Για την ισότιµη 
συµµετοχή όλων στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας και τη βελτίωση της θέσης 
της χώρας µας στην Ευρώπη και τον 
κόσµο, η κυβερνητική πολιτική για την 
παιδεία και την έρευνα διαµορφώνεται 
γύρω από τους εξής άξονες: 

! ∆ιδασκαλία της πληροφορικής και 
των νέων τεχνολογιών σαν µάθηµα 
βασικής παιδείας, διδασκαλία µε τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών  

! Προσαρµογή των προγραµµάτων 
σπουδών στις νέες µεθοδολογίες χρήσης 
των ΤΠΕ ως εργαλεία µάθησης.  

! Κατάλληλη κατάρτιση όλων των 
εκπαιδευτικών, προσαρµογή των 
προγραµµάτων βασικής µόρφωσης  των 
εκπαιδευτικών και λήψη µέτρων 
ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών, ώστε 
να χρησιµοποιούν στη σχολική πράξη τις 
ψηφιακές τεχνολογίες.  

! Βελτίωση των υποδοµών πληροφορικής 
και των δικτύων επικοινωνιών σε 
σχολεία, πανεπιστήµια και ερευνητικά 
κέντρα.  
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! Ενίσχυση της παραγωγής και 
διάχυσης εκπαιδευτικού λογισµικού 
και παιδαγωγικού περιεχοµένου µαζί 
µε συνοδευτικές µαθητικές 
δραστηριότητες (βιβλίο δασκάλου, 
βιβλίο µαθητικών δραστηριοτήτων). 

! Ενίσχυση της έρευνας, αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών στην έρευνα, τη 
διάδοση και τη διάχυση των 
επιστηµονικών αποτελεσµάτων. 

! Ενίσχυση των σπουδών πληροφορικής 
στη Γ� βάθµια, στην Τεχνική και στην 
αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση µε 
στόχο την ποιοτική και ποσοτική 
κάλυψη σε εξειδικευµένο ανθρώπινο 
δυναµικό για την υποστήριξη των 
υποδοµών της κοινωνίας της 
πληροφορίας.  

3.2. Μία νέα αντίληψη για την παιδεία 
του 21ου αιώνα 

Ανάγκη για αυξηµένες επενδύσεις στο 
ανθρώπινο δυναµικό. Η εποχή που 
βιώνουµε απαιτεί αυξηµένες επενδύσεις 
στο ανθρώπινο δυναµικό. Όπως 
συµβαίνει σε κάθε µεταβατικό στάδιο, 
παρουσιάζονται ευκαιρίες, για όλες τις 
χώρες, βελτίωσης και ισχυροποίησης της 
θέσεώς τους παγκοσµίως. Οι χώρες που 
θα προετοιµάσουν, εγκαίρως και µε τον 
καλύτερο τρόπο, το ανθρώπινο δυναµικό 
τους, ώστε να καταστεί ικανό να 
συµµετέχει ενεργά σε µία παγκόσµια 
Κοινωνία της Πληροφορίας, θα 
αποκτήσουν σηµαντικό πλεονέκτηµα και 
θα αποκοµίσουν το µέγιστο όφελος. Θα 
αποτελέσουν τους πρωτοπόρους που θα 
προσδιορίσουν και θα καθορίσουν τις 
προτεραιότητες για το µέλλον. 

Η πρωτοβουλία eLearning 

Η πρωτοβουλία �eLearning: να σκεφτούµε 
την εκπαίδευση του αύριο» εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαΐου 
2000.  Η εν λόγω πρωτοβουλία �σε συνέχεια 
των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου στη Λισσαβόνας- παρουσίασε 

τις αρχές, τους στόχους και τις γραµµές 
δράσης της  eLearning, που ορίζονται ως «η 
χρήση των νέων τεχνολογιών πολυµέσων και 
του Internet, για τη βελτίωση της ποιότητας 
της µάθησης µε διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε πόρους και υπηρεσίες, καθώς και των 
ανταλλαγών και της εξ αποστάσεως 
συνεργασίας».  Η πρωτοβουλία eLearning 
είχε ευνοϊκή αντιµετώπιση από τους 
Υπουργούς Παιδείας και από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο στη Feira τον Ιούνιο 2000. 

Η χώρα µας καλείται να αντιµετωπίσει 
αυτή την πρόκληση, αξιοποιώντας την 
λαµπρή της κληρονοµιά στον τοµέα της 
παιδείας και της επιστήµης, 
δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες 
προόδου και ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
ενωµένης Ευρώπης.  Στο πλαίσιο αυτό, η 
επαναξιολόγηση και ο 
επαναπροσδιορισµός του εκπαιδευτικού 
µας συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη 
την πρόοδο και τις δυνατότητες 
επίδρασης σ� αυτό των νέων 
τεχνολογιών, αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη. 

Πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας 
είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη 
µάθηση για την ενεργή και ισότιµη 
συµµετοχή όλων στο ψηφιακό κόσµο. 

∆ιδασκαλία της πληροφορικής και 
των νέων τεχνολογιών σαν µάθηµα 
βασικής παιδείας.  Η ευαισθητοποίηση 
του ανθρώπινου δυναµικού των 
σχολείων, καθηγητών και µαθητών, στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και η 
παροχή σε όλους των αναγκαίων 
βασικών γνώσεων και των απαραίτητων 
δεξιοτήτων, αποτελεί πρωταρχικό και 
κρίσιµο παράγοντα για την απρόσκοπτη 
πρόσβασή τους στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Η διδασκαλία της 
πληροφορικής και των νέων 
τεχνολογιών, καθώς και η εξοικείωση των 
µαθητών µε τη χρήση των ηλεκτρονικών 
και οπτικοακουστικών µέσων και µέσων 
επικοινωνίας, πρέπει να αποτελούν 
µαθήµατα βασικής παιδείας σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης. Με αυτό τον 
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τρόπο εξασφαλίζεται η ισότιµη 
συµµετοχή τους στο αυριανό ψηφιακό 
οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας & η 
Εκπαίδευση Επένδυση για το Μέλλον 

Η πολιτεία έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει 
ίσες ευκαιρίες στη µάθηση και στην 
απόκτηση των ικανοτήτων, που θα 
καταστήσουν τους αυριανούς πολίτες 
ικανούς να παρακολουθούν απρόσκοπτα τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και να εξοικειώνονται 
µε αυτές, συµµετέχοντας ενεργά και ισότιµα 
στον ψηφιακό κόσµο. 

H χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
προϋποθέτει: 

� Τον Εξοπλισµό και τη δικτύωση σχολικών 
µονάδων και τριτοβάθµιων ιδρυµάτων 

� Την Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

� Την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου. 

Για την συνεχή ενηµέρωση των 
εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες 
επιβάλλεται η ανάπτυξη κατάλληλων 
εφαρµογών εκπαιδευτικών πολυµέσων, η 
προώθηση πιστοποίησης εφαρµογών 
εκπαιδευτικού λογισµικού, η δηµιουργία 
διασυνδεόµενων ψηφιακών βιβλιοθηκών 
καθώς και η σύσταση κέντρων 
τηλεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και 
µαθητές. 

  

∆ιδασκαλία µε τη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορίας , επικοινωνίας και 
οπτικοακουστικών µέσων. Στόχο 
αποτελεί η δηµιουργία ενός σχολείου 
σύγχρονου και ελκυστικού για τους 
µαθητές. Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να 
συνεισφέρουν στην ποιοτική βελτίωση 
και στον επαναπροσανατολισµό της 
διαδικασίας της µάθησης, µετατρέποντας 
το σχολείο σε χώρο αναζήτησης και 
ανακάλυψης της γνώσης, ανταλλαγής 

ιδεών και απόψεων, και δηµιουργικής 
απασχόλησης. 

Οι µαθητές πρέπει να µάθουν πώς να 
µαθαίνουν. Οι µαθητές πρέπει να 
αποκτήσουν την ικανότητα να 
εξερευνούν, να αναζητούν, να 
ανακαλύπτουν, να συλλέγουν και να 
παράγουν πληροφορία µε σκοπό τη 
συγκρότηση γνώσεων  . Να µπορούν να 
διαχειρίζονται τις πολλαπλές 
αναπαραστάσεις των γνώσεων,  να τις  
επεξεργάζονται µε κριτική σκέψη και 
µεθοδικότητα, να τις παρουσιάζουν σε 
κατάλληλη µορφή  και να τις διανέµουν. 
Να µάθουν να επικοινωνούν µε τους 
άλλους για την επίλυση προβληµάτων 
µέσα από αυθεντικές δραστηριότητες 
(projects). Να µάθουν να συνεργάζονται 
αναπτύσσοντας οµαδικό πνεύµα και 
κοινωνική συµπεριφορά, αναδεικνύοντας 
ταυτόχρονα τις κλίσεις και το ταλέντο 
τους. Πρέπει να µάθουν πώς να 
µαθαίνουν, προσαρµοζόµενοι σε µία 
κοινωνία όπου βασικό της 
χαρακτηριστικό και απαίτηση είναι η δια 
βίου κατάρτιση και εκπαίδευση. 

Έµφαση στην ενηµέρωση και 
κατάρτιση του διδακτικού 
προσωπικού. Οι νέες τεχνολογίες 
επαναπροσδιορίζουν και αναβαθµίζουν 
το ρόλο του εκπαιδευτικού στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Παρέχουν τη 
δυνατότητα, να µη µεταφέρει απλώς 
στεγνή γνώση στους µαθητές του, αλλά 
να µπορεί να µεταβληθεί σε ουσιαστικό 
καθοδηγητή τους στην αναζήτηση, 
επεξεργασία και παραγωγή της γνώσης. 

Κεντρικός στόχος και κρίσιµος 
παράγοντας επιτυχίας είναι η διαρκής 
ενηµέρωση, επιµόρφωση και εξοικείωση 
του συνόλου των εκπαιδευτικών στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, ώστε να 
µπορούν να τις χρησιµοποιούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην 
προσωπική τους διαρκή ενηµέρωση και 
αναζήτηση πηγών γνώσης. Στόχος είναι 
το σύνολο των εκπαιδευτικών να έχει 
επιµορφωθεί  στις νέες τεχνολογίες ως το 
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2003. Ανάλογη προσπάθεια επιβάλλεται 
και για τα στελέχη της διοίκησης τόσο 
των σχολείων, όσο και των ∆ιευθύνσεων 
και Γραφείων, κεντρικών και 
περιφερειακών, που ασκούν και 
υλοποιούν πολιτική στο χώρο της 
εκπαίδευσης. 

Προγράµµατα επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση έγιναν 
δράσεις επιµόρφωσης στις ΤΠΕ στο έργο 
«Εξοµοίωσης των πτυχίων» των δασκάλων 
(όπου επιµορφώθηκαν περίπου 5000 
δάσκαλοι), στο πιλοτικό έργο «Νησί των 
Φαιάκων», που έγινε στα πλαίσια της 
�Οδύσσειας� και αφορούσε 15 δηµοτικά 
σχολεία και στο πιλοτικό έργο του 
�Ολοήµερου σχολείου� (µε το οποίο έχουν 
επιµορφωθεί ενδοσχολικά 560 δάσκαλοι στα 
28 Ολοήµερα σχολεία). 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Για τους καθηγητές αναπτύχθηκαν 
προγράµµατα επιµόρφωσης στο έργο της 
«Οδύσσειας», ενώ, από τα σεµινάρια των 
Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων του 
ΥΠΕΠΘ, έχουν επιµορφωθεί, σε θέµατα 
χρήσης των υπολογιστών και εφαρµογές 
Γραφείου, περίπου 3000 εκπαιδευτικοί. 

Στα πλαίσια της «Οδύσσειας» έχουν 
δηµιουργηθεί κύκλοι µονοετούς 
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε τρία 
Πανεπιστήµια της χώρας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, 
Μακεδονίας), στα οποία εξειδικεύονται 
εκπαιδευτικοί σε θέµατα εισαγωγής των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να αποτελέσουν 
τα επιµορφωτικά στελέχη του Υπουργείου 
Παιδείας σε αυτόν τον Τοµέα. Συνολικά 
έχουν δηµιουργηθεί  120 τέτοια στελέχη, τα 
οποία ήδη χρησιµοποιούνται στα 
προγράµµατα επιµόρφωσης. Στα 385 δε 
σχολεία της «Οδύσσειας» έχουν 
επιµορφωθεί ενδοσχολικά περίπου 2000 
εκπαιδευτικοί στην χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παράλληλα έχει ξεκινήσει ένα µεγάλο 
φιλόδοξο επιµορφωτικό πρόγραµµα µε 

στόχο την επιµόρφωση στην εκπαιδευτική 
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
του διαδικτύου 75.000 δασκάλων και 
καθηγητών, έως το τέλος του 2003 

Επιµόρφωση από απόσταση. Επίσης 
απαραίτητη είναι η δηµιουργία ενός 
µόνιµου µηχανισµού παροχής 
επιµόρφωσης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών, αξιοποιώντας και τις 
δυνατότητες της επιµόρφωσης από 
απόσταση. Η ενίσχυση και ανάπτυξη 
παρόµοιων κέντρων επιµόρφωσης µέσω 
δικτύου, θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τις 
ανάγκες διαρκούς επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και των µαθητών 
αποµακρυσµένων και δυσπρόσιτων 
περιοχών της χώρας καθώς και του 
διάσπαρτου Απόδηµου Ελληνισµού. 

Στην προσπάθεια αυτή καλούνται να 
συµβάλλουν τόσο το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο και  οι ∆ιευθύνσεις Σπουδών 
του Υπουργείου Παιδείας, όσο και τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και 
Ινστιτούτα της χώρας, καθώς και ο 
ιδιωτικός τοµέας και οι τοπικοί φορείς 
(δήµοι, επιµελητήρια, επιστηµονικές 
ενώσεις).  

Κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας είναι η 
διαρκής ενηµέρωση, επιµόρφωση και 
εξοικείωση του συνόλου των 
εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Στόχος, το σύνολο των 
εκπαιδευτικών να επιµορφωθεί  στις νέες 
τεχνολογίες  

3.3. Υποδοµές και δίκτυα στα σχολεία  

Η αξιοποίηση της πληροφορικής και των 
νέων τεχνολογιών στη βελτίωση και 
πρόοδο του εκπαιδευτικού συστήµατος 
απαιτεί την εξασφάλιση υποδοµής στα 
σχολεία και επικεντρώνεται στους 
ακόλουθους στόχους: 

! ∆ηµιουργία και εξοπλισµός 
εργαστηρίων πληροφορικής και 
οπτικοακουστικών µέσων σε όλα τα 
σχολεία της χώρας, για την 
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υποστήριξη της διδασκαλίας τόσο των 
αντίστοιχων, όσο και των υπολοίπων 
µαθηµάτων καθώς και των 
δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Ο στόχος είναι 
αντιµετωπίζοντας την έλλειψη 
αιθουσών και καταργώντας τη διπλή 
βάρδια στα σχολεία, να υπάρχει 
παράλληλα η απαιτούµενη υποδοµή 
σε κάθε σχολείο, ώστε οι µαθητές να 
µπορούν να εξασκούνται, κατά τον 
ελεύθερο χρόνο τους, στις νέες 
τεχνολογίες, ιδιαίτερα οι µαθητές που 
δεν διαθέτουν κατ' οίκον τον 
απαραίτητο εξοπλισµό. Στη 
προσπάθεια αυτή πολύτιµη θα είναι η 
συνεισφορά της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και γενικότερα της 
τοπικής κοινωνίας (επιστηµονικές 
ενώσεις, ιδιωτικές εταιρείες, 
επιµελητήρια κλπ.) µε τη δηµιουργία 
και διάθεση κατάλληλα εξοπλισµένων 
αιθουσών στη νεολαία. 

! ∆ηµιουργία τοπικών δικτύων και 
πανεκπαιδευτικού δικτύου, που θα 
συνδέει όλα τα σχολεία µε τα ΑΕΙ & 
ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τις 
βιβλιοθήκες και τα Μουσεία και γενικά 
µε πηγές εκπαιδευτικής 
πληροφόρησης, καθώς και µε τον 
παγκόσµιο ιστό του Internet. Είναι 
αναγκαία η δηµιουργία ανθρώπινων 
και φυσικών δικτύων που θα 
εκµεταλλευτούν τις υπάρχουσες 
υποδοµές στον Ακαδηµαϊκό και τον 
ιδιωτικό τοµέα (GU-NET, Ε∆ΕΤ, 
GEANT, παροχείς Internet). Μεγάλες 
δυνατότητες παροχής πληροφόρησης 
και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
δηµιουργούνται και µε την καθιέρωση 
της ψηφιακής και καλωδιακής 
τηλεόρασης. Στόχος είναι σε κάθε 
εκπαιδευτικό, µαθητή και φοιτητή να 
παρέχονται µέσα από το σχολικό 
δίκτυο βασικές δικτυακές υπηρεσίες 
(ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, χώρος για 
προβολή στο διαδίκτυο, συµµετοχή 
σε δικτυακές συζητήσεις κ.λ.π.) αλλά 
και προηγµένες εκπαιδευτικές 

τηλεµατικές υπηρεσίες όπως 
συµµετοχή και παρακολούθηση 
κύκλων επιµόρφωσης, χρήση 
δικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων 
και ψηφιακών βιβλιοθηκών, διανοµή 
εκπαιδευτικού υλικού, συνεργασίες 
µέσα από δικτυακές εφαρµογές 
παρακολούθηση ηµερίδων κλπ).. Το 
κάθε σχολείο θα έχει τον δικτυακό του 
τόπο και την ηλεκτρονική διεύθυνση 
του.  

! Εξοπλισµό κάθε αίθουσας διδασκαλίας ή 
κάθε εκπαιδευτικού µε υπολογιστή 
πολυµέσων και τις απαραίτητες 
περιφερειακές συσκευές και συσκευές 
προβολής και οπτικοακουστικών 
µέσων.. 

∆ράσεις για τον εξοπλισµό και τη 
δικτύωση των σχολείων 

Εξοπλισµός στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση  

Η επένδυση σε εξοπλισµούς ειδών 
πληροφορικής για την παιδαγωγική 
διαδικασία πρέπει να αποσβεστεί µε 
ουσιαστική χρήση και να αποδώσει την 
αναγκαία προστιθέµενη αξία πριν απαξιωθεί. 
Πρέπει λοιπόν, ο ρυθµός της επένδυσης να 
ακολουθεί τον ρυθµό παράλληλων 
επενδύσεων στην επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε θέµατα χρήσης των ΤΠΕ, 
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχοµένου 
και την ανάπτυξη σχολικού δικτύου για την 
διάδοσή του. 

Την περίοδο 2001-2002 το Υπουργείο 
Παιδείας έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασµό 
όλων των απαραίτητων συµπληρωµατικών 
έργων (επιµόρφωσης και εκπαιδευτικού 
υλικού) και προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς 
τα έργα προµήθειας εξοπλισµών 
εργαστηρίων πληροφορικής και 
αντικατάστασης παλιών απαξιωµένων 
εργαστηρίων  

Την περίοδο 1999-2000 εγκαταστάθηκαν 
439 σχολικά εργαστήρια (262 Γυµνάσια, 80 
ΕΛ, 46 ΤΕΕ και 51 ΣΕΚ) τεχνολογίας 
τελευταίου τύπου (1999-2000). 
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Το έτος 2001 εγκαταστάθηκαν 1000 
εργαστήρια τελευταίας τεχνολογίας (70 
Γυµνάσια, 778 ΕΛ, 107ΤΕΕ, 45ΣΕΚ). 

Σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα 
προµήθειας και εγκατάστασης 3600 
εργαστηρίων πληροφορικής εντός του 2002 
σε σχολεία της δευτεροβάθµιας και 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

∆ικτυακή Υποδοµή 

Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
(http://www.sch.gr) αποτελεί το δίκτυο 
πρόσβασης της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και υλοποιεί 
την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη χώρα µας. Το 
Σχολικό ∆ίκτυο δεν αναπτύσσει δικό του 
δίκτυο κορµού, αλλά χρησιµοποιεί το δίκτυο 
του Ε∆ΕΤ. Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
συνδέεται µε το Ε∆ΕΤ σε επτά κύρια σηµεία 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 
Λάρισα, Ιωάννινα και Ξάνθη). Το ∆ίκτυο 
φτιάχτηκε στα πλαίσια των έργων Ασκοί του 
Αιόλου και EDUnet στο Β� ΚΠΣ από το 
ΕΠΕΑΕΚ και τώρα αναβαθµίζεται και 
επεκτείνεται µε χρήµατα του ΕΠ Κοινωνία της 
Πληροφορίας στα πλαίσια του Γ� ΚΠΣ. Το 
πλήρες δίκτυο της Βασικής Εκπαίδευσης 
διαθέτει αυτή τη στιγµή 51 κόµβους που 
καλύπτουν όλους τους νοµούς της χώρας και 
δίδουν την δυνατότητα για dial up πρόσβαση 
και σύνδεση στο Internet σε όλα τα σχολεία 
της χώρας. 

Ταυτόχρονα σε κάθε εργαστήριο 
πληροφορικής που εγκαθίσταται παρέχεται 
και δικτυακός εξοπλισµός, έτσι ώστε όλες οι 
θέσεις εργασίας του σχολείου να είναι 
συνδεδεµένες µεταξύ τους και να έχουν 
πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητες 
µεγαλύτερες των 64Kbps. 

Η διαχείριση του δικτύου και των δικτυακών 
του Υπηρεσιών και εφαρµογών γίνεται από 
τον ίδιο µηχανισµό που υπάρχει και για το 
ακαδηµαϊκό δίκτυο, εξασφαλίζοντας έτσι για 
την α/θµια και β/θµια εκπαίδευση την 
σύνδεσή της µε τις πρωτοπόρες τεχνολογίες 
που εφαρµόζονται στο ακαδηµαϊκό δίκτυο. 

Στο τέλος του 1999, χαµηλό ποσοστό των 
µαθητών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 
από το σχολείο τους, ενώ για την 
Πρωτοβάθµια το ποσοστό αυτό ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο. 

Με την ολοκλήρωση των έργων του Β�ΚΠΣ 
(τέλος του 2000) έχει τροποποιηθεί 
σηµαντικά η κατάσταση σε ότι αφορά στην 
δικτύωση των σχολείων. Σήµερα σχεδόν το 
100% των σχολείων της Β�θµιας 
εκπαίδευσης και το 17% των σχολείων της 
Α�θµιας έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 

Επίσης στο πλαίσιο της δηµιουργίας 500 
βιβλιοθηκών στη Β�θµια εκπαίδευση 
δηµιουργήθηκαν θέσεις εργασίας 
συνδεδεµένες στο Internet µέσα στους 
χώρους της βιβλιοθήκης, εισάγοντας µια νέα 
διάσταση της γνώσης µέσα από τον 
παγκόσµιο ιστό. Το 2001 - 2006 θα 
προστεθούν άλλες 500 σχολικές βιβλιοθήκες 
στην δηµόσια εκπαίδευση. 

Στη γιγαντιαία αυτή προσπάθεια είναι 
αναγκαία η συµβολή όλων. Το κράτος 
πρέπει να αναλάβει την προµήθεια του 
αρχικού εξοπλισµού και την αξιοποίησή 
του στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
δηµιουργώντας τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις και το αναγκαίο πλαίσιο.  

Η γρήγορη απαξίωση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού και οι διαρκώς αυξανόµενες 
ανάγκες βελτίωσης και επέκτασής του 
που επιβάλλονται από τις ραγδαίες 
εξελίξεις της τεχνολογίας, καθιστούν 
απαραίτητη τη συµβολή της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. Χρειάζεται συνεργασία µε 
φορείς παροχής πρόσβασης στο 
Internet, καθώς και παραγωγούς 
εκπαιδευτικού υλικού και λογισµικού και 
συµφωνία για ειδικές τιµές και ευνοϊκούς 
όρους για τα µέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας (σχολεία, µαθητές, φοιτητές, 
καθηγητές). Σηµαντικό ρόλο καλείται να 
διαδραµατίσει και η τοπική κοινωνία των 
σχολείων (∆ήµος, επιχειρήσεις, ενώσεις 
και επιµελητήρια) ενθαρρύνοντας και 
ενισχύοντας οικονοµικά τις µαθητικές 
δραστηριότητες. 
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3.4. Παραγωγή και διάχυση 
εκπαιδευτικού λογισµικού και 
παιδαγωγικού περιεχοµένου 

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µε την ενίσχυση της 
παραγωγής εκπαιδευτικών εφαρµογών 
πολυµέσων προωθούνται οι ακόλουθες 
δράσεις και στόχοι : 

! Θεσµοθέτηση στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο γραφείου πιστοποίησης και 
προτυποποίησης εκπαιδευτικού 
υλικού και λογισµικού, για τη 
δηµιουργία προτύπων και την 
πιστοποίηση του παραγόµενου 
εκπαιδευτικού λογισµικού, όσον 
αφορά την καταλληλότητα χρήσης του 
στην εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο 
θα καταστεί δυνατό σε δασκάλους, 
µαθητές και γονείς, να επιλέγουν, από 
διαπιστωµένα κατάλληλο υλικό, αυτό 
που θα τους βοηθήσει στην 
προσπάθεια απόκτησης και 
αφοµοίωσης της γνώσης.  

! Ενίσχυση της δηµιουργίας 
εκπαιδευτικού λογισµικού και 
εφαρµογών πολυµέσων, καθώς και 
κατάλληλων δραστηριοτήτων για την 
υποβοήθηση της διδασκαλίας στα 
σχολεία, από τα ΑΕΙ και τα 
Ερευνητικά Ινστιτούτα καθώς και από 
τον ιδιωτικό τοµέα. 

Ελληνική πρωτοβουλία για το Λογισµικό 
Ανοικτού Κώδικα 

Η ελληνική πρωτοβουλία για το Λογισµικό 
Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ, Open Source 
Software / OSS) αποβλέπει στην προώθηση 
της χρήσης του ΛΑΚ στην Ελλάδα 
(http://www.open-source.gr). Το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται η προσπάθεια αυτή είναι 
πρωτίστως οι εµπλεκόµενοι στη µέση, 
ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση (µαθητές, 
σπουδαστές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί). Τα 
πλεονεκτήµατα του ΛΑΚ επεκτείνονται πέραν 
του µηδενικού κόστους απόκτησης και 
αναβάθµισης. Αυτά τα πλεονεκτήµατα 
µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

" Η διάθεση του πηγαίου κώδικα 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα προσαρµογής 
αυτού στις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη.  

" Επιτρέπεται η µελέτη του πηγαίου 
κώδικα, βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό 
τη συλλογική τεχνική γνώση.  

" Το γεγονός πως οι άδειες χρήσης 
ανοικτού κώδικα επιτρέπουν την 
ελεύθερη µεταβολή του λογισµικού, 
συντελεί στη δηµιουργία λογισµικού 
καλύτερης ποιότητας.  

" Η φιλοσοφία του κινήµατος ανοικτού 
κώδικα (συχνά αναφερόµενου και ως 
κίνηµα ελεύθερου λογισµικού) είναι πιο 
κοντά στο πνεύµα συνεργασίας και 
µελέτης για την επίτευξη καλύτερου 
αποτελέσµατος � λογική άµεσα 
συνυφασµένη µε την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Η πρωτοβουλία που έχει αναπτυχθεί για την 
προώθηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει 
προσπάθειες εξελληνισµού δηµοφιλούς 
λογισµικού, µε στόχο τη δηµιουργία ενός 
πλήρως εξελληνισµένου, φιλικού 
περιβάλλοντος εργασίας. Βασικές 
παράµετροι για την επιλογή του λογισµικού 
προς εξελληνισµό είναι η φιλικότητα προς το 
χρήστη, η σταθερότητα λειτουργίας και η 
δυνατότητα για εύκολη εκµάθηση και 
προσαρµογή σε αυτό. Επιπλέον µελετώνται 
διεθνή παραδείγµατα εφαρµογής ΛΑΚ στην 
εκπαίδευση ώστε να αξιοποιηθεί η διεθνής 
εµπειρία και να προκύψει το βέλτιστο 
αποτέλεσµα.  

Πολλές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην 
ενίσχυση της παραγωγής και της 
δικτυακής διάθεσης ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών 
σεναρίων. 

! ∆ιασύνδεση ψηφιακών βιβλιοθηκών 
στο εκπαιδευτικό δίκτυο. Το Υπ. 
Πολιτισµού έχει ήδη ψηφιοποιήσει και 
διαθέσει στο Internet (κόµβος 
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ) επιµορφωτικό υλικό µε 
το περιεχόµενο των Αρχαιολογικών 
χώρων και Μουσείων της χώρας, 
υλικό που διαρκώς εµπλουτίζεται. 
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! ∆ηµιουργία νέων ψηφιακών 
βιβλιοθηκών και σύνδεσή τους στο 
εκπαιδευτικό δίκτυο. Η ψηφιοποίηση 
υπάρχοντος και η παραγωγή νέου 
ψηφιακού εκπαιδευτικού και 
πολιτισµικού υλικού, θα συµβάλει αφ� 
ενός στην διάσωση και διατήρησή του 
και αφετέρου θα καταστήσει δυνατή 
την πρόσβαση σ� αυτό του συνόλου 
της εκπαιδευτικής κοινότητας 
συµπεριλαµβανοµένου και του 
Απόδηµου Ελληνισµού. Σε αυτή την 
προσπάθεια συµβάλλει η πολιτεία, οι 
διάφορες πολιτιστικές και µορφωτικές 
ενώσεις αλλά και ο επιχειρηµατικός 
κόσµος µε την προσφορά χορηγιών. 

! Ενθάρρυνση και παροχή υποστήριξης 
στα σχολεία ώστε να καταστούν ικανά 
να δηµιουργούν τα ίδια ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό και να 
αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια, 
αξιοποιώντας την εµπειρία και τις 
ικανότητες των εκπαιδευτικών που τα 
στελεχώνουν καθώς και την 
ενεργητικότητα των µαθητών. Για το 
σκοπό αυτό θα δηµιουργηθεί ειδική 
οµάδα υποστήριξης και αξιολόγησης 
αυτού του εκπαιδευτικού υλικού µε τη 
συµµετοχή εκπαιδευτικών φορέων. 
Το υλικό που θα παράγεται θα 
διατίθεται και στο Internet και θα 
αποτελεί σηµαντική πηγή 
πληροφόρησης και για τον Απόδηµο 
Ελληνισµό, που θα συµµετέχει ενεργά 
και στην παραγωγή του.  

3.5. Τριτοβάθµια εκπαίδευση και 
επιστηµονική έρευνα 

Οι αυξηµένες απαιτήσεις της εποχής σε 
γνώσεις υψηλού επιπέδου, διαρκώς 
ανανεούµενες και εµπλουτιζόµενες, 
οδηγούν σε χάραξη πολιτικής για το 
χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 
κινείται στους άξονες που ακολουθούν. 

Εξοπλισµοί, Προγράµµατα Σπουδών, 
Ανθρώπινο ∆υναµικό στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

Έχουν βελτιωθεί σηµαντικά οι εξοπλισµοί σε 
όλα τα Τµήµατα Πληροφορικής αλλά και στα 
άλλα Τµήµατα, ενώ έχουν δηµιουργηθεί 
αρκετά Τµήµατα στις νέες τεχνολογίες σε 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Έτσι, σήµερα στην 
Ελλάδα λειτουργούν 18 Πανεπιστηµιακά 
Τµήµατα και 13 Τµήµατα ΤΕΙ που παρέχουν 
εκπαίδευση σε αντικείµενα Νέων 
Τεχνολογιών. Σ� αυτά εισάγονται (από το 
2001) συνολικά 6.500 φοιτητές ετησίως. 
Παράλληλα λειτουργούν 27 Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πανεπιστήµια. 
Ο συνολικός αριθµός αποφοίτων εκτιµάται 
ότι θα φτάσει τις 5.000 µετά το έτος 2005. Ο 
σηµερινός ετήσιος αριθµός αποφοίτων είναι 
περίπου 2.000 µε 2.200. Εκτιµώντας ότι οι 
4.500�5.000 απόφοιτοι ετησίως ικανοποιούν 
τις νέες ανάγκες που δηµιουργούνται, 
παραµένει ένα έλλειµµα 15.000 - 20.000 
θέσεων που πρέπει να καλυφθεί. 

 

Υψηλό επίπεδο γενικής παιδείας. Η 
τάση εξειδίκευσης που επικράτησε τις 
περασµένες δεκαετίες παγκοσµίως δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της 
σηµερινής εποχής, που απαιτούν συχνές 
και γρήγορες αλλαγές των γνώσεων και 
ικανοτήτων του επιστηµονικού προσωπικού. 
Απαιτούνται λοιπόν πανεπιστηµιακά 
τµήµατα που να παρέχουν υψηλό επίπεδο 
γενικής παιδείας παρέχοντας τη δυνατότητα 
εξειδίκευσης σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. 

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η Κοινωνία 
της Πληροφορίας δηµιουργεί απαιτήσεις 
για αύξηση του µορφωτικού επιπέδου 
του πληθυσµού τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά. Σε αυτό θα συντελέσει η 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
πολιτών στις ανώτερες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης.  

Αναµόρφωση των προγραµµάτων 
σπουδών, διδασκαλία και αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών. Η χρήση των 
δικτύων και των πολυµέσων στον 
εµπλουτισµό της παρεχοµένης 
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και της 
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ερευνητικής δραστηριότητας αποτελεί 
σηµαντικό εργαλείο για την ουσιαστική 
αναβάθµισή τους. Η αναµόρφωση των 
Προγραµµάτων Σπουδών στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ανεξαιρέτως 
γνωστικού αντικειµένου κρίνεται 
απαραίτητη. Η ενσωµάτωση της 
διδασκαλίας και η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στο σύνολο των σχολών θα 
βοηθήσει στη δηµιουργία του κατάλληλου 
ανθρώπινου δυναµικού που θα 
στελεχώσει τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας και θα αποτελέσει τον κρίσιµο 
πληθυσµό για την εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής.  

Η πολιτική για την Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και την επιστηµονική έρευνα 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας στοχεύει 
στην επίτευξη υψηλού επιπέδου γενικής 
παιδείας, στην αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών στα προγράµµατα σπουδών, 
στην ενίσχυση των µεταπτυχιακών 
σπουδών, και στη βελτίωση των 
υποδοµών και των δικτύων 
επικοινωνιών. 

∆ια βίου κατάρτιση. Η ανάγκη για να 
διασφαλιστεί η ευελιξία και η 
προσαρµοστικότητα προσόντων και 
δεξιοτήτων στις µεταβαλλόµενες 
συνθήκες της αγοράς εργασίας επιβάλλει 
συστήµατα εκπαίδευσης τα οποία να 
µπορούν να προσαρµοστούν στις 
απαιτήσεις κάθε εποχής. Το Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο αποτελεί µία απάντηση 
στις ανάγκες αυτές. Οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες 
εφαρµογής και αξιοποίησης της εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα δοθούν 
κίνητρα στα πανεπιστηµιακά τµήµατα να 
παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό των 
µαθηµάτων τους στο Internet. Επίσης θα 
δηµιουργηθούν κέντρα εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευσης που θα παρέχουν, 
βασιζόµενα στις νέες τεχνολογίες, 
προγράµµατα εκπαίδευσης σε ποικίλα 
γνωστικά αντικείµενα. 

Ενίσχυση των µεταπτυχιακών 
σπουδών. Οι ανάγκες εξειδικευµένων 
γνώσεων που επιτάσσουν οι συνθήκες 
στην αγορά εργασίας, απαιτούν την 
οργάνωση και λειτουργία ολοένα και 
περισσότερων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Στόχος η δηµιουργία ποσοτικά 
και ποιοτικά επαρκούς αριθµού 
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων, που να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις. Σ' αυτό κρίνεται απαραίτητη 
η συµβολή του επιχειρηµατικού κλάδου, 
τόσο στην οικονοµική ενίσχυση των 
προγραµµάτων, όσο και στην παροχή 
βοήθειας για τη διασύνδεσή τους µε την 
παραγωγή. Ιδιαίτερα απαιτείται η 
δηµιουργία διεπιστηµονικών 
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων που θα 
δίνουν έµφαση στην εφαρµογή της 
πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών 
σε άλλες επιστήµες (π.χ. Ιατρική, 
βιολογία, οικονοµικά,  γλώσσα). 

Έµφαση και ενίσχυση στην έρευνα. Η 
επιστηµονική έρευνα αποτελεί βασικό 
παράγοντα προόδου και ευηµερίας µίας 
χώρας και ο ρόλος της ενισχύεται 
σηµαντικά και διαρκώς µε την πάροδο 
του χρόνου. Η Ελλάδα εκµεταλλευόµενη 
την ποιότητα του επιστηµονικού της 
δυναµικού, καθώς και τις ευνοϊκές 
κλιµατολογικές, περιβαλλοντολογικές και 
πολιτισµικές της συνθήκες, πρέπει να 
ενισχύσει τα υπάρχοντα και να 
δηµιουργήσει νέα αξιόλογα ερευνητικά 
κέντρα, αυξάνοντας τη συµµετοχή της και 
την επιρροή της στις διεθνείς εξελίξεις. 
Επίσης έχει τη δυνατότητα να 
προσελκύσει ικανό αριθµό ξένων  και να 
επιτύχει τον επαναπατρισµό Ελλήνων 
επιστηµόνων αυξηµένου κύρους, για την 
ενίσχυση του ήδη πλούσιου ανθρώπινου 
δυναµικού  της. Μία δυναµική και µε 
προοπτική πολιτική για το µέλλον 
προσδιορίζεται από τα ακόλουθα: 

! Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
στην επιστηµονική έρευνα και στη 
διάδοση και διάχυση των 
επιστηµονικών αποτελεσµάτων. Οι 
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δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες στην αναζήτηση πηγών 
γνώσης και στη διάδοση των 
επιστηµονικών ανακαλύψεων και 
επιτευγµάτων, έχει συµβάλει στην 
παγκοσµιοποίηση της έρευνας και 
προσφέρει τη δυνατότητα ενεργούς 
συµµετοχής στα ερευνητικά ιδρύµατα, 
ανεξάρτητα της απόστασής τους από 
τα κέντρα επιστηµονικής έντασης.  Η 
αξιοποίησή τους λοιπόν από την 
ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα 
θα βοηθήσει στην αύξηση και διάχυση 
παγκοσµίως του ερευνητικού έργου 
που παράγεται στη χώρα µας. 

! Ενίσχυση και αξιοποίηση της έρευνας 
στις τεχνολογίες αιχµής. Έµφαση 
πρέπει να δοθεί στην έρευνα που 
αφορά τεχνολογίες αιχµής, ιδιαίτερα 
σε εφαρµογές της πληροφορικής σε 
άλλους επιστηµονικούς τοµείς 
(βιολογία, ιατρική, κλπ.) που 
αποτελούν νευραλγικούς χώρους, 
που θα καθορίζουν στο µέλλον τη 
θέση µίας κοινωνίας στο παγκόσµιο 
γίγνεσθαι. 

! Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας. 
Η ενίσχυση της εκπαιδευτικής 
έρευνας θα βοηθήσει σηµαντικά στην 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και στην ανάπτυξη νέων σύγχρονων 
και αποδοτικών µορφών διδασκαλίας. 
Η διαµόρφωση εκπαιδευτικών 
σεναρίων µε χρήση νέων τεχνολογιών 
στη διδασκαλία, ιδιαίτερα δε 
δικτυακών εφαρµογών, αναβαθµίζει 
την παρεχόµενη εκπαίδευση. 

! Ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα της 
Γλωσσικής τεχνολογίας. Η έρευνα στη 
Γλωσσική τεχνολογία είναι ένας από 
τους πλέον ευαίσθητους και 
στρατηγικούς τοµείς επένδυσης για τη 
χώρα µας, λόγω της Ελληνικής 
γλώσσας. Όσο θα αυξάνεται η 
άντληση γνώσεων και πληροφόρησης 
από το Internet, τόσο θα απειλούνται 
οι γλώσσες που υποστηρίζονται από 
µικρές πληθυσµιακά κοινωνίες. Η 

ανάγκη διατήρησης και διάδοσης της 
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς, όπως 
και επαφής µε τον Ελληνισµό της 
διασποράς επιβάλλει ιδιαίτερη 
προσπάθεια στον τοµέα αυτό. 

! Βελτίωση των υποδοµών και των 
δικτύων επικοινωνιών των 
πανεπιστηµίων και των ερευνητικών 
ινστιτούτων. Η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στον ακαδηµαϊκό και 
ερευνητικό χώρο απαιτεί εξοπλισµό 
και δηµιουργία των αναγκαίων 
υποδοµών. Επίσης επεκτείνεται και 
ενισχύεται η δικτυακή υποδοµή 
διασύνδεσης των πανεπιστηµίων και 
των ερευνητικών ινστιτούτων, τόσο 
µεταξύ τους όσο και µε τα ιδρύµατα 
του εξωτερικού. (GEANT, Ε∆ΕΤ, 
GUNET). 

∆ικτύωση και τηλε-εκπαίδευση στην 
Γ�θµια εκπαίδευση 

∆ικτύωση 

Όσον αφορά στην αναβάθµιση των 
εσωτερικών δικτύων, των Κέντρων παροχής 
προηγµένων υπηρεσιών τηλεµατικής στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς και των 
υπηρεσιών του Ελληνικού Ακαδηµαϊκού 
∆ικτύου (GU-Net), η κατάσταση σήµερα έχει 
ως εξής: 

Στο πλαίσιο του Β� ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ Ι) 
προωθήθηκαν σηµαντικές παρεµβάσεις στο 
χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

α)  Στο πλαίσιο του έργου GU-Net 
σχεδιάστηκε και λειτούργησε το 
Ακαδηµαϊκό δίκτυο, το ο-ποίο 
ολοκλήρωσε τη διασύνδεση των 18 
Πανεπιστηµίων και 14 ΤΕΙ µε γραµµές 
υψηλών ταχυτήτων, την παροχή 
βασικών υπηρεσιών σε όλα τα ιδρύµατα 
και την υλοποίηση πιλοτικών 
εφαρµογών. 

β) Με την υλοποίηση του Ακαδηµαϊκού 
δικτύου αναβαθµίστηκαν και 
επεκτάθηκαν σε όλα τα Ιδρύµατα οι 
δυνατότητες διασύνδεσης και άµεσης 
διεθνούς επικοινωνίας, παρέχοντας 
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πρόσβαση στις παγκόσµιες πηγές 
πληροφόρησης. Η διασύνδεση 
υλοποιήθηκε µέσω του δικτύου κορµού 
«Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας 
(Ε∆ΕΤ)» και η διεθνής διασύνδεση στο 
πλαίσιο των έργων της Ε.Ε. TEN-34, 
TEN-155/QUANTUM και GEANT. 

Το GUNET δεν αναπτύσσει δικό του δίκτυο 
κορµού αλλά χρησιµοποιεί το Εθνικό ∆ίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ), το οποίο 
αποτελεί το πλέον εξελιγµένο δίκτυο στην 
Ελλάδα, µε εθνικές και διεθνείς διασυνδέσεις, 
υψηλή τεχνογνωσία, αποτελεσµατική 
διαχείριση, πρωτοποριακές υπηρεσίες και 
συνεργασίες µε διεθνή ερευνητικά κέντρα. 

Τηλε-εκπαίδευση 

Σε ότι αφορά στην τηλε-εκπαίδευση έχουν 
δηµιουργηθεί στο ΕΚΠΑ, στο ΟΠΑ και στο 
ΕΜΠ αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης 
εξοπλισµένες πλήρως για την υποστήριξη 
της εκπαίδευσης των σπουδαστών αλλά και 
των τηλεσυνεδριάσεων µε την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. Αντίστοιχα στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας, στο ΑΠΘ αλλά και στο ΚΕΓ 
έχουν δηµιουργηθεί ειδικά εξοπλισµένοι 
χώροι (studio) µε κύριο στόχο την χρήση 
τους στη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού 
και σε σεµινάρια τηλε-επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών της Α�θµιας και Β�θµιας 
εκπαίδευσης. Ήδη έχουν υποβληθεί 
προτάσεις από όλη την Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση για τη δηµιουργία αιθουσών 
τηλε-εκπαίδευσης και θα υλοποιηθούν εντός 
του 2002. 
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4 Οικονοµική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

4.1. Εισαγωγή: Νέες τεχνολογίες, 
οικονοµική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα 

Η οικονοµική πολιτική σήµερα. Μετά 
την µακρο-οικονοµική σταθεροποίηση 
της ελληνικής οικονοµίας, η έµφαση της 
οικονοµικής πολιτικής µετατοπίζεται στην 
αναπτυξιακή πολιτική µε επίκεντρο τις 
µικρο-οικονοµικές πολιτικές και 
παρεµβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα. 
Η µακρο-οικονοµική προσαρµογή θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί µε τη 
διαρθρωτική προσαρµογή της ελληνικής 
οικονοµίας στις σύγχρονες εξελίξεις.  

Η στρατηγική επιδίωξη της χώρας µας  
είναι η ενεργός και δηµιουργική 
προσαρµογή στις διεθνείς τάσεις. Η 
καθυστέρηση µιας σχεδιασµένης 
προσαρµογής οδηγεί τελικώς σε 
µεγαλύτερο παραγωγικό και κοινωνικό 
κόστος. Άλλωστε, η ανάπτυξη δεν νοείται 
ως απλή διαδικασία ποσοτικής 
µεγέθυνσης- αν και είναι αναγκαία- αλλά 
ως µια ευρύτερη διαδικασία διεύρυνσης 
των ελευθεριών και των δικαιωµάτων 
των πολιτών- µεταξύ των οποίων και η 
πρόσβαση στην πληροφορία, αφού ο 
ψηφιακός αποκλεισµός αποτελεί 
σύγχρονο απτό κίνδυνο. 

Η νέα πορεία µπορεί να σηµατοδοτηθεί 
από τον στόχο της «σύγκλισης της 
ανταγωνιστικότητας» µε την ταυτόχρονη 
ισότιµη συµµετοχή της Ελλάδας στην 
«ηλεκτρονική Ευρώπη» (e-Europe). Η 
συµµετοχή της χώρας στην ΟΝΕ 
αποτελεί γεγονός ιστορικά σηµαντικό για 
τη νεότερη Ελλάδα, που όµως 
αναπότρεπτα συνεπάγεται τη λειτουργία 
των ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα 
περιβάλλον εντονότερου ανταγωνισµού. 
Είναι φυσικό, µε την άνοδο στην  «πρώτη 
κατηγορία της παγκόσµιας 
ανταγωνιστικής κατάταξης»  να ανεβαίνει 
και ο πήχης των ανταγωνιστικών 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων και 
µάλιστα σε συνθήκες ραγδαίων 
τεχνολογικών εξελίξεων και εν πολλοίς 
αναγκαίων θεσµικών προσαρµογών.   

Τίθεται, έτσι, στην ηµερήσια διάταξη το 
πρόβληµα της κάλυψης του χάσµατος 
της ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τις 
άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και γενικότερα 
στο πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας. 
Η ελληνική οικονοµία, παρά τις 
προόδους που έχει σηµειώσει στην 
παγκόσµια κατάταξη των διαφόρων 
µετρήσεων της ανταγωνιστικότητας στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1990 
εξακολουθεί να υστερεί τόσο σε σχέση µε 
τους εταίρους της στην ΕΕ όσο και µε 
άλλες χώρες.  

Η τεχνολογία µοχλός ανάπτυξης. Οι 
σύγχρονες οικονοµίες βρίσκονται σε µία 
φάση µεταλλαγής από βιοµηχανικές σε 
µεταβιοµηχανικές, οικονοµίες που 
στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στην 
παραγωγή, διανοµή και χρήση γνώσης 
και πληροφορίας. Η τεχνολογία αποτελεί 
πλέον τον κύριο υποκινητή της 
παραγωγικότητας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης. Καινοτόµες δραστηριότητες 
βασισµένες στις νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών 
δηµιουργούν νέα ή καλύτερα προϊόντα 
και υπηρεσίες και αλλάζουν τη 
διάρθρωση της οικονοµίας.  

Παγκοσµιοποίηση και ανταγωνισµός. 
Η αλµατώδης προώθηση και αξιοποίηση 
της τεχνολογίας στις παραγωγικές αλλά 
και σε πολλές κοινωνικές διαδικασίες 
καθώς και η κατάργηση των 
προστατευτικών συνόρων για το 
εµπόριο, τις επενδύσεις και την κίνηση 
κεφαλαίων, ενοποιούν τις εθνικές 
οικονοµίες και αλλάζουν τη φύση του 
παγκόσµιου ανταγωνισµού. Οι 
ανταγωνιστικές πιέσεις που φέρνει η 
παγκοσµιοποίηση αυξάνουν τις 
επενδύσεις, την καινοτοµία και την 
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οικονοµική αποδοτικότητα, τη διεθνή 
διάχυση της τεχνολογίας, και οδηγούν σε 
µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης και 
υψηλότερα εισοδήµατα.  

∆ιαρθρωτικές προσαρµογές. Όµως η 
παγκοσµιοποίηση αυξάνει και τις πιέσεις 
για προσαρµογή και αναδιάρθρωση των 
οικονοµιών, πιέσεις οι οποίες µπορεί να 
θίξουν ανειδίκευτους εργάτες όσο και 
επιχειρήσεις και βιοµηχανίες ευάλωτες 
στον διεθνή ανταγωνισµό. Ωστόσο, τα 
οφέλη για τις οικονοµίες και τις κοινωνίες 
στην ψηφιακή εποχή ανήκουν στους 
πρωτοπόρους, και επιτυχηµένες εθνικές 
στρατηγικές για αποκόµιση οφέλους µε 
ταυτόχρονο περιορισµό του κόστους 
είναι οι στρατηγικές που περιλαµβάνουν 
έναν µέγιστο δυνατό βαθµό ανοικτής 
οικονοµίας και προσαρµοστικότητας που 
στηρίζεται σε ευρεία συναίνεση για αλλαγή. 

Τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας στις επιχειρήσεις. Στη 
σηµερινή κοινωνία καµία επιχείρηση ή 
οργανισµός δεν µπορεί να αγνοήσει τις 
τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας γιατί αυτό θα σήµαινε ότι 
αγνοεί µία δύναµη µε την οποία µπορεί 
να καλυτερεύσει τις υπηρεσίες της, να 
διευρύνει τις αγορές της, να αυξήσει τα 
κέρδη της ή αντίθετα να θέσει σε κίνδυνο 
την επιβίωσή της. Οι επιχειρήσεις εκείνες 
που καταφέρνουν να συνδυάσουν 
αρµονικά τις ΤΠΕ µε τη συνολική 
επιχειρηµατική τους στρατηγική έχουν τις 
περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, 
ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. 

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, η 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα 
βασίζονται στην αφοµοίωση και χρήση 
νέων τεχνολογιών. Τα κέρδη ανήκουν 
στους πρωτοπόρους: οι επιχειρήσεις και 
τα κράτη που θα αξιοποιήσουν τα νέα 
εργαλεία παραγωγής θα αποκοµίσουν και 
τα περισσότερα οφέλη.  

Πλαίσιο δράσης. Χρειάζεται συνεπώς 
δράση και από την πολιτεία και από τον 
ιδιωτικό τοµέα για να µετατρέψουµε τον 

κίνδυνο της τεχνολογικής ανεργίας και 
παρακµής σε ευκαιρία για πλήρη 
απασχόληση και ευηµερία. Η δράση 
πρέπει να βασίζεται στην υποδοµή νέων 
τεχνολογιών για την ανάπτυξη του 
εµπορίου και της βιοµηχανίας. Η 
υποδοµή αυτή δίνει τη δυνατότητα για 
αναβάθµιση των επιχειρήσεων, ως προς 
την προστιθέµενη αξία που προσφέρουν 
και τη διασύνδεση µε τις νέες διεθνείς 
αγορές για τη διάθεση των αγαθών και 
των υπηρεσιών τους. 

Οι στόχοι της Κυβέρνησης  για την 
Κοινωνία της πληροφορίας  συνεργούν 
και µε τους γενικότερους στόχους 
πολιτικής σε µια συνεκτική προσέγγιση 
ώστε να επιτευχθεί η προσαρµογή και η 
αναβάθµιση του παραγωγικού δυναµικού 
της χώρας, µε βασικούς µοχλούς: 
 
 α) την τεχνολογική αναβάθµιση και 

καινοτοµία 
β) την επιχειρηµατικότητα ανοικτών 

οριζόντων και  
γ) την ενίσχυση της απασχόλησης 

(ποσοτική και ποιοτική). 
 
Ειδικότερα σε σχέση µε την ψηφιακή 
οικονοµία κεντρικός στόχος είναι η 
ανάπτυξη της νέας οικονοµίας στην 
Ελλάδα µε: 
 

• τη δηµιουργία νέων έξυπνων και 
ευέλικτων επιχειρήσεων 

• την ανάδειξη νέων τοµέων της νέας 
οικονοµίας 

• την αύξηση της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων µέσω των 
νέων τεχνολογιών 

• τη δηµιουργία νέων ειδικεύσεων για 
τις νέες αγορές.   
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4.2. Τεχνολογία, βιοµηχανία και νέες 
επιχειρήσεις 

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, η δικτυακή 
και τηλεπικοινωνιακή υποδοµή καθιστά 
την παραγωγή "προϊόντων" σε µεγάλο 
βαθµό ανεξάρτητη από γεωγραφικούς ή 
γεωπολιτικούς περιορισµούς. Επιπλέον, 
το είδος των "προϊόντων" που παράγεται 
και ανταλλάσσεται αλλάζει. Το 
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής και 
της απασχόλησης είναι πλέον στον 
τριτογενή τοµέα των υπηρεσιών, στον 
οποίο σταδιακά οι υψηλής τεχνολογίας 
δραστηριότητες αποκτούν µεγαλύτερο 
βάρος. Ταυτόχρονα, από ενδιάµεσα 
προϊόντα και υπηρεσίες για την αύξηση 
της αποδοτικότητας των συστηµάτων 
παραγωγής, περνάµε πλέον σε 
υπηρεσίες πολυµέσων, που 
χρησιµοποιούνται από τον τελικό χρήστη 
σαν καταναλωτικά αγαθά.  

Η καινοτοµία και οι νέες τεχνολογίες 
δηµιουργούν νέες επιχειρήσεις, 
ανανεώνουν τον παραγωγικό ιστό και 
αναβαθµίζουν τον αναπτυξιακό ρόλο της 
Ελλάδας 

 

Επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην 
οικονοµική πολιτική 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας έχουν πολλές επιπτώσεις στις 
µακροοικονοµικές τάσεις και τη 
δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική οι 
οποίες µόλις τώρα αρχίζουν να κατανοούνται 
και να λαµβάνονται υπόψη από τις 
κυβερνήσεις. 

Όταν η καλύτερη ποιότητα του σύγχρονου 
εξοπλισµού πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών δεν αντανακλάται πλήρως 
στους δείκτες τιµών, ο πληθωρισµός τείνει να 
υπερεκτιµάται και η αύξηση της 
παραγωγικότητας να υποεκτιµάται. Το 
πρόβληµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για 
χώρες οι οποίες τιµαριθµοποιούν κοινωνικές 
παροχές, όπως επιδόµατα ανεργίας ή 

συντάξεις, µε βάση δείκτες τιµών οι οποίοι 
πάσχουν από τέτοια σφάλµατα µετρήσεων. 

Στη νοµισµατική πολιτική, η εισαγωγή του 
ηλεκτρονικού χρήµατος δηµιουργεί 
ερωτήµατα για τον ορισµό των νοµισµατικών 
κυκλοφοριών και της σταθερότητάς τους. Στη 
δηµοσιονοµική πολιτική, το ηλεκτρονικό 
εµπόριο µπορεί να διευκολύνει την 
πρόσβαση σε φορολογικούς παραδείσους 
και έτσι να διαβρώσει τη φορολογική βάση, 
ενώ µπορεί επίσης να δυσχεράνει τη 
συλλογή ορισµένων φόρων. Γι αυτό και είναι 
απαραίτητη η θέσπιση κανόνων για τη 
φορολογία του ηλεκτρονικού εµπορίου στο 
πλαίσιο διεθνών συµφωνιών.  

 Νέες επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. Η δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων βασισµένων στις νέες 
τεχνολογίες και η προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας γενικότερα 
αποτελούν κλειδιά για την ανανέωση του 
βιοµηχανικού ιστού. Στις χώρες - 
πρωτοπόρους στην πορεία για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, η 
πλειοψηφία των νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και των νέων θέσεων 
απασχόλησης δηµιουργούνται από νέες 
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Η 
είσοδος νέων εταιριών στην αγορά είναι 
στο επίκεντρο των δυναµικών και 
ανταγωνιστικών οικονοµιών. 

Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. 

Το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. 
έχει συσταθεί µε το άρθρο 28 του Ν. 
2843/2000. Σκοπός της εταιρείας είναι η 
συγχρηµατοδότηση κεφαλαίων 
επιχειρηµατικών συµµετοχών, τα οποία θα 
αναλαµβάνουν να επενδύουν σε καινοτόµες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 
βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. 

Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. προτίθεται να αναλαµβάνει 
µειοψηφικό ποσοστό των κεφαλαίων 
επιχειρηµατιών συµµετοχών στα οποία θα 
επενδύει. Η διαχείρισή τους θα γίνεται από 
τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ οι επενδυτικές 
αποφάσεις θα λαµβάνονται µε 
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. 
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Στο πλαίσιο του Τ.Α.ΝΕ.Ο έχει συσταθεί µία 
«επενδυτική επιτροπή» από θεσµικούς 
εκπροσώπους, επιστήµονες µε εµπειρία στη 
νέα οικονοµία και πρόσωπα καταξιωµένα 
στην οικονοµική ζωή της χώρας. Η 
επενδυτική επιτροπή θα αξιολογεί την 
αξιοπιστία και φερεγγυότητα των προτάσεων 
για τη σύσταση νέων επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων στα οποία θα συµµετάσχει το 
Τ.Α.ΝΕ.Ο και οι επενδυτικές αποφάσεις του 
ΤΑ.ΝΕ.Ο θα λαµβάνονται µόνο µε τη 
σύµφωνη γνώµη της. 

Το Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών Υψηλής Τεχνολογίας 

(ΚΕΣΥΤ) 

Για την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας 
νέων επιστηµόνων και επιχειρηµατιών σε 
τοµείς νέων τεχνολογιών και γνώσης 
δηµιουργείται (ΚΕΣΥΤ). 

Το ΚΕΣΥΤ θα αναπτύσσει δραστηριότητες 
στους παρακάτω τοµείς: 

- χρηµατοδότηση νέων επιχειρήσεων, νέων 
επιχειρηµατιών και νέων επιστηµόνων 
που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των 
νέων τεχνολογιών και των νέων 
επιχειρηµατικών προτύπων 

- παροχή διοικητικής υποστήριξης, 
υποδοµών και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών που συµβάλλουν στον 
επιχειρηµατικό σχεδιασµό και στην 
οργάνωση των νέων επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατιών και επιστηµόνων που 
δραστηριοποιούνται στο τοµέα των νέων 
τεχνολογιών και των νέων 
επιχειρηµατικών προτύπων 

- συνεργασία µε εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηµατικών συµµετοχών και 
χρηµατοδοτικούς φορείς για την από 
κοινού επένδυση σε νέες επιχειρήσεις 
νέων τεχνολογιών και των νέων 
επιχειρηµατικών προτύπων που 
βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 

- συµµετοχή µε κεφάλαιο σε 
χρηµατοδοτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν 
συναφή µε το ταµείο σκοπό. 

 

Ρυθµιστικές και επενδυτικές 
παρεµβάσεις. Για τη διευκόλυνση της 
δηµιουργίας δυναµικών επιχειρήσεων 
βασισµένων στην τεχνολογία και την 
ηλεκτρονική πληροφορία, και γενικότερα 
για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού 
ιστού σχεδιάζεται και υλοποιείται σειρά 
παρεµβάσεων µε ρυθµιστικό και 
επενδυτικό χαρακτήρα:  

! ∆ιαρθρωτικές παρεµβάσεις στις 
αγορές εργασίας, προϊόντων και 
υπηρεσιών. Υιοθετούνται δράσεις που 
περιλαµβάνουν την απλοποίηση 
διοικητικών διαδικασιών για την 
ίδρυση νέων εταιριών και την µείωση 
των φραγµών εισόδου τους στην 
αγορά.  

! Καλύτερη χρηµατοδότηση νέων 
εταιρειών µε επιχειρηµατικά κεφάλαια 
υψηλού κινδύνου. Στόχος η ανάπτυξη 
κεφαλαίων επιχειρηµατικών 
συµµετοχών (venture capital funds) 
στην Ελλάδα µέσω της δηµιουργίας 
δηµοσίων-ιδιωτικών κεφαλαίων υπό 
την διαχείριση στελεχών του ιδιωτικού 
τοµέα και µε σκοπό την τελική τους 
µεταλλαγή σε αυτοσυντηρούµενα 
ιδιωτικά κεφάλαια. 

Νέες τεχνολογίες και ο αναπτυξιακός 
ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια και 
τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα έπαιζε και θα 
παίζει σηµαντικό αναπτυξιακό ρόλο στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή 
εκµεταλλευόµενη κυρίως το υψηλού 
επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και το γεγονός ότι 
είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
γρήγορη αξιοποίηση της νέας υποδοµής 
της πληροφορίας δίνει τη δυνατότητα στη 
χώρα µας να παγιώσει ρόλο πόλου έλξης 
για την προσφορά υπηρεσιών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας τόσο στα 
Βαλκάνια όσο και στη Μέση Ανατολή  

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη 
δηµιουργία της υποδοµής αυτής, θα µας 
καταδίκαζε σε µόνιµη υστέρηση στο 
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα 
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µας αφαιρούσε τα οποιαδήποτε 
τεχνολογικά πλεονεκτήµατα έχουµε αυτή 
τη στιγµή και µας επιτρέπουν να 
αξιοποιήσουµε την Κοινωνία της 
Πληροφορίας σαν µοχλό ανάπτυξης και 
καλυτέρευσης των σχέσεών µας µε τις 
γειτονικές χώρες. Για το σκοπό αυτό, οι 
σχεδιαζόµενες δράσεις είναι: 

! Ενίσχυση της συνεργασίας και της 
διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε 
γειτονικές χώρες µέσω κοινών 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, και  
µεταφορά τεχνογνωσίας µε τη 
συνδροµή Ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
και πρωτοβουλιών. 

! Σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας 
µε κυβερνήσεις γειτονικών χωρών σε 
θέµατα έρευνας, θεσµικών 
πρωτοβουλιών αλλά και εδραίωσης 
του ρόλου της Ελλάδας ως 
συντονιστή πρωτοβουλιών της Ε.Ε. 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.   

Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό ∆ίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας έχει ήδη 
συνάψει Συµφωνητικά Συνεργασίας µε  
οµόλογους φορείς χωρών της Ν.Α. 
Ευρώπης και ως απόρροια αυτών  
συγκρότησε κοινοπραξία που πρόσφατα 
υπέβαλε πρόταση στο IST Πρόγραµµα 
της Ε.Ε. για την ανάπτυξη σύγχρονης 
δικτυακής υποδοµής για τα Ακαδηµαϊκά 
και Ερευνητικά Ιδρύµατα της περιοχής. 

 

Αναβάθµιση της βιοµηχανίας 
πληροφορικής και επικοινωνιών σε 
σηµαντικό κλάδο της οικονοµίας. Οι 
Ελληνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην πληροφορική 
και τις τηλεπικοινωνίες αναµένεται να 
διαδραµατίσουν στρατηγικό ρόλο στην 
πορεία προς την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και µπορούν να 
πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη των 
τεχνολογιών αυτών προς όφελος όλων 

των Ελληνικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα 
µεγέθους ή τοµέα της οικονοµίας στον 
οποίο ανήκουν. Παρέχοντας υποδοµές 
υψηλής ποιότητας αλλά και νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες, θα συµβάλλουν στην 
υλοποίηση υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας, στην προσέλευση ξένων 
επενδυτικών κεφαλαίων, στην ανάπτυξη 
και την αύξηση της απασχόλησης µε τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

! Υποστήριξη ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας µε προτεραιότητα στην 
αναδυόµενη βιοµηχανία ηλεκτρονικού 
πληροφοριακού περιεχοµένου 
(πολιτιστική κληρονοµιά, παιδαγωγικά 
προγράµµατα, ηλεκτρονική ψυχαγωγία). 

! Ρυθµιστικές παρεµβάσεις για την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής βιοµηχανίας 
τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών ευρείας 
ζώνης (π.χ. καλωδιακή τηλεόραση) µε 
την απελευθέρωση της αγοράς, τη 
δηµιουργία του απαιτούµενου ρυθµιστικού 
/ νοµικού πλαισίου και την αξιοποίηση του 
δηµόσιου τοµέα ως πρωτοπόρου χρήστη.   

! Προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων 
υψηλού τεχνολογικού περιεχοµένου 
καθώς επίσης περιφερειακών κέντρων 
εξειδίκευσης (π.χ. εκπαιδευτικά κέντρα, 
κέντρα ανάπτυξης εξειδικευµένων 
λύσεων) και διεθνών εταιριών, µέσω 
ειδικού καθεστώτος κινήτρων (φορολογία, 
τεχνολογικά πάρκα) και αξιοποίησης  του 
έργου του Ελληνικού Κέντρου 
Επενδύσεων. 

4.3. Νέες τεχνολογίες και 
ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων  

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας κλειδί για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
Προκειµένου οι επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας πρέπει να αναθεωρήσουν 
τις δραστηριότητές τους και να τις 
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προσαρµόσουν στις νέες ευρείες 
γνωστικές δυνατότητες. Οι ΤΠΕ µειώνουν 
το χρόνο του κύκλου παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνουν 
την ποιότητα και τη χρονική απόκριση, 
προκαλούν νέους τρόπους προώθησης 
των προϊόντων και εξυπηρέτησης των 
πελατών.  

Ευκαιρίες για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.  Οι οιωνοί για επιτυχία 
των Ελληνικών επιχειρήσεων στην 
κούρσα προς την Κοινωνία της 
Πληροφορίας είναι αρκετά ευνοϊκοί. Η 
νέα τεχνολογία περιορίζει τα 
µειονεκτήµατα του µικρού µεγέθους και 
της απόστασης από τα κέντρα 
αποφάσεων και τις αγορές. Ταυτόχρονα, 
η γνώση ως  αποφασιστικός συντελεστής 
παραγωγής καθιστά την ποιότητα, την 
εφευρετικότητα και την ευελιξία του 
ανθρώπινου δυναµικού ως κυρίαρχο 
παράγοντα επιτυχίας.  

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ένταξη 
των µικροµεσαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων στο νέο αυτό περιβάλλον, 
ώστε να διευκολυνθεί η βιοµηχανική και 
εµπορική τους δραστηριότητα στον 
Ελληνικό χώρο, αλλά και στις διεθνείς 
αγορές. Με γνώµονα επίσης την αύξηση 
της παραγωγικότητας θα απλοποιηθούν 
και θα αυτοµατοποιηθούν οι συναλλαγές 
τους µε το κράτος και θα τους δοθεί 
βοήθεια για την αντιµετώπιση τεχνικών 
και θεσµικών προβληµάτων.  

Οι παρεµβάσεις οι οποίες σχεδιάζονται ή 
υλοποιούνται στους τοµείς αυτούς είναι: 

! Κίνητρα για την εισαγωγή και 
εκµετάλλευση καινοτόµων εφαρµογών 
πληροφορικής στην µεταποίηση και 
τις υπηρεσίες εφόσον επιτρέπουν 
αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων 
και παροχή νέων υπηρεσιών/ 
προϊόντων στα πλαίσια 
επιχειρηµατικού σχεδίου.  

! Πρωτοβουλία για τη δηµιουργία 
ηλεκτρονικού περιεχοµένου το οποίο 

θα περιλαµβάνει εφαρµογές που 
συνδέουν ή χρησιµοποιούν 
επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου µεταξύ 
τους (π.χ. τράπεζες, ναυτιλιακά 
γραφεία, τουριστικοί οργανισµοί), µε 
αξιοποίηση των επαγγελµατικών 
οργανισµών και επιµελητηρίων όχι 
µόνο για πληροφόρηση αλλά και για 
εξασφάλιση κοινών προδιαγραφών, 
προτύπων, κλπ.  

! Μέτρα για καλύτερη διασύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος και των 
επιχειρήσεων για αποτελεσµατικότερη 
εξειδικευµένη εκπαίδευση στην 
πληροφορική και πιο ορθολογιστική 
αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού. 

! Μελέτες και µέτρα για τις 
κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της 
πληροφορικής µε έµφαση στις 
αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές, στη 
νέα δοµή οργάνωσης της εργασίας 
και των διαδικασιών στις επιχειρήσεις, 
και στην αναπροσαρµογή των 
εργασιακών σχέσεων  

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η 
πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες 
δικτύου περιορίζουν τα µειονεκτήµατα του 
µικρού µεγέθους και της απόστασης από 
τα κέντρα αποφάσεων και τις αγορές και 
τους επιτρέποντας την πρόσβαση και την 
ένταξή τους στην παγκόσµια αγορά.  

Οι δράσεις που έχει υλοποιήσει το 
Υπουργείο Ανάπτυξης στο Β΄ΚΠΣ στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Βιοµηχανίας 

Ηλεκτρονικά Κέντρα Εµπορίου  

Υλοποιήθηκαν από Ενώσεις Επιµελητηρίων 
12 ηλεκτρονικά κέντρα εµπορίου µε στόχο 
την υποβοήθηση µικροµεσαίων κυρίως 
επιχειρήσεων για την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών. Τα ηλεκτρονικά κέντρα 
εµπορίου υλοποιήθηκαν µε συνολικό 
προϋπολογισµό 4,4 εκατ. ευρώ και ποσοστό 
κρατικής συµµετοχής 60%. Οι υπηρεσίες στα 
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περισσότερα από αυτά είναι ήδη διαθέσιµες 
στους σχετικούς ∆ικτυακούς Τόπους 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
πρότυπων έργων ηλεκτρονικού εµπορίου 

Στο πλαίσιο της δράσης «Πρότυπα έργα 
ηλεκτρονικού εµπορίου» συνολικού 
προϋπολογισµού 7 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν 
41 δίκτυα αποτελούµενα από 140 
επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους για την 
εκτέλεση των αντιστοίχων έργων. 

Κλαδικά Έργα EDI 

Στο πλαίσιο της δράσης «Κλαδικά έργα EDI» 
συνολικού προϋπολογισµού περίπου 5 εκατ. 
ευρώ ενισχύθηκαν 20 δίκτυα αποτελούµενα 
από 190 επιχειρήσεις από όλους τους 
κλάδους για την εκτέλεση έργων δικτύωσης 
µε κυρίαρχο στοιχείο το πρότυπο EDI. 

Clearing House του EBEA 

Υλοποιήθηκε το έργο του ΕΒΕΑ «clearing 
house�, συνολικού προϋπολογισµού 1,7 
εκατ. Ευρώ. Το έργο αυτό έχει στόχο την 
προώθηση της χρήσης τεχνολογιών EDI στις 
επιχειρήσεις και την διευκόλυνσή τους στην 
ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων τόσο 
µεταξύ επιχειρήσεων, όσο και µεταξύ 
επιχειρήσεων και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Εθνική Υποδοµή Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
(ΕΣΕΕ)  

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου (ΕΣΕΕ) ανέπτυξε την Εθνική 
Υποδοµή Ηλεκτρονικού Εµπορίου, ένα 
σύστηµα υποστήριξης των εµπορικών 
επιχειρήσεων στην υιοθέτηση πρακτικών και 
τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Στο 
έργο συµµετείχαν ενεργά 15 Εµπορικοί 
Σύλλογοι από ολόκληρη τη χώρα. Το 
σύστηµα που προέκυψε, ως το βασικό 
αποτέλεσµα του έργου, βρίσκεται σε πλήρη 
λειτουργία, ένα έτος µετά το πέρας του 
έργου, παρουσιάζοντας 100% διαθεσιµότητα 
και ένα µέσο όρο επισκεψιµότητας που 
προσεγγίζει τις 80,000 επισκέψεις µηνιαίως 
από ολόκληρο τον κόσµο. 

Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων 
Επιχειρήσεων του κλάδου Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών  

Κατά την περίοδο 1996-2000 επιδοτήθηκαν 
µε 27,5 εκατ. ευρώ τα επιχειρησιακά σχέδια 
για τη βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας 28 εταιριών 
πληροφορικής και συναφών 
δραστηριοτήτων. 

Πρόσβαση, χρήση και αξιοποίηση 
πληροφοριακών υποδοµών από τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ οι 
µεγάλες επιχειρήσεις έχουν εν γένει τους 
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους 
για να πραγµατοποιήσουν τις αλλαγές, οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται 
ειδικότερη αντιµετώπιση. Ταυτόχρονα 
όµως είναι αυτές που έχουν την ευελιξία 
να αξιοποιήσουν ουσιαστικά την 
πληροφορική και να έχουν µία παρουσία 
στο διεθνές εµπορικό πεδίο, χωρίς 
ιδιαίτερα υψηλές επενδύσεις. Για το 
σκοπό αυτό, υπάρχουν: 

! Μέτρα έτσι ώστε η πλειοψηφία των 
Ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
µέσα σε 5 χρόνια να έχει τη δυνατότητα 
εύκολης πρόσβασης στις αγορές που 
συνδέονται µε την υποδοµή της 
πληροφορίας για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους κυρίως στο 
διεθνές περιβάλλον.  

! Πρωτοβουλίες µόνιµης υποστήριξης 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε 
θέµατα ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης, τεχνογνωσίας, 
ανθρώπινων πόρων και επενδύσεων 
για την εισαγωγή και χρήση της 
πληροφορικής ώστε να ξεπερασθούν 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
(κυρίως πόρων) σε υιοθέτηση νέων 
πρακτικών και τεχνολογιών.  

! Ειδικά κίνητρα για τις κλαδικές 
συνενώσεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
µέσω της πληροφορικής (virtual clusters) 
για την ανάπτυξη κοινών επιχειρηµατικών 
διαδικασιών και τη δηµιουργία 
ιδεατών επιχειρήσεων (virtual 
enterprises) µε έµφαση στην 
ηλεκτρονική διανοµή προϊόντων όπου 
αυτό είναι εφικτό.  
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Το πρόγραµµα «∆ικτυωθείτε» 

Στην προσπάθεια για την εξοικείωση των 
ελληνικών επιχειρήσεων µε την δικτυακή 
οικονοµία, προεξέχοντα ρόλο έχει το 
πρόγραµµα «∆ικτυωθείτε» (πρωτοβουλία της 
Γ. Γ. Βιοµηχανίας µε υλοποίηση από τον 
ΕΟΜΜΕΧ και το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας) που στόχο έχει τη διασύνδεση 
και την εξοικείωση µιας κρίσιµης µάζας (50-
60 000) πολύ µικρών επιχειρήσεων µε τα 
οφέλη που προκύπτουν από την 
επιχειρηµατική χρήση του ∆ιαδικτύου και την 
άρση του κινδύνου του ψηφιακού 
αποκλεισµού µε δράσεις:  

" ενίσχυσης της σύνδεσης των πολύ 
µικρών επιχειρήσεων �έως 10 
εργαζοµένων και έως 200 εκ. κύκλο 
εργασιών- µε το ∆ιαδίκτυο. Για τις 
επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, 
χρηµατοδοτείται η προµήθεια και 
εγκατάσταση του ελάχιστου αναγκαίου 
τερµατικού εξοπλισµού (δηλαδή 
υπολογιστή, εκτυπωτή , modem κτλ. ), η 
τεχνική στήριξη  καθώς και η σύνδεση 
στο ∆ιαδίκτυο για 2 χρόνια µέσω 
ISProvider. Για τις επιχειρήσεις που 
έχουν ήδη µία εξοικείωση µε το 
∆ιαδίκτυο, επιδοτείται η ανάπτυξη και η 
φιλοξενία µιας απλής εµπορικής 
ιστοσελίδας µε δυνατότητα υλοποίησης 
εµπορικών συναλλαγών σε παροχές 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

" «Εκπαιδευτική στήριξη» του 
προγράµµατος µε την παροχή δωρεάν 
εκπαίδευσης και επιτόπιας υποστήριξης 
των υπηρεσιών διαδικτύου τουλάχιστον 2 
φορές , από πιστοποιηµένο εκπαιδευτή 
(Συνεργάτη Υποστήριξης και 
Καθοδήγησης-ΣΥΚ). 

" ∆ηµιουργία 17 ειδικών κέντρων γνώσης 
από Κοινοπραξίες εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων επιµελητηρίων και φορέων 
του ιδιωτικού τοµέα που θα αποτελούν 
σηµεία αναφοράς για τη διάχυση της 
γνώσης προς τις επιχειρήσεις και τη 
διασύνδεση του ακαδηµαϊκής 
τεχνογνωσίας µε τον επιχειρηµατικό 
κόσµο.   

Το πρόγραµµα υλοποιείται σε όλη τη χώρα, 
την περίοδο 2000 � 2003 και έχει συνολικό 

προϋπολογισµό 117,4 εκατ. ευρώ από το 
Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

 

Απλοποίηση και αυτοµατοποίηση 
των συναλλαγών των επιχειρήσεων 
µε το κράτος. Η χώρα µας αντιµετωπίζει 
προβλήµατα αποµόνωσης από κέντρα 
αποφάσεων, τα οποία απορρέουν από 
τη γεωγραφική της θέση και δυστυχώς σε 
µία µικρογραφία υπάρχουν και στο 
εσωτερικό της. Η πολιτεία αναγνωρίζει 
πως θέµατα ενηµέρωσης και 
συναλλαγών µε το δηµόσιο, είναι ζωτικής 
σηµασίας για τις επιχειρήσεις και, µε τις 
σηµερινές συνθήκες οδηγούν συχνά σε 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Συνεπώς 
οι αρµόδιοι φορείς σχεδιάζουν και 
υλοποιούν δράσεις µε τους εξής στόχους 
(τα θέµατα αυτά καλύπτονται και στο 
κεφ. 2): 

! Άµεση και ηλεκτρονική πληροφόρηση 
των επιχειρήσεων έτσι ώστε µέσω 
Internet η επιχείρηση να ενηµερώνεται 
καθηµερινά για νόµους, αποφάσεις, 
διατάξεις, ανακοινώσεις κλπ. της 
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής 
διοίκησης, µε εύκολο και φθηνό 
τρόπο.  

! Απλοποίηση και αυτοµατοποίηση των 
συναλλαγών των επιχειρήσεων µε 
τους δηµόσιους οργανισµούς µε τη 
χρήση νέων τεχνολογιών 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας έτσι ώστε 
σε 4 χρόνια οι σηµαντικότερες και πιο 
χρονοβόρες συναλλαγές να γίνονται 
ηλεκτρονικά προσκοµίζοντας 
σηµαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις και 
στο δηµόσιο.  

! Η δράση για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες 
προµήθειες περιλαµβάνει την ένταξη της 
έννοιας των προµηθειών αυτών στο 
νοµοσχέδιο για τις προµήθειες, την 
έναρξη πιλοτικών προγραµµάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και την 
πειραµατική λειτουργία συστηµάτων 
ηλεκτρονικών προµηθειών του 
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δηµοσίου έτσι ώστε σε 5 χρόνια να 
πραγµατοποιείται το 1/5 των δηµόσιων 
προµηθειών ηλεκτρονικά. 

! Εξασφάλιση της ελληνοποίησης 
χαρακτήρων και χρήση διεθνών 
προτύπων σε σειρά από θέµατα 
όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή 
παραστατικών ή θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας χρηστών, µε σκοπό την 
απρόσκοπτη και σωστή αξιοποίηση 
των τεχνολογιών στα πλαίσια διεθνών 
συµφωνιών και προτύπων.  

! ∆ηµιουργία µηχανισµών πιστοποίησης 
και προτυποποίησης προϊόντων και 
εφαρµογών / υπηρεσιών για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας µε τη 
δηµιουργία ειδικών εργαστηρίων σε 
συνεργασία µε τη βιοµηχανία, µε 
ακαδηµαϊκά ερευνητικά ιδρύµατα κλπ.  

! ∆ιασφάλιση ηλεκτρονικής τραπεζικής 
υποδοµής από την πλειοψηφία των 
τραπεζών τόσο για τις ουσιαστικές 
τραπεζικές συναλλαγές µε γνώµονα την 
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων όσο και 
για τη δηµιουργία της αναγκαίας 
υποδοµής για διεθνείς εµπορικές 
συναλλαγές. 

Ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών για την 
ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα και της 

υπαίθρου 

Τα θέµατα πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών δεν αφορούν µόνο τη 
βιοµηχανία και τις υπηρεσίες. Ο πρωτογενής 
τοµέας, ιδιαίτερα µεγάλος στη χώρα µας, έχει 
πολλά να κερδίσει από τη χρήση αυτών των 
τεχνολογιών για πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά µε διαδικασίες παραγωγής, 
συνθήκες αγοράς, µητρώα παραγωγών και 
βάσεις δεδοµένων µε στοιχεία φυσικής 
παραγωγής (όπως αυτά τα οποία συντηρεί 
το Υπουργείο Γεωργίας) κλπ.  

Η πρώτη ευρεία προσπάθεια εγκαθίδρυσης 
και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού δικτύου 
πληροφοριών για τον αγροτικό τοµέα έγινε 
στα πλαίσια ενός κοινοτικού διετούς 
πιλοτικού προγράµµατος για την τηλεµατική 
που προώθησε η Κοινοπραξία FRIENDS, 

στην οποία συµµετείχαν µεταξύ άλλων η 
Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας, ο ΟΤΕ 
και η Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης.   

Στη συνέχεια, µε ιδιωτική πρωτοβουλία 
συστήνεται και τίθεται σε λειτουργία το 
�Αγροδίκτυο�, δίκτυο που εξασφαλίζει 
ενηµέρωση των αγροτών, αλλά και 
πληροφόρηση για ειδικά θέµατα 
(νοµοθεσίας, βιολογικής γεωργίας), για τις 
συνθήκες αγοράς, για εκδηλώσεις που 
αφορούν τον αγροτικό χώρο κλπ.  Το δίκτυο 
αυτό επεκτείνεται ήδη ως προς τις υπηρεσίες 
που προσφέρει, ενώ υπάρχει σχέδιο για 
ευρεία και ολοκληρωµένη ανάπτυξή του, έτσι 
ώστε να συµπεριλαµβάνει όχι µόνον 
αγροτικά, αλλά και θέµατα ευρύτερου 
ενδιαφέροντος για τον πολίτη της υπαίθρου, 
αλλά και για όλους τους φορείς που 
εµπλέκονται σε όλα τα στάδια της 
αγροτροφικής αλυσίδας (π.χ. επιχειρηµατίες, 
εξαγωγείς κλπ).   

Στο Β΄ΚΠΣ εντάχθηκε και υλοποιήθηκε το 
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου 
Γεωργίας των περιφερειακών υπηρεσιών του 
µε 57 εγκαταστάσεις τοπικών δικτύων που 
καλύπτουν ισάριθµες ∆/νσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης σ΄ όλη τη χώρα.   

Ο σκοπός της δράσης ήταν η υλοποίηση 
εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων στα 
πλαίσια άσκησης της Εθνικής και Κοινοτικής 
Αγροτικής Πολιτικής, η διενέργεια ελέγχων 
και πληρωµών, η εκτέλεση µελετών, η 
επικοινωνία, η πληροφόρηση και η βελτίωση 
των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους 
εµπλεκόµενους µε την αγροτική 
δραστηριότητα φορείς.  

  

 4.4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο.   

Νέες µορφές συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό 
εµπόριο δίνει τη δυνατότητα να 
εκτελούνται συναλλαγές µε τη χρήση 
υπολογιστών και τεχνολογιών δικτυακής 
υποδοµής. Βασίζεται στην ηλεκτρονική 
επεξεργασία και µεταφορά δεδοµένων, 
ενώ παράλληλα µπορεί να πλαισιωθεί 
από κείµενο, ήχο και video. Περιλαµβάνει 
δραστηριότητες όπως η ηλεκτρονική 
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ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, η 
ηλεκτρονική τιµολόγηση φορτίων, οι 
ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, οι 
ηλεκτρονικές πληρωµές, η συνεργασιακή 
σχέση στη σχεδίαση και παραγωγή 
προϊόντων, το καταναλωτικό marketing, 
κλπ.  

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αποσκοπεί 
στην αυτοµατοποίηση της επικοινωνίας 
µεταξύ εµπορικών εταίρων µε σκοπό την 
απλοποίηση των επιχειρηµατικών  
διαδικασιών, τη δηµιουργία νέων 
υπηρεσιών / προϊόντων, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
τη δηµιουργία της "παγκόσµιας αγοράς" 
κυρίως µέσω της ώθησης του Internet.  

Μορφές και εφαρµογές ηλεκτρονικού 
εµπορίου 

Ξεκινώντας από µηδενική βάση πριν µερικά 
χρόνια, διεθνείς συναλλαγές µέσω 
ηλεκτρονικού εµπορίου έχουν αυξηθεί 
ραγδαία (στοιχεία Ε.Ε.) τα τελευταία χρόνια: 
88 δισ δολάρια το 1999, 172 δισ δολάρια το 
2000,  324 δισ δολάρια το 2001 ενώ 
αναµένονται να ξεπεράσουν το 1 τρις 
δολάρια το 2003. 

Τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες 
εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου έχουν 
οριστεί, σύµφωνα µε την ανάµειξη των 
κυρίων συµµετεχόντων σε µία εµπορική 
συναλλαγή: 

Επιχείρησης προς επιχείρηση (Business to 
Business): συναλλαγές µεταξύ δύο 
επιχειρήσεων και οι οποίες αφορούν την 
ηλεκτρονική παραγγελία και οικονοµική 
συναλλαγή διαµέσου τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων. Είναι σαφώς η πιο ανεπτυγµένη 
µορφή παγκοσµίως. 

Επιχείρησης προς καταναλωτή (Business to 
Consumer): Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των 
συναλλαγών αυτών διεξάγεται µέσω του 
Internet, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για 
πιο αποτελεσµατική προώθηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών σε ευρύ φάσµα 
πελατών.  

Επιχειρήσεις προς δηµόσιους φορείς 
(Business to Public Administration): Αυτή η 

κατηγορία περιλαµβάνει συναλλαγές, όπως 
επεξεργασία φόρου εισοδήµατος ή άλλων 
υποχρεώσεων µεταξύ ιδιωτικών εταιρειών 
και δηµόσιων φορέων.  

∆ηµόσιοι φορείς προς πολίτες (Public 
Administration to Citizen): Στην κατηγορία 
αυτή γίνονται ακόµα κάποια αρχικά βήµατα 
και αναµένεται ότι αυτή η κατηγορία των 
συναλλαγών θα µεταβάλλει το τοπίο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου στο µέλλον.  

Ο καταλυτικός ρόλος του ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Το ηλεκτρονικό εµπόριο δρα ως 
καταλύτης στις υπάρχουσες ισορροπίες 
και καταρρίπτει παραδοχές και δεδοµένα 
που µέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν 
απαράβατοι κανόνες για το παγκόσµιο 
εµπόριο. Έτσι, χώρες που µέχρι 
πρόσφατα βρίσκονταν στη σκιά άλλων 
ισχυρότερων κρατών απέκτησαν 
σηµαντικά στρατηγικά πλεονεκτήµατα 
εκµεταλλευόµενες τις δυνατότητες της 
σύγχρονης τεχνολογίας.  

Για να ωφεληθεί η κοινωνία συνολικά 
από τις ευκαιρίες που δηµιουργεί το 
ηλεκτρονικό εµπόριο χρειάζεται πλαίσιο 
πολιτικής που θα κατευθύνει και θα 
διευκολύνει την ανάπτυξή του. Η 
διαµόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου όµως 
δεν είναι εύκολη στην αρχή ενός 
φαινοµένου που µπορεί να αλλάξει τόσο 
ριζικά τον τρόπο συναλλαγών. Πολλοί 
παροµοιάζουν τη σηµερινή συγκυρία µε 
αυτήν της εµφάνισης του αυτοκινήτου 
στις αρχές του αιώνα.  Παρότι τότε όπως 
και τώρα ήταν σαφές ότι οι επιπτώσεις 
θα ήταν σηµαντικές, συγκεκριµένες 
προβλέψεις ήταν δύσκολες όταν λίγοι 
ήξεραν να οδηγούν, οι περισσότεροι 
δρόµοι ήταν ακατάλληλοι για τα 
αυτοκίνητα, και οι µηχανικοί αυτοκινήτων 
ανύπαρκτοι. Με κάποια σιγουριά 
µπορούσε να πει κανείς ότι θα υπάρξουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στις βιοµηχανίες 
πλαστικών και χάλυβα, αλλά ποιος 
µπορούσε να προβλέψει την µόλυνση, 
την κυκλοφοριακή συµφόρηση ή την  
αυξηµένη γεωπολιτική σηµασία της 
Μέσης Ανατολής; 
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Πλαίσιο πολιτικής. Το όραµα που 
διέπει τη δέσµευση των δράσεων για το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν θα πρέπει να 
στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε 
ισότιµο και ισχυρό εταίρο του σύγχρονου 
διεθνούς εµπορικού περιβάλλοντος. Η 
ορθολογική χρήση των τεχνολογιών και 
των πρακτικών του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν µπορεί να οδηγήσει στην 
επίτευξη στρατηγικών και ανταγωνιστικών 
πλεονεκτηµάτων για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, µε συνέπεια την αύξηση της 
παραγωγικότητας και της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

Η πολιτεία προσφέρει το κατάλληλο 
ρυθµιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο. 
Για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ο ρόλος της 
πολιτείας επικεντρώνεται κυρίως στην 
παροχή ενός σαφούς και συνεκτικού 
νοµικού πλαισίου, και στη διαµόρφωση 
ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί τον 
ανταγωνισµό και µέσα στο οποίο το 
ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να ανθήσει. 
Πιο συγκεκριµένα, οι κύριοι άξονες της 
πολιτικής για το ηλεκτρονικό εµπόριο 
συνοψίζονται στα εξής: 

! Οικοδόµηση µέτρων εµπιστοσύνης.  
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν θα 
αναπτυχθούν αν δεν ληφθούν µέτρα 
για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα 
συναλλαγών και δεδοµένων καθώς 
και µέτρα για την προστασία των 
καταναλωτών. Οι πρωτοβουλίες της 
πολιτείας αφορούν συνεπώς την 
διαµόρφωση ενός πλαισίου οδηγιών 
για την προστασία της ιδιωτικότητας, 
για τις εµπορικές συναλλαγές µέσω 
δικτύου, όπως επίσης και νοµοθεσία 
που σχετίζεται µε την κρυπτογραφία 
και την αυθεντικοποίηση/πιστοποίηση 
της ταυτότητας και των δικαιωµάτων 
πρόσβασης στο ηλεκτρονικό δίκτυο. 

! ∆ιαµόρφωση κανόνων του παιχνιδιού.  
Για την οµαλή λειτουργία του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, η Ελλάδα 
συµµετέχει στη διαµόρφωση διεθνών 
«κανόνων του παιχνιδιού» έτσι ώστε 
το εµπορικό δίκαιο, η φορολογία, η 

εµπορική πολιτική και η πολιτική 
πρόσβασης των αγορών να 
διασφαλίζουν διαφάνεια, υγιείς και 
δίκαιες συνθήκες ανταγωνισµού για 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε 
παρόµοια θέµατα, µόνο διακρατικές 
συµφωνίες ή διαµόρφωση διεθνών 
κωδίκων συµπεριφοράς µε τη 
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 
µπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη 
του ηλεκτρονικού εµπορίου σε 
σωστές βάσεις. 

! Πρόσβαση και χρήση των υποδοµών 
πληροφορικής και επικοινωνίας.  Η 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης 
στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και από 
τη σύγκλιση τεχνολογιών και 
υπηρεσιών των αγορών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της 
τηλεπικοινωνίας και της εξάπλωσης 
του Internet, οι πρωτοβουλίες 
αφορούν και την ανάγκη ρύθµισης 
διαχειριστικών απαιτήσεων όπως 
αυτές που αφορούν τα κοινά πρότυπα 
διασυνδεσιµότητας, πρόσβασης και 
διαλειτουργικότητας.  

 

e-Business Forum 

Tο ebusiness forum (µια πρωτοβουλία της 
Γ.Γ. Βιοµηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης που 
υλοποιείται από το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας 
και Τεχνολογίας) είναι ένας διαρκής 
µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε 
τον επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό κόσµο 
καθώς και τους κοινωνικούς και 
επαγγελµατικούς φορείς για την παραγωγή 
θέσεων και προτάσεων προς όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη σχετικά µε την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη 
νέα ψηφιακή οικονοµία και την ηλεκτρονική 
επιχειρηµατικότητα. 

Στο forum κατατίθενται απόψεις, 
ανταλλάσσονται ιδέες και εµπειρίες, 
ενθαρρύνεται η µεταφορά της γνώσης γύρω 
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από την πορεία της ψηφιακής οικονοµίας. Τα 
µέλη του και οι Οµάδες Εργασίας στις οποίες 
αυτά συµµετέχουν εντοπίζουν τα υφιστάµενα 
προβλήµατα σχετικά µε την επιτάχυνση 
διείσδυσης τεχνολογιών της ψηφιακής 
οικονοµίας στην Ελλάδα και προτείνουν στην 
Πολιτεία και τους άλλους εµπλεκόµενους 
µέτρα και δράσεις που εάν υιοθετηθούν θα 
οδηγήσουν στην επιτυχία του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν στην Ελλάδα.  Αρκετά γνωστή 
όµως έχει γίνει η δράση του στην 
επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας και στο 
ευρύ κοινό,  καθώς η επισκεψιµότητα του 
σχετικού site (www.ebusinessforum.gr ) 
ανεβαίνει µε πολύ γοργούς ρυθµούς. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναβαθµίζει 
τις πρωτοπόρες εταιρείες. Η χρήση του 
ηλεκτρονικού εµπορίου αποφέρει άµεσα 
οφέλη για τις επιχειρήσεις όπως η 
µείωση του κόστους και η επέκταση σε 
νέες αγορές µε σκοπό την παροχή νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, 
δηµιουργούνται νέοι τρόποι πρόσβασης 
στην αγορά και κατανόησης των 
µηχανισµών και των λειτουργιών που τη 
διέπουν. Η αλληλεπίδραση στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και η δυνατότητα για 
εξατοµικευµένο εµπόριο βοηθά στο 
σχεδιασµό και τη δηµιουργία νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών, µε βάση τις 
προσωπικές ανάγκες κάθε καταναλωτή. 
Αυτά όµως προϋποθέτουν σηµαντικές 
τεχνολογικές επενδύσεις και 
αναδιοργάνωση των διαδικασιών και για 
τον σκοπό αυτό σχεδιάζονται δράσεις: 

! Η υποβοήθηση της εισαγωγής και της 
αξιοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικού 
εµπορίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε 
κλαδική διάσταση, που προϋποθέτουν 
τη δηµιουργία νέων 
υπηρεσιών/προϊόντων, την ενίσχυση 
του ρόλου των πληροφοριοµεσιτών, 
δηµιουργία �εικονικών επιχειρήσεων� 
(virtual enterprises), την ηλεκτρονική 
σχεδίαση/παραγωγή αλλά και 
διανοµή των προϊόντων κλπ., 

! Η δηµιουργία περιφερειακών / 
τοπικών ηλεκτρονικών αγορών για 
αναβάθµιση συναλλαγών / σχέσεων 

στις τοπικές κοινωνίες, συµµετοχή 
των τοπικών µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στο παγκόσµιο εµπορικό 
περιβάλλον και δηµιουργία φιλικής και 
εύκολα προσβάσιµης ηλεκτρονικής 
αγοράς. 

! Η ανάπτυξη κέντρων διευκόλυνσης 
του ηλεκτρονικού εµπορίου που, ως 
Έµπιστες Τρίτες Οντότητες στο 
περιβάλλον του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, θα παρέχουν υπηρεσίες 
διακίνησης, πιστοποίησης και 
φύλαξης ηλεκτρονικών µηνυµάτων και 
συναλλαγών, καθώς και έκδοσης και 
πιστοποίησης ψηφιακών υπογραφών. 

Η Ελλάδα ισότιµος και ισχυρός 
εταίρος στο διεθνές ηλεκτρονικό 
επιχειρείν. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα 
εχέγγυα για τη µετατροπή της σε έναν 
από τους βασικούς συµµετέχοντες στο 
διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η 
γεωγραφική της θέση, ο εξαγωγικός της 
προσανατολισµός, η µακρόχρονη 
εµπορική της παράδοση και η ισχύς της 
σε διάφορους τοµείς που σχετίζονται µε 
το εµπόριο, τις υπηρεσίες και τις 
µεταφορές (π.χ. τουρισµός, ναυτιλία) 
αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις για 
τη δραστηριοποίηση της χώρας µας στο 
σύγχρονο εµπορικό περιβάλλον στο 
κατώφλι του επόµενου αιώνα.  
 
4.5. Η έρευνα και καινοτοµία στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας   

Η καινοτοµία είναι το θεµέλιο της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας.  Η 
πολιτεία ενθαρρύνει την καινοτοµία, το 
µέγεθος των αλλαγών που µπορεί να 
επιφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας 
στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό 
τοµέα, και σε θέµατα ποιότητας ζωής.  

Αξιόλογα αποτελέσµατα µε µικρούς 
πόρους. Οι εθνικοί πόροι οι οποίοι 
διατίθενται για την Έρευνα και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) είναι 
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χαµηλοί (περίπου το 0,7% του ΑΕΠ µε 
εκτιµήσεις έτους 1999) και η υποστήριξη 
της έρευνας από τον ιδιωτικό τοµέα 
αρκετά περιορισµένη. Το  ποσοστό της 
έρευνας που χρηµατοδοτείται από τον 
ιδιωτικό τοµέα στη χώρα µας παραµένει 
από τα χαµηλότερα των ανεπτυγµένων 
χωρών, δηλαδή 24% ως προς τη 
συνολική ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη 
για ΕΤΑ. Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις 
δεν εµφανίζουν έντονη προσπάθεια στην 
έρευνα, ούτε υψηλές τεχνολογικές 
επιδόσεις, οι εξελίξεις είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση.  

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση από την 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης) πολλών εθνικών 
προγραµµάτων Ε&Τ  στην περίοδο 
1990-1999 στηριζόµενα από το Α� και το 
Β� ΚΠΣ και από Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες, όπου ήταν  απαραίτητη η 
συµµετοχή της επιχείρησης  και 
προωθήθηκε ενεργά η συνεργασία 
µεταξύ πανεπιστηµιακών, ερευνητικών 
και παραγωγικών φορέων, λειτούργησε 
καταλυτικά για τον πολλαπλασιασµό τα 
τελευταία χρόνια  της συνολικής 
ερευνητικής προσπάθειας. Ακόµη, 
δηµιουργήθηκε σηµαντική «κρίσιµη 
µάζα» Ε&Τ υποδοµής και ερευνητών σε 
ένα ποσοστό  επιχειρήσεων (κυρίως 
αυτών που δραστηριοποιούνται στη ΚτΠ) 
που επιδίωκε ολοένα και πιο διευρυµένη 
παρουσία στα διεθνή προγράµµατα Ε&Τ.   

Χάρη στην ορθή εκµετάλλευση του Β� 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καθώς και 
τις καλές προοπτικές που διανοίγονται µε 
την έναρξη υλοποίησης του Γ� ΚΠΣ, οι 
ερευνητικές δραστηριότητες στη χώρα  
αναβαθµίζονται  και αξιολογούνται ως 
ιδιαίτερα ικανοποιητικές σε σύγκριση µε 
το παρελθόν.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα  αποτελεί το 
Ελληνικό ερευνητικό δυναµικό σε θέµατα 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας που 
διαχρονικά πετυχαίνει (παρά τον  
αυξανόµενο ανταγωνισµό και τις 

πιεστικές  τεχνολογικές εξελίξεις) υψηλές 
επιδόσεις στα αντίστοιχα  Κοινοτικά 
Προγράµµατα Ε&ΤΑ (Πρόγραµµα-
Πλαίσιο). Οι δραστήριες Ελληνικές 
οµάδες αποσπούν µε άκρως 
ανταγωνιστικές διαδικασίες περίπου 4-
5% των  πόρων  από αυτά τα 
προγράµµατα της  ΕΕ σε θέµατα ΚτΠ. Το 
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό αν συγκριθεί, τόσο µε την 
πληθυσµιακή αναλογία της χώρας/ΕΕ15, 
όσο και µε την αναλογία του ερευνητικού 
της πληθυσµού (συνιστά µόλις 1-1,5% 
του  ερευνητικού δυναµικού της ΕΕ).   

Η πολιτεία ενθαρρύνει την καινοτοµία και 
τη διάχυση και οικονοµική αξιοποίηση 
των αποτελεσµάτων της έρευνας στα 
πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Πολιτική για καινοτοµία και διάχυση 
τεχνολογίας. Η πολιτική για την 
καινοτοµία µιας χώρας όπως η Ελλάδα, 
φιλοδοξεί µέσα από την ανάπτυξη της 
επιστηµονικής έρευνας να προωθήσει 
ισόρροπα την ανάπτυξη της γνώσης 
αλλά συγχρόνως να συµβάλει ουσιαστικά 
στην αύξηση της παραγωγικότητας της 
οικονοµίας και στην αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής του πολίτη.  

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, η 
πολιτική στην Ελλάδα κινήθηκε σταδιακά 
από την αποκλειστική επικέντρωση στη 
στήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων 
προς την αναγνώριση ότι κέρδη 
παραγωγικότητας για το σύνολο της 
οικονοµίας προέρχονται κυρίως από τη 
διαδικασία της τεχνολογικής διάχυσης και 
οικονοµικής αξιοποίηση.  

Σειρά µέτρων πολιτικής έχουν πλέον 
τεθεί σε εφαρµογή προκειµένου να 
συνδράµουν την ικανότητα των εταιρειών 
να απορροφήσουν και να 
εκµεταλλευθούν τις νέες τεχνολογίες. 
Ωστόσο πολλές από αυτές τις 
πρωτοβουλίες πολιτικής (όπως τα 
κλαδικά ινστιτούτα για βιοµηχανική 
έρευνα ή οι µεσάζοντες τεχνολογίας) 
είχαν απογοητευτικό απολογισµό µε 
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µικρή συµβολή στο βιοµηχανικό 
εκσυγχρονισµό. Αυτό οφείλεται εν µέρει 
στη στενή τους σχέση και εξάρτηση από 
την κρατική γραφειοκρατία που περιόριζε 
την ικανότητά τους να προσελκύσουν 
ειδικευµένο προσωπικό και να 
προωθήσουν τις υπηρεσίες τους σε 
εταιρείες καθώς και στην περιορισµένη 
ζήτηση τεχνολογικών υπηρεσιών από την 
παραδοσιακή βιοµηχανία. 

Ανάπτυξη ερευνητικής βάσης. 
Αναγκαία κρίνεται η αναβάθµιση της 
ποιότητας του Ελληνικού ερευνητικού 
δυναµικού σε συνδυασµό µε την αύξηση 
του µεγέθους των ερευνητικών οµάδων 
και η άρση της αποµόνωσης πολλών 
από αυτές ώστε να βελτιωθεί ακόµη 
περισσότερο η ανταγωνιστικότητά του. 
Εξίσου αναγκαία είναι και η αναβάθµιση 
των υποδοµών των υπαρχόντων 
ερευνητικών κέντρων και η δηµιουργία 
νέων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές 
για ισόρροπη ανάπτυξη. Οι 
προτεινόµενες δράσεις είναι: 

! Στήριξη της έρευνας και 
αναδιάρθρωση της δοµής της. Η 
ισχυρή ερευνητική ικανότητα αποτελεί 
συµπλήρωµα στη χρήση της 
τεχνολογίας από τη βιοµηχανία και 
όχι υποκατάστατο. Παράλληλα µε 
επαρκή χρηµατοδότηση, θα 
επιδιωχθεί µεγαλύτερη ανεξαρτησία 
και αναδιάρθρωση των κρατικών 
ινστιτούτων, µε στόχο το διαχωρισµό 
της λειτουργικής διαχείρισης από την 
επιστηµονική έρευνα, την εστίαση της 
χρηµατοδότησης σε επιστηµονικούς 
τοµείς όπου υπάρχει δυνατότητα 
διάκρισης ή/και ακόµη αριστείας  (και 
στις πανεπιστηµιακές οµάδες), και την 
προώθηση της δικτύωσης µε διεθνείς 
εταίρους και  δηµιουργίας «κρίσιµης 
µάζας".  

! Αναβάθµιση της ποιότητας του 
Ελληνικού ερευνητικού δυναµικού, 
δηµιουργία νέων στελεχών αλλά και 
εµβολιασµός του παραγωγικού τοµέα 
µε ικανά στελέχη που θα έχουν 

εκπαιδευτεί σε Ελληνικά ή διεθνή 
ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια, 
µέσω της ενίσχυσης πρωτοβουλιών 
όπως ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης 
επιστηµονικής και τεχνολογικής 
γνώσης, συγχρηµατοδοτήσεις, 
υποτροφίες ερευνών, άνοιγµα στις 
συνεργασίες µε επιχειρήσεις στο 
εσωτερικό και µε άλλους ερευνητικούς 
φορείς σε Ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο 
επίπεδο, δηµιουργία θέσεων 
εργασίας στις επιχειρήσεις για 
δραστηριότητες τεχνολογικής 
καινοτοµίας, βελτίωσης της ποιότητας 
προϊόντων και υπηρεσιών ή 
βελτίωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας  κλπ.  

! Ενίσχυση των νέο-ιδρυθέντων 
ερευνητικών ινστιτούτων της ΓΓΕΤ 
στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκη,  
Ξάνθη, Πάτρα) για µία ισόρροπη 
κατανοµή του ερευνητικού δυναµικού 
αλλά και για την εξυπηρέτηση των 
επιστηµονικών αναγκαιοτητών. Σε αυτά 
περιλαµβάνονται το Ινστιτούτο 
Πληροφορικής και Τηλεµατικής που 
αποτελεί µέρος του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και µε 
Βαλκανική προοπτική, το Ινστιτούτο 
Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝΒΙΣ) στη 
Πάτρα, και το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) µε 
έδρα την Ξάνθη και στόχο την πολιτιστική 
ανάδειξη της Μακεδονίας και της Θράκης 
στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας.  

∆ράσεις της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας / Υπουργείου 

Ανάπτυξης 

 σχετικές µε την Έρευνα και την 
Καινοτοµία για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας 

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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" Προώθηση της αριστείας στην ΕΤΑ  που 
αφορά στα ερευνητικά ινστιτούτα της 
ΓΓΕΤ και τις επιχειρήσεις.  

" Υποστήριξη ερευνητικών µονάδων για 
την προτυποποίηση και την εµπορική 
εκµετάλλευση ερευνητικών 
αποτελεσµάτων. Εντοπισµός και 
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων 
µε δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 
Τεχνοβλαστών (spin off companies) 
(ΠΡΑΞΕ Α'-Β' Φάση) 

" Υποστήριξη θερµοκοιτίδων νέων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης, Ε&Τ 
Πάρκων, ερευνητικών κέντρων µε τη 
συµµετοχή επιχειρήσεων (ΕΛΕΥΘΩ) 

" Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 

" Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας για νέες 
επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ)  

" ∆ιεθνής συνεργασία σε βιοµηχανική 
έρευνα (ΕΥΡΗΚΑ): τοµείς 
προτεραιότητας ΤΠΕ 

" Προώθηση έργων επίδειξης και 
καινοτοµίας (ΠΕΠΕΡ): τοµέας 
προτεραιότητας Πληροφορική 

" Ανάπτυξη και δικτύωση των οργανισµών 
παροχής υπηρεσιών σε θέµατα 
τεχνολογίας και καινοτοµίας 
(Τεχνοµεσιτεία) 

" Κοινοπραξίες ΕΤΑ σε τοµείς εθνικής 
προτεραιότητας (συντονισµένα 
προγράµµατα) (µετεξέλιξη ΕΚΒΑΝ/ΕΠΕΤ 
ΙΙ) : Η-Μάθηση (e-learning), Η-Επιχειρείν 
(e-business) (βλ. παρακάτω πλαίσιο) 

" Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού (ΠΕΝΕ∆): τοµείς 
ενδιαφέροντος: Πληροφορία και 
Επικοινωνία 

" Ένταξη Ερευνητών από το εξωτερικό 
(ΕΝΤΕΡ): τοµείς προτεραιότητας: 
Πληροφορία και Επικοινωνία  

" Τοποθέτηση ερευνητικού προσωπικού 
στις επιχειρήσεις (ΗΡΩΝ) 

" HΡΩΝ-Π (υποστηριζόµενο από ΕΠ ΚτΠ) 
για τη δηµιουργία θέσεων     απασχόλησης 
ερευνητών στις επιχειρήσεις για 
δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτοµίας 
στον τοµέα ΤΠΕ. 

" Οργάνωση των βιβλιοθηκών των 
ερευνητικών κέντρων µε σύγχρονες 
τεχνολογίες της πληροφορικής   

" Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Ε∆ΕΤ) 

" Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα (Εθνικό 
Κέντρο Τεκµηρίωσης) 

 

! Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός της 
υποδοµής των ερευνητικών κέντρων 
αξιοποιώντας και ενισχύοντας το 
Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) όχι µόνο για 
χρήση από την ελληνική ερευνητική 
κοινότητα αλλά και για διασύνδεσή 
του µε τα επιστηµονικά δίκτυα στην  
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης 
(Βαλκανικές, Μεσογειακές και 
Παρευξείνιες χώρες).  

! Ανάπτυξη Εθνικής ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης που θα προσφέρει την 
καλύτερη και φθηνότερη πρόσβαση 
στην πληροφορία που σχετίζεται µε 
την επιστήµη και τη γνώση 
επιτρέποντας στους ερευνητές και 
στους απλούς πολίτες να έχουν στη 
διάθεσή τους τις βέλτιστες συνθήκες 
αναζήτησης και απόκτησης της 
απαραίτητης πληροφορίας και γνώσης. 

! Ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού 
Συστήµατος για Ε+T.  Το έργο αφορά 
στη διαχείριση ψηφιακού 
περιεχοµένου για την παροχή 
εξατοµικευµένων υπηρεσιών 
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Πληροφόρησης στο σύνολο της 
επιστηµονικής κοινότητας της χώρας 
αλλά και πέραν αυτής. 

Το έργο εστιάζει σε δράσεις 
ανάπτυξης, οργάνωσης και διάθεσης 
ελληνικού � κυρίως � ψηφιακού 
περιεχοµένου σχετικού µε επιστήµη, 
έρευνα και τεχνολογία, και στην  
επίλυση τεχνολογικών προβληµάτων 
για τη δηµιουργία αρχείων 
ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου, που 
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ανήκει σε διαφορετικούς τύπους 
(κείµενο, εικόνα, οπτικο-ακουστικό 
υλικό κλπ) και τη διάθεσή του µε 
διαδικτυακές υπηρεσίες. 

Αξιοποίηση των ερευνητικών-
καινοτοµικών έργων. Το µεγαλύτερο 
πρόβληµα µε τα ερευνητικά-καινοτοµικά 
έργα είναι η αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων είτε γιατί δεν 
ανταποκρίνονται σε πραγµατικές 
ανάγκες, είτε γιατί οι επιχειρήσεις 
θεωρούν τις δαπάνες για έρευνα 
πολυτέλεια, είτε γιατί δεν υπάρχει 
αµοιβαία εµπιστοσύνη. Είναι αναγκαίο να 
υπάρχει αυτή η συνεργασία και να 
βρεθούν τρόποι αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων. Για το σκοπό αυτό οι 
προτεινόµενες δράσεις είναι: 

! Ερευνητικές κοινοπραξίες όπου 
συνεργάζονται σε µεγάλα έργα ιδιωτικοί 
φορείς και ερευνητικές οµάδες για την 
επίλυση πολύπλοκων ερευνητικών 
προβληµάτων που παρουσιάζουν όµως 
και οικονοµική σηµασία λόγω της 
αξιοποίησής τους από τους 
παραγωγικούς φορείς. Για την 
πληροφορική ήδη δίνεται έµφαση σε 
Ναυτιλία, Τουρισµό, Υγεία, 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο κλπ. µέσω 
ειδικών επιδεικτικών έργων, 

! Ανάπτυξη της τεχνοµεσιτίας  µε 
σκοπό να επιταχυνθεί η ροή 
τεχνολογίας από το εξωτερικό και από 
τους φορείς παραγωγής και διαχείρισης 
επιστηµονικών και τεχνολογικών 
πληροφοριών προς τους οικονοµικούς 
και κοινωνικούς φορείς της χώρας, αλλά 
και να ενισχύσει την ανάπτυξη της 
αγοράς νέων τεχνολογιών και του 
επαγγέλµατος των τεχνοµεσιτών στην 
Ελλάδα, 

! Ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και 
παραγωγής µέσω της ανάπτυξης 
γραφείων διαµεσολάβησης ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων µε τις 
επιχειρήσεις, της ενίσχυσης της 
υποδοµής εργαστηρίων παροχής 

υπηρεσιών για να ευαισθητοποιηθούν 
στις απαιτήσεις της παραγωγής και 
να επιλύσουν άµεσα εξειδικευµένα 
προβλήµατα της παραγωγής και της 
οικονοµίας και τέλος µέσω της 
χορήγησης ειδικών κινήτρων σε 
επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς 
που επιδεικνύουν συνεχή και 
αποδοτική συνεργασία σε κοινά 
καινοτόµα προγράµµατα, 

! Εµπορική αξιοποίηση καινοτόµων 
προϊόντων/υπηρεσιών µέσω της από 
κοινού (ερευνητικών κέντρων και 
εταιρειών) αξιοποίησής τους (εµπορική 
εκµετάλλευση, κοινές επιχειρήσεις), αλλά 
και παροχή ισχυρών κινήτρων προς 
ερευνητές για τη δηµιουργία εταιρειών 
"spin-off" για την εκµετάλλευση 
ερευνητικών καινοτόµων 
αποτελεσµάτων.  

Επιστηµονική έρευνα και καινοτοµία 
στην υπηρεσία του πολίτη και της 
χώρας. Πέρα από την αξιοποίηση της 
έρευνας από τον επιχειρηµατικό κόσµο, η 
επιστηµονική έρευνα σε θέµατα 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
Έλληνα πολίτη, την ανάπτυξη νέων 
θέσεων εργασίας µε υψηλές απαιτήσεις 
σύγχρονης γνώσης σε νέες τεχνολογίες 
και την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
προβληµάτων. Επίσης, µπορεί να 
δηµιουργήσει νέους όρους οικονοµικής 
και κοινωνικής ευηµερίας και στις  
σχέσεις µας µε άλλες χώρες.  

∆ράσεις της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας για την  

Hλεκτρονική Mάθηση  και το Hλεκτρονικό 
Eπιχειρείν  

Η-ΜΑΘΗΣΗ (eLearning) 
Οι γενικοί στόχοι που επιδιώκονται στο 
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης της 
εκπαίδευσης και απασχόλησης είναι : 
" Αύξηση της Παραγωγικότητας στις 

Επιχειρήσεις  
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" ∆ηµιουργία έµπειρων στελεχών - 
αποφοίτων της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν όχι µόνο 
γνώσεις αλλά και εµπειρία.  

" Αναπροσαρµογή  και επανεκπαίδευση 
του αργούντος ή υποαπασχολούµενου 
εργατικού δυναµικού της χώρας (π.χ. νέοι 
άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ) για πλήρωση 
κενών θέσεων (π.χ. έλλειψη περίπου 
40.000 την επόµενη 5-ετία στον κλάδο 
ΤΠΕ). 

Βασικό αντικείµενο της δράσης είναι η 
ανάπτυξη και επίδειξη τεχνολογικά 
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών Η-
µάθησης (µε βάση συγκεκριµένο 
επιχειρηµατικό σχέδιο).  Η τεχνολογική 
καινοτοµία συνίσταται στην ολοκλήρωση 
τεχνολογιών, υλικού, µεθόδων, προϊόντων, 
στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 
υπηρεσιών, καθώς και στην ανάπτυξη ή 
προσαρµογή τεχνολογιών που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την προώθηση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών e-learning 
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων 
εξασφαλίζει την: 

✓  Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και µεταφοράς 
τεχνογνωσίας µε δηµιουργία έµπειρων 
στελεχών 

✓  Παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε 
αποµακρυσµένα σηµεία και ειδικές 
κατηγορίες χρηστών και προσαρµογή 
εκπαιδευτικών συστηµάτων και 
λογισµικού και σχετικών ψηφιακών 
υπηρεσιών για µεγαλύτερη 
προσβασιµότητα από άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

✓  Τεχνολογική διευκόλυνση της συνεχούς 
επανεκπαίδευσης και δια-βίου και εξ� 
αποστάσεως επιµόρφωσης 

✓  Εστίαση σε κατάλληλες τεχνολογίες 

Η-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (eBusiness) 
Οι γενικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι: 
" Η υποστήριξη της έρευνας, ανάπτυξης 

και διάδοσης της χρήσης  στο χώρο του 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στα πλαίσια της 
Κοινωνίας της πληροφορίας µε 
αντικείµενο την ολοκλήρωση 
τεχνολογικών λύσεων µε επιχειρησιακά 
λειτουργικά µοντέλα (παραδοσιακά ή 
νέα). 

" Η ανάπτυξη και προσαρµογή 
µεθοδολογιών και υπηρεσιών για την 
επιτάχυνση της σύγκλισης της 
τεχνολογίας των µέσων ενηµέρωσης και 
των τηλεπικοινωνιών 
συµπεριλαµβανοµένων περιβαλλόντων 
κινητής τηλεφωνίας και ψηφιακής 
τηλεόρασης µε σκοπό την δηµιουργία 
σύγχρονων περιβαλλόντων / προϊόντων 
eBusiness.  

" Η δηµιουργία προηγµένων 
περιβαλλόντων για την 
αποτελεσµατικότερη επικοινωνία και 
συνεργασία πελατών και αγοραστών (πχ. 
επιχειρηµατικών εταίρων), αξιοποιώντας 
νέα επιχειρηµατικά µοντέλα (eModels). 

" Η εκµετάλλευση τεχνολογιών αιχµής για 
την ανάπτυξη πρωτοποριακών 
ολοκληρωµένων λύσεων µε έµφαση στην 
εξασφάλιση ασφάλειας και εµπιστοσύνης 
σαν προδιαγραφή όλων των επιµέρους 
στόχων. 

Η έµφαση στα έργα θα δοθεί στην 
υλοποίηση τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, στην επίδειξη σε  µία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις. 

 

Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής 
∆ιερεύνησης στην Ελλάδα � 
Technology Foresight in Greece.  
Συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω 
ειδικές δράσεις της ΓΓΕΤ για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, συνέργειες 
αναµένονται να προκύψουν και απο το 
σηµαντικό πρόγραµµα Τεχνολογικής 
Προοπτικής ∆ιερεύνησης που ξεκίνησε 
το 2001 µε πρωτοβουλία της ΓΓΕΤ (στο 
πρότυπο ανάλογων εγχειρηµάτων άλλων 
χωρών) και εντάσσεται στο ΕΠΑν.  Στο 
Πρόγραµµα αυτό θα κληθούν να 
συµβάλουν το σύνολο του ερευνητικού, 
επιστηµονικού και επιχειρηµατικού 
δυναµικού καθώς και οι κοινωνικοί 
φορείς της χώρας µε κύριο στόχο τη 
διερεύνηση της πορείας της Ελληνικής 
οικονοµίας και κοινωνίας στα επόµενα 
15-20 χρόνια και ειδικότερα η επίτευξη 
της Ελληνικής εκδοχής της Κοινωνίας της 
Γνώσης και ο ρόλος που αναµένεται να 
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διαδραµατίζουν η επιστήµη, η έρευνα και 
η τεχνολογία και ιδιαίτερα οι ΤΠΕ στη 
διαµόρφωση του µέλλοντος. 
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5 Η απασχόληση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

5.1. Η δυναµική αναπροσαρµογή της 
εργασίας στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας  

Η µεταλασσόµενη φύση της εργασίας. 
Οι τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας µεταβάλλουν µε διάφορους 
τρόπους τη φύση της εργασίας: τα 
πληροφορικά συστήµατα και τα δίκτυα 
επικοινωνιών καθιστούν την εργασία 
ανεξάρτητη από χρονικές και τοπικές 
παραµέτρους, ενώ οι αλλαγές των 
επιχειρηµατικών πρακτικών ακυρώνουν 
σε µεγάλο βαθµό την έννοια των 
σταθερών εργασιακών καθηκόντων. Οι 
δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν µε τη 
σειρά τους τη συγκρότηση των θεσµών 
του εργασιακού βίου, όπως των 
συστηµάτων οικονοµικής ανταµοιβής και 
των τρόπων προστασίας και ρύθµισης 
της απασχόλησης. 

Ένα νέο σύστηµα απασχόλησης. Το 
σύστηµα απασχόλησης που βασιζόταν 
στη µαζική παραγωγή µε ένα µόνο 
επαγγελµατικό προσόν, δεν υπάρχει 
πλέον. Στην ψηφιακή εποχή, η γνώση 
διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στην 
αναµόρφωση και στην οργάνωση της 
εργασίας, δηµιουργώντας µια οικονοµία 
βασισµένη στα επαγγελµατικά προσόντα 
και την προσαρµοστικότητα.   

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον το 10% του 
συνόλου των θέσεων εργασίας 
εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από νέες, 
σε νέες επιχειρήσεις, που απαιτούν νέα 
ειδικευµένα επαγγελµατικά προσόντα. Η 
έννοια της σταθερής και βιώσιµης 
απασχόλησης µεταµορφώνεται συνεπώς 
ριζικά και γρήγορα, ενώ τίθεται υπό 
αµφισβήτηση η άποψη ότι η εργασία 
φυσιολογικά εκτελείται σε "κανονικό" 
χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια 
"κανονικών" εργάσιµων ωρών. 

Ανάγκη για προσαρµοστικότητα. Η 
υψηλή και έµµονη ανεργία και η 
κοινωνική πόλωση σε πολλές χώρες 
σήµερα είναι ενδεικτικές της αποτυχίας 
προσαρµογής στις συνεχείς 
διαρθρωτικές αλλαγές. Όσο αυξάνεται το 
κατώφλι δεξιοτήτων για τις θέσεις 
εργασίας, όσο οι θέσεις εργασίας για 
εργαζοµένους µε χαµηλή ειδίκευση 
γίνονται σπανιότερες, όσο τα ποσοστά 
ανεργίας των νέων παραµένουν υψηλά 
και διευρύνονται οι διαφορές αποδοχών 
ανάλογα µε την εκπαίδευση, τόσο γίνεται 
αναγκαία η προσαρµοστικότητα. 

Παράλληλα, η καθαρή αύξηση σε θέσεις 
εργασίας είναι µεγαλύτερη στις χώρες 
που έχουν επενδύσει περισσότερο στην 
εφαρµογή νέων τεχνολογιών και την 
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού µε νέες 
δεξιότητες, ικανό να αντεπεξέλθει στην 
νέα ζήτηση και τις εργασιακές θέσεις που 
δηµιουργούνται από τις εφαρµογές νέων 
τεχνολογιών σε όλο και περισσότερους 
τοµείς της οικονοµίας. 

Οι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής. 
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, στόχος 
της κυβερνητικής πολιτικής είναι η 
δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου και η 
ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε:  
! Να δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας κυρίως σε νέους τοµείς και 
επαγγέλµατα µε αυξανόµενη ζήτηση, 

! Να αναπτυχθούν οι δεξιότητες του 
ανθρώπινου δυναµικού µέσα από  
προγράµµατα για την κατάρτιση 
εργαζοµένων και ανέργων, 

! Να αναπτυχθούν νέες µορφές 
εργασίας όπως η τηλε-εργασία µέσα 
σε πλαίσιο το οποίο θα διαφυλάσσει 
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, 

! Να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 
ενισχύοντας έτσι και την κοινωνική 
τους ένταξη. 
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5.2. Νέες τεχνολογίες και θέσεις 
εργασίας 

Μία περίπλοκη αλλά θετική σχέση. Οι 
νέες µέθοδοι παραγωγής έχουν 
αναµφισβήτητα αρνητικές επιπτώσεις σε ένα 
µέρος του εργατικού δυναµικού. Εργαζόµενοι 
µε δεξιότητες των οποίων η ζήτηση µειώνεται 
και όσοι εργάζονται σε τοµείς οι οποίοι 
συρρικνώνονται υπό την πίεση του διεθνούς 
ανταγωνισµού και της συνεχούς 
τεχνολογικής εξέλιξης αντιµετωπίζουν συχνά 
την ανεργία.  

Παράλληλα, η ανάπτυξη αποδοτικότερων 
µεθόδων παραγωγής και νέων προϊόντων 
συνοδεύει τη διαδικασία των διαρθρωτικών 
αλλαγών και ενισχύει την εµφάνιση νέων 
τοµέων δραστηριότητας που παρέχουν νέες 
ευκαιρίες εργασίας,  έτσι ώστε συνολικά η 
απασχόληση να αυξάνεται παράλληλα µε 
την ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών. Είναι 
απαραίτητο συνεπώς η αύξηση της 
παραγωγικότητας από την εφαρµογή των 
νέων τεχνολογιών να συµβαδίσει µε την 
ταυτόχρονη ανάπτυξη της αγοράς, έτσι ώστε 
να έχει σαν επακόλουθο τη συνολική αύξηση 
των θέσεων εργασίας. 

Μέχρι τώρα οι τεχνολογίες πληροφορίας  
και επικοινωνίας έχουν αυξήσει την 
απασχόληση κυρίως στον τριτογενή τοµέα 
των υπηρεσιών και στα άτοµα µε υψηλές 
ειδικότητες, ενώ παρατηρείται µείωση στο 
δευτερογενή τοµέα και στους εργαζόµενους 
µε χαµηλές δεξιότητες. Oι επιχειρήσεις και 
οι κλάδοι µε την περισσότερο καινοτόµο 
συµπεριφορά παρουσιάζουν 
παραγωγικότητα και αύξηση της 
απασχόλησης άνω του µέσου όρου. 
Επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη τεχνογνωσία 
υποσκελίζουν συστηµατικά άλλες 
επιχειρήσεις. Άτοµα µε περισσότερη 
τεχνογνωσία και δεξιότητες καταλαµβάνουν 
καλύτερα αµειβόµενες θέσεις 
απασχόλησης. 

Οι  νέες τεχνολογίες είναι πηγή νέων θέσεων 
εργασίας αλλά συγχρόνως δηµιουργούν την 
ανάγκη για κατάλληλες προσαρµογές. 

Νέες τεχνολογίες και ανεργία 

Η ταχύτατη διάχυση των νέων τεχνολογιών σε 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας, µε τη 
δυνατότητα αυτοµατοποίησης πολλών 
παραγωγικών διαδικασιών και µείωσης του 
ανθρώπινου δυναµικού, έχει δηµιουργήσει 
φόβους για εκτεταµένη ανεργία.  Μερικοί 
αναλυτές έχουν πρόσφατα αναφερθεί ως και 
στο «τέλος της εργασίας».   

Τέτοιοι φόβοι δεν είναι νέοι. Σε κάθε µεγάλη 
βιοµηχανική επανάσταση υπήρξαν 
προβλέψεις για µαζική ανεργία και εξαθλίωση 
του εργατικού δυναµικού. Κάθε φορά, τα 
γεγονότα διέψευσαν ακόµα και τους πιο 
απαισιόδοξους: η αύξηση της 
παραγωγικότητας και η δηµιουργία νέων 
προϊόντων και συνεπώς ζήτησης για νέες 
θέσεις εργασίας οδήγησε στην αύξηση της 
απασχόλησης και των εισοδηµάτων.  

Κάτι τέτοιο δεν σηµαίνει ότι οι σηµερινοί φόβοι 
είναι εντελώς αβάσιµοι. Η διαδικασία της 
τεχνολογικής αλλαγής είναι µια δυναµική 
µεταµόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας 
και της αγοράς εργασίας, µε ιδιαίτερα 
αρνητικές επιπτώσεις σε εργαζόµενους µε 
χαµηλές δεξιότητες. Η συνολική επίδραση 
στην απασχόληση είναι το αποτέλεσµα σειράς 
διεργασιών στο επίπεδο της επιχείρησης, του 
κλάδου αλλά και της οικονοµίας συνολικά, και 
εξαρτάται από το υπάρχον πλαίσιο πολιτικής. 

Η αρχική τάση για µείωση θέσεων εργασίας 
όταν µία επιχείρηση εισάγει νέες διαδικασίες 
παραγωγής µε λιγότερες ανάγκες για εργατικό 
δυναµικό αντισταθµίζεται από την αυξηµένη 
ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες εξαιτίας της 
αύξησης της παραγωγικότητας, της µείωσης 
των τιµών,  και της δηµιουργίας νέων αγορών 
για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Για να δηµιουργηθούν ικανές νέες θέσεις 
εργασίας είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί ένα 
πλαίσιο πολιτικής για τις αγορές εργασίας, 
προϊόντων και υπηρεσιών το οποίο θα 
διευκολύνει τη δυναµική αυτή 
αναπροσαρµογή, θα ενθαρρύνει τις 
απαραίτητες νέες επενδύσεις, αλλά 
ταυτόχρονα θα προετοιµάζει το εργατικό 
δυναµικό για τις νέες δεξιότητες που θα 
κυριαρχήσουν στην αγορά εργασίας 
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5.3. ∆ράσεις για την ενίσχυση της 
απασχόλησης στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας  

Το γενικό πλαίσιο πολιτικής. Οι νέες 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 
αγγίζουν σχεδόν όλους τους τοµείς της 
οικονοµίας και συνεπώς την πλειονότητα 
των εργαζοµένων ενώ ταυτόχρονα 
µεταβάλλουν τα πρότυπα των 
επαγγελµατικών προσόντων σε µεγάλο 
αριθµό επαγγελµάτων. Το γενικό πλαίσιο 
της κυβερνητικής πολιτικής για την 
απασχόληση στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας συνδυάζει εξελίξεις στην 
τεχνολογία και παράλληλα στην αγορά 
εργασίας. Χαρακτηρίζεται από 
µεταρρυθµίσεις του θεσµικού πλαισίου 
προς την κατεύθυνση µεγαλύτερης 
ευελιξίας στην αγορά εργασίας και 
ταυτόχρονα από µία στροφή από παθητικές 
σε ενεργητικές µορφές παρεµβάσεων µε 
στόχο την αναβάθµιση του ανθρώπινου 
δυναµικού και την επίτευξη  αύξησης της 
δυνατότητας για απασχόληση. 

Η εµπειρία δείχνει ότι πολιτικές οι οποίες 
εστιάζονται στη διαφύλαξη µε κάθε τρόπο 
θέσεων εργασίας σε φθίνοντες τοµείς και 
επαγγέλµατα καθυστερούν σοβαρά την 
ανανέωση του βιοµηχανικού ιστού µε 
δυσµενείς συνέπειες για τις υγιείς 
επιχειρήσεις. Είναι συνεπώς απαραίτητη η 
δηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου για την 
αγορά εργασίας όπου η αναδιάρθρωση 
θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων µπορεί να 
γίνει ταχύτερα και ευκολότερα.  

Η πολιτική για την απασχόληση στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας στοχεύει σε 
ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο για την αγορά 
εργασίας και συνοδεύεται από 
πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

Αποτελεσµατικότητα και κοινωνική 
δικαιοσύνη.  Μία τέτοια πολιτική είναι και 
αποτελεσµατική και κοινωνικά δίκαιη όταν 
συµπληρώνεται από καλοσχεδιασµένα και 
σύµφωνα µε τις ανάγκες προγράµµατα 
κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. 

Επιτυχηµένη πολιτική είναι εκείνη που 
συνδυάζει στήριξη στην καινοτοµία και 
διάχυση τεχνολογίας µε προσπάθειες 
διαρκούς αναβάθµισης των ειδικεύσεων και 
των δεξιοτήτων των εργαζοµένων. 

Το «χάσµα δεξιοτήτων» 

Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα της 
αγοράς εργασίας στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας είναι το λεγόµενο «χάσµα 
δεξιοτήτων», η ταυτόχρονη δηλαδή 
συνύπαρξη ανέργων µε δεξιότητες που δεν 
ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και κενών θέσεων απασχόλησης 
στους νέους κλάδους και στα νέα επαγγέλµατα 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου 
και την κάλυψη του χάσµατος και της 
έλλειψης ειδικών στις ΤΠΕ, πολυάριθµες 
πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει σε όλες τις 
χώρες του κόσµου.  Για την Ελλάδα οι 
πρώτες εκτιµήσεις (ΣΕΠΕ, Οδηγός e-
Business 2001, Cyberce Ltd) εκτιµούν τις 
ανάγκες σε ειδικούς στις ΤΠΕ για τα επόµενα 
χρόνια σε περίπου 50.000.  Οι λύσεις 
µπορούν να είναι άµεσες και έµµεσες.  Στο 
ζήτηµα αυτό κύριοι συντελεστές είναι  το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, το σύστηµα 
επαγγελµατικής κατάρτισης, η βιοµηχανία 
των ΤΠΕ, οι επιστηµονικοί και 
επαγγελµατικοί φορείς, οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις και τελικά η πολιτεία.  Τα µέσα που 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν στον τοµέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να 
συνδυάζουν τις κλασικές µορφές µε τις πιο 
εξελιγµένες όπως την ηλεκτρονική µάθηση 
και την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις. 

Ρυθµιστικές και επενδυτικές 
παρεµβάσεις. Για τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε αναδυόµενους 
δυναµικούς τοµείς και επαγγέλµατα σε 
ζήτηση η πολιτεία προωθεί παρεµβάσεις µε 
ρυθµιστικό και επενδυτικό χαρακτήρα: 

! Απευθείας υποστήριξη νέων 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 
εστιασµένων στις νέες τεχνολογίες 
µέσω κινήτρων και παροχής τεχνικής 
βοήθειας, 
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! ∆ιαµόρφωση πρόσφορων συνθηκών 
για επενδύσεις µε την ανάπτυξη 
επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού 
κινδύνου (venture capital) και την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών, 

! ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της 
απελευθέρωσης των υποδοµών και των 
υπηρεσιών στις τηλεπικοινωνίες (µε 
χαρακτηριστικό παράδειγµα την κινητή 
τηλεφωνία) και την ανάπτυξη της 
πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα, της 
ενίσχυσης νέων υποκλάδων της 
βιοµηχανίας πληροφορικής, της 
ενθάρρυνσης της εισαγωγής 
πληροφορικής σε όλους τους κλάδους 
της οικονοµίας κλπ., 

! Παρεµβάσεις στο φορολογικό σύστηµα 
και στο σύστηµα ασφάλισης µε τη 
δηµιουργία κινήτρων για νέες θέσεις 
εργασίας. 

Μέριµνα για την αντιµετώπιση της 
µείωσης της απασχόλησης σε 
συγκεκριµένους τοµείς, επαγγέλµατα 
και περιοχές.  Οι αρνητικές επιπτώσεις της 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών 
συνήθως επικεντρώνονται σε 
συγκεκριµένους τοµείς και επαγγέλµατα,  

ενώ συχνά έχουν και γεωγραφική 
διάσταση.  Είναι συνεπώς απαραίτητες 
καλά εστιασµένες δράσεις:  

! Προγράµµατα για την κατάρτιση του 
εργατικού δυναµικού µε δράσεις 
παροχής συµβουλών, υπηρεσιών 
επανειδίκευσης και ενίσχυσης της 
απασχόλησης κατά θύλακα ανεργίας, 

! Κίνητρα για αναζωογόνηση περιοχών 
και κλάδων σε ύφεση µέσω 
φορολογικών απαλλαγών και άλλων 
ευνοϊκών ρυθµίσεων στα πλαίσια  του 
αναπτυξιακού νόµου του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονοµίας, 

! Προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης 
για εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας 

οι οποίοι δύσκολα εντάσσονται σε νέα 
προγράµµατα κατάρτισης.   

Πολιτικές για τις νέες δεξιότητες και  
την κατάρτιση. Ίσως η πλέον ορατή 
επίδραση των νέων τεχνολογιών στην 
αγορά εργασίας να αφορά στη µείωση 
της ζήτησης για εργαζόµενους µε 
χαµηλές δεξιότητες και στην αντίστοιχη 
αύξηση της ζήτησης και των αποδοχών 
ειδικευµένου εργατικού δυναµικού.  Αυτή 
η έµφαση στις δεξιότητες δηµιουργεί την 
ανάγκη για νέα προγράµµατα κατάρτισης 
και δια βίου µάθησης, εφόσον η γνώση 
και οι δεξιότητες που αφορούν τις νέες 
τεχνολογίες µεταβάλλονται διαρκώς.  

Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση και τη 
χρηµατοδότηση των προγραµµάτων 
κατάρτισης πρέπει να παίξει ο ιδιωτικός 
τοµέας, ο οποίος άλλωστε µπορεί να 
καταγράψει τις ανάγκες και την ζήτηση 
στην αγορά εργασίας και να δώσει 
κατευθύνσεις για ειδικότητες και 
προγράµµατα. Από την πλευρά της η 
πολιτεία στοχεύει στην  ικανοποίηση των 
αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενός πληθυσµού που περιλαµβάνει 
άτοµα εκτός του εργατικού δυναµικού 
καθώς και άτοµα που απασχολούνται 
αλλά η θέση τους είναι επισφαλής 
εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης σε 
δυνατότητες κατάρτισης.  

∆ράσεις του Υπουργείου Εργασίας και των 
εποπτευόµενων φορέων 

Στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των 
εποπτευόµενων φορέων του εντάσσεται σειρά 
δράσεων που αφορούν άµεσα την απασχόληση 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Ο Οργανισµός Απασχόλησης του Εργατικού 
∆υναµικού (ΟΑΕ∆) µε τη νέα µορφή που 
λαµβάνει, όπως αυτή περιγράφεται στο ν. 
2956/2001 (ΦΕΚ 258/6/11/2001) και κυρίως 
µέσω των τριών Α.Ε. που δηµιουργούνται στα 
πλαίσια του Οργανισµού, την Εταιρεία 
«Υποστήριξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Α.Ε.». 
την Εταιρεία «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» 
και την Εταιρεία «Παρατηρητήριο 
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Απασχόλησης, Ερευνητική � Πληροφορική 
Α.Ε.», ενισχύει την επιχειρηµατικότητα και τη 
διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού 
δυναµικού, εφαρµόζει συστήµατα 
εξατοµικευµένης παρέµβασης  για την 
προώθηση στην απασχόληση των ανέργων, 
προσαρµόζει και αναβαθµίζει τις γνώσεις και 
τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού µε 
βάση τις νέες ανάγκες και τα νέα δεδοµένα. 

Στην κατάρτιση, προτεραιότητα δίνεται στα 
προγράµµατα  που προβλέπουν την 
προσαρµογή στη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής. Αξιοποιούνται Κοινοτικά 
προγράµµατα όπως το NOW, HORIZON, 
YOUTHSTART, ADAPT, τα οποία δίνουν την 
ευκαιρία εξοικείωσης εργαζοµένων και 
ανέργων µε τις νέες τεχνολογίες. Επίσης στο 
σχεδιασµό των προγραµµάτων που 
υλοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοτικού Ταµείου (ΕΚΤ) µεγάλο µέρος 
καλύπτουν οι ενέργειες πληροφορικής. 

Στο Β� ΚΠΣ , το οποίο υλοποιήθηκε στη βάση 
πιστοποιηµένων δοµών, αναπτύχθηκε ειδικό  
θεµατικό πεδίο  κατάρτισης στον τοµέα της 
πληροφορικής. Σ� αυτό το πλαίσιο τα 
Επιχειρησιακά  Προγράµµατα και ιδιαίτερα τα 
: 

«Συνεχιζόµενη Κατάρτιση & Προώθηση της 
Απασχόλησης», 

«Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την 
Αγορά Εργασίας», 

«Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα»,  

υλοποίησαν  δράσεις κατάρτισης που 
αφορούσαν : 

άνεργους και εργαζοµένους τόσο για την 
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, όσο και για 
την ανάπτυξη  εξειδικευµένων δεξιοτήτων  
ΤΠΕ, 

άτοµα που απειλούνται από Κοινωνικό 
Αποκλεισµό για την απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων ΤΠΕ . 

Επιπλέον των ανωτέρω τα προγράµµατα 
«stage»,  «σύνδεσης κατάρτισης � 
απασχόλησης»,  «προώθησης στην 
απασχόληση (Νέες Θέσεις Εργασίας � Νέοι 

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες»  που 
υλοποιήθηκαν  µέσω ΟΑΕ∆  στόχευαν και σε 
ειδικότητες που αφορούσαν ΤΠΕ .  

Τέλος πιλοτικά προγράµµατα «Τηλε-
εργασίας» «Τηλε-κατάρτισης» και «Νέων 
Μορφών Επιχειρηµατικότητας» 
υλοποιήθηκαν µέσω των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών «Απασχόληση» και 
«ΑDAPT�. 

Οι πολιτικές αυτές πρέπει να παράσχουν 
βασικές δεξιότητες για ενήλικες µε 
χαµηλά επίπεδα εκπαίδευσης και να 
υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση του υπόλοιπου πληθυσµού. 
Μία σειρά πρωτοβουλιών της πολιτείας 
στοχεύει σε αυτή την κατεύθυνση:  

! Νέα προγράµµατα σπουδών µε έµφαση 
στη χρήση, αξιοποίηση και ανάπτυξη 
πληροφοριακών υπηρεσιών / 
προϊόντων, 

! Νέα προγράµµατα βασικών δεξιοτήτων 
ανέργων και εργαζοµένων για τη 
διάχυσή  τους στο σύνολο του 
πληθυσµού της χώρας µέσω ευέλικτων 
µεθόδων κατάρτισης, Ιδιαίτερη φροντίδα 
δίδεται στην συµµετοχή σε αυτά τα 
προγράµµατα ευπαθών οµάδων 
πληθυσµού και γυναικών. 

! Προγράµµατα εξειδικευµένων 
δεξιοτήτων και εναλλασσόµενης 
κατάρτισης µε στόχο την αξιοποίηση 
νέων άνεργων πτυχιούχων και τη 
µετατροπή τους σε στελέχη των νέων 
ΤΠΕ, 

! Προγράµµατα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών σε βασικές δεξιότητες µε 
στόχο την καλύτερη λειτουργία τους ως 
«πολλαπλασιαστές» στο έργο της 
διάχυσης των νέων τεχνολογιών, 

! Πιστοποίηση των δεξιοτήτων των 
καταρτιζοµένων για διασφάλιση της 
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας 
της κατάρτισης 
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! Προγράµµατα δια βίου κατάρτισης σε 
κοινωνικές οµάδες που χρειάζονται 
νέες ή βελτιωµένες ικανότητες, 

! Ενίσχυση του εξειδικευµένου 
προσωπικού πληροφορικής του 
οποίου οι απαιτούµενες ικανότητες 
συνεχώς µεταβάλλονται, σε 
συνεργασία µε τη βιοµηχανία και τους 
εκπαιδευτικούς φορείς για την 
αναµόρφωση των προγραµµάτων 
σπουδών, την προώθηση της 
ευρωπαϊκής δοµής ικανοτήτων 
επαγγελµατιών πληροφορικής κλπ., 

Οι στόχοι για τις βασικές και εξειδικευµένες 
δεξιότητες 

Η κυβέρνηση έχει ως βασική της 
προτεραιότητα την διασφάλιση της 
απασχόλησης  αλλά και της προσαρµογής 
εργαζοµένων και επιχειρήσεων στην νέα 
οικονοµία. Αυτό σκοπεύει να το πετύχει, 
κυρίως, µε την παροχή βασικών και 
εξειδικευµένων δεξιοτήτων και τον 
µετασχηµατισµό της οργάνωσης της εργασίας.   

Ο στόχος µέχρι το 2006 είναι η κατάρτιση σε 
βασικές δεξιότητες συνολικά 150.000 (75.000 
άνεργοι και 75.000 εργαζόµενοι). Όσον αφορά 
στις εξειδικευµένες δεξιότητες και για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα ο στόχος είναι 15.000 (7.500 
άνεργοι και 7.500 εργαζόµενοι). 

 

5.4. Αναγνώριση, προώθηση, και 
ανάπτυξη της τηλε-εργασίας 

Νέες µορφές εργασίας στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας. Η αγορά εργασίας 
µεταλλάσσεται διαρκώς, και σε ορισµένους 
τοµείς µε ραγδαίους ρυθµούς.  Μία από τις 
πιο σηµαντικές πτυχές αυτής της 
µετάλλαξης είναι η αυξανόµενη χρήση της 
τηλε-εργασίας. Οι τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας δίνουν τη 
δυνατότητα σε πολλούς εργαζόµενους να 
εργαστούν από το σπίτι τους ή από άλλο 
χώρο σε απόσταση από τον συνήθη χώρο 
εργασίας τους, µε τη βοήθεια ενός 
υπολογιστή και µίας τηλεφωνικής 

σύνδεσης. Παρότι το ποσοστό των 
εργαζοµένων οι οποίοι χρησιµοποιούν 
παρόµοιες δυνατότητες παραµένει µικρό 
στη χώρα µας, η διεθνής εµπειρία δείχνει 
ότι ως µορφή οργάνωσης της εργασίας η 
τηλε-εργασία θα εξαπλωθεί. Η πολιτεία 
καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
συνεργαστούν µαζί της στη διαµόρφωση 
ενός θεσµικού πλαισίου το οποίο θα 
ευνοεί τη διάδοση της τηλε-εργασίας και 
παράλληλα θα διασφαλίζει τα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων.  

Οι θετικές επιπτώσεις της τηλε-
εργασίας. Στη σύγχρονη κοινωνία, η 
τηλε-εργασία έχει µία σειρά από θετικές 
επιπτώσεις. ∆ίνει καταρχάς νέες 
δυνατότητες στους εργαζόµενους για να 
επιλέξουν το πως διαθέτουν τον χρόνο 
τους. Μπορεί επίσης να βελτιώσει την 
καθηµερινή ζωή, µε την εξοικονόµηση 
ενέργειας και τη µείωση του 
κυκλοφοριακού φόρτου.   

Η τηλε-εργασία δίνει στους εργαζόµενους 
µεγαλύτερο διοικητικό και οργανωτικό 
έλεγχο στον χρόνο τους, επιτρέπει τη 
συµµετοχή στην αγορά εργασίας σε νέες 
πληθυσµιακές οµάδες και είναι όπλο για 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

Επιπλέον, η τηλε-εργασία µπορεί να 
οδηγήσει σε χωροταξική αναδιανοµή της 
αγοράς εργασίας και σε διαφοροποίηση 
των δραστηριοτήτων µετατοπίζοντας 
δραστηριότητες σε λιγότερο ευνοηµένες 
περιοχές, ενώ επιτρέπει την συµµετοχή 
στην αγορά εργασίας πληθυσµιακών 
οµάδων (γονείς δεσµευµένοι στο σπίτι, 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες) για τις οποίες η 
απασχόληση µε την κλασσική της µορφή 
παρουσιάζει δυσκολίες. 

Η πιο σηµαντική επίδραση όµως της 
τηλε-εργασίας είναι ο ρόλος που µπορεί 
να παίξει στη διαµόρφωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Σε διεθνές περιβάλλον στο οποίο ο 
ανταγωνισµός βασίζεται όλο και 
περισσότερο στην τεχνολογία και η 
γνώση αποτελεί σπάνιο πόρο, η χρήση 
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της τηλε-εργασίας επιτρέπει σε Ελληνικές 
επιχειρήσεις να προσελκύσουν 
εργαζόµενους µε τις κατάλληλες γνώσεις 
και δεξιότητες και να παράγουν νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες στη βάση ενός 
ευέλικτου οργανωτικού σχήµατος.  

Πιθανοί κίνδυνοι. Η γενίκευση της τηλε-
εργασίας δεν στερείται κινδύνων. 
Κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπ� 
όψη είναι η εξαφάνιση των συλλογικών 
µορφών εργασίας, ο προσωρινός 
χαρακτήρας της εργασίας, η διαίρεση του 
εργατικού δυναµικού ανάµεσα σε έναν 
πυρήνα καλά αµειβοµένων εργαζοµένων 
µε σίγουρες θέσεις εργασίας και σε ένα 
φλοιό κακοπληρωµένων και ανασφαλών 
εργαζοµένων. Επίσης σηµαντικός 
κίνδυνος είναι η δηµιουργία ενός 
αισθήµατος αποξένωσης από κοινωνικές 
διαδικασίες σε εργαζόµενους οι οποίοι 
συστηµατικά εργάζονται αποκοµµένοι 
από τον επαγγελµατικό τους περίγυρο. 

Προσαρµογή του νοµοθετικού 
πλαισίου και σε βάθος ανάλυση των 
επιπτώσεων της τηλε-εργασίας.  Η 
ανάπτυξη της τηλε-εργασίας πάνω σε 
υγιείς βάσεις έχει πολλές θετικές  

επιπτώσεις για την οικονοµία και την 
κοινωνία και η πολιτεία πρέπει να την 
διευκολύνει µε µία σειρά από 
παρεµβάσεις. Οι σηµαντικότερες είναι:  

! Η προσαρµογή του νοµοθετικού 
πλαισίου, έτσι ώστε να υπάρχει µία 
ισορροπία ανάµεσα στις συνθήκες για 
την ταχύτερη ανάπτυξη της τηλε-
εργασίας και την προστασία των 
εργαζοµένων 

! Η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση 
και διάχυση περιπτώσεων καλής 
πρακτικής τηλε-εργασίας  

! Η προώθηση πιλοτικών/επιδεικτικών 
έργων µε σκοπό τη δηµιουργία 
δικτύων ανάµεσα σε εργοδότες που 
βρίσκονται σε µητροπολιτικά κέντρα 
και εµπειρογνώµονες σε 
αποµακρυσµένες περιοχές, την 
ανάπτυξη τηλε-κέντρων σε 
αποµακρυσµένες περιοχές, και την 
υποστήριξη της εµπορικής 
αξιοποίησης των υπηρεσιών τους 

 

 



Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ:  
ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

66

6 Κοινωνία της Πληροφορίας και ποιότητα ζωής : υγεία,  πρόνοια, 
περιβάλλον, µεταφορές

6.1. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της 
κοινωνίας 

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η 
τεχνολογία να βρίσκεται στην υπηρεσία της 
κοινωνίας και όχι το αντίθετο. Αυτό σηµαίνει 
ότι στην πορεία για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
θα δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 
των εφαρµογών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών οι οποίες βελτιώνουν την 
καθηµερινή ζωή των πολιτών στη χώρα µας.  

Οι δυνατότητες που δίνουν οι νέες 
τεχνολογίες για ψηφιοποίηση και 
συστηµατοποίηση της πληροφορίας, καθώς 
και για την µεταφορά της µε µικρό κόστος 
ανοίγουν προοπτική για τη βελτίωση των 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, για 
καλύτερες και ασφαλέστερες µεταφορές, και 
για βιώσιµη ανάπτυξη. 

Οι κυβερνητικοί στόχοι για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σε αυτούς τους τοµείς είναι 
πολλαπλοί: 

! Καλύτερη παροχή υπηρεσιών και πιο 
ορθολογική διαχείριση πόρων στην υγεία 
και την πρόνοια, 

! Καλύτερη, συνεχής και ισότιµη 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας, µε την ιατρική 
εξειδίκευση και εµπειρία, πόρο διαθέσιµο 
σε όλους, 

! Καλύτερο περιβάλλον µε τη χρήση 
τηλεµατικών εφαρµογών για την 
εξοικονόµηση φυσικών πόρων, 

! Παραγωγή νέων προϊόντων φιλικών 
προς το περιβάλλον µε τη χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής, 

! Καλύτερη διαχείριση οδικών, εναέριων 
και θαλάσσιων µεταφορών. 

6.2. Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας 
και πρόνοιας 

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας στόχος 
είναι να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση 
στις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας, 
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας, στα πλαίσια ενός 
αποκεντρωµένου συστήµατος, όπου η 
ιατρική εξειδίκευση και εµπειρία είναι 
διαθέσιµη σε όλους. Οι τεχνολογίες της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 
καλούνται να υποστηρίξουν την επίτευξη 
αυτών των βασικών στόχων.   

e-Health Forum 

Tο  e-Health Forum είναι ένας διαρκής 
µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε 
κοινωνικούς εταίρους και τον ιδιωτικό τοµέα σε 
θέµατα Υγείας και Πρόνοιας. Μέσα στο 2001 
έγιναν 3 συναντήσεις στα πλαίσια του e-Health 
Forum µε θέµατα την θεσµοθέτηση του Forum 
και  τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει στο 
νέο τοπίο του τοµέα της Υγείας και Πρόνοιας, 
όπως αυτό διαµορφώνεται σήµερα στο πλαίσιο 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη χώρα µας. 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση, η 
συζήτηση και ο σχολιασµός αλλά και η 
γνωµοδότηση του Forum, πάνω στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης του Τοµέα της 
Υγείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
του 3ου ΚΠΣ.  

Καλύτερη παροχή υπηρεσιών και 
ορθολογικότερη διαχείριση των 
πόρων στην υγεία και την πρόνοια. Οι 
τεχνολογίες πληροφορίας και  
επικοινωνίας µπορούν να συµβάλουν 
αποφασιστικά στη βελτίωση των 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και στην 
ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων 
προς όφελος του πολίτη. Η εισαγωγή 
ολοκληρωµένων πληροφοριακών 
συστηµάτων και η πρόσβαση των 
νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας 
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στην εθνική τηλεπικοινωνιακή υποδοµή 
θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα και 
την αποδοτικότητα της συνεχούς 
φροντίδας υγείας, σε ότι αφορά στη 
διάγνωση, στη θεραπεία και στην 
αποκατάσταση του ασθενούς. Σε 
επίπεδο νοσοκοµείου και υγειονοµικής 
µονάδας αλλά και συνολικά µπορεί να 
µειωθεί το κόστος λειτουργίας µε 
διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης. 

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας να 
υπάρχει καλύτερη, συνεχής και ισότιµη 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας και πρόνοιας, και η 
ιατρική εξειδίκευση και εµπειρία να είναι 
πόρος διαθέσιµος σε όλους.  

∆ραστηριότητες του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας  

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εκτελεί 
ήδη σειρά έργων για τη βελτίωση των 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας µε τη χρήση 
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών: 

♦ Ολοκληρωµένα πληροφοριακά 
συστήµατα σε 25 νοσοκοµεία, µε   
«πιλότο» του έργου το νοσοκοµείο «Γ. 
Γεννηµατάς». 

♦ Πληροφοριακό σύστηµα ΕΚΑΒ και 
παραρτηµάτων του. 

♦ Πληροφοριακά συστήµατα για υπηρεσίες 
αιµοδοσίας (ανάπτυξη συστήµατος για 
την παρακολούθηση των αποθεµάτων 
αίµατος και την καλύτερη κατανοµή τους 
σε όλη την Ελλάδα) και µεταµοσχεύσεων. 

♦ Πληροφοριακό σύστηµα της κεντρικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας. 

Παράλληλα, έχει ήδη προγραµµατιστεί η 
δηµιουργία: 

♦ Του ασφαλούς δικτύου υγείας υψηλών 
ταχυτήτων, ΕΣΥnet. 

♦ Πληροφοριακών συστηµάτων για τα 
Πε.Σ.Υ. 

♦ Πληροφοριακών συστηµάτων για την 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

♦ Πληροφοριακών Συστηµάτων για την 
Πρόνοια και την Ψυχική Υγεία. 

♦ Πληροφοριακών συστηµάτων 
εργαστηρίων νοσοκοµείων. 

♦ Υπηρεσιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τους πολίτες και τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

♦ Εθνικών Μητρώων (π.χ. Μητρώο 
Αναπήρων, µε θεσµοθέτηση της Κάρτας 
Αναπηρίας) και ανάπτυξη ανάλογων 
βάσεων δεδοµένων. 

 

Ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. Η 
τηλεϊατρική µπορεί να σώσει ζωές σε 
επείγοντα περιστατικά ή σε περιπτώσεις 
όπου απαιτείται γρήγορη ιατρική 
ανταπόκριση και εξειδικευµένη φροντίδα. 
Παράλληλα µπορεί να προσφέρει ευρύ 
φάσµα εφαρµογών (ακτινολογία, 
νευρολογία, δερµατολογία κτλ.) σε 
κοινότητες και άτοµα, ανεπαρκώς 
εξυπηρετούµενων, αστικών ή αγροτικών 
περιοχών και νησιών. Μπορεί επιπλέον 
να βοηθήσει στην παραµονή ιατρών και 
υγειονοµικού προσωπικού σε 
γεωγραφικά αποµονωµένες περιοχές, 
εξασφαλίζοντας συνεχή εκπαίδευση από 
απόσταση και συνεργασία µε 
συναδέλφους. Η ανάπτυξή της πρέπει να 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει την 
εµπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία των τηλεϊατρικών υπηρεσιών 
και εφαρµογών. 

Η κατάσταση στα νοσοκοµεία σήµερα 

Αντικείµενο των µέχρι τώρα ενεργειών εισαγωγής 
πληροφορικής στην τριτοβάθµια υγεία ήταν η 
µηχανογράφηση ενός περιορισµένου συνόλου 
Νοσοκοµείων (25 Νοσοκοµεία από τα 129 
Νοσοκοµεία που ανήκουν στο ΕΣΥ). Συνοπτικά, 
στην παρούσα φάση:  
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"  Νοσοκοµεία µεγαλύτερα των 300 κλινών :  Σε 
σύνολο 44 Νοσοκοµείων τα οποία 
περιλαµβάνουν το 68% των κλινών της 
χώρας βρίσκεται εγκατεστηµένο το 74% των 
σταθµών εργασίας και το 85% των 
διαχειριστικών � οικονοµικών εφαρµογών.  

"  Νοσοκοµεία µεταξύ 100 και 300 κλινών. Σε 
48 Νοσοκοµεία τα οποία περιλαµβάνουν το 
26% των κλινών βρίσκεται εγκατεστηµένο το 
24% των σταθµών εργασίας και το 9% των 
διαχειριστικών � οικονοµικών εφαρµογών.  

"  Νοσοκοµεία µικρότερα των 100 κλινών: Σε 
37 Νοσοκοµεία τα οποία περιλαµβάνουν το 
6% των κλινών βρίσκεται εγκατεστηµένο το 
6% των σταθµών εργασίας και το 6% των 
διαχειριστικών � οικονοµικών εφαρµογών. 

Πλαίσιο πολιτικής. Προκειµένου να 
βελτιωθεί η ιατρική εξυπηρέτηση, να 
δοθεί καλύτερη, συνεχής και ισότιµη 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 
φροντίδας υγείας και πρόνοιας και 
ταυτόχρονα να γίνει µία ορθολογική και 
δίκαιη διαχείριση πόρων στην υγεία και 
στο σύστηµα πρόνοιας, σχεδιάζεται και 
υλοποιείται σειρά δράσεων. Κεντρικός 
τους άξονας είναι η πεποίθηση ότι οι 
τεχνολογικές προκλήσεις για τα επόµενα 
χρόνια στον τοµέα της υγείας και 
πρόνοιας έχουν άµεση σχέση µε την 
ανάγκη για πρόσβαση σε περισσότερη 
και καλύτερη πληροφόρηση.   

Πολλές από τις δράσεις αυτές είναι προς 
το παρόν πιλοτικού χαρακτήρα, ενώ 
άλλες δεν έχουν ακόµα αποδώσει τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα.  Η πολιτεία 
δεσµεύεται για τη δηµιουργία των 
απαραίτητων µηχανισµών για τη 
σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση 
αυτών των πρωτοβουλιών µέσα σε 
περιβάλλον πλήρους διαφάνειας. Οι πιο 
σηµαντικές πτυχές των δράσεων είναι:  

! Σχεδιασµός και ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστηµάτων για τη 
στήριξη διαδικασιών, διοικητικών 
υπηρεσιών, κλινικών αποφάσεων, 
επιδηµιολογικών µελετών βασικής και 
κλινικής έρευνας κ.λ.π., σε όλες τις 

βαθµίδες φροντίδας υγείας και για 
κάθε τµήµα ή κλινική σε κάθε 
νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας.  

! Ανάπτυξη πληροφοριακών 
συστηµάτων που θα υποστηρίζουν 
τον στρατηγικό σχεδιασµό και τη 
διαχείριση του συστήµατος φροντίδας 
υγείας σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

! Ολοκλήρωση των ανωτέρω 
κατανεµηµένων συστηµάτων σε 
περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο, µε 
σκοπό την ανάπτυξη ενός ενιαίου και 
φιλικού περιβάλλοντος πρόσβασης 
στις υπηρεσίες από όλους τους 
χρήστες, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
διαφορές που υπάρχουν στις 
απαιτήσεις διαφόρων οµάδων 
χρηστών που είναι είτε γιατροί, είτε 
πολίτες, είτε ευρύτερα αποδέκτες των 
υπηρεσιών υγείας, 

! Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός 
κατανεµηµένου Ηλεκτρονικού Ιατρικού 
Φακέλου. Παράλληλα θα πρέπει να 
γίνει η κατάλληλη κωδικοποίηση των 
ιατρικών πληροφοριών και η 
σχεδίαση πρωτοκόλλων για την 
ανταλλαγή ιατρικών φακέλων 
νοσοκοµείων και φακέλων 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, 

! Χρήση και εφαρµογή διεθνών 
προτύπων, όταν αυτά υπάρχουν, και 
παράλληλα ανάπτυξη ανοικτών και 
επεκτάσιµων συστηµάτων τα οποία 
θα µπορούν ευέλικτα να 
προσαρµόζονται στις νέες 
τεχνολογίες και στα διεθνή πρότυπα, 

! Ανάπτυξη τηλεµατικών εφαρµογών και 
σχετικών υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας (τηλε-συµβούλευση, τηλεδιάσκεψη, 
τηλε-εκπαίδευση). Ανάπτυξη υπηρεσιών 
ευφυούς πλοήγησης που στόχο έχουν τη 
διευκόλυνση των χρηστών, φιλτράροντας 
τον όγκο των πληροφοριών στον οποίο 
έχουν πρόσβαση, 



Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ:  
ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

69

Οι υπηρεσίες ιατρικής πληροφόρησης του 
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο 
κύριος εθνικός οργανισµός παροχής 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε θέµατα έρευνας 
και τεχνολογίας.  Το ΕΚΤ έχει εγκαταστήσει και 
διαθέτει περισσότερες από 50 εθνικές, διεθνείς 
και κοινοτικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες 
καλύπτουν τα βασικά γνωστικά αντικείµενα 
επιστήµης και τεχνολογίας. 

Ανάµεσα σε όλες τις βάσεις δεδοµένων του ΕΚΤ, 
αυτές που αφορούν στην ιατρική 
χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα από ιατρούς, 
ερευνητές και φαρµακοποιούς. Αφορούν βάσεις 
ιατρικής βιβλιογραφίας, περιγραφή συστηµάτων 
βιοϊατρικού εξοπλισµού, στοιχεία για διατριβές 
που εκπονήθηκαν σε ελληνικά πανεπιστήµια, 
στοιχεία για ολοκληρωµένα ή εν εξελίξει 
ερευνητικά έργα, και  γενικότερα πληροφορίες 
που αφορούν όλους τους τοµείς της ιατρικής, 
βιολογίας, νοσηλευτικής, οδοντιατρικής, 
βιοχηµείας, βιοτεχνολογίας, όπως και 
οργάνωσης/διοίκησης υπηρεσιών υγείας, 
νοσοκοµείων και οικονοµίας της υγείας.   

! ∆ηµιουργία βάσεων δεδοµένων ποικίλου 
περιεχοµένου για πληροφορίες διοικητικού 
χαρακτήρα (υπηρεσίες, υπεύθυνοι, 
τηλέφωνα κλπ) και για τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, 

! Ανάπτυξη της απαιτούµενης 
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής για την 
υποστήριξη των τηλεµατικών 
εφαρµογών και υπηρεσιών υγείας.  

! Ανάπτυξη τερµατικού εξοπλισµού για 
άτοµα  µε ειδικές ανάγκες σε λογικό 
κόστος και γενικότερα πρόβλεψη 
ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες τους στη σχεδίαση και χρήση 
νέων προϊόντων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, 

! Ανάπτυξη πιλοτικών συστηµάτων και 
τηλεϊατρικών εφαρµογών που σκοπό 
θα έχουν την αποτύπωση των 
δυνατοτήτων εφαρµογής των 
προβλεπόµενων συστηµάτων και 
υπηρεσιών σε ευρεία κλίµακα, 

! Οργάνωση προγραµµάτων 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του 
υγειονοµικού προσωπικού και του 
προσωπικού διοίκησης και 
υποστήριξης στη λειτουργία των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων.   

! Τέλος, κρίσιµη και αναγκαία είναι η 
λήψη θεσµικών µέτρων για την 
ασφαλιστική κάλυψη τηλεϊατρικών 
υπηρεσιών καθώς και για τη 
διασφάλιση του ιατρικού απόρρητου.  

Νέες υπηρεσίες υγείας και 
απασχόληση. Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών στον τοµέα της υγείας 
παρέχει παράλληλα και νέες ευκαιρίες 
για απασχόληση. Ήδη πολλές 
επενδύσεις από τον ιδιωτικό τοµέα σε 
υπηρεσίες τηλεϊατρικής και εφαρµογές 
τηλεµατικής έχουν δηµιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας. Η συνεχιζόµενη 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υγείας από 
τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα 
αναµένεται να δηµιουργήσει ευκαιρίες 
απασχόλησης σε σχέση µε:  

! Επενδύσεις σε υπηρεσίες πολυµέσων 
και εφαρµογές  τηλεϊατρικής, 

! Ανάπτυξη τηλεµατικών εφαρµογών 
και υπηρεσιών παράλληλα µε την 
ενίσχυση προγραµµάτων  έρευνας  
και ανάπτυξης στην τηλεϊατρική και 
την τηλε-υγεία, 

! Εγκατάσταση και λειτουργία της 
πληροφοριακής και επικοινωνιακής 
υποδοµής στα νοσοκοµεία και τις 
περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και 
διασύνδεσή της µε την εθνική 
επικοινωνιακή υποδοµή για παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών,  

! Επιµόρφωση και εκπαίδευση 
υγειονοµικού, νοσηλευτικού και 
διοικητικού  προσωπικού, 

! Παγκοσµιοποίηση της προσφοράς 
τηλεµατικών υπηρεσιών υγείας και 
εποµένως άνοιγµα της αγοράς. 
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6.3. Κοινωνία της Πληροφορίας και 
βιώσιµη ανάπτυξη 

Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που 
επιτρέπει την αύξηση του εθνικού 
πλούτου µε ταυτόχρονη διαφύλαξη του 
φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντος 
για τις µελλοντικές γενιές. Η βιώσιµη 
ανάπτυξη είναι µία σύγχρονη επιταγή 
που επιβάλλεται από την  υποβάθµιση 
του φυσικού περιβάλλοντος. Ένας από 
τους βασικούς στόχους της κυβερνητικής 
πολιτικής για το περιβάλλον και την 
ενέργεια είναι και η  ανάπτυξη γνώσης, 
µεθόδων και τεχνολογιών που 
συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη. Οι 
τεχνολογίες πληροφορίας σε συνδυασµό 
µε την ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής 
υποδοµής συµβάλλουν στη βιώσιµη 
ανάπτυξη γιατί µπορούν να ελαττώσουν 
τις αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. 
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται είτε µε την 
«αποϋλοποίηση» πολλών διαδικασιών 
παραγωγής και συνεπώς τη µείωση στη 
χρήση ενέργειας και πρώτων υλών, είτε 
µε ορθολογικότερη χρήση πόρων. 

Πλαίσιο πολιτικής. Η πολιτεία 
χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνίας για µια 
βιώσιµη ανάπτυξη µέσα από µια δέσµη 
µέτρων και εφαρµογών:  

! Ενθάρρυνση παραγωγής µε λιγότερα 
υλικά (αποϋλοποίηση). Μέτρα για τον 
περιορισµό της κατανάλωσης  
χαρτιού και ενέργειας µε τη χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλων 
µέσων ηλεκτρονικής µεταφοράς 
πληροφορίας, 

! Πολιτικές τηλε-εργασίας. Προώθηση 
της τηλεδιάσκεψης και της τηλε-
εργασίας για τον περιορισµό  των 
µετακινήσεων, του θορύβου, της  
κατανάλωσης ενέργειας, του  
κυκλοφοριακού προβλήµατος και της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 

! ∆ασοπυρόσβεση και δασοπροστασία 
µε την εγκατάσταση ηλεκτρονικών 

ανιχνευτών και συστηµάτων 
επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης και τη 
δηµιουργία δασικού κτηµατολογίου, 

! Τηλεµετρήσεις υδάτινων και ορεινών 
όγκων για πρόληψη καταστροφών και 
καλύτερη διαχείριση του 
περιβάλλοντος, 

! Πληροφορική στην περιβαλλοντολογική 
βιοµηχανία. Ενίσχυση της χρήσης της 
πληροφορικής στην παραγωγική 
διαδικασία για τη µείωση των ρύπων, 
την επιλογή των αποδοτικότερων 
τεχνολογιών αλλά και την παραγωγή 
νέων προϊόντων φιλικών προς το 
περιβάλλον, 

! Πληροφορική στην ενέργεια. Ενίσχυση 
της χρήσης της πληροφορικής στην 
παραγωγή ενέργειας για την εκτίµηση 
του κύκλου ζωής, της ενεργειακής 
απόσβεσης και των εξωτερικών 
επιπτώσεων (externalities)  των 
διαφορετικών τρόπων παραγωγής 
ενέργειας. 

6.4. Οι µεταφορές στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

Τεχνολογίες για σύγχρονες 
µεταφορές. Ο τοµέας των µεταφορών 
µπορεί να αποκοµίσει πολύπλευρα 
οφέλη από την εκµετάλλευση των 
τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας και την ενσωµάτωσή τους 
στη λειτουργία του. Τα οφέλη αυτά 
περιλαµβάνουν µείωση του χρόνου 
πραγµατοποίησης µιας διαδροµής, της 
απώλειας παραγωγικού χρόνου και της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και 
βελτίωση της ασφάλειας. 

Η συλλογή, συστηµατοποίηση και 
εκµετάλλευση πληροφορίας και η χρήση 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων για τη 
µεταφορά της µπορεί να αυξήσει 
σηµαντικά την αποδοτικότητα και τη 
λειτουργικότητα των υποδοµών των 
µεταφορών. Χωρίς να υποκαθιστά τη 
δηµιουργία νέων υποδοµών, η 
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προσέγγιση αυτή εστιάζεται στη 
βελτιστοποίηση της εκµετάλλευσης των 
υφισταµένων. Η εκµετάλλευση των 
σύγχρονων τεχνολογιών στον τοµέα των 
µεταφορών προϋποθέτει υποδοµή και 
τεχνογνωσία τόσο σε επίπεδο 
συστήµατος όσο και σε επίπεδο χρήστη.  

Χερσαίες µεταφορές.  Οι σύγχρονες 
τεχνολογίες χρησιµοποιούνται ευρέως 
στις δηµόσιες και ιδιωτικές αστικές 
µεταφορές. Με δεδοµένη την 
προσπάθεια αύξησης της επιβατικής 
κίνησης των µέσων µαζικής µεταφοράς, 
υιοθετείται σειρά πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης που µπορούν τα µέσα 
αυτά να παράσχουν, ενώ άλλες 
στοχεύουν στη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών γενικότερα. 
Παράλληλα, η αναζωογόνηση των 
σιδηροδρόµων είναι µια από τις πρώτες 
προτεραιότητες πολιτικής αφού αυτό το 
µέσο µεταφοράς έχει τις λιγότερες εκποµπές 
ανά άτοµο και χιλιόµετρο. 

! Προτεραιότητα των µέσων µαζικής 
µεταφοράς. Η προσθήκη «ευφυίας» στo 
σύστηµα σηµατοδότησης σε συνδυασµό 
µε τον εξοπλισµό των µέσων µαζικής 
µεταφοράς µε ποµπούς που θα 
ειδοποιούν για την θέση τους, κάνει 
δυνατή τη διαµόρφωση των φάσεων της 
σηµατοδότησης ώστε να µειώνεται ο 
χρόνος διαδροµής, 

! ∆ιαχείριση στόλου οχηµάτων. Τα οφέλη 
που θα προκύψουν από την εισαγωγή 
πληροφοριακών συστηµάτων 
διαχείρισης του στόλου οχηµάτων 
περιλαµβάνουν την αύξηση της χρήσης 
των οχηµάτων,  τη µείωση του χαµένου 
χρόνου που οφείλεται σε κακή 
δροµολόγηση ή αναπόφευκτες βλάβες, 
τη βελτίωση των ανταποκρίσεων και την 
αύξηση της αξιοπιστίας των 
δροµολογίων, 

! Προληπτική συντήρηση. Στη πρακτική 
συντήρησης οχηµάτων µέχρι σήµερα είτε 
τα εξαρτήµατα αλλάζονται κατά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, είτε µόνο τα 
εξαρτήµατα που παρουσιάζουν 
πρόβληµα αλλάζονται. Με τη χρήση 
πληροφοριακών συστηµάτων που θα 
παρακολουθούν συνεχώς την 
κατάσταση του οχήµατος και µε 
προληπτική συντήρηση, το κόστος των 
µεταφορών µειώνεται σηµαντικά, 

! Παροχή καθοδήγησης (guidance). Η 
παροχή καθοδήγησης, υπό τη µορφή 
απλών πληροφοριών  µπορεί να 
συµβάλλει στη µείωση του 
κυκλοφοριακού προβλήµατος στα αστικά 
κέντρα. Η εκµετάλλευση των 
παρεχοµένων πληροφοριών µπορεί να 
οδηγήσει τους χρήστες ΙΧ σε αλλαγή του 
µέσου, του χρόνου, ή απλά της 
διαδροµής µετακίνησης, 

! Βελτίωση των συστηµάτων ελέγχου 
κυκλοφορίας για τους σιδηροδρόµους. 
Τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν 
είναι η αύξηση της χρησιµοποίησης του 
δικτύου, αλλά και των συρµών, η αύξηση 
των λειτουργικών ταχυτήτων (που 
προκύπτει από τη µείωση των χρόνων 
αναµονής σε σταθµούς και στάσεις) και η 
αυξηµένη ασφάλεια. 

Θαλάσσιες µεταφορές. Η χρήση της 
πληροφορικής έχει επεκταθεί και στις 
θαλάσσιες µεταφορές και την εµπορική 
ναυτιλία, µε θετικά αποτελέσµατα για τους 
επιβάτες, αλλά και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια 
αγορά των εταιριών και των λιµανιών που 
χρησιµοποιούν µε επιτυχία πληροφορικά 
συστήµατα για την καλύτερη οργάνωση 
µεταφοράς επιβατών και φορτίων. 

Στην Ελλάδα η εφαρµογή παρόµοιων 
συστηµάτων στις θαλάσσιες µεταφορές 
αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία 
εξαιτίας του µεγέθους του ελληνικού 
εµπορικού στόλου, της σπουδαιότητας 
του τουρισµού, αλλά και της ελληνικής 
γεωγραφίας και των θετικών επιδράσεων 
στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων στα αποµακρυσµένα νησιά. 
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Στον τοµέα αυτό σχεδιάζεται και 
υλοποιείται σειρά δράσεων από το 
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως: 

! Ηλεκτρονικές κρατήσεις θέσεων. Το 
ισχύον σύστηµα για ηλεκτρονικές 
κρατήσεις θέσεων και έκδοση 
εισιτηρίων θα επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία 
και τις ναυτιλιακές εταιρίες.  

! Πληροφοριακό σύστηµα κυκλοφορίας 
πλοίων. Μελετάται και σύντοµα 
εισέρχεται σε φάση υλοποίησης το 
εθνικό πληροφοριακό σύστηµα 
κυκλοφορίας πλοίων (VTMIS), που 
αφορά θέµατα έρευνας-διάσωσης, 
αστυνόµευσης, ρύπανσης, κλπ. 

! Πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης. 
Η υπό εξέλιξη εισαγωγή 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος στον Οργανισµό Λιµένος 
Πειραιώς και η µελλοντική σε άλλα 
λιµάνια στην Ελλάδα θα συνεισφέρει 
στη δηµιουργία πραγµατικά 
σύγχρονων διαµετακοµιστικών 
κέντρων για την Βαλκανική και την 
Μεσόγειο, 

Εκπαίδευση και επιµόρφωση.  Οι δράσεις 
που υιοθετούνται για την επιµόρφωση 
του προσωπικού των πλοίων στις νέες 
τεχνολογίες στοχεύουν στη βελτίωση των 
υπηρεσιών στις µεταφορές και τις 
συγκοινωνίες αλλά και στην αναβάθµιση του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

Πληροφορική και επικοινωνίες στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 

Στην οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 
2004 σηµαντικό µέρος της συνολικής υποδοµής 

αλλά και του κόστους αφορά σε πληροφοριακά 
συστήµατα και εφαρµογές, τηλεπικοινωνιακό υλικό 
και υπηρεσίες. Στόχος είναι η επιλογή, σε συνθήκες 
διαφάνειας, εγκατάσταση και διαχείριση των 
καλύτερων δυνατών συστηµάτων. 

Το Ολυµπιακό ∆ίκτυο θα είναι αυτόνοµο και 
παράλληλα συνδεδεµένο µε το υπάρχον δίκτυο µε 
ειδικές γί  αυτό το σκοπό, συνδέσεις. (µε 
εναλλακτικές διαδροµές σε κάθε περίπτωση). 
Βασικά στοιχεία του δικτύου θα είναι η αξιοπιστία, η 
ποιότητα, και η ασφάλεια των πληροφοριών. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά του είναι : 

♦ Αποκέντρωση  υπολογιστικών δικτύων µε 
χρήση επιµέρους κόµβων και όχι µόνο 
τερµατικών συσκευών. 

♦ Κεντρικό σύστηµα αρχειοθέτησης προγραµµάτων 
και εκποµπών.   

♦ Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, θα πληροφορούνται 
από υπολογιστές και όχι από οθόνες. 

♦ ∆υνατότητα χρήσης µικρών τερµατικών 
συσκευών (PDA) από όλα τα µέλη της 
Ολυµπιακής Οικογένειας.   

♦ Κόµβος και σελίδα στο Internet για την 
προαγωγή της Ολυµπιάδας στους νέους 

♦ Έξυπνες κάρτες για τον έλεγχο της πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις  

Ουσιαστικά χρειάζεται µια σειρά από 
διασυνδεδεµένα δίκτυα για την εύρυθµη διεξαγωγή 
των Ολυµπιακών αγώνων. Τα βασικότερα από 
αυτά είναι : 

♦ ∆ίκτυο αποτελεσµάτων (τουλάχιστον 1000 
υπολογιστές) το οποίο στηρίζει την αυτόµατη 
συλλογή και παροχή δεδοµένων σε κεντρικό 
σύστηµα GIS. 

♦ ∆ίκτυο για τα Μ.Μ.Ε  (απαιτεί περίπου 1500 
σταθµούς εργασίας)  

♦ ∆ίκτυο για τα µέλη της Ολυµπιακής Οικογένειας 
(2500 υπολογιστές και εκτεταµένο σύστηµα 
ελέγχου πρόσβασης µε έξυπνες κάρτες). 
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7 Ο Πολιτισµός στο κέντρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

7.1. Φιλόδοξη πολιτική για τον 
πολιτισµό στην ψηφιακή εποχή 

Η ψηφιακή επανάσταση έχει καταστήσει 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα 
νέα παγκόσµια δίκτυα πληροφοριών 
πραγµατικά µέσα δηµιουργίας και 
επικοινωνίας. Η ραγδαία τεχνολογική 
εξέλιξη βαδίζει παράλληλα µε την 
ανάπτυξη περιεχοµένου για τα νέα δίκτυα 
και ειδικά περιεχοµένου µε πολιτιστικό 
χαρακτήρα. ∆ίκτυα όπως το Internet 
διευκολύνουν την ευρεία διάδοση αυτού 
του περιεχοµένου, δηµιουργούν νέους 
τρόπους πρόσβασης στην καλλιτεχνική 
δηµιουργία, και αλλάζουν ριζικά τη δοµή 
και το περιεχόµενο της «πολιτιστικής 
βιοµηχανίας».  

Η Ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά 
δείχνει ότι τεχνολογία και πολιτισµός είναι 
δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες.  ∆εν 
είναι συνεπώς παράδοξο ότι στη χώρα 
µας που κατέχει µεγάλο µερίδιο της 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, η 
αξιοποίηση της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών για την ψηφιοποίηση, 
τεκµηρίωση, διαχείριση, προώθηση και 
προβολή του ελληνικού πολιτισµού και 
της σύγχρονης δηµιουργίας αποτελεί 
σηµαντική πτυχή της πολιτικής για τον 
πολιτισµό. 

Η πολιτιστική πολιτική για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας στη χώρα µας 
επικεντρώνεται σε µια σειρά από στόχους:   

! Προβολή της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και σύγχρονης 
δηµιουργίας.  Χρήση δικτύων όπως 
το Internet για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε τον ελληνικό 
πολιτισµό και τα πολιτιστικά 
γεγονότα, αλλά και για την γενικότερη  
προβολή του Ελληνικού πολιτιστικού 
περιεχοµένου.   

! Τεκµηρίωση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Χρήση των νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής για την 
επιστηµονική και διαχειριστική 
τεκµηρίωση µνηµείων, συλλογών σε 
µουσεία και πινακοθήκες, εγγράφων 
και άλλων πολιτιστικών προϊόντων. 

! Οικονοµική αξιοποίηση του 
πολιτιστικού περιεχοµένου. 
Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 
στο περιβάλλον των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων και χρήση των νέων 
τεχνολογιών για την οικονοµική 
αξιοποίηση του πολιτιστικού 
περιεχοµένου. 

! Καλλιτεχνική δηµιουργία και 
έκφραση. Στήριξη καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας η οποία χρησιµοποιεί 
νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους 
έκφρασης σε όλους τους τοµείς της 
πολιτιστικής δηµιουργίας (θέατρο, 
µουσική, χορός, κινηµατογράφος, 
εικαστικά, φωτογραφία).   

! Ενίσχυση και καλλιέργεια της 
ελληνικής γλώσσας. Πρωτοβουλίες 
για την ενίσχυση και την καλλιέργεια 
της ελληνικής γλώσσας µε τη χρήση 
των δικτύων πληροφόρησης στο νέο 
περιβάλλον παγκοσµιοποίησης.  

! Επαφή µε την ελληνική οµογένεια. 
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 
ουσιαστική επαφή µε την οµογένεια  
(πληροφόρηση, διδασκαλία της 
γλώσσας, κοινές πρωτοβουλίες) και 
τη διαφύλαξη της ελληνικής 
ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή. 

! Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004.  
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 
τη διοργάνωση των Ολυµπιακών 
Αγώνων του 2004 και προώθηση του 
ελληνικού πολιτιστικού περιεχοµένου 
µε την χρήση των νέων µέσων 
επικοινωνίας σε µια παράλληλη 
πολιτιστική Ολυµπιάδα. 
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7.2. Η µελλοντική µορφή της 
«πολιτιστικής βιοµηχανίας» 

Η «πολιτιστική βιοµηχανία» στην 
Ευρώπη. Ο πολιτισµός και οι διάφοροι 
τοµείς της καλούµενης «πολιτιστικής 
βιοµηχανίας» έχουν µεγάλο οικονοµικό 
και κοινωνικό βάρος στην Ευρώπη. Στο 
σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων 
συµπεριλαµβάνονται εκτός από 
δραστηριότητες σχετικές µε την 
πολιτιστική κληρονοµιά και τη σύγχρονη 
καλλιτεχνική δηµιουργία, δραστηριότητες 
όπως η µουσική βιοµηχανία, τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, η οπτικο-ακουστική 
βιοµηχανία, η λογοτεχνία και η εκδοτική 
βιοµηχανία (ορισµένα θέµατα που 
αφορούν αυτούς τους τοµείς συζητούνται 
στο επόµενο κεφάλαιο). Με µια φράση η 
«βιοµηχανία του περιεχοµένου».  

Όλες αυτές οι πολύ δυναµικές, τόσο στον 
τοµέα της δηµιουργίας όσο και στον 
τοµέα των υπηρεσιών, δραστηριότητες 
παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα στο 
πλαίσιο του παγκόσµιου ανταγωνισµού 
και αποτελούν πηγή πολιτιστικού 
πλούτου και διαφοροποίησης.  

Νέοι τρόποι προσέγγισης του 
πολιτισµού. Η επανάσταση στην 
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες η 
οποία µας µεταφέρει µε υψηλή ταχύτητα 
στην Κοινωνία της πληροφορίας, 
µεταλλάσσει τη δοµή και το περιεχόµενο 
αυτής της «πολιτιστικής βιοµηχανίας» 
δίνοντας νέες δυνατότητες καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας και επικοινωνίας µε νέα 
µέσα. Η αυξανόµενη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφόρησης µε τη χρήση 
πολυµέσων επιδρά ολοένα και 
περισσότερο στον τρόπο που οι 
άνθρωποι προσεγγίζουν, αντιλαµβάνονται 
και κατανοούν το πολιτιστικό περιεχόµενο. 

Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα 
αναµένεται να επαναπροσδιορίσουν τον 
παραδοσιακό ρόλο των µουσείων και 
των φορέων που διαχειρίζονται και 
κατέχουν την πολιτιστική κληρονοµιά σε 

ότι αφορά στην τεκµηρίωση, στην 
παρουσίαση και στην προβολή της στο 
ευρύ κοινό.  

Νέα πολιτιστικά προϊόντα και αγορές. 
Η παραγωγή πολιτιστικού περιεχοµένου 
σε µορφή πολυµέσων θα δηµιουργήσει 
νέα προϊόντα και νέες αγορές τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσµο 
και κατά συνέπεια θα έχει αντίκτυπο και 
στην αγορά εργασίας σε τοµείς όπου η 
προβολή του Πολιτισµού αποτελεί κρίκο 
της αλυσίδας παραγωγής (όπως ο 
τουρισµός, η εκπαίδευση, ή οι εκθέσεις). 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιµάται ότι το 
20% των Ευρωπαίων εκδηλώνει έντονο 
ενδιαφέρον για την πρόσβαση µέσω 
δικτύου στην πολιτιστική κληρονοµιά. Η 
αγορά που δηµιουργείται µόνο εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µόνο για την 
απλή πρόσβαση στις συλλογές 
αντικειµένων της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, µε προοπτική πενταετίας, 
υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται στο ποσό 
των 2 δις EURO ετησίως. 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας παρέχουν τη δυνατότητα 
καλύτερης αξιοποίησης, διαχείρισης και 
προβολής της Ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και συγχρόνως αποτελούν 
νέα µέσα σύγχρονης δηµιουργίας και 
έκφρασης. 

Η πρόκληση για την Ελλάδα. Σύµφωνα 
µε ορισµένες εκτιµήσεις η Ελλάδα και η 
Ιταλία κατέχουν το 30% της παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς σε επίπεδο 
πνευµατικών δικαιωµάτων. Γίνεται 
εύκολα αντιληπτό ότι η βιοµηχανία 
ηλεκτρονικού πολιτιστικού περιεχοµένου 
που αναπτύσσεται πλέον µε ταχείς 
ρυθµούς µπορεί να αποφέρει σηµαντικά 
οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη στη 
χώρα µας, ενώ επιπλέον µπορεί να 
συµβάλει σηµαντικά στη γενικότερη 
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. 
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7.3. Τεκµηρίωση και προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
προβολή και αξιοποίηση του 
ελληνικού πολιτισµού 

Μέσω του προγράµµατος ΕΠΠΟΣ το 
Υπουργείο Πολιτισµού έχει προχωρήσει 
στη συστηµατοποίηση της προσπάθειας 
για τεκµηρίωση και προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, χρήση των 
τεχνολογιών πολυµέσων για πολιτιστική 
εκπαίδευση και τουρισµό, καθιέρωση 
διαδικασιών για τον έλεγχο και την 
αξιοποίηση των πνευµατικών 
δικαιωµάτων και του copyright καθώς και 
για  την προώθηση των προϊόντων στην 
παγκόσµια αγορά και την προβολή του 
σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισµού. Οι 
δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν 
δύο στόχους: 

! Πολιτιστικό και κοινωνικό στόχο. 
Μέσω της ευρείας διάχυσης της 
πολιτιστικής πληροφόρησης µε τη 
χρήση των δικτύων και των 
πολυµέσων θα διευρυνθούν οι τρόποι 
παρουσίασης και προβολής της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 
σύγχρονης δηµιουργίας. 

! Οικονοµικό στόχο. Η ορθολογική 
αξιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισµού 
να αποφέρει οικονοµικά οφέλη τόσο 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα (το CD-ROM που 
δηµιούργησε το Μουσείο του 
Λούβρου το 1996 έχει ήδη πουλήσει 
περί τις 500.000 αντίτυπα µε κέρδη 
για το Μουσείο που υπερβαίνουν τα 
14,7 εκατ. Ευρώ. Αναµένεται επίσης 
και σηµαντική αύξηση των θέσεων 
εργασίας στους σχετικούς τοµείς. 

Οι δράσεις µέχρι σήµερα.  Μέχρι 
σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη µία σειρά από 
δράσεις, όπως: 

 

 

Το ΕΠΠΟΣ στο Υπουργείο Πολιτισµού 

Το Υπουργείο Πολιτισµού (ΥΠΠΟ) έχει 
σχεδιάσει και πραγµατοποιεί σύνολο 
δραστηριοτήτων µε την επωνυµία Ενιαίο 
Πολιτιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα 
(ΕΠΠΟΣ) µε στόχο την ενεργό παρέµβασή 
του στην Κοινωνία της Πληροφορίας,  

Στα πλαίσια του ΕΠΠΟΣ έχει αναπτυχθεί 
υποδοµή σε τεχνολογικό εξοπλισµό και 
προσωπικό όπως και µηχανισµοί διαχείρισης 
έργου και επιχειρησιακής αξιοποίησης οι 
οποίοι επιτρέπουν να αναπτυχθούν 
πληροφοριακά συστήµατα και εφαρµογές για 
τη διαχειριστική τεκµηρίωση µνηµείων, την 
επιστηµονική τεκµηρίωση και γενικότερα την 
προβολή και αξιοποίηση του ελληνικού 
πολιτισµού, όπως και για τη διοικητική 
υποστήριξη και οικονοµική διαχείριση της 
συνολικής πολιτιστικής πολιτικής. 

Ανάµεσα στις δράσεις του ΕΠΠΟΣ ενδεικτικά 
αναφέρονται η κατασκευή του πολιτιστικού 
κόµβου Ο∆ΥΣΣΕΥΣ στο Internet, η 
θεσµοθέτηση και η επέκταση του εθνικού 
πολιτιστικού ενδοδικτύου δεδοµένων (µε 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, αποστολής ηλεκτρονικών 
ενδοϋπηρεσιακών εγγράφων και αρχείων και 
πρόσβασης στο INTERNET), η πιλοτική 
λειτουργία του  έργου ΠΟΛΕΜΩΝ 
(Πληροφοριακό Σύστηµα του Εθνικού 
Αρχείου Μνηµείων) κ.α. Όσον αφορά στο 
εθνικό πολιτιστικό ενδοδίκτυο δεδοµένων 
πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαπλώνεται σε όλη 
την χώρα, περιλαµβάνει 150 υπηρεσίες και 
προσφέρει στους χρήστες του 800 email 
λογαριασµούς. 

! Η δηµιουργία κόµβων µε  πολιτιστικό 
περιεχόµενο στο Internet.  Εκτός από τον 
κόµβο Ο∆ΥΣΣΕΥΣ στην Αθήνα, σε µια 
προσπάθεια πιλοτικής γεωγραφικής 
επέκτασης της κάλυψης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και µε την ευκαιρία της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - 
Θεσσαλονίκη 1997 δηµιουργήθηκε ο κόµβος 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Θεσσαλονίκης, 

 

Ο πολιτιστικός κόµβος Ο∆ΥΣΣΕΥΣ 



Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  76 

Το πρώτο ουσιαστικό έργο του ΕΠΠΟΣ ήταν 
η κατασκευή του κόµβου Ο∆ΥΣΣΕΥΣ στο 
Internet τον ∆εκέµβριο του 1995 και η 
διαρκής εξέλιξή του τόσο τεχνολογικά όσο 
και ως προς το περιεχόµενο. Θεωρείται ένας 
από τους πιο αξιόλογους και πλήρεις 
πολιτιστικούς κόµβους σε παγκόσµιο 
επίπεδο (το αποδεικνύουν οι πολλές 
επιβραβεύσεις που έχει λάβει τα 5 χρόνια 
λειτουργίας του).  

Ο κόµβος περιλαµβάνει αναφορές στα 1000 
σηµαντικότερα Μουσεία, Μνηµεία και 
Αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, 
πλήρεις αποτυπώσεις των σηµαντικότερων 
πολιτιστικών γεγονότων (Έκθεση Θησαυρών 
του Αγίου Όρους, Έκθεση Ελληνικού 
Κοσµήµατος), ειδικά αφιερώµατα (Μάρµαρα 
του Παρθενώνα, Ελληνικός 
Κινηµατογράφος), το πρόγραµµα όλων των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται στην 
Ελλάδα. Αποτελείται από 30.000 σελίδες και 
δέχεται καθηµερινά περί τους 10.000 
επισκέπτες το 80% των οποίων προέρχεται 
από το εξωτερικό ενώ χρησιµοποιείται από 
σχολεία των ΗΠΑ στη διάρκεια µαθηµάτων 
σχετικών µε τον Ελληνικό Πολιτισµό. 

 

! Κόµβος για την ελληνική λογοτεχνία. 
Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)  
από την ίδρυση του (1995) έχει 
δηµιουργήσει κόµβο στο Internet, ενώ 
συµµετέχει και στο ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ 
(ανώνυµη Εταιρεία µε συµµετοχή 
εκδοτικών οργανισµών) µε στόχο την 
ενηµέρωση για όλες τις εκδόσεις που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και µε 
δυνατότητα παραγγελίας, 

! Παραγωγή πολιτιστικών πολυµέσων. 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία 
εσωτερικής παραγωγής του πρώτου 
CD-ROM του Υπουργείου Πολιτισµού 
για την Ακρόπολη, 

! Συστήµατα πληροφόρησης του 
κοινού. Το Ταµείο Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων έχει 
εγκαταστήσει στα πωλητήρια του σε 
σηµαντικά Μουσεία και 
Αρχαιολογικούς χώρους της χώρας 

αυτόνοµα συστήµατα πληροφόρησης 
του κοινού (Information Points) µέσω 
των οποίων παρέχονται πληροφορίες 
για τις εκδόσεις και τα προς πώληση 
είδη του Οργανισµού, 

! Πνευµατικά δικαιώµατα. Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η συµβολή του 
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
στα θέµατα που αφορούν τα 
πνευµατικά δικαιώµατα της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 
 «Περιβάλλον Προστασίας και 
Αξιοποίησης Φωτογραφικών 

Απεικονίσεων Αντικειµένων Μνηµείων 
και Χώρων της Ελληνικής Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς» 
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το 
Υπουργείο Πολιτισµού και τη Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας η 
οποία είναι και ο φορέας διαχείρισης του 
έργου. Ο Πραξιτέλης είναι ένα ενιαίο 
περιβάλλον για τη διαχείριση, προστασία και 
αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού της 
Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
Επικεντρώνεται στα ψηφιακά αντίγραφα και 
στις υψηλής ποιότητας φωτογραφίες που 
αφορούν σε εκθέµατα, µνηµεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. Οι βασικοί στόχοι 
του προγράµµατος είναι: 

! Αποφυγή και αντιµετώπιση της 
ηλεκτρονικής σύλησης ψηφιακής 
πληροφορίας σε on-line δίκτυα και 
εφαρµογές. 

! Αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
διαχείρισης των πνευµατικών 
δικαιωµάτων, κυρίως σε ψηφιακά 
αντίγραφα φωτογραφιών και άλλων 
απεικονίσεων της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς. 

! Αντιµετώπιση παρόµοιων ζητηµάτων που 
εµφανίζονται και σε άλλους τοµείς 
(µουσική, βιβλία,...). 

! ∆ηµιουργία της υποδοµής για την σωστή 
αξιοποίηση και προβολή ευαίσθητων 
πολιτιστικών θεµάτων. 
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! Ενίσχυση της εθνικής πολιτικής που 
αφορά σε νόµους διαχείρισης 
πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Ήδη το σύστηµα υποστηρίζει µοναδικές 
δυνατότητες για την επέκτασή του σε ένα 
πρότυπο εικονικό µουσείο (πρωτότυπες 
αναζητήσεις στις φωτογραφίες) ενώ ο 
∆ιαδικτυακός κόµβος πρόκειται να συνδεθεί 
µε τον «Ο∆ΥΣΣΕΑ» τον επίσηµο κόµβο του 
Υπουργείου Πολιτισµού και τον 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ» τον αντίστοιχο επίσηµο 
κόµβο του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, έχει µελετηθεί η 
τροποποίησή του συστήµατος για την 
επέκτασή του σε ένα πρότυπο ηλεκτρονικό 
σύστηµα πωλήσεων ψηφιακών εικόνων. Η 
υλοποίηση του συστήµατος έχει προχωρήσει 
και αντιµετωπίζονται οι τεχνολογικοί 
περιορισµοί αυτής της επέκτασης. 

Ενέργειες προς υλοποίηση.  Η δεύτερη 
φάση υλοποίησης των έργων για την 
τεκµηρίωση και την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, και την 
προβολή του σύγχρονου ελληνικού 
πολιτισµού προϋποθέτει την 
εγκαθίδρυση της απαραίτητης υποδοµής. 
Τα έργα και οι δράσεις που θα 
υλοποιηθούν θα κινηθούν προς πολλές 
κατευθύνσεις: 

! Επιστηµονική τεκµηρίωση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς για την 
παραγωγή θεµατικών εικονικών δια-
µουσειακών εκθέσεων.  Σε αυτή την 
κατεύθυνση θα δοθεί έµφαση στη 
δηµιουργία κέντρων επιστηµονικής 
ηλεκτρονικής τεκµηρίωσης στα 
µουσεία και τις πινακοθήκες της 
χώρας. Η τεχνολογία των πολυµέσων 
και των δικτύων επιτρέπει τη 
δηµιουργία εικονικών εκθέσεων οι 
οποίες σε πραγµατικές συνθήκες είναι 
συχνά αδύνατο να πραγµατοποιηθούν, 
συνδυάζοντας στοιχεία πολυµέσων 
που αφορούν αντικείµενα της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα 
παραγόµενα προϊόντα θα έχουν είτε τη 
µορφή CD-ROM είτε θα προσφέρονται 
µέσω του INTERNET από τον κόµβο 
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ. Το σύνολο όλων αυτών 

των αρχείων θα αποτελεί την ψηφιακή 
βιβλιοθήκη τέχνης του Ελληνικού 
Πολιτισµού, 

! Πολιτισµός, τεχνολογίες πολυµέσων 
και εκπαίδευση.  Η εκπαίδευση σε 
θέµατα πολιτισµού αποτελεί µία από 
τις σηµαντικότερες δραστηριότητες. Σε 
αρκετά µουσεία  πραγµατοποιούνται 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και 
παράγεται αξιόλογο εκπαιδευτικό 
υλικό. Με τη βοήθεια των τεχνολογιών 
πληροφόρησης είναι δυνατή η 
παγκόσµια απήχηση αυτών των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

! Πολιτισµός, τεχνολογίες πολυµέσων 
και τουρισµός. Η µελλοντική σχέση 
του τουρισµού µε τον πολιτισµό 
ορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την 
ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων µε 
πολιτιστικό περιεχόµενο. Τα 
πολυµέσα µπορούν να αυξήσουν τη 
γνώση, την αντίληψη και τελικά την 
εκτίµηση των χρηστών για τον 
ελληνικό πολιτισµό. Μπορούν επίσης 
να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των 
"εικονικών" επισκεπτών (µέσω 
δικτύου) για µια πραγµατική 
επίσκεψη. ∆ράσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση περιλαµβάνουν : 

! ∆ηµιουργία πολυγλωσσικών 
εφαρµογών µε εικονικές 
πολιτιστικές διαδροµές στην 
Ελλάδα µέσω δικτύου. 

! ∆ηµιουργία εφαρµογών που θα 
λειτουργούν σε σταθµούς 
πληροφόρησης (Info-kiosks) και θα 
εγκατασταθούν σε σηµεία 
πρόσβασης τουριστών. (µε 
δυνατότητες και on-line 
ενηµέρωσης για τρέχουσες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, κράτησης 
θέσεων κ.ο.κ.) 

! ∆ηµιουργία δικτύου πωλήσεων 
ηλεκτρονικών εκδόσεων µε τη 
µορφή CD-ROM στα Μουσεία και 
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στους Αρχαιολογικούς χώρους της 
χώρας. 

! Μηχανισµοί και διαδικασίες για έλεγχο 
και αξιοποίηση των πνευµατικών 
δικαιωµάτων και του copyright και την 
προώθηση των προϊόντων στην 
αγορά. Σηµαντική παράµετρο στην 
οικονοµική αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς αποτελούν 
τα πνευµατικά δικαιώµατα που 
κατέχει το Υπουργείο Πολιτισµού. Οι 
συναφείς δράσεις θα είναι προς δύο 
κατευθύνσεις : 

" Συστηµατοποίηση πώλησης 
φωτογραφιών και παραχώρησης 
δικαιωµάτων για συµβατικές και 
ηλεκτρονικές εκδόσεις µε την 
υλοποίηση πληροφοριακού 
συστήµατος και βάσης δεδοµένων µε 
φωτογραφικές απεικονίσεις 
αντικειµένων της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς ώστε να παρέχεται 
αυτή η υπηρεσία µέσω δικτύου.  

" ∆ηµιουργία κόµβου µέσω του 
οποίου µε διαδικασίες 
ηλεκτρονικού εµπορίου θα 
πωλούνται όλα τα προϊόντα του 
Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων προς το 
κοινό του Internet.  

Η Ανώνυµη Εταιρεία Προβολής της 
Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

(ΑΕΠΕΠΚ) 

Το Υπουργείο Πολιτισµού, ανταποκρινόµενο 
στις σύγχρονες παγκόσµιες πολιτιστικές 
προκλήσεις που χαρακτηρίζονται από έντονο  
ανταγωνισµό και ταχείς ρυθµούς απόκρισης 
και ακολουθώντας τις διεθνείς καλές 
πρακτικές, προχώρησε στην δηµιουργία και 
οργάνωση ενός ευέλικτου µηχανισµού, της 
ΑΕΠΕΠΚ, µε απώτερο στόχο την βελτίωση 
των συνθηκών ευρύτερης προβολής και 
αξιοποίησης της ελληνικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και του ελληνικού πολιτιστικού 
δυναµικού. Η επιδίωξη αυτού του στόχου 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί 

πρώτη προτεραιότητα της εταιρίας και 
απεικονίζεται στην οργάνωσή της και στον 
στρατηγικό της σχεδιασµό. Μέσω της 
∆ιεύθυνσης Ψηφιακών Εφαρµογών της 
ΑΕΠΕΠΚ αναµένεται να υλοποιηθούν τα 
περισσότερα έργα και δράσεις που αφορούν 
στην συστηµατική προβολή, ανάδειξη  και 
αξιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισµού στην 
ΚτΠ. Η συντονισµένη αυτή δράση µέσω της 
ΑΕΠΕΠΚ αναµένεται να δηµιουργήσει τις 
απαραίτητες οικονοµίες κλίµακας στους 
πόρους που θα χρησιµοποιηθούν και να 
οδηγήσει στην σύγκλιση των στοιχείων της 
ψηφιακής πολιτιστικής επικοινωνίας σε ένα 
ενιαίο πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών 
και επιδιωκόµενου πολιτιστικού οφέλους. 

7.4. Προστασία της ελληνικής 
γλώσσας, προώθηση ελληνικών 
θέσεων και επαφή µε την 
οµογένεια 

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
πληροφοριών που διακινούνται στο 
Internet είναι στα Αγγλικά και 
προέρχονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι τεχνολογίες 
πληροφορίας  και επικοινωνίας και η 
διάδοση του Internet να αντιµετωπίζονται 
συχνά σαν µία απειλή για την ελληνική 
πολιτισµική ταυτότητα, µε το σκεπτικό ότι 
επιφέρουν την οµογενοποίηση της 
συµπεριφοράς και την επικράτηση της 
αγγλικής γλώσσας.  

Στην πράξη, η ταχύτατη ανάπτυξη νέων 
τεχνικών, η αποκέντρωση των κέντρων 
πληροφορίας, η δηµιουργία απείρων 
δυνατοτήτων στα δίκτυα πληροφόρησης, 
ανοίγουν νέες δυνατότητες για τη 
διάχυση πολιτιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που ευνοούν τον πολιτιστικό 
πλούτο και τη διαφοροποίηση.  

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η 
χρήση των νέων δικτύων επικοινωνίας 
για την ενδυνάµωση της ελληνικής 
ταυτότητας και παρουσίας στο εξωτερικό, 
την προστασία της ελληνικής γλώσσας 
και την επαφή µε την οµογένεια.  
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Η στρατηγική της κυβέρνησης σε αυτόν 
τον τοµέα είναι βασισµένη στην 
πεποίθηση ότι η είσοδος στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας δίνει νέες δυνατότητες 
ενδυνάµωσης της ελληνικής ταυτότητας 
και παρουσίας στο εξωτερικό.  Σε αυτήν 
την κατεύθυνση κινούνται και µια σειρά 
από δραστηριότητες µε σκοπό την 
προστασία της ελληνικής γλώσσας στο 
περιβάλλον των δικτύων και την επαφή 
µε την οµογένεια.  

Ενίσχυση και καλλιέργεια της 
ελληνικής γλώσσας.  Η επικράτηση της 
αγγλικής γλώσσας στο ∆ιαδίκτυο 
εµποδίζει ως ένα βαθµό την πρόσβαση 
σε πληροφορίες για πολλούς Έλληνες 
πολίτες. Στόχος της πολιτείας είναι µια 
Κοινωνία της Πληροφορίας προσβάσιµη 
από όλους και για το σκοπό αυτό 
υπάρχουν ή σχεδιάζονται 
δραστηριότητες για την υποστήριξη 
ελληνικού περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο: 

! Ελληνικό περιεχόµενο στο ∆ιαδίκτυο. 
Για τον εµπλουτισµό του ελληνικού 
περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο, πέρα 
από τις παρεµβάσεις ενθάρρυνσης 
της έρευνας στην γλωσσική 
τεχνολογία (κεφάλαιο 3), υπάρχει και 
σχεδιάζεται σειρά δράσεων για την 
ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διάθεση 
πολιτιστικού και άλλου περιεχοµένου, 

! Πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
Ελλάδα. Το ∆ιαδίκτυο βρίσκεται 
ακόµα στην πρώτη περίοδο της 
ανάπτυξής του και εξακολουθεί να 
είναι δύσκολη η συλλογή 
πληροφοριών για συγκεκριµένα 
θέµατα. Τα τελευταία δύο χρόνια 
υπάρχει µια θεαµατική αύξηση των 
κόµβων οι οποίοι αφορούν την 
Ελλάδα και από την πλευρά της η 
πολιτεία έχει αρχίσει να διαθέτει 
ηλεκτρονικά σειρά πληροφοριών στα 
ελληνικά και σε ξένες γλώσσες.  

! Προώθηση ελληνικών θέσεων και 
επαφή µε την οµογένεια. Η διάσπαρτη 

ελληνική οµογένεια αποτελεί πλούτο 
αλλά και δύναµη για τη χώρα µας. 
Είναι απαραίτητο οι Έλληνες που 
εργάζονται και σπουδάζουν στο 
εξωτερικό αλλά και οι Έλληνες 
δεύτερης γενιάς να γίνουν «ενεργοί 
πολίτες» και να έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης, πληροφόρησης και 
συµµετοχής στα δρώµενα στην 
Ελλάδα.   Ταυτόχρονα, η σχέση αυτή 
είναι αµφίδροµη, και πρέπει οι 
Έλληνες πολίτες να έχουν τη 
δυνατότητα επικοινωνίας, ανταλλαγής 
πληροφοριών και εµπειριών µε την 
ελληνική οµογένεια. Ήδη, πολλοί 
κόµβοι ελληνικών µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης και οργανισµών στο 
Internet βοηθούν σε αυτήν την 
κατεύθυνση. Από την πλευρά της 
πολιτείας, οι πρωτοβουλίες εστιάζονται 
στους εξής στόχους: 

! Πληροφόρηση και επικοινωνία. Μέσω 
του κόµβου της στο Ιnternet, η Γενική 
Γραµµατεία Αποδήµου Ελληνισµού 
του Υπουργείου Εξωτερικών έχει 
αναπτύξει σειρά δράσεων 
πληροφόρησης και τακτικής 
επικοινωνίας µε την οµογένεια.  

! Μάθηση από απόσταση. Τα ελληνικά 
σχολεία στο εξωτερικό πάσχουν 
συχνά από έλλειψη καθηγητών και 
κατάλληλης ύλης. Στόχος είναι η 
ανάπτυξη και διάθεση µέσω των νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού για τη 
διδασκαλία της γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό. 
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Κόµβος Greece Now (www.greece.gr) 

Ο κόµβος Greece Now δηµιουργήθηκε µε 
σκοπό την προβολή των επιτευγµάτων και 
της σύγχρονης φυσιογνωµίας της Ελλάδας 
προς το διεθνές κοινό, και την ενίσχυση, µ' 
αυτό τον τρόπο, της διεθνούς εικόνας της 
χώρας µας. Γι' αυτό το λόγο, το περιεχόµενό 
του είναι διαθέσιµο σήµερα στην Αγγλική 
γλώσσα. Στο µέλλον, ο κόµβος πρόκειται να 
είναι διαθέσιµος, επίσης, στη Γερµανική και 
στη Γαλλική γλώσσα. Ο κόµβος Greece Now 
στηρίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και 
δηµιουργήθηκε από την συνεργασία τεχνικού 
consortium και δηµοσιογράφων. 
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8 Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

8.1. Ένα νέο περιβάλλον για τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης  

Από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στα 
µέσα επικοινωνίας.  Όσο και αν οι νέες 
τεχνολογίες επικοινωνίας διεισδύουν σε 
ολοένα και περισσότερες πτυχές της 
καθηµερινότητας, το πιο χειροπιαστό 
δείγµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
έχουν ήδη αρχίσει να µας χαρίζουν τα 
ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.   

Νέες ευκαιρίες για τον πολίτη Οι 
ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέες 
δυνατότητες για προσφορά 
ραδιοτηλεοπτικών και άλλων υπηρεσιών. 
Ο τρόπος και η ίδια η έννοια της 
ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας 
αλλάζουν µε την ανάπτυξη της ψηφιακής 
συνδροµητικής τηλεόρασης, τον 
πολλαπλασιασµό των καναλιών και τη 
δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας, 
και µε την εξάπλωση του Ιnternet, τις 
ηλεκτρονικές εφηµερίδες και την 
ανταλλαγή πληροφοριών στο δίκτυο. 

 Νέες υποχρεώσεις της πολιτείας. Για 
τον απλό πολίτη η ενηµέρωση και η 
ψυχαγωγία στο ψηφιακό τεχνολογικό 
περιβάλλον σηµαίνει πολλαπλασιασµό 
των ευκαιριών ικανοποίησης των 
ιδιαίτερων προτιµήσεών του και υψηλή 
απόδοση του εξοπλισµού που διαθέτει. 
Για την πολιτεία όµως µεταφράζεται σε 
ανάγκη εξισορρόπησης στόχων οι οποίοι 
συχνά βρίσκονται σε αντιπαράθεση:  
! Επιδίωξη της πολυφωνίας και της 
ελεύθερης έκφρασης µέσα από τα 
µέσα µαζικής επικοινωνίας, 

! ∆ιασφάλιση των δικαιωµάτων των 
πολιτών και της συνοχής µιας 
δηµοκρατικής κοινωνίας, 

! Η ενθάρρυνση και προστασία της 
επιχειρηµατικότητας στα νέα µέσα. 

Παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης και 
κρατικός έλεγχος. Η ράδιο-τηλεοπτική 
ενηµέρωση και ψυχαγωγία έχει µαζική 
απήχηση και τη δυνατότητα να επηρεάζει 
τις ατοµικές συµπεριφορές και να 
διαµορφώνει έτσι µαζικές καταναλωτικές, 
πολιτικές κλπ. πρακτικές. Γι� αυτό 
ανέκαθεν αντιµετωπιζόταν από την 
πολιτεία µε σκεπτικισµό και καχυποψία, 
ενώ συχνά στο παρελθόν ο στενός 
έλεγχος των ραδιοτηλεοπτικών µέσων 
είχε χρησιµοποιηθεί καταχρηστικά και 
αντιδηµοκρατικά από το κράτος.  

∆ιαφύλαξη της πολυφωνίας. Η 
πολιτεία έχει σαφή ρόλο διαφύλαξης της 
συνοχής και της πολυφωνίας όπως και 
προστασίας των µελών της σε µια 
δηµοκρατική κοινωνία. Για το λόγο αυτό 
η νοµοθεσία - και πολλές φορές µάλιστα 
το ίδιο το Σύνταγµα - ρυθµίζει µε 
αυστηρότητα και λεπτοµέρεια τη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών µέσων 
ενηµέρωσης και τα υπάγει λιγότερο ή 
περισσότερο σε άµεσο έλεγχο του 
κράτους.   

Τεχνολογικοί περιορισµοί. Μέχρι 
πρόσφατα, εκτός από τους λόγους που 
καθιστούσαν αναγκαία την αυστηρή 
εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού χώρου 
από το κράτος υπήρχαν και φυσικοί και 
τεχνικοί περιορισµοί στην ανάπτυξη 
ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, 
όπως η σπανιότητα των συχνοτήτων και 
η µικρής κλίµακας αποδοτικότητα της 
αναλογικής τεχνολογίας, οι οποίοι έκαναν 
έντονη την ανάγκη αποτροπής 
συγκεντρώσεων οικονοµικής ισχύος.   

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας ο 
τρόπος και η ίδια η έννοια της 
ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας 
αλλάζουν ριζικά µε τον πολλαπλασιασµό 
των καναλιών, τη δυνατότητα αµφίδροµης 
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επικοινωνίας, και την εξάπλωση του 
Ιnternet. 

Τεχνολογική καινοτοµία και µεταβολή 
των επιχειρηµατικών δοµών. Τις 
επιχειρηµατικές δοµές της υπάρχουσας 
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς έρχεται να 
ανατρέψει πλήρως η διείσδυση 
τεχνολογικών καινοτοµιών όπως η χρήση 
της ψηφιακής τεχνολογίας στην 
επεξεργασία και µεταφορά του 
ραδιοτηλεοπτικού σήµατος σε 
συνδυασµό µε τεχνικές εφαρµογές 
κρυπτογράφησής του.  ∆ηµιουργούνται 
έτσι προϋποθέσεις επιχειρηµατικής 
αξιοποίησης των συνήθων τεχνικών 
µέσων για την παροχή προς το κοινό 
µιας απέραντης ποικιλίας παράλληλων 
προγραµµάτων τα οποία θα 
προσανατολίζονται όχι στον µέσο 
τηλεθεατή, αλλά σε εξειδικευµένα 
ακροατήρια µε ιδιαίτερες προτιµήσεις.  

Η  παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
στρέφεται από τους παραδοσιακούς 
τρόπους χρηµατοδότησής της (όπως λ.χ. 
τη διαφήµιση) στην απ� ευθείας εµπορική 
εκµετάλλευση µικρότερων ή 
µεγαλύτερων «δεσµών» επί πληρωµή 
προγραµµάτων (pay t.v.) ή και απλώς 
ενός και µόνου προγράµµατος (pay per 
view). Η σπουδαιότητα των µεταβολών 
αυτών δεν έγκειται µόνον στη διάνοιξη 
νέων επιχειρηµατικών οριζόντων αλλά 
και �κατ� εξοχήν στην πρωτόγνωρη για 
τον θεατή-ακροατή δυνατότητα να 
καταρτίζει το ατοµικό του πρόγραµµα 
ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, 
εκδηλώνοντας ενεργά τις προτιµήσεις 
του µε τον αντίστοιχο προσανατολισµό 
της ατοµικής του δαπάνης.  

Πρόσβαση και περιεχόµενο, οι δύο 
πόλοι της παροχής ψηφιακών 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών.  Η ίδια 
η έννοια της κατοχής ενός 
ραδιοτηλεοπτικού σταθµού περιορίζεται 
ουσιαστικά σε αυτή της διαχείρισης µιας 
συνεχούς ροής ραδιοτηλεοπτικού 
περιεχοµένου µεταξύ πολλών άλλων 

ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων ή 
νέων υπηρεσιών αµφίδροµης 
επικοινωνίας (λ.χ. πολυµέσων, 
διαδικτύου κ.α.) που προσφέρονται προς 
το κοινό στο πλαίσιο µίας ψηφιακής 
«δέσµης».  

Οι εξελίξεις  στην τεχνολογία πρακτικά 
σηµαίνουν ότι η δραστηριοποίηση στην 
αγορά ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών δεν 
εξαρτάται πλέον από την καθ� 
οιονδήποτε τρόπο κτήση του 
δικαιώµατος χρήσης (λ.χ. µε χορήγηση 
κρατικής άδειας) µιας από τις ελάχιστες 
συχνότητες του διαθέσιµου φάσµατος. 
Σήµερα πια εξαρτάται από τη συνεργασία 
του προµηθευτή ραδιοτηλεοπτικού 
περιεχοµένου (content provider) µε 
προµηθευτές πρόσβασης (access 
providers), δηλαδή µε φορείς που 
κατέχουν ή διαχειρίζονται την αναγκαία 
τεχνολογική υποδοµή (υπηρεσίες 
δικτύου, ψηφιοποίησης, συµπίεσης, 
πολυπλεξίας και µεταφοράς σήµατος) 
καθώς επίσης και τεχνικές και άλλες 
εφαρµογές (συστήµατα πρόσβασης υπό 
όρους, παραγωγή και διάθεση συσκευών 
πρόσβασης, διαχείριση δικτύων 
συνδροµητών, ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
οδηγών προγράµµατος ή διασύνδεσης 
εφαρµογών προγράµµατος). 

Το θεσµικό πλαίσιο της συµβατικής 
ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα 

Η χώρα µας διαθέτει ήδη από το 1995 
ολοκληρωµένο και εναρµονισµένο µε την 
κοινοτική νοµοθεσία (Οδηγία Τηλεόραση 
χωρίς σύνορα, 89/552 και 97/36) θεσµικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία ιδιωτικών 
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών (Ν. 2328/1995).  

Το θεσµικό αυτό πλαίσιο θεµελιώνεται στο 
αίτηµα για νοµιµότητα και διαφάνεια στη 
λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών και  άλλων 
συναφών επιχειρήσεων, στα αιτήµατα για 
σεβασµό της αξιοπρέπειας του θεατή-
ακροατή, για προστασία των ανηλίκων και 
για διασφάλιση της πολιτικής και πολιτιστικής 
πολυφωνίας καθώς και στην  εποπτεία της 
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τήρησης των εγγυήσεων αυτών από το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). 

8.2. Απελευθέρωση και ανάγκη 
αναδιάρθρωσης των µηχανισµών 
ελέγχου της αγοράς 

Οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης 
της αγοράς ψηφιακών τηλεοπτικών 
υπηρεσιών. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που 
ισχυρίζονται ότι η «απελευθέρωση» της 
αγοράς ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
από τα τεχνολογικά της «δεσµά» χάρη 
στην είσοδο των νέων τεχνολογιών θα 
πρέπει να συνοδευτεί και από µια 
αντίστοιχη πλήρη «απελευθέρωσή» της 
από τα παλαιά της θεσµικά «δεσµά». 
Είναι ωστόσο αµφίβολο αν η θεσµική 
«απελευθέρωση» των ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών θα ήταν σε θέση να 
εξασφαλίσει, χάρη στους αυτοµατισµούς 
της αγοράς, την ικανοποίηση των 
προτιµήσεων των θεατών λαµβάνοντας 
υπόψη τη δυσκολία που παρουσιάζει η 
εναρµόνιση της ακώλυτης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε την 
προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, την πολιτιστική 
πολυµέρεια και την ίδια τη δηµοκρατική 
πολυφωνία.  

Συγκέντρωση κεφαλαίου και 
κυριαρχία στις αγορές. Το πρόβληµα 
της διάρθρωσης των νέων αγορών 
ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών είναι 
µεγάλο. Μολονότι η διείσδυση των νέων 
τεχνολογιών παρέχει την ευκαιρία 
κερδοφόρου δραστηριοποίησης µικρών 
επιχειρήσεων τεχνολογικής αιχµής για 
παροχή πρόσβασης ή για παροχή 
εξειδικευµένου περιεχοµένου, τόσο η 
αγορά παροχής πρόσβασης όσο και η 
αγορά περιεχοµένου εµφανίζουν διεθνώς 
ιδιαίτερα έντονες τάσεις οριζόντιας και 
κάθετης συγκέντρωσης.  

Συγκεντρωτικές τάσεις στην παροχή 
πρόσβασης και περιεχοµένου. Από 
την πλευρά της παροχής περιεχοµένου 
επιχειρηµατικοί κολοσσοί αποκτούν τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
µεγάλων πακέτων ψυχαγωγικών 
παραγωγών ιδιαίτερης αποδοτικότητας 
(λ.χ. παραγωγές ΗΠΑ) ή τα δικαιώµατα 
µετάδοσης σηµαντικών αθλητικών 
γεγονότων εξασφαλίζοντας έτσι και τον 
έλεγχο των επιµέρους τηλεοπτικών 
σταθµών. Παράλληλα ισχυρά επιχειρηµατικά 
σύνολα που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της συνδροµητικής τηλεόρασης επεκτείνουν 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο το δίκτυό 
τους µε θυγατρικές εταιρείες.  

Όσον αφορά στην παροχή πρόσβασης, 
οι επενδύσεις µεγάλης κλίµακας που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη των 
τεχνολογικών υποδοµών µοιραία 
καθιστούν απρόσιτη τη σχετική αγορά σε 
µικρούς «παίκτες» ενώ οι λοιπές 
υπηρεσίες πρόσβασης απορροφώνται 
από µεγάλους τηλεπικοινωνιακούς ή 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.  

Τέλος, η σύγκλιση των τεχνολογιών 
απονέµει στους παροχείς πρόσβασης 
τον κυρίαρχο ρόλο του φύλακα των 
πυλών (gatekeepers) απ� όπου οι 
προµηθευτές περιεχοµένου είναι 
υποχρεωµένοι να διέλθουν για να 
διανείµουν την προσφερόµενη υπηρεσία 
τους στο κοινό τους. Έτσι είναι σε θέση 
να υπαγορεύουν προνοµιακά τους 
σχετικούς όρους πρόσβασης και να 
επηρεάζουν τις σχετικές αγορές 
περιεχοµένου τόσο ως προς την 
κατεύθυνση του εµπορικού αποκλεισµού 
ορισµένων (ιδίως όταν οι προµηθευτές 
πρόσβασης είναι οι ίδιοι και προµηθευτές 
περιεχοµένου) όσο και ως προς την 
κατεύθυνση της πολιτικής ή πολιτισµικής 
χειραγώγησης των ακροατηρίων. 

Η ανάγκη αναδιάρθρωσης των 
µηχανισµών ελέγχου της αγοράς.  Η 
εθνική µας νοµοθεσία ήδη από το 1995 
διαθέτει ένα αξιόλογο οπλοστάσιο για την 
αντιµετώπιση των συγκεντρωτικών 
τάσεων. Η πρόσφατη αναθεώρηση του 
Συντάγµατος επιβεβαίωσε µε τον πιο 
πανηγυρικό τρόπο τον σταθερό 
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προσανατολισµό των θεσµικών 
εγγυήσεων της µαζικής ενηµέρωσης στην 
προστασία της πολυφωνίας και του 
ανταγωνισµού. Το σύστηµα των 
θεσµικών αυτών εγγυήσεων στηρίζεται 
αφ� ενός στην διαφάνεια του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της 
χρηµατοδότησης των µέσων και, αφ� 
ετέρου στην καθιέρωση σειράς 
κωλυµάτων και ασυµβιβάστων που 
αποβλέπουν στην αποφυγή της 
συγκέντρωσης στα ίδια πρόσωπα της 
ιδιοκτησίας ή διεύθυνσης περισσοτέρων 
µέσων ή άλλων ιδιοτήτων, η σύγχυση 
των οποίων εγκυµονεί κινδύνους.   

Ωστόσο, οι δραστικές µεταβολές στην 
αγορά ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που 
επιφέρει η έλευση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας αναδεικνύει την ανάγκη 
συµπλήρωσης ή και µερικής 
αντικατάστασης των υφισταµένων 
θεσµικών εγγυήσεων µε ευέλικτους 
µηχανισµούς που θα αποβλέπουν 
λιγότερο στην επιβολή προκαταβολικών 
εµποδίων στην ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικής δράσης µε βάση τους 
εικαζόµενους κινδύνους και περισσότερο 
στην άµεσο, ακριβή και αποτελεσµατικό 
εντοπισµό και άρση της αθέµιτης 
επιρροής που τυχόν ασκείται πραγµατικά 
στην αγορά και στο σχηµατισµό των 
πολιτικών ή καταναλωτικών 
προτιµήσεων των πολιτών.  

Το θεσµικό πλαίσιο της παροχής 
συνδροµητικών ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών. Ο προβληµατισµός αυτός 
οδήγησε την κυβέρνηση στη συνολική 
ρύθµιση της αγοράς συνδροµητικών 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών ήδη από το 
1998, προσδίδοντας έτσι στη χώρα µας 
την πρωτοπορία µεταξύ των ευρωπαίων 
εταίρων της όσον αφορά στην νοµοθετική 
αντιµετώπιση των ζητηµάτων που εγείρει 
η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο 
χώρο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.  

Οι υφιστάµενες θεσµικές εγγυήσεις θα  
συµπληρωθούν µε ευέλικτο σύστηµα που 

θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα εντοπισµού 
της αθέµιτης επιρροής που ασκείται στην 
αγορά και στον σχηµατισµό των 
προτιµήσεων των πολιτών. 

Με τη ρύθµιση αυτή καθιερώνεται ένα 
διαφανές και αντικειµενικό σύστηµα για την 
παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών 
υπηρεσιών ενώ αναδιοργανώνονται και 
συµπληρώνονται οι υφιστάµενες θεσµικές 
εγγυήσεις νοµιµότητας στη λειτουργία της 
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς ώστε να 
ανταποκρίνονται µε πιο ευέλικτο και 
αποτελεσµατικό τρόπο στα ζητήµατα που 
θέτουν οι ραγδαίες εξελίξεις στην 
ραδιοτηλεοπτική αγορά. Οι ρυθµίσεις 

! αναγνωρίζουν την ποικιλία των 
επιχειρηµατικών και τεχνικών 
δραστηριοτήτων  και την ποικιλία των 
εταιρικών σχηµάτων ή 
επιχειρηµατικών συνεργασιών µε τις 
οποίες οργανώνεται το εγχείρηµα  

! λαµβάνουν υπόψη τους τη 
διαφοροποίηση µεταξύ παροχής 
πρόσβασης και περιεχοµένου και 
µεταθέτουν τους προβλεπόµενους 
από το νοµοθετικό πλαίσιο της 
παραδοσιακής ραδιοτηλεόρασης 
περιορισµούς και ασυµβίβαστα, στις 
σχέσεις µεταξύ επιχειρηµατικών 
παραγόντων, που θέτουν σε 
πραγµατικό κίνδυνο τον ελεύθερο 
ανταγωνισµό και την πολυφωνία. Το 
βάρος έτσι των µηχανισµών ελέγχου 
της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς 
µεταφέρεται από την επιδίωξη 
πλήρους διαφάνειας, µέσω 
ονοµαστικοποιήσεων, στην αποτροπή 
της πραγµατικής επικυριαρχίας, ενός 
επιχειρηµατικού συνόλου στις 
σχετικές αγορές. Ταυτόχρονα, 
προσδιορίζονται και εξειδικεύονται τα 
κριτήρια που επιτρέπουν την 
αποτελεσµατική διαπίστωση τέτοιων 
καταχρήσεων στη ραδιοτηλεοπτική 
αγορά. 
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Παρά την πληρότητά του σε ότι αφορά 
στη ρύθµιση της αγοράς συνδροµητικών 
ράδιο-τηλεοπτικών υπηρεσιών, το νέο 
νοµικό πλαίσιο δεν αποπειράται τη 
ρύθµιση των αµφίδροµων υπηρεσιών 
επικοινωνίας, ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας 
ή διευκόλυνσης εµπορικών συναλλαγών 
οι οποίες ενδέχεται να αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο της ίδιας τεχνολογικής και 
επιχειρηµατικής δοµής χάρη στη 
σύγκλιση των τεχνολογιών 
τηλεπικοινωνίας και µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης. Η πολιτεία, καθοδηγούµενη 
και από τον προσανατολισµό που 
υποδεικνύει η προγραµµατική αναφορά 
του αναθεωρηµένου Συντάγµατος στο 
δικαίωµα όλων για συµµετοχή στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, δεσµεύεται 
για τη συµπλήρωση του νοµοθετικού 
πλαισίου στο εγγύς µέλλον.  

8.3. Προστασία των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και διασφάλιση της 
πολιτικής και πολιτισµικής 
πολυφωνίας 

Πολυφωνία και δηµοκρατικές αξίες. Οι 
συνέπειες ενεργειών οι οποίες αντιβαίνουν 
στον ελεύθερο ανταγωνισµό στο χώρο της 
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς αγγίζουν την 
άσκηση θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
πολιτών και την ίδια την ποιότητα της 
δηµοκρατίας. Η προστασία των 
θεµελιωδών αυτών αξιών συνδέεται µέσα 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας µε την 
ταυτόχρονη διασφάλιση του ελεύθερου 
ανταγωνισµού οικονοµικών 
πρωτοβουλιών, πολιτικών αντιλήψεων και 
πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων.  

Σύστηµα εγγύησης των δικαιωµάτων.  
Το σύστηµα εγγύησης των δικαιωµάτων 
αυτών συγκροτείται όχι µόνο από τους 
κανόνες που αφορούν την «εξωτερική 
πολυµέρεια» αλλά και από κανόνες που 
αφορούν την «εσωτερική πολυµέρεια» 
(περιεχόµενο προγραµµάτων κλπ.): κάθε 
είδους παροχή ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών προς το κοινό πρέπει να 

ανταποκρίνεται κατά περιεχόµενο σε 
ορισµένους ελάχιστους όρους που 
συνδέονται µε τα µείζονα κοινωνικά αγαθά 
της αξίας του ανθρώπου, της δηµοκρατίας 
και της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας.  

Γι� αυτό και η ρύθµιση της αγοράς 
συνδροµητικών ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών επεξέτεινε και στις νέες µορφές 
µαζικής ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, τις 
οποίες αφορά, όλες τις εγγυήσεις που το 
νοµοθετικό πλαίσιο της παραδοσιακής 
ραδιοτηλεόρασης προβλέπει για την 
προστασία της προσωπικότητας, της 
αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού βίου των 
τηλεθεατών-ακροατών, την προστασία 
των ανηλίκων και των προσώπων µε 
ειδικές ανάγκες, την προστασία του 
καταναλωτή κλπ. Την επέκταση των 
εγγυήσεων και της προστασίας των 
συνταγµατικών δικαιωµάτων των 
πολιτών σε κάθε µορφή µαζικής 
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, όπως λ.χ. 
στην περίπτωση των ραδιοτηλεοπτικών 
µεταδόσεων µέσω ∆ιαδικτύου, στο 
πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
προάγει και επισφραγίζει η πρόσφατη 
συνταγµατική κατοχύρωση του γενικού 
δικαιώµατος στην πληροφόρηση και στη 
συµµετοχή στη Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Την εξειδίκευση των 
δικαιωµάτων αυτών και των σχετικών 
εγγυήσεων πρόκειται να ρυθµίσει ειδικός 
νόµος την ψήφιση του οποίου 
προβλέπουν τα σχετικά άρθρα του 
Συντάγµατος, σε σύντοµο χρόνο. 

Ο ρόλος του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
(ΕΣΡ) διαθέτει µια σειρά από αρµοδιότητες 
που αφορούν την εποπτεία της 
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς ιδίως ενόψει των 
εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες.   

Το ΕΣΡ µπορεί σε συνεννόηση µε τους 
ενδιαφεροµένους να καταρτίζει επιµέρους 
κώδικες δεοντολογίας που συµπυκνώνουν 
τους κανόνες του παιχνιδιού της κάθε 
επιµέρους αγοράς υπό το πρίσµα της 
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προστασίας των εµπλεκοµένων σε κάθε 
περίπτωση θεµελιωδών δικαιωµάτων.  

Επιπλέον το οπλοστάσιό του έχει 
εµπλουτισθεί µε µια σειρά από µέσα 
παρέµβασης στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων παροχής ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών κάθε είδους, όπως λ.χ. 
απεύθυνση ειδικών συστάσεων, γενικών 
οδηγιών και προειδοποιήσεων, νέες 
αποτελεσµατικές κυρώσεις κ.α..  

Παράλληλα, το ΕΣΡ  διαθέτει την ευχέρεια να 
ενεργοποιεί µε πρωτοβουλία του σειρά 
ολόκληρη από άλλες δηµόσιες αρχές, 
αρµόδιες για την αντιµετώπιση επιµέρους 
εξειδικευµένων προβληµάτων όπως αυτά της 
νόθευσης του ανταγωνισµού ή της 
τεχνολογικής επάρκειας των ραδιοτηλεοπτικών 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο ωστόσο της 
συνεργασίας αυτής µεταξύ δηµοσίων αρχών 
για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που 
εγείρονται στην ραδιοτηλεοπτική αγορά, το 
ΕΣΡ διατηρεί τον κυρίαρχο ρόλο, λαµβάνοντας 
την τελική κάθε φορά απόφαση.  

Η πολυπλοκότητα των νέων µορφών 
επικοινωνίας και τα θέµατα δεοντολογίας 
που αφορούν το διακινούµενο περιεχόµενο 
εντείνουν τις ανάγκες εποπτείας της 
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας. 

Η ρυθµιστική αρχή. Η πολύπλοκη φύση 
των τεχνολογικών καινοτοµιών και των 
νέων µορφών συναλλακτικής 
δραστηριότητας αλλά και των ζητηµάτων 
δεοντολογίας όσον αφορά στο 
διακινούµενο περιεχόµενο (λ.χ. 
προστασία ιδιωτικού βίου και παιδικής 
ηλικίας) εντείνει τις ανάγκες της  
εποπτείας της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 
πολιτεία έκρινε ότι τον ρόλο αυτό µπορεί 
να διαδραµατίσει το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης γι� αυτό, τόσο µε την 
ψήφιση του Ν. 2863/2000 όσο και µε την 
πρόσφατη αναθεώρηση, κατοχύρωσε 
την πλήρη ανεξαρτησία του από την 
υπόλοιπη διοίκηση και του απένειµε την 
αποκλειστική αρµοδιότητα ελέγχου της 
λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών 

σταθµών κάθε µορφής, ασχέτως της 
χρησιµοποιούµενης από αυτούς 
τεχνολογίας µετάδοσης, καθώς και την 
αποκλειστική αρµοδιότητα επιβολής 
αυστηρών κυρώσεων σε όσους εξ αυτών 
παραβιάζουν την κείµενη νοµοθεσία.  

Έλεγχος και Κοινωνία των Πολιτών 
Με παράλληλες νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες, η Πολιτεία µερίµνησε για 
την ενθάρρυνση νέων και διάχυτων στο 
κοινωνικό σώµα θεσµών και µορφών 
ελέγχου του περιεχοµένου των 
µεταδιδοµένων ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων. Πρόκειται κατ� αρχήν για 
τον αυτοέλεγχο που καλούνται πλέον να 
ασκήσουν τα ίδια τα µέσα ενηµέρωσης 
και οι ενώσεις µέσω των Επιτροπών 
∆εοντολογίας που µπορούν πλέον να 
ιδρύουν µε πρωτοβουλία τους µε βάση 
σχετικές συµβάσεις αυτοδέσµευσης. 
Ταυτόχρονα όµως επιδιώκεται και η 
τόνωση και διευκόλυνση της εποπτείας 
των γονέων στα ανήλικα τέκνα τους 
µέσω της κατάλληλης αναλυτικής κατά 
κατηγορίες σήµανσης της 
καταλληλότητας των µεταδιδοµένων 
προγραµµάτων. Η επέκταση και 
εξειδίκευση των µέσων ελέγχων και της 
προστασίας των δικαιωµάτων του πολίτη 
καθώς και της τόνωσης της ευαισθησίας 
και εγρήγορσης της κοινωνίας των 
πολιτών στο πεδίο των νέων µορφών 
ηλεκτρονικής µαζικής επικοινωνίας και 
ψυχαγωγίας, βρίσκεται µέσα στις βασικές 
προτεραιότητες της ενεργού 
πρωτοβουλίας για τη νοµοθετική ρύθµιση 
της συµµετοχής στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας  

Σύγκλιση των ρυθµιστικών αρχών; Η 
σύγκλιση της τεχνολογίας των 
τηλεπικοινωνιών, των µέσων 
ενηµέρωσης και της πληροφορικής 
δηµιουργεί διαρκώς νέες υπηρεσίες, η 
ταξινόµηση των οποίων, σε µια από τις 
κατηγορίες είναι εξαιρετικά δυσχερής ή 
και αδύνατη. Το φαινόµενο αυτό, το 
οποίο διαρκώς εντείνεται και επεκτείνεται 
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µε την διείσδυση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στη καθηµερινή µας ζωή 
έχει ως συνέπεια την έντονη ασάφεια 
όσον αφορά στο ποια είναι η εκάστοτε 
αρµόδια ρυθµιστική και ελεγκτική αρχή. 
Γι� αυτό και στο πλαίσιο του 
προβληµατισµού που αναπτύσσεται 
σχετικά µε το περιεχόµενο της 
νοµοθετικής πρωτοβουλίας για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, περίοπτη 
θέση κατέχει η συζήτηση σχετικά µε την 
σκοπιµότητα της θεσµικής σύγκλισης ή 
και συγχώνευσης των σήµερα 
υφιστάµενων εκ παραλλήλου αρµοδίων 
ανεξαρτήτων αρχών. 

8.4. Ο ρόλος της δηµόσιας 
ραδιοτηλεόρασης 

Παρά τα µέτρα της πολιτείας για τη 
διασφάλιση του ελεύθερου και ανόθευτου 
ανταγωνισµού και της πολιτικής και 
πολιτισµικής πολυφωνίας, την 
προστασία της προσωπικότητας του 
πολίτη και των ανηλίκων, την 
αντικειµενικότητα της ενηµέρωσης και την 
ποιότητα της ψυχαγωγίας, η αγορά των 
συνδροµητικών ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών εµφανίζει ορισµένες τάσεις 
που υπονοµεύουν την προοπτική να 
καταστεί η Κοινωνία της πληροφορίας 
µια πραγµατική Κοινωνία των Πολιτών.  

Πρόσβαση για όλους; Η εµπορική 
αποδοτικότητα της συνδροµητικής 
ραδιοτηλεόρασης δηµιουργεί ισχυρές 
τάσεις µετακίνησης των σηµαντικότερων 
ενηµερωτικών και ψυχαγωγικών 
παραγωγών προς συνδροµητικούς 
σταθµούς. Έτσι µεγάλες πληθυσµιακές 
οµάδες που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στην επιβάρυνση 
περισσοτέρων ή και µιας συνδροµής 
στερούνται όχι µόνο της πρόσβασης στα 
σηµαντικότερα περιεχόµενα που 
διατίθενται στην αγορά αλλά και της 
πλούσιας πολιτισµικής διαπαιδαγώγησης 
που είναι απαραίτητη για την πλήρη 
συµµετοχή στην κοινωνία των Πολιτών.  

Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 
εξασφάλιση της πρόσβασης του καθενός 
σε minimum αντικειµενικής ενηµέρωσης 
και ποιοτικής ψυχαγωγίας καθώς και η 
τόνωση των δεσµών πολιτικής και 
κοινωνικής αλληλεγγύης αποτέλεσε 
ανέκαθεν και θα εξακολουθεί να αποτελεί 
στο µέλλον κατ΄ εξοχήν αντικείµενο 
δηµόσιας λειτουργίας. Αυτός είναι και ο 
κύριος ρόλος που αναλαµβάνει η 
δηµόσια ραδιοτηλεόραση µέσα στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας: ένας ρόλος 
που περιλαµβάνει τόσο την παραγωγή 
πολιτισµικά ποικιλόµορφων και υψηλής 
ποιότητας ενηµερωτικών και 
ψυχαγωγικών προγραµµάτων, όσο και  
τη µετάδοσή τους σε ελεύθερης λήψης 
και καθολικά προσβάσιµους διαύλους.  

Ο ρόλος της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης 
δεν περιορίζεται µόνον στην εξασφάλιση 
της καθολικότητας της υπηρεσίας αλλά 
επεκτείνεται και � µε γνώµονα πάντα τη 
σωστή διαχείριση του δηµοσίου 
χρήµατος -- στη δυναµική εκµετάλλευση 
των νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση 
της ανάπτυξης συνδροµητικών 
προγραµµάτων µε προσιτούς στο ευρύ 
κοινό όρους πρόσβασης. Τα 
προγράµµατα αυτά θα αποσκοπούν 
τόσο στη διάσωση πολιτισµικών 
ιδιοµορφιών ή µορφών λόγου και τέχνης 
µε περιορισµένη εµπορική απήχηση (λ.χ. 
όπερα, παραδοσιακή µουσική κ.α.) αλλά 
και στην ανάδειξη πρωτοποριακών 
καλλιτεχνικών ρευµάτων µε εξειδικευµένα 
ακροατήρια (σύγχρονη κλασική µουσική, 
µοντέρνο θέατρο, χορός κλπ). 

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία δίνει στη 
δηµόσια ραδιοτηλεόραση τη δυνατότητα 
να εισέλθει στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
εξασφαλίζοντάς της πιστώσεις, προερχόµενες 
από τα οικονοµικά ανταλλάγµατα που 
καταβάλουν οι κάτοχοι άδειας παροχής 
συνδροµητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. 
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ενεργού 
συµµετοχής του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού 
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φορέα στην αγορά συνδροµητικών 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών µε την 
ίδρυση για το σκοπό αυτό θυγατρικής 
εταιρείας στην οποία θα µπορούν να 
συµµετέχουν και άλλοι δηµόσιοι ή 
ιδιωτικοί φορείς, που κατέχουν την 
απαραίτητη τεχνογνωσία ή διαθέτουν 
ελκυστικά για το κοινό πακέτα 
προγράµµατος.  

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών 
δυνατοτήτων που διανοίγει η Κοινωνία 
της Πληροφορίας και η σύγκλιση των 
τεχνολογιών δεν περιορίζεται στο πεδίο 
της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αλλά επεκτείνεται και στον καθοδηγητικό 
ρόλο και στη διοργάνωση 
υποδειγµατικών επιχειρηµατικών 
συνεργασιών µε άλλους ιδιωτικούς 
παροχείς πρόσβασης ή περιεχοµένου 
που ανήκει στην δηµόσια 
ραδιοτηλεόραση. Στην κατεύθυνση αυτή 
ακριβώς κινείται και η σύσταση 
θυγατρικής εταιρείας της ελληνικής 
δηµόσιας τηλεόρασης µε σκοπό την 
ανάπτυξη συνεργασιών για την παροχή 
ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. 

Τέλος, η ανάγκη εξασφάλισης της 
καθολικής πρόσβασης του κοινού στα 
προγράµµατα που είναι ουσιώδη για την 

πλήρη συµµετοχή του στην κοινωνική 
ζωή είναι πηγή όχι µόνο υποχρεώσεων για 
το κράτος αλλά και περιορισµών για τους 
ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της συνδροµητικής ράδιο-τηλεόρασης.  

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση τέτοιων 
περιορισµών ίσως αποτελεί η επιβαλλόµενη 
από την Οδηγία 97/36 Ε.Ε. απαγόρευση της 
άσκησης εκ µέρους των ραδιοτηλεοπτικών 
σταθµών αποκλειστικών δικαιωµάτων για τη 
µετάδοση µεγάλων αθλητικών ή 
πολιτιστικών γεγονότων κατά τρόπο που το 
ευρύ κοινό να µην έχει τη δυνατότητα 
γενικευµένης ελεύθερης πρόσβασης. 

Η ιδιαίτερη επιχειρηµατική συµβολή της 
ελληνικής δηµόσιας τηλεόρασης στη 
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 
του 2004 σε συνδυασµό µε την 
επιχειρηµατική συµµετοχή της στον 
κύκλο των κατόχων των δικαιωµάτων 
ελεύθερης µετάδοσης της διεξαγωγής 
τους αναµένεται να αποτελέσει απτή 
απόδειξη της καίριας αξίας της 
διατήρησης του κεντρικού ρόλου της 
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στο νέο 
περιβάλλον της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 
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9 Η Κοινωνία της Πληροφορίας µοχλός για την περιφερειακή 
ανάπτυξη 

9.1. Ισότιµη συµµετοχή των 
περιφερειών στον παγκόσµιο 
ιστό 

Κοινωνία της Πληροφορίας και  
περιφερειακή πολιτική. Αν πρέπει να 
επιλέξουµε έναν τοµέα στον οποίο µπορεί 
κατεξοχήν να συµβάλει η ανάπτυξη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, τότε αυτός 
της περιφερειακής πολιτικής εµφανίζεται 
ως ο καταλληλότερος. Σε ποιο άλλο πεδίο 
έχει µεγαλύτερη σηµασία η 
απελευθέρωση από τους γεωγραφικούς 
περιορισµούς που υπόσχονται οι νέες 
τεχνολογίες; Οι αποµακρυσµένοι 
«πλησιάζουν» το κέντρο, όσοι είναι 
αποµονωµένοι έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετάσχουν, το κόστος «µετακίνησης» 
από και προς δυσπρόσιτες περιοχές 
µειώνεται, όσοι δεσµεύονται από την 
έλλειψη τοπικών ευκαιριών έχουν στη 
διάθεσή τους όχι µόνον εθνικούς αλλά και 
παγκόσµιους πόρους, οι µικροί µπορούν 
να ανταγωνιστούν τους µεγάλους. 

Ενδεικτική χρηµατοοικονοµική κατανοµή  
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» ανά 

Περιφέρεια 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % 

1 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 7% 

2 Κεντρ. Μακεδονίας 14% 

3 ∆υτ. Μακεδονίας 5% 

4 Ηπείρου 5% 

5 Θεσσαλίας 7% 

6 Ιονίων Νήσων 2% 

7 ∆υτικής Ελλάδας 7% 

8 Στερεάς Ελλάδας 6% 

9 Αττικής 31% 

10 Πελοποννήσου 6% 

11 Βορείου Αιγαίου 2% 

12 Νοτίου Αιγαίου 3% 

13 Κρήτης 5% 

 Σύνολο 100% 

 

Από την περιφερειακή ανάπτυξη στην 
ισότιµη συµµετοχή. Τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών και οι συναφείς 
υπηρεσίες αναδεικνύονται ήδη σε ρόλο 
ισοδύναµο µε τις συνηθισµένες 
συγκοινωνιακές υποδοµές, όπως οι 
αυτοκινητόδροµοι, το σιδηροδροµικό 
δίκτυο και οι λιµενικές εγκαταστάσεις. Η 
ίδια η φύση της νέας τεχνολογίας, που 
αποδεσµεύει από τοπικούς και 
γεωγραφικούς περιορισµούς, προσφέρει 
την αφορµή για δραστικό µετασχηµατισµό 
του οικονοµικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. 
Στο πλαίσιο αυτό, δεν τίθεται πλέον θέµα 
«περιφερειακής ανάπτυξης» µε την 
καθιερωµένη έννοια του όρου, αλλά 
ισότιµης συµµετοχής όλων στον 
παγκόσµιο χώρο, όπου αναδεικνύονται 
νέες δοµές, υπηρεσίες και φορείς.  

Όπως η χώρα µας στο σύνολό της 
καλείται να αντιµετωπίσει στο πλαίσιο της 
αναδυόµενης Κοινωνίας της Πληροφορίας 
τα προβλήµατα που προκαλούνται από τη 
γεωγραφική της θέση και την απόστασή 
της από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων, 
έτσι καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε κατ� 
αναλογία και τα προβλήµατα που 
υπάρχουν στο εσωτερικό της, όσον αφορά 
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στη σχέση των διαφόρων περιφερειών µε 
το κέντρο. 

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, δεν 
τίθεται πλέον θέµα «περιφερειακής 
ανάπτυξης» µε την καθιερωµένη έννοια 
του όρου, αλλά ισότιµης συµµετοχής όλων 
στον παγκόσµιο χώρο, όπου 
αναδεικνύονται νέες δοµές, υπηρεσίες και 
φορείς. 

Βασικός σκοπός της πολιτικής για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας στις 
περιφέρειες είναι ο περιορισµός της 
αποµόνωσης και η ένταξή τους στον 
παγκόσµιο χώρο µέσω της διαµόρφωσης 
συγκεκριµένου σχεδίου ανά περιφέρεια µε 
άξονες:  

! την αξιοποίηση των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων και των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων,  

! την ενίσχυση των επενδύσεων στους 
τοµείς της υποδοµής, της παραγωγής 
και της χρήσης προϊόντων, εφαρµογών 
και υπηρεσιών για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας,  

! τη βελτίωση της  ποιότητας ζωής,  
! την ενίσχυση της συµµετοχής των 
κατοίκων στα κοινά, καθώς και την 
προώθηση γενικότερων εθνικών 
στόχων 

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια των 
Περιφερειών στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας 
προχώρησε η χρηµατοδότηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων για όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας. Οι βασικές αρχές 
εκπόνησής τους περιλαµβάνουν µεταξύ 
άλλων: 

" Αξιοποίηση της εµπειρίας και των 
βέλτιστων πρακτικών από αντίστοιχα 
εγχειρήµατα του εξωτερικού για την 
αποφυγή ανάλογων προβληµάτων αλλά 

και για κωδικοποίηση του τρόπου και της 
µεθοδολογίας αντιµετώπισης  

" Σχεδιασµό σε βάθος χρόνου και αντίληψη 
συνεργασίας τόσο µε φορείς της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης (∆.∆.) όσο και µε ιδιώτες 

" Σχεδίαση και ανάπτυξη πιλοτικών 
εφαρµογών  

" Ανάδειξη και τεκµηρίωση του τρόπου 
ικανοποίησης των αποδεκτών (πολίτης, 
ΜΜΕ, εργαζόµενοι, κτλ)  

" Ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα και 
προϋπολογισµός 

" Σχεδίαση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων 
λαµβάνοντας υπόψη το θεσµικό πλαίσιο, 
τις υποστηρικτικές δοµές, τους 
µηχανισµούς υλοποίησης, τους 
ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται 

" Τεκµηρίωση και ποσοτικοποίηση των 
στόχων και των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων 

" Ανάλυση επιπτώσεων των παρεµβάσεων 
στην τοπική περιφερειακή κοινωνία και 
δηµιουργία µηχανισµών αξιοποίησης των 
εµπειριών των αποκτούνται µέσα από την 
υλοποίηση των παρεµβάσεων. 
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Οι δυνατότητες της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για την περιφέρεια 

Χάρη στις νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
και εφαρµογές: 

♦ Ο αγροτικός γιατρός θα µπορεί να 
ζητήσει τη γνώµη συναδέλφων του στο 
νοσοκοµείο της πόλης, θα µπορεί να 
πληροφορηθεί το ιστορικό ενός 
ασθενούς, θα µπορεί να έχει πρόσβαση 
σε όλες τις ανά τον κόσµο τράπεζες 
ιατρικών πληροφοριών. 

♦ Ο εργαζόµενος µπορεί να απασχοληθεί 
σε οποιαδήποτε επιχείρηση, σε 
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, χωρίς 
να µετακινηθεί από το σπίτι του. Ένας 
µεταφραστής µπορεί να επιστρέψει από 
την πόλη στο χωριό όπου βρίσκεται το 
πατρικό του σπίτι, χωρίς ουσιαστικά να 
αλλάξει τον τρόπο εργασίας του. 

♦ Ο δάσκαλος θα µπορεί να επιλέξει το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιµοποιεί 
έχοντας στη διάθεσή του τη µεγαλύτερη 
βιβλιοθήκη του κόσµου. 

♦ Η επιχείρηση θα µπορεί να αναζητήσει 
προµηθευτές πρώτων υλών αλλά και 
πελάτες των προϊόντων της σε όλο τον 
κόσµο, εξασφαλίζοντας µία απέραντη 
αγορά και τις κατά το δυνατόν καλύτερες 
τιµές. Θα µπορεί να ανταλλάσσει 
ηλεκτρονικά τιµολόγια και άλλα 
παραστατικά µε τους συνεργάτες της, 
καθώς και να υποβάλει ηλεκτρονικά 
διάφορα έντυπα σε δηµόσιες υπηρεσίες. 

♦ Ο αγρότης θα µπορεί να ανατρέχει σε 
πληροφορίες από τις βάσεις δεδοµένων 
του Υπουργείου Γεωργίας, θα µπορεί να 
επικοινωνεί µε τον γεωπόνο που 
βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νοµού ή 
της επαρχίας, θα µπορεί να έχει έγκαιρα 
πληροφορίες για τις αλλαγές του καιρού 
και τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει 
να κάνει για να προστατεύσει τη σοδειά 
του.  

♦ Η τουριστική επιχείρηση θα µπορεί να 
προβάλει όχι µόνο τις δικές της 
υπηρεσίες, αλλά και τα πλεονεκτήµατα 
της ευρύτερης περιοχής στην οποία 
λειτουργεί, σε όλον τον κόσµο.  

Οι εφαρµογές της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στην περιφέρεια. Στο 
πλαίσιο αυτό, όλοι οι τοµείς δράσης που 
αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια 
έχουν εφαρµογή στο περιφερειακό και 
στο τοπικό επίπεδο. Η 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
δηµοσίων υπηρεσιών και η καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη, η αναβάθµιση 
όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης και 
της επιµόρφωσης, η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, η πληρέστερη παροχή 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, η 
τόνωση όλων σχεδόν των κλάδων 
οικονοµικής δραστηριότητας, η ανάδειξη 
νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών και η 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 
η προβολή και η διάδοση του τεράστιου 
πολιτιστικού πλούτου της χώρας µας, η 
διαχείριση των φυσικών µας πόρων, και, 
βέβαια, η αύξηση των δυνατοτήτων 
ενηµέρωσης και συµµετοχής στα κοινά 
είναι θέµατα που αντιµετωπίζονται όχι 
µόνον στο εθνικό, αλλά και στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

9.2. Θεσµικό και αναπτυξιακό 
πλαίσιο για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών 

Η ανάπτυξη της περιφέρειας, 
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η Κοινωνία της πληροφορίας, 
είναι βασικός σκοπός της κυβερνητικής 
πολιτικής. Οι γεωγραφικές, 
δηµογραφικές, διοικητικές και 
οικονοµικές ιδιαιτερότητες της χώρας µας 
εµφανίζονται ανάγλυφα στο 
περιφερειακό επίπεδο και συνιστούν 
πρόκληση ενόψει των δυνατοτήτων της 
νέας τεχνολογίας.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
περιφέρειας. Οι ελληνικές περιφέρειες 
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, όχι 
µόνον από πλευράς οικονοµικής 
ανάπτυξης αλλά και από πλευράς 
χαρακτηριστικών και ενδογενούς 
δυναµικού. ∆ιαφοροποιήσεις εµφανίζονται,  
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επίσης, στο εσωτερικό της ίδιας 
περιφέρειας, καθώς άλλες περιοχές είναι 
πλούσιες και άλλες φτωχότερες, 
διαφορετικά προβλήµατα απασχολούν 
τις νησιωτικές και άλλα τις ορεινές ή τις 
πεδινές περιφέρειες, ορισµένες 
χαρακτηρίζονται από αγροτικό, άλλες από 
βιοµηχανικό ή τουριστικό χαρακτήρα.  

Η Ελλάδα στην Ευρώπη και στα 
Βαλκάνια. Η συµµετοχή της χώρας µας 
στις διαδικασίες που σχετίζονται µε την 
ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά και η 
γεωγραφική και ιστορική της θέση κοντά 
στις άλλες χώρες των Βαλκανίων και της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι δύο 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν το ρόλο της στις εξελίξεις. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά συντελούν ώστε 
η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε κέντρο 
ανάπτυξης της ευρύτερης γεωγραφικά 
περιοχής και του αντίστοιχου 
οικονοµικού χώρου, µε ρόλο 
συντονιστικό για τις σχετικές κοινοτικές 
πρωτοβουλίες.  

Στον πανευρωπαϊκό και εθνικό 
καταµερισµό λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων, οι περιφέρειες 
καλούνται να αναδείξουν τα συγκριτικά 
τους πλεονεκτήµατα, να αποκτήσουν 
εξειδικεύσεις και ταυτότητα, και να 
αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που 
προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη µνεία αρµόζει 
στη σηµασία των Περιφερειών της 
βόρειας Ελλάδας για την επίτευξη του 
συγκεκριµένου ρόλου, αφού οι περιοχές 
αυτές αποτελούν τις πύλες της χώρας 
µας αλλά και της Ε.Ε. προς τις άλλες 
χώρες των Βαλκανίων και του Εύξεινου 
Πόντου. Η προώθηση και υλοποίηση 
φιλόδοξων έργων µεγάλης κλίµακας 
στους τοµείς των επικοινωνιών και των 
εφαρµογών για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας θα πρέπει να 
συνδυάζονται µε ανάλογους άξονες και 
�εξόδους� προς τις άλλες Βαλκανικές και 
τις Παραευξείνιες χώρες, ενώ ανάλογη 

µέριµνα απαιτείται στο σχεδιασµό και την 
υλοποίηση έργων σε περιφέρειες όπως η 
Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου όσον 
αφορά στις άλλες χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου.  

Οι νέες τεχνολογίες θα εντείνουν ή θα 
µειώσουν τις περιφερειακές 
ανισότητες; Στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας διαφαίνονται αυξηµένες  
δυνατότητες άρσης της αποµόνωσης, 
διεθνών ή διασυνοριακών συνεργασιών, 
νέων ευκαιριών απασχόλησης και 
οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς και 
εξασφάλισης ίσων ευκαιριών στις 
επερχόµενες εξελίξεις. Εντούτοις, ο 
τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργήσει η 
άρση της αποµόνωσης εξαρτάται από 
τον δυναµισµό του τοπικού παραγωγικού 
ιστού και από την ικανότητα των 
επιχειρήσεων µιας περιφέρειας να 
διευρύνουν τις αγορές τους και να 
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά σε µία 
ευρύτερη, εθνική ή υπερεθνική, αγορά.  

Στις περιφέρειες εκείνες που εµφανίζουν 
µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση, που 
δεν διαθέτουν ελάχιστο όριο �κρίσιµης 
µάζας� τοπικού επιχειρηµατικού 
δυναµικού και υποδοµών και οι οποίες 
υστερούν σηµαντικά από πλευράς 
διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, 
απαιτούνται παρεµβάσεις που θα 
επιταχύνουν τους ρυθµούς εξέλιξης ώστε 
να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι 
περιθωριοποίησης.  

Πολιτικό πλαίσιο των παρεµβάσεων. 
Το πολιτικό πλαίσιο των κυβερνητικών 
παρεµβάσεων καθορίζεται από τη 
συνεχή ενίσχυση των αρµοδιοτήτων των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών, 
σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ισχυρών 
δήµων. Για το σκοπό αυτό, 
προωθήθηκαν και εφαρµόζονται ήδη 
τόσο ο Νόµος για την Περιφέρεια 
(2503/97), όσο και το Πρόγραµµα 
«Ιωάννης Καποδίστριας» (Ν. 2539/97) 
για την ανασυγκρότηση της 
πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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Με τις µεταρρυθµίσεις αυτές η 
περιφερειακή διοικητική µονάδα 
αναλαµβάνει το βάρος των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων, λειτουργώντας σαν 
συνδετικός κρίκος ανάµεσα στις τοπικές 
ανάγκες και στις µεγάλες εθνικές 
προτεραιότητες. Οι νέοι δήµοι 
κατοχυρώνονται ως ισχυρά πολιτικά 
όργανα και ενιαίο κέντρο διοίκησης, µε 
µέγεθος και οικονοµικά µέσα κατάλληλα 
για αποτελεσµατική άσκηση των 
αρµοδιοτήτων που αφορούν στις τοπικές 
υποθέσεις, τη βελτίωση της οργάνωσης 
και των υπηρεσιών τους και την 
ολοκληρωµένη προσέγγιση του τοπικού 
αναπτυξιακού σχεδιασµού, µε αµεσότερη 
δηµοκρατική συµµετοχή.   

Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας 
παρέχουν σε άτοµα και επιχειρήσεις 
µεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή του 
τόπου εγκατάστασής τους, µε 
αποτέλεσµα την άρση της αποµόνωσης 
και ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα για 
αποµακρυσµένες και δυσκολότερα 
προσπελάσιµες περιοχές (ορεινές, 
νησιωτικές) που έως τώρα δεν είχαν 
ευνοηθεί από τα δίκτυα υποδοµών. 

Αναπτυξιακές και επενδυτικές 
παρεµβάσεις. Το αναπτυξιακό και  
επενδυτικό σκέλος των παρεµβάσεων 
στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο 
εκφράζεται τόσο µέσα από το 3ο 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ν. 2680/00) 
όσο και από τον ανανεωµένο 
αναπτυξιακό νόµο (2601/98) για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις στις διάφορες 
περιοχές της χώρας. Οι θεσµικές, 
πολιτικές και αναπτυξιακές αυτές 
παρεµβάσεις δηµιουργούν νέο 
περιβάλλον για την ανάπτυξη των 
ελληνικών περιφερειών. Στο περιβάλλον 
αυτό που ευνοεί την αποκέντρωση της 
εξουσίας και την προώθηση τοπικών 
πρωτοβουλιών, η σηµασία των 
εφαρµογών προς την Κοινωνία της 
Πληροφορίας πολλαπλασιάζεται, µε την 
εξασφάλιση τριών προϋποθέσεων:  

! Απαραίτητη τεχνολογική προϋπόθεση 
είναι η ύπαρξη σύγχρονης 
τηλεπικοινωνιακής αλλά και 
ραδιοτηλεοπτικής υποδοµής η οποία 
να καλύπτει το σύνολο σχεδόν της 
χώρας µε ελάχιστο σύνολο 
υπηρεσιών σε προσιτές τιµές.  

! Απαραίτητη κοινωνική και δηµοκρατική 
προϋπόθεση είναι η σε βάθος 
ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού 
για την αναγκαιότητα του 
εκσυγχρονισµού και, ταυτόχρονα, για 
την ενίσχυση της δυνατότητας 
απορρόφησης των νέων τεχνολογιών 
σε συγκεκριµένους τοµείς,  

! Τέλος, απαιτούµενη οργανωτική και 
λειτουργική προϋπόθεση είναι η 
εξασφάλιση επιτόπιας παρουσίας 
ενηµερωµένων �χειριστών� (γιατρών, 
δασκάλων) όπου αναπτύσσονται 
εφαρµογές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (βλ. Κεφάλαια 3 και 6). 

9.3. Άξονες δράσεων και αρχές 
εφαρµογής 

Με βάση τα παραπάνω, τα βασικά σηµεία 
του πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην 
περιφέρεια είναι τρία: 

! Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου και 
σχεδίου δράσεων για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας σε κάθε περιφέρεια, µε 
προσήλωση στις τοπικές ιδιαιτερότητες, 
τη διάρθρωση των τοπικών συστηµάτων 
παραγωγής, τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα και τις ανάγκες κάθε 
περιφέρειας αλλά και συγκεκριµένων 
περιοχών µέσα σε µία περιφέρεια, 

! Εκπόνηση και εφαρµογή προγράµµατος 
ενηµέρωσης και κινητοποίησης, ώστε 
να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν 
ευρύτερη συµµετοχή όλων των 
τοπικών κοινωνικών εταίρων στην 
κατάρτιση και υλοποίηση των σχεδίων, 
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Συγκρότηση µηχανισµού παρακολούθησης 
και συντονισµού των προγραµµάτων για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των 
Περιφερειών και των δύο βαθµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και της 
αναγκαίας συστράτευσης ιδιωτικού, 
κοινωνικού και δηµόσιου τοµέα κάθε 
περιφέρειας στην υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής. Ο µηχανισµός αυτός θα 
αποτελεί µέρος του ευρύτερου 
συστήµατος παρακολούθησης των 
δράσεων για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (βλ. Κεφάλαιο 12). 

Στόχος: η διαµόρφωση ρεαλιστικής 
στρατηγικής. Στόχος των σχεδίων αυτών 
είναι η διαµόρφωση ρεαλιστικής 
στρατηγικής και η εξειδίκευσή της σε 
συγκεκριµένες εφαρµογές, διασφαλίζοντας 
την ευρεία συµµετοχή του τοπικού 
δυναµικού. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη και να αντιµετωπίζεται 
όχι µόνον η θέση της συγκεκριµένης 
περιφέρειας σε σχέση µε τις υπόλοιπες, 
αλλά και η τυχόν εσωτερική (οικονοµική, 
γεωγραφική και κοινωνική) ανοµοιογένεια 
διαφορετικών περιοχών της περιφέρειας 
(όπως, για παράδειγµα, στα νησιά του 
Αιγαίου, όπου υπάρχει κάποια 
διαφοροποίηση από νησί σε νησί ή της 
Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά µε την 
Ευρυτανία, την Εύβοια και τις 
�εσωτερικές� ζώνες της Φωκίδας). 

Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. 
Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 
(κοινωνικής, οικονοµικής, τεχνολογικής, 
κ.λπ.), των αναγκών και των απαιτήσεων, 
σε συνδυασµό µε την πλήρη καταγραφή 
συναφών δράσεων και έργων που 
εκτελούνται σε κάθε περιφέρεια, 
αποτελούν το θεµέλιο για να διατυπωθεί 
η στρατηγική προοπτική και ρεαλιστικά 
σενάρια ένταξης νέων υπηρεσιών και 
εφαρµογών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στην οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας.  

∆ράσεις του Υπουργείου Αιγαίου  
Η περιοχή του Αιγαίου είναι κατ� εξοχήν χώρος 
στον οποίο µπορούν να δροµολογηθούν  
δικτυακές και τηλεµατικές εφαρµογές προς όφελος 
της τοπικής οικονοµίας, της διοίκησης και της 
ποιότητας ζωής. Με αυτόν το στόχο, το Υπουργείο 
Αιγαίου έχει δροµολογήσει σειρά δράσεων, όπως: 

• Η ανάπτυξη ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος δικτυακής σύνδεσης δηµόσιων 
υπηρεσιών των νησιών του Αιγαίου, για την 
ασφαλή, ευέλικτη και ταχεία ηλεκτρονική 
διακίνηση πληροφοριών 

• Η δηµιουργία τράπεζας πληροφοριών και 
δικτύου για το Αιγαίο, για τη συλλογή, 
οργάνωση, επεξεργασία και πρόσβαση σε 
πληροφορίες γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος 
που αφορούν το γεωγραφικό χώρο του 
Αιγαίου 

• Η βελτίωση της λήψης ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων  στο Αιγαίο, ώστε να 
εξασφαλίζεται 100% γεωγραφική κάλυψη µε 
άριστη ποιότητα εικόνας 

• Η ενσωµάτωση της τηλεµατικής στην ιατρική, 
εκπαίδευση και εργασία,  µε την  επιλογή 
αρχικά πιλοτικών εφαρµογών. 

Εξειδίκευση σε περιορισµένες 
εφαρµογές. Τα σχέδια των Περιφερειών 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας θα 
πρέπει να εξειδικευτούν για συγκεκριµένο  
αριθµό επιλεγµένων εφαρµογών µε την 
εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας που θα 
αποτελέσουν τη βάση του σχεδίου 
εφαρµογής. Κάθε µία από τις µελέτες 
αυτές θα πρέπει να αντιµετωπίζει 
διεξοδικά θέµατα όπως το ευρύτερο 
περιβάλλον της υπό διερεύνηση 
εφαρµογής, τα χαρακτηριστικά των 
χρηστών, τις πιθανές τους ανάγκες, το 
µέγεθος της απαιτούµενης προσπάθειας 
για την κάλυψη των αναγκών, κλπ.  

Τα Περιφερειακά Σχέδια για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας θα πρέπει να 
παρουσιάζουν συγκεκριµένη πολιτική για 
την ανάπτυξη της προσφοράς και της 
παραγωγής νέων τεχνολογιών, της 
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής και της 
ζήτησης για νέες υπηρεσίες.  
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Επικοινωνία και πληροφόρηση.  Σε 
καθεστώς ελλειµµατικής γνώσης και 
ενηµέρωσης δυσχεραίνεται η διείσδυση 
και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας, προκαλούνται αντιστάσεις 
που στηρίζονται στην προκατάληψη και 
την άγνοια, περιορίζεται η δυνατότητα 
συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και 
στις επιλογές που εν τέλει θα καθορίσουν 
το πρόσωπο της νέας κοινωνίας. Χωρίς 
να παραγνωρίζεται η σηµασία άλλων 
ζητηµάτων, η πορεία προς την Κοινωνία 
της Πληροφορίας δεν µπορεί να 
αντιµετωπίζεται πλέον σαν κάτι 
απόµακρο ή σαν πολυτέλεια. Οι 
δυσκολίες και τα προβλήµατα άγνοιας ή 
προκατάληψης εµφανίζονται, συνήθως, 
εντονότερα στο τοπικό και το 
περιφερειακό επίπεδο όπου, όµως, 
µπορούν και πρέπει να αντιµετωπιστούν 
στο πλαίσιο συγκεκριµένων και 
εστιασµένων δράσεων. 

Για το σκοπό αυτό και παράλληλα µε την 
εκπόνηση του σχεδίου, σε κάθε 
Περιφέρεια θα σχεδιάζονται και θα 
διεξάγονται ενέργειες πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης / ενηµέρωσης των τοπικών 
κοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η 
συστράτευση ιδιωτικού, κοινωνικού και 
δηµόσιου τοµέα της περιφέρειας στην 
υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Στο 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθηθούν, 
µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις: 

! Ενηµερωτικές εκδόσεις, γενικού, 
εκλαϊκευµένου και εξειδικευµένου 
περιεχοµένου (για διαφορετικούς 
τοµείς δραστηριότητας ή κατηγορίες 
πληθυσµού), 

! ∆ιεξαγωγή ηµερίδων και συνεδρίων 
(για γενικότερου, εξειδικευµένου και 
τοπικού ενδιαφέροντος θέµατα), 

! Συγκρότηση forum συζήτησης των 
σχετικών θεµάτων, σε τοπικό και 
ευρύτερο επίπεδο, 

! Ορισµός τοπικών �ανταποκριτών� για 
διευκόλυνση της διάχυσης στο 
πλαίσιο της δοµής εφαρµογής, 

! Ενηµέρωση φορέων και ενθάρρυνση 
της συµµετοχής τους σε διεθνείς 
συναντήσεις, fora, επιτροπές, κ.λ.π. 

∆οµή συντονισµού και εφαρµογής. Η 
ευρύτητα και η ποικιλία των θεµάτων 
Κοινωνίας της Πληροφορίας, η ανάγκη 
εκπόνησης και εφαρµογής συγκεκριµένων 
προγραµµάτων σε συνδυασµό µε την 
απαίτηση ενεργοποίησης όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερου τµήµατος των τοπικών 
κοινωνιών, επιβάλλουν τη συγκρότηση 
ενός µηχανισµού παρακολούθησης και 
συντονισµού που θα καλύπτει τις 
περιφερειακές και τοπικές ανάγκες.  

Η δοµή αυτή όχι µόνον εντάσσεται στο 
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των 
αρµοδιοτήτων των περιφερειακών, 
νοµαρχιακών και τοπικών αρχών, αλλά 
αποσκοπεί και στη διασφάλιση της κατά 
το δυνατόν ευρύτερης συµµετοχής και 
κινητοποίησης του τοπικού πληθυσµού, 
καθώς και στην ανάδειξη των τοπικών 
χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτό 
προβλέπονται: 

! Ένταξη στις δραστηριότητες και  
υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας και 
Νοµαρχίας υπευθύνου ή γραφείου για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας και 
δηµιουργία �δικτύου� τοπικών 
αντιπροσώπων, που θα ενταχθεί 
στον αντίστοιχο εθνικό µηχανισµό 
(βλ. Κεφάλαιο 12). 

! Ολοκλήρωση και λειτουργία του 
πληροφοριακού συστήµατος του 
ΥΠΕΘΟ για την παρακολούθηση των 
έργων που εκτελούνται σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. 

! Κινητοποίηση τοπικών αναπτυξιακών 
φορέων (π.χ. δηµοτικές επιχειρήσεις, 
επιµελητήρια, σύνδεσµοι, µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί), εταιριών 
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(τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, 
εκπαίδευσης, κ.λ.π.) και περιφερειακών 
ακαδηµαϊκών, τεχνολογικών και 
ερευνητικών ιδρυµάτων. 

! Συνεργασίες των παραπάνω σε 
όλους τους δυνατούς συνδυασµούς, 
αλλά επιλογή και ορισµός ενός 
(δηµοτική ή αναπτυξιακή επιχείρηση, 
δηµόσιος οργανισµός τοπικός 
επαγγελµατικός σύνδεσµος, 
διεπιµελητηριακή εταιρία) σε συντονιστικό 
ρόλο (local champion) ανά περιφέρεια. Η 
επιλογή αυτή θα γίνει σε 
ανταγωνιστικό πλαίσιο µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια, όπως η 
τεχνική ικανότητα και αποδοχή στο 
τοπικό επίπεδο, η επίσηµη ιδιότητα, 
και η υποδοµή για την υλοποίηση. 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονοµίας (MIS ΥΠΕΘΟ) αφορά σε 
όλα τα έργα του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (ΚΠΣ) και των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών που χρηµατοδοτούνται από 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από το Ταµείο Συνοχής, από το 
(εθνικό) Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε), καθώς και τις ιδιωτικές επενδύσεις 
που επιχορηγούνται από το ΥΠΕΘΟ βάσει 
του νόµου περί επενδυτικών κινήτρων.  
Περιλαµβάνει εφαρµογές για τις διοικητικές 
διαδικασίες ένταξης και χρηµατοδότησης, τη 
χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση, την 
παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου 
και των δεικτών επιπτώσεων, και την 
παρακολούθηση των διοικητικών 
διαδικασιών υλοποίησης.  

Το ΟΠΣ φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα βασικά 
βοηθητικά εργαλεία για τα Επιχειρησιακά 
προγράµµατα, από το σηµείο της κατάρτισης 
µέχρι την ολοκλήρωση των 
χρηµατοδοτήσεων, πληροφοριών µε ενιαίο 
τρόπο και για έργα που δεν ανήκουν στο Επ. 
Πρόγραµµα αλλά έχουν συνέργια µε έργα 
του Προγράµµατος . 

Οι βασικότερες λειτουργίες του νέου 
πληροφοριακού συστήµατος είναι οι εξής: 

" Σχεδιασµός και κατάρτιση ΚΠΣ-ΚΠ και 
Επ. Προγραµµάτων. 

" Ένταξη έργων (∆ηµιουργία καταλόγου 
προτεινοµένων προς ένταξη έργων, 
Τεχνικά ∆ελτία Έργων - Τ∆Ε, 
τροποποιήσεις Τ∆Ε, υποβολή προς και 
έγκριση από Επ. Παρακολούθησης, 
συµβάσεις) 

" Παρακολούθηση έργων και υποέργων 
(∆ιοικητικές ∆ιαδικασίες Εξέλιξης, 
Οικονοµικό & Φυσικό αντικείµενο, 
Χωροθέτηση), µε µηνιαία και τριµηνιαία 
δελτία και τήρηση ιστορικού αρχείου. 

" Χρηµατορροές (εισροές από ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία, χρηµατοδότηση φορέων, 
αυτόµατες συναλλαγές µε Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και Τράπεζα της Ελλάδος, 
αυτόµατη δηµιουργία Χρηµατοδοτικών 
Πινάκων). 

" Υποστήριξη - παρακολούθηση ελέγχων. 

" Υποστήριξη - παρακολούθηση 
αξιολόγησης Προγραµµάτων. 

" Υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης 

Μεθοδολογικοί άξονες. Η εφαρµογή 
των Σχεδίων ∆ράσης σε κάθε Περιφέρεια 
θα ακολουθήσει συγκεκριµένους άξονες, 
υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του 
κεντρικού µηχανισµού παρακολούθησης 
και εφαρµογής της πολιτικής προς την 
Κοινωνία της Πληροφορίας (βλ. 
Κεφάλαιο 12), σηµαντικότεροι των 
οποίων είναι:  

! Εναρµόνιση τοπικών δράσεων σε 
νοµαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, ώστε να αποφευχθούν 
επικαλύψεις και σπατάλη πόρων, µε 
επιλογή των έργων που θα 
εφαρµοστούν σε διαπεριφερειακό 
επίπεδο και προσδιορισµό των 
δράσεων που θα εφαρµοστούν σε 
τοπικό επίπεδο, κατά τρόπον ώστε 
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δράση που αφορά στον ίδιο θεµατικό 
τοµέα να υλοποιηθεί σε περιορισµένο 
αριθµό διαφορετικών περιφερειών, 

! �Ανταγωνιστική� διαδικασία για την 
επιλογή των φορέων υλοποίησης 
συγκεκριµένων δράσεων στο τοπικό 
επίπεδο αλλά και για την ανάδειξη 
των βέλτιστων πρακτικών που θα 
εφαρµοστούν από όλους στο εθνικό ή 
διαπεριφερειακό επίπεδο, 

! Εστίαση σε θεµατικούς τοµείς υψηλού 
ενδιαφέροντος και χρησιµότητας για 
την τοπική κοινωνία µε (κατά 
προτεραιότητα) χρήση και 
εκµετάλλευση υπάρχουσας και 
δοκιµασµένης τεχνολογίας,  

! Αξιοποίηση υλοποιηµένων και 
υλοποιούµενων συναφών έργων σε 
διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
και πρωτοβουλίες, 

! Προώθηση, κατά προτίµηση αλλά όχι 
αποκλειστικότητα, εφαρµογών τηλε-
εργασίας σε αστικές περιοχές και 
εφαρµογών τηλε-εκπαίδευσης, 
τηλεϊατρικής και τηλε-πληροφόρησης 
σε δυσπρόσιτες και µη αστικές 
περιοχές. 

9.4. Ενδεικτικές περιπτώσεις 
δράσεων στις περιφέρειες 

Με βάση την εµπειρία από τις δράσεις 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας  που 
εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται στο 
τρέχον Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  
καθώς και τις καταρχήν προτάσεις των 
ίδιων των Περιφερειών στη διαδικασία   
κατάρτισης  του  Συνοπτικού  Πλαισίου 
Ανάπτυξης για το Γ� Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης, επισηµαίνονται ενδεικτικά έργα 
που µπορούν να υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο εφαρµογής της πολιτικής. 

∆ράσεις εθνικής ή διαπεριφερειακής 
εµβέλειας. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα είναι: 

! Συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη 
των έργων πληροφορικής και  
δικτύωσης στις περιφέρειες,  
νοµαρχίες και δήµους, 

! �Τηλεπικοινωνιακή Εγνατία� 
(περιφέρειες Ηπείρου, ∆υτικής, 
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης), 

! Οργάνωση δικτύου αστικών κέντρων 
(περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, 
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και 
Κεντρικής Μακεδονίας), 

! Συγκρότηση κέντρων τηλε-
εξυπηρέτησης του πολίτη (στο 
πρότυπο του 1502, αφορά στις 
περισσότερες περιφέρειες), 

! ∆ηµιουργία τοπικών κέντρων για την  
πληροφόρηση καθώς και µηχανισµών  
τεχνικής, διοικητικής και χρηµατοδοτικής  
υποστήριξης προγραµµάτων και 
επενδύσεων για να καλυφθεί η έλλειψη 
κατάλληλου τοπικού φορέα 
καθοδήγησης και πληροφόρησης των 
ενδιαφεροµένων επενδυτών (αφορά 
στις περισσότερες περιφέρειες), 

! ∆ηµιουργία δικτύου για βιοκαλλιεργητές 
σε συνεργασία µε τοπικές ενώσεις, την 
αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου 
Γεωργίας, καθώς και αντίστοιχους 
οργανισµούς πιστοποίησης (περιφέρειες 
Θεσσαλίας, Πελοποννήσου), 

! Ενίσχυση συγκεκριµένων κατηγοριών 
τοπικών επαγγελµατιών και 
επιχειρήσεων για την απόκτηση 
συστηµάτων, την εκπαίδευση του 
προσωπικού και τη σύνδεσή τους σε 
µεγάλα συστήµατα του ∆ηµοσίου 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των 
πρώτων και τις δυνατότητες των 
δεύτερων (π.χ. φοροτεχνικά/ 
λογιστικά γραφεία µε το TAXIS, 
µεταφορείς ή / και εκτελωνιστές µε το 
Ο.Π.Σ. Τελωνείων,  Γραφεία Μελετών 
µε το MIS του ΥΠΕΘΟ, κ.ο.κ.) - 
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αφορά στις περισσότερες 
Περιφέρειες. 

∆ράσεις και έργα σε συγκεκριµένες 
Περιφέρειες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

! Ανάδειξη της Κρήτης σε (ψηφιακό) 
�Κέντρο Εφαρµογών για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας στην περιοχή της 
Ν.Α. Μεσογείου�, 

! Η δηµιουργία κέντρου για την 
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στα 
Βαλκάνια και η ανάπτυξη 
ηλεκτρονικού διαµετακοµιστικού 
εµπορικού κέντρου (Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας), στο 
γενικότερο πλαίσιο της ανάδειξης της 
Θεσσαλονίκης σε �Μητροπολιτικό 
Κέντρο των Βαλκανίων�,  

! Προβολή αρχαιολογικού πλούτου και 
έργου (περιφέρειες Πελοποννήσου, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Ν. Αιγαίου), 

! Προβολή περιβαλλοντικού και 
οικολογικού πλούτου (περιφέρειες 
Θεσσαλίας, ∆υτικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 

! Ειδική µεταχείριση αποµακρυσµένων 
νησιών σε θέµατα βιβλιοθηκών, 
πληροφορικής και ξένων γλωσσών 
στα σχολεία (περιφέρειες Ιονίων 
Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου), 

! Τουριστική προβολή, αξιοποίηση και 
προβολή του φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου, κέντρα πληροφόρησης 

επισκεπτών / τουριστών, ενίσχυση 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής / τηλεµατικής που θα 
εξυπηρετούν τουριστικές επιχειρήσεις 
(περιφέρειες Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης), 

! Εφαρµογές τηλεµατικής (π.χ. συστήµατα 
τηλε-επισκόπησης) για τον έλεγχο και 
την αντιµετώπιση της ρύπανσης 
(περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Αττικής 
και ∆υτικής Μακεδονίας), 

! Εφαρµογές τηλεϊατρικής (Περιφέρειες 
Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου), 

! ∆ηµιουργία δικτύων συνεργασίας 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (περιφέρειες 
∆υτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 

! Ενίσχυση του ενδογενούς δυναµικού 
για την παραγωγή καινοτοµικών 
προϊόντων και εφαρµογών για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας (περιφέρειες 
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, 
∆υτικής Ελλάδας), 

! Ηλεκτρονική διασύνδεση και σύστηµα 
τηλεδιάσκεψης για διοικητικές 
δραστηριότητες (περιφέρειας, 
νοµαρχιών, δήµων), καθώς και 
επικοινωνίας των πολιτών µε τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες (Περιφέρειες 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Κεντρικής 
Μακεδονίας). 
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10 Τηλεπικοινωνιακές υποδοµές και δίκτυα

10.1. Τηλεπικοινωνιακές υποδοµές 
και δίκτυα: οι προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας 

Η εθνική υποδοµή επικοινωνιών. Η 
εθνική υποδοµή επικοινωνιών αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. Περιλαµβάνει ενσύρµατες, 
ασύρµατες, επίγειες, δορυφορικές 
τηλεπικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών, 
συστήµατα µετάδοσης και µεταγωγής, 
ψηφιακή τηλεόραση, µεγάλο φάσµα 
τερµατικού εξοπλισµού όπως και 
υπηρεσίες και εφαρµογές λογισµικού, 
βάσεις δεδοµένων, ηλεκτρονικά αρχεία 
και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η υποδοµή 
αυτή κάνει δυνατή τη γρήγορη, φιλική και 
µε χαµηλό κόστος αποθήκευση, 
ανάκτηση, διακίνηση και επεξεργασία της 
ψηφιοποιηµένης πληροφορίας υπό τη 
µορφή φωνής, δεδοµένων, εικόνας. 

Τα συστατικά µιας εθνικής υποδοµής 
επικοινωνιών πρέπει να στοχεύουν σε 
µια συνολική πλατφόρµα υπηρεσιών που 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 
οικονοµίας και της κοινωνίας. Για τις 
επιχειρήσεις, τα δίκτυα και οι νέες 
τεχνολογίες επικοινωνίας  είναι εργαλεία 
εκσυγχρονισµού και ανταγωνιστικότητας. 
Για τον πολίτη, αποτελούν µέσο για 
µεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες 
κάθε είδους και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. Για την κοινωνία, προσφέρουν 
νέες µεθόδους επικοινωνίας και 
κοινωνικού διαλόγου, διεύρυνσης της 
δηµοκρατίας και µείωσης κοινωνικών και 
γεωγραφικών διακρίσεων.  Για τη χώρα 
µας συνολικά, δίνουν τη δυνατότητα 
προβολής και προώθησης ελληνικών 
θέσεων και συµφερόντων, διαφύλαξης 
της ελληνικής κληρονοµιάς και 
ταυτότητας, και επαφής µε το ευρύτερο 
ελληνικό έθνος και τη διασπορά. 

Πολιτική για τις επικοινωνίες. Η 
ανάπτυξη της βασικής τηλεπικοινωνιακής 
υποδοµής στην Ελλάδα είχε γίνει µέχρι 
πρόσφατα µε δηµόσια και Κοινοτική 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προγραµµάτων του ΟΤΕ.  Η 
εξέλιξη της τεχνολογίας και η 
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών 
σηµαίνει ότι ήδη σήµερα η ανάπτυξη της 
υποδοµής επικοινωνιών (βασική υποδοµή 
τηλεφωνίας, υπηρεσίες προστιθέµενης 
αξίας, κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο) επιτυγχάνεται µε επενδύσεις 
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα µε τη 
βοήθεια ενός ρυθµιστικού πλαισίου το 
οποίο ευνοεί τον ελεύθερο ανταγωνισµό 
και συνεπώς λειτουργεί ως κίνητρο για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών και τη συνεχή 
καλυτέρευση της σχέσης κόστους και 
απόδοσης. 

Στόχος είναι η δηµιουργία συνθηκών για 
ευρεία παροχή ποιοτικά προηγµένων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εύλογο 
κόστος. Για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού, η πολιτεία προωθεί 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τις 
επικοινωνίες µε πολλαπλούς στόχους, οι 
κυριότεροι από τους οποίους είναι: 

! Ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των 
τηλεπικοινωνιών και της εναρµόνισης 
του θεσµικού πλαισίου µε το αντίστοιχο 
Κοινοτικό, και οργάνωση του 
ραδιοεπικοινωνιακού χώρου, 

! Παροχή καθολικής υπηρεσίας και 
προώθηση της ανάπτυξης νέων 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών, 

! Περαιτέρω ανάπτυξη των τηλεπι-
κοινωνιακών υποδοµών µε έµφαση 
στις υποδοµές που επιτρέπουν 
παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης, 
ιδιαίτερα στις αποµακρυσµένες και 
νησιωτικές περιοχές της χώρας, 
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! Ανάπτυξη εθνικών δικτύων και 
διασυνδέσεων µε αντίστοιχα διεθνή. 

Η τηλεπικοινωνιακή υποδοµή στην 
Ελλάδα σήµερα 

Στα πλαίσια λειτουργίας του ζευκτικού 
δικτύου της χώρας (το οποίο είναι 
εξολοκλήρου ψηφιακό από το τέλος του 
1999), τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 
σηµαντικές επενδύσεις στην εγκατάσταση 
καλωδίων οπτικών ινών τα οποία ανάλογα 
µε τον τύπο και την τεχνολογία των στοιχείων 
δικτύου µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
τηλεφωνία, τη µεταφορά δεδοµένων, στις 
υπηρεσίες πολυµέσων κλπ. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΟΤΕ, ο οποίος κατέχει και 
διαχειρίζεται, µέχρι στιγµής, το µεγαλύτερο 
µέρος των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, 
έχουν εγκατασταθεί στο δίκτυο κορµού πάνω 
από 16.000 χλµ. καλωδίου οπτικών ινών, 
(13.100χλµ. χερσαίου και 2.900 χλµ. 
υποβρυχίου). Επίσης έχει ολοκληρώσει την 
εγκατάσταση ενός δηµόσιου δικτύου κορµού 
ΑΤΜ, που αποτελεί τη βάση του ευρυζωνικού 
δικτύου και καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, ενώ 
ολοκληρώνει και την εγκατάσταση ενός 
πανελλαδικού δικτύου IP. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη 
υποδοµών δικτύων κορµού της χώρας 
αναµένεται να εµφανίσει υψηλή κινητικότητα 
τα αµέσως επόµενα χρόνια λόγω της 
κατάργησης του µονοπωλίου του ΟΤΕ στην 
εγκατάσταση και εκµετάλλευση 
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. Ήδη, δέκα 
(10) εταιρίες έχουν αδειοδοτηθεί για τέτοιου 
είδους δραστηριότητα και έχουν 
εγκαταστήσει (ή προτίθενται να 
εγκαταστήσουν άµεσα) σχετικές υποδοµές.  

Σε ότι αφορά στο συνδροµητικό δίκτυο του 
ΟΤΕ, στα τέλη του 2000 το ποσοστό 
ψηφιακοποίησης ήταν 10% περίπου 
(συµπεριλαµβάνοντας διάφορες τεχνολογίες 
ψηφιακής πρόσβασης., όπως ISDN, PCM, 
κλπ). Ο ΟΤΕ σχεδιάζει να αυξήσει το 
ποσοστό αυτό µέσα στο 2002 µε την 
εισαγωγή τεχνολογιών που περιλαµβάνουν: 

- Οπτικά δίκτυα πρόσβασης (FITL) 

- Ασυρµατικά δίκτυα πρόσβασης (RITL) 

- Ψηφιακές συνδροµητικές γραµµές (HDSL, 
ADSL) που επιτρέπουν ψηφιακή µετάδοση 
µεγάλων ταχυτήτων µέσω καλωδίων 
χαλκού.  

Κινητή τηλεφωνία 

 Εντυπωσιακή θεωρείται (σε σχέση µε τα 
Ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα) η εξέλιξη 
στο τοµέα της κινητής τηλεφωνίας. Στο τέλος 
του 2001, εκτιµάται ότι η διείσδυση της 
κινητής τηλεφωνίας στη χώρα µας ξεπέρασε 
το 71% (έναντι 74% του µέσου όρου της ΕΕ) 
µε  τον αριθµό των συνδροµητών κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα να πλησιάζει τα 7,9 
εκατοµµύρια. Επίσης, όλες οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες 
ανάγκες των συνδροµητών που ταξιδεύουν, 
προσφέρουν την υπηρεσία περιαγωγής 
(Roaming) και στις πέντε ηπείρους, 
αυξάνοντας διαρκώς τον αριθµό των 
συνεργαζόµενων χωρών και δικτύων. 

Κινητή Τηλεφωνία 3ης Γενιάς 

Στα µέσα του 2001 χορηγήθηκαν τρεις (3)  
άδειες κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς 
(UMTS). Οι αδειοδοτηµένες εταιρείες 
βρίσκονται στη φάση σχεδιασµού και 
ανάπτυξης των δικτύων, ενώ οι πρώτες 
υπηρεσίες αναµένονται να δοθούν στα τέλη 
του 2003. Η εισαγωγή των συστηµάτων 
κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς στην 
Ελλάδα, γίνεται παράλληλα µε την εισαγωγή 
αντίστοιχων συστηµάτων στις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ. Το γεγονός αυτό φέρνει την 
Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων στο χώρο 
των ασύρµατων επικοινωνιών και οι Έλληνες 
πολίτες θα γίνουν δέκτες των κινητών 
υπηρεσιών 3ης γενιάς ταυτόχρονα µε όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες.   

Ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

Ο ρυθµός περαιτέρω ανάπτυξης της 
υποδοµής, θα εξαρτηθεί από τα επενδυτικά 
προγράµµατα των τηλεπικοινωνιακών 
επιχειρήσεων, τόσο αυτών που ήδη είναι 
στην αγορά όσο και των νέων.   Η 
στρατηγική επιλογή του έλληνα νοµοθέτη 
να «αποκεντρώσει» τη ρυθµιστική και 
κανονιστική λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιών, οδήγησε, στη µε 
γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξη και θέση σε 
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εφαρµογή ενός δευτερογενούς 
κανονιστικού πλαισίου, που προσφέρει ένα 
καθαρό πλαίσιο λειτουργίας των 
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και το 
οποίο είναι δυνατό να αλλάζει ανάλογα µε 
τις συνθήκες και τη λειτουργία της αγοράς 
µε σκοπό τη παροχή καλύτερων 
υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή. Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνεται και η 
προσέλκυση νέων επενδύσεων από το 
εξωτερικό στην Ελλάδα. 

Η διαδικασία της ποιοτικής και ποσοτικής 
εκτίµησης των αναγκών υποδοµής 
προϋποθέτει τη γνώση  πληροφοριών και 
δράσεων που καλύπτουν τον δηµόσιο και 
τον ιδιωτικό τοµέα και συνεπώς απαιτεί 
συνεργασία ανάµεσα σε δηµόσιες 
υπηρεσίες, οργανισµούς, επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τοµέα, επαγγελµατικούς και 
τοπικούς φορείς. Πολιτική της κυβέρνησης 
είναι να εξασφαλισθεί η 
συµπληρωµατικότητα δράσεων, µε βέλτιστη 
χρήση των πόρων, σε πλαίσιο υγιούς 
ανταγωνισµού.  

Στην ανάπτυξη της υποδοµής σηµαντικό 
ρόλο θα παίξει και το κράτος (δηµόσια 
διοίκηση, δηµόσιες υπηρεσίες, τοπική 
αυτοδιοίκηση) ως µεγάλος χρήστης και 
πάροχος πληροφοριακών υπηρεσιών. 
Επιλέγοντας σύγχρονους τρόπους 
επικοινωνίας και συναλλαγής µε τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις η πολιτεία 
δείχνει την αναγκαιότητα νέων 
προσεγγίσεων και διαδίδει νέες  
επικοινωνιακές πρακτικές, όπως το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η ηλεκτρονική 
πληρωµή, το ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας 
στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών 
κόµβων. Η ανάπτυξη ασφαλούς, 
αξιόπιστης, ευέλικτης και ικανούς 
χωρητικότητας τηλεπικοινωνιακής 
υποδοµής, θα επιτρέψει τη διέλευση 
διεθνών λεωφόρων διακίνησης της 
πληροφορίας µέσα από το εθνικό δίκτυο 
και θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα µας 
να παίζει το ρόλο της ως το µόνο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ν.Α. 

Ευρώπη.  Η κάλυψη γειτονικών περιοχών 
από ελληνικούς δορυφορικούς 
αναµεταδότες µπορεί να οδηγήσει σε 
στενότερη συνεργασία µε τα κράτη των 
Βαλκανίων.  Η υποστήριξη από την 
πολιτεία των πρωτοβουλιών συνεργασίας 
στην περιοχή για θέµατα τηλεπικοινωνιών 
και πληροφορικής ενθαρρύνει τις νέες 
πρωτοβουλίες και τις πολλαπλασιάζει, 
δρώντας καταλυτικά στη θεµελίωση της 
ειρήνης και της συνεργασίας. 

Οι τάσεις στην ανάπτυξη της υποδοµής 

♦ Πλήρης και καθολική επικράτηση των 
ψηφιακών τεχνολογιών.   

♦ ∆ηµιουργία συστηµάτων υψηλής 
νοηµοσύνης µε κατάλληλο λογισµικό.  

♦ ∆εσπόζουσα θέση των ευρωπαϊκών 
προτύπων στην παγκόσµια αγορά των 
κινητών επικοινωνιών.  

♦ Σηµαντική ανάπτυξη τερµατικών 
δορυφορικών συστηµάτων  (κινητές 
δορυφορικές επικοινωνίες και δορυφορική 
τηλεόραση).  

♦ ∆υναµική είσοδος του Internet (διαδίκτυο) 
ως κυρίαρχου τρόπου µετάδοσης 
πληροφοριών και ως κοινού 
υποστρώµατος επικοινωνίας στην 
κοινωνία µας.  

♦ Αναγνώριση των κρυπτογραφικών 
συστηµάτων, µηχανισµών και ψηφιακών 
υπογραφών ως ουσιαστικών εργαλείων 
για την ασφάλεια της πληροφοριακής και 
επικοινωνιακής υποδοµής (και του 
Internet). Καθιέρωση της ηλεκτρονικής 
υπογραφής µε σκοπό την διευκόλυνση 
των συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου, σε 
εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ και του 
Π.∆. 150.2001 

♦ Αυξηµένες απαιτήσεις για ευρυζωνικές 
εφαρµογές και ανάπτυξη δικτύων.  

♦ Σηµαντικές εξελίξεις στο χώρο της 
τηλεόρασης και στις τεχνολογίες 
διαχείρισης και διανοµής περιεχοµένου. 

♦ Σηµαντικές αλλαγές και εξελίξεις στον 
τοµέα της αγοράς υπηρεσιών µε νέους 
ρόλους για τους παροχείς υπηρεσιών.  
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♦ ∆ηµιουργία πακέτων που συνδυάζουν 
ψυχαγωγία, κινητή και σταθερή τηλεφωνία 
από διαφορετικούς προµηθευτές. 

10.2. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας 

Περιβάλλον τεχνολογικής σύγκλισης. 
Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο 
µέλλον θα είναι διαφορετικές από αυτές 
που ξέρουµε σήµερα. Η ψηφιακή 
τεχνολογία επιτρέπει σήµερα την παροχή 
από το ίδιο δίκτυο συµβατικών και νέων 
υπηρεσιών υψηλότερης χωρητικότητας 
καθώς και τη χρήση τερµατικών που 
συνδυάζουν χρήσεις τηλεφώνου, 
τηλεόρασης και προσωπικού υπολογιστή.  

Ο συνδυασµός της απελευθέρωσης της 
αγοράς µε τη σύγκλιση των τεχνολογιών, 
θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
επιλέγουν τόσο το ολοκληρωµένο πακέτο 
που επιθυµούν όσο και τον πάροχο 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την 
τεχνολογία που θα αξιοποιούν και αντίθετα 
µε τη σηµερινή κατάσταση που 
καθορίζεται από συγκεκριµένης 
τεχνολογίας δίκτυα.  

Νέοι επιχειρηµατικοί φορείς. Καθώς το 
εύρος των δυνατοτήτων και των 
εφαρµογών αυξάνει, δεν είναι δυνατόν  
όλο το φάσµα των προσφορών στον 
χρήστη να µπορεί να καλυφθεί από τον 
παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό οργανισµό 
ή από άλλους βασικούς παροχείς 
πληροφορίας. Οι εξελίξεις διεθνώς 
δείχνουν ότι για να αυξηθεί το εύρος των 
δυνατοτήτων και των προσφορών προς 
τον πελάτη, θα εγκαθιδρυθούν 
στρατηγικές συµµαχίες µεταξύ 
διαφορετικών φορέων στη βιοµηχανία 
πληροφοριών. Αυτές οι συµµαχίες και οι 
σχέσεις θα  καθορίσουν και τους νέους 
επιχειρηµατικούς φορείς στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας. 

Νέες υπηρεσίες, νέες ρυθµίσεις. Στο νέο 
απελευθερωµένο περιβάλλον αλλάζει ο 
ρόλος και η λειτουργία των δηµόσιων 
οργανισµών τηλεπικοινωνίας αλλά και των 

ρυθµιστικών αρχών της πολιτείας. ∆ιεθνώς 
πολλοί σηµερινοί τηλεπικοινωνιακοί 
οργανισµοί αρχίζουν να ειδικεύονται σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες υπηρεσιών και 
να παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες και 
εφαρµογές µέσω διακανονισµών µε 
άλλους προµηθευτές όπως οι παροχείς 
πληροφορίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο 
της µεταβαλλόµενης σχέσης µεταξύ 
υπηρεσιών µεταφοράς και υπηρεσιών 
παροχής περιεχοµένου, οι κυβερνήσεις 
επανεξετάζουν το ρυθµιστικό πλαίσιο και 
τις αρχές που διαχειρίζονται θέµατα 
αδειοδότησης, πρόσβασης και χρήσης των 
υποδοµών και των υπηρεσιών. 

Νοµοθετικό Πλαίσιο 

Το 2000 και το 2001 αποτέλεσαν σταθµούς 
για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στη χώρα 
µας καθώς σηµατοδοτήθηκαν από την 
έναρξη της εφαρµογής του νέου θεσµικού και 
κανονιστικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό 
ορίζεται κατά βάση από τον Ν.2867/2000 
(ΦΕΚ Α�273, 19/12/2000) ο οποίος 
αντικατέστησε τον επανειληµµένως 
τροποποιηθέντα Ν.2246/94 ως προς τις 
διατάξεις περί τηλεπικοινωνιών. Το 2000 
ψηφίστηκε και ο Ν.2801/2000 περί της 
ρύθµισης θεµάτων αρµοδιοτήτων του ΥΜΕ 
αλλά και άλλων διατάξεων σχετικά µε την 
αδειοδότηση της κατασκευής κεραιών. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το θεσµικό και 
κανονιστικό πλαίσιο συµπληρώνεται ακόµα 
από τις διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις και 
Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθώς από τις 
αποφάσεις που εκδίδει (πλέον) η  ΕΕΤΤ. 

Ο Ν.2867 αποτελεί ένα νόµο-πλαίσιο, ο 
οποίος χαράσσει τις βασικές κατευθύνσεις 
βάσει των οποίων θα υιοθετηθούν εν 
συνεχεία οι απαραίτητες για την εφαρµογή 
του κανονιστικές πράξεις, προκειµένου να 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες προσαρµογής 
στις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της 
αγοράς. Μέσω του νέου νόµου 
µεταλλάσσεται ριζικά ο ρόλος του κράτους: 
απ΄ το ρόλο του επιχειρηµατία και του 
ιδιοκτήτη επιχειρήσεων, σε ρόλο οργανωτή 
και ρυθµιστή της αγοράς. Κεντρική έννοια 
του νόµου είναι η ελεύθερη άσκηση όλων 
των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων 
δηλαδή αυτών που σχετίζονται µε τα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τις 
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τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τον 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. Με βάση το νέο 
θεσµικό πλαίσιο, οι βασικές αρχές που 
διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών είναι οι εξής:  

" η προστασία του καταναλωτή, 

" η προστασία του ελεύθερου και υγιούς 
ανταγωνισµού, 

" η προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων, 

" η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας,  

" η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών  
υποδοµών και υπηρεσιών 

 

10.3. Βασικές αρχές στην ανάπτυξη 
εθνικής υποδοµής επικοινωνιών 

Ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και 
την πληροφορία. Η πρόσβαση στα 
δίκτυα και την πληροφορία θα πρέπει να 
είναι ελεύθερη για τους χρήστες και για 
όσους επιθυµούν να παρέχουν 
υπηρεσίες. Η προώθηση συγκεκριµένων 
κανονιστικών και τεχνολογικών 
κατευθύνσεων (π.χ. καθιέρωση 
προτύπων), σε εθνικό αλλά και διεθνές 
επίπεδο, έχει καθοριστική σηµασία για 
την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Προώθηση και προστασία του 
ανταγωνισµού. Η ενθάρρυνση και 
προστασία του ανταγωνισµού έχει 
αποφασιστική σηµασία για την ανάπτυξη 
της υποδοµής, ιδιαίτερα στο περιβάλλον 
της σύγκλισης των τεχνολογιών. 
Επιβάλλεται ο καθορισµός ασφαλιστικών 
δικλείδων στον τερµατικό εξοπλισµό, στα 
λειτουργικά συστήµατα λογισµικού και 
στα δίκτυα µετάδοσης. Επειδή η δοµή και 
τα χαρακτηριστικά της αγοράς είναι 
δυναµικά και ευµετάβλητα, τα µέτρα αυτά 
χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και 
προσαρµογή. Ο τοµέας των 
τηλεπικοινωνιών µε την εξαιρετική 
δυναµική του αλλά και το περίπλοκο των 

ρυθµίσεων του, απαιτεί ουσιαστική και 
συνεχή παρακολούθηση.  Για το σκοπό 
αυτό ον.2867/2000 σε εφαρµογή του και 
της νοµοθεσίας της ΕΕ, έδωσε στην 
ΕΕΤΤ τη δυνατότητα όχι µόνο ελέγχου 
και εφαρµογής ν.703/77 περί 
ανταγωνισµού αλλά και εισαγωγής ex 
ante νοµοθετικών µέτρων που 
συµβάλλουν καθοριστικά στην 
εγκαθίδρυση συνθηκών ανταγωνισµού 
και την αποφυγή κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης ή την υιοθέτηση 
περιοριστικών του ανταγωνισµού 
πρακτικών της Κρίνεται αναγκαία η λήψη 
µέτρων. Στα πλαίσια αυτά λαµβάνονται 
µέτρα που προωθούν τον υγιή 
ανταγωνισµό σε θέµατα διασύνδεσης,  
αριθµοδότησης, διαχείρισης του 
φάσµατος, αδειοδότησης και δια-
λειτουργικότητας. 

! ∆ιασύνδεση. Η διασύνδεση είναι 
σηµαντικός παράγοντας σε µια 
ανταγωνιστική αγορά γιατί επιδιώκει 
να εξασφαλίσει επικοινωνία από 
οποιοδήποτε άκρο ενός δικτύου σε 
οποιοδήποτε άλλο άκρο ενός άλλου 
δικτύου και να εγγυηθεί το δικαίωµα 
του κάθε νεοεισερχοµένου να 
διασυνδεθεί µε τα υπάρχοντα δίκτυα. 
Τα δίκτυα πρέπει να διασυνδέονται µε 
καθεστώς διαφάνειας και δίκαιης 
συµµετοχής στους σπάνιους πόρους 
χωρίς διακρίσεις. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η ελεύθερη πρόσβαση 
αρχικά προσδιορίζεται µε την έννοια 
της παροχής ανοικτού δικτύου (open 
network provision) και επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ανοικτή πρόσβαση στα 
δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και 
υπηρεσίες. Η εναρµόνιση αφορά στις 
δι-επαφές του δικτύου (network 
interfaces), τις συνθήκες χρήσης και 
τις αρχές τιµολόγησης µε 
προσανατολισµό στο κόστος, και 
στηρίζεται στις αρχές της 
αντικειµενικότητας και των µη-
διακρίσεων (non-discrimination). ).  
Ήδη έχει εγκριθεί, µετά από τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις, το 
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Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης 
του ΟΤΕ, ενώ µε την ελεγκτική 
παρέµβαση της έχουν λυθεί 
σηµαντικά προβλήµατα εφαρµογής 
του. 

! Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό  Βρόχο. Η αποδέσµευση του 
τοπικού βρόχου δίνει την δυνατότητα 
σε νόµιµα δικαιούχους οργανισµούς 
(τηλεπικοινωνιακούς παρόχους) να 
χρησιµοποιούν το δίκτυο πρόσβασης 
του ΟΤΕ για να παρέχουν 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους 
καταναλωτές. Σχεδόν όλοι οι πρώην 
κρατικοί Ευρωπαϊκοί 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί µεταξύ 
αυτών και ο ΟΤΕ, ανέπτυξαν το 
µεγαλύτερο µέρος του «µεταλλικού» 
δικτύου πρόσβασης, για το οποίο 
απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις,  
προστατευόµενοι από ένα 
µονοπωλιακό καθεστώς. Η 
δυνατότητα παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από 
δικαιούχους οργανισµούς, µέσω των 
δικτύων πρόσβασης των πρώην 
κρατικών Ευρωπαϊκών 
τηλεπικοινωνιακών  οργανισµών 
αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις 
δυνατότητες της «µεταλλικής» 
δικτυακής υποδοµής. Έτσι η 
αποδέσµευση του τοπικού βρόχου 
δίνει την ευκαιρία ταχύτερης 
ανάπτυξης του ανταγωνισµού, 
επιταχύνει την εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών (πχ xDSL) στα δίκτυα 
πρόσβασης, επιτρέποντας την 
παροχή νέων υπηρεσιών (πχ 
γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο), 
µε άµεσο αποτέλεσµα οι καταναλωτές 
να απολαµβάνουν υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας σε προσιτές και 
ανταγωνιστικές τιµές.  Παράλληλα, 
έχει προχωρήσει και η έγκριση των 
προσφορών του ΟΤΕ για την 
Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο  (πλήρη και 
µεριζόµενη) και µε βάση αυτές τις 
προσφορές τέθηκαν οι βάσεις για την 

πλήρη εφαρµογή και υλοποίηση της 
αδεσµοποίητης πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για την 
Αποδέσµευση Τοπικού Βρόχου 

Σε ότι αφορά στην αποδέσµευση του τοπικού 
βρόχου (Local Loop Unbundling - LLU), o 
N.2867/2000 έχει ενσωµατώσει όλες τις 
διατάξεις που ορίζει ο κανονισµός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπ. αριθ. 
2887/2000 σχετικά την αδεσµοποίητη 
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Σύµφωνα µε 
το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, από τις 
31/12/2000 καταργήθηκε το µονοπώλιο του 
ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία, ενώ παρέχεται 
η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες 
τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις στον τοπικό 
βρόχο του οργανισµού, δηλαδή στο δίκτυο 
πρόσβασης που διασυνδέει τον τερµατικό 
εξοπλισµών των χρηστών µε τα αντίστοιχα 
συνδροµητικά κέντρα. Η ΕΕΤΤ, µε τις 
αποφάσεις 217/29/18-5-2001  και 238/95/14-
12-2001 έχει προχωρήσει στην έγκριση των 
προσφορών του ΟΤΕ για την Αδεσµοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο  (πλήρη και 
µεριζόµενη) και µε βάση αυτές τις 
προσφορές τέθηκαν οι βάσεις για την πλήρη 
εφαρµογή και υλοποίηση της αδεσµοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο. 

Αριθµοδότηση (numbering) και 
διευθυνσιοδότηση (addressing). Η 
ανάπτυξη της επικοινωνιακής υποδοµής 
οδήγησε στην εκπόνηση και εφαρµογή 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης 
(ΕΣΑ) και την εφαρµογή ενός πλαισίου 
διαχείρισης των αριθµών. Η εισαγωγή 
του νέου Εθνικού Σχεδίου 
Αριθµοδότησης ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου 
2001 µε την έναρξη της παράλληλης 
λειτουργίας του παλιού σχεδίου 
αριθµοδότησης µε ένα µεταβατικό 
10ψήφιο σχέδιο αριθµοδότησης. Στις 20 
Ιανουαρίου 2002 η περίοδος παράλληλης 
λειτουργίας λήγει και ισχύει αποκλειστικά 
το µεταβατικό 10ψήφιο σχέδιο 
αριθµοδότησης. Η οριστική εισαγωγή του 
νέου ΕΣΑ θα γίνει στις 3 Νοεµβρίου 2002 
για αριθµούς σταθερής τηλεφωνίας και 
στις 19 Ιανουαρίου 2003 για τα κινητά.  
Μέχρι την 1/1/2003 θα ολοκληρωθεί και 
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το θεσµικό πλαίσιο και η εφαρµογή της 
προεπιλογής φορέα και της φορητότητας 
αριθµών. Με την προεπιλογή φορέα 
δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να 
προεπιλέγει τον πάροχο µέσω του 
οποίου θα πραγµατοποιεί συγκεκριµένου 
τύπου κλήσεις χωρίς να είναι απαραίτητη 
η πληκτρολόγηση του αντίστοιχου 
κωδικού επιλογής φορέα. Η φορητότητα 
αριθµών επιτρέπει µεταξύ άλλων στον 
πελάτη να διατηρεί τον αριθµό του όταν 
αλλάζει παροχέα δικτύου ενισχύοντας 
έτσι τον ανταγωνισµό. Η διαδικασία της 
σύγκλισης εισάγει και το παρεµφερές 
θέµα της διευθυνσιοδότησης. Στα 
πλαίσια του ηλεκτρονικού εµπορίου το 
ζήτηµα αυτό σχετίζεται µε την εκχώρηση 
ονοµάτων και τη διαχείρισή τους, και 
οδηγεί σε θέµατα αυθεντικότητας και 
κρυπτογράφησης. Η αριθµοδότηση 
απαιτεί συνεργασία σε Ευρωπαϊκή 
κλίµακα, ενώ η διευθυνσιοδότηση έχει 
παγκόσµια διάσταση λόγω της 
παγκοσµιότητας του Internet. 

! ∆ιαχείριση φάσµατος. Το φάσµα και 
ειδικότερα οι ραδιοσυχνότητες  
αποτελούν σπάνιο εθνικό πόρο κι 
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 
επικοινωνιακή υποδοµή κυρίως στις 
ασύρµατες (επίγειες και δορυφορικές) 
επικοινωνίες.  Σε πολλές χώρες η 
δυνατότητα χρήσης φάσµατος 
παραχωρείται µε τη χρέωση παγίων ή 
περιοδικών τελών που καθορίζονται 
βάσει διαδικασίας πλειοδοσίας. Για 
την εξασφάλιση πανευρωπαϊκής 
λειτουργίας, έχουν καθοριστεί κοινές 
ζώνες συχνοτήτων για όλα τα κράτη 
µέλη για τα συστήµατα κινητής και 
δορυφορικής επικοινωνίας.   

Στη χώρα µας παρατηρείται το 
φαινόµενο παράνοµης χρήσης του 
φάσµατος συχνοτήτων το οποίο 
δηµιουργεί προβλήµατα στα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στους 
χρήστες, και εγκυµονεί κινδύνους για 
την ασφάλεια, ενώ  αφαιρεί από την 
πολιτεία έσοδα από την εκµετάλλευση 
ενός σπάνιου εθνικού πόρου. Η 

πολιτεία δεσµεύεται για την λήψη 
µέτρων για  αποτελεσµατική και ασφαλή 
διαχείριση του φάσµατος µε τη 
υιοθέτηση λεπτοµερειακού χάρτη 
κατανοµής φάσµατος και κανονισµού 
εκχώρησης συχνοτήτων.  

! Αδειοδότηση. Η αδειοδότηση καθορίζει 
τις τεχνικές προϋποθέσεις (ουσιώδεις 
απαιτήσεις) αλλά και τις συνθήκες 
ανταπόκρισης προς το δηµόσιο 
συµφέρον που πρέπει να πληρεί ένας 
οργανισµός που ζητά άδεια παροχής 
υπηρεσιών. Όσο οι υποδοµές 
αναπτύσσονται και το περιβάλλον 
ωριµάζει οι περιορισµοί εισόδου πρέπει 
να απλοποιούνται. Για το σκοπό αυτό 
δραστηριοποιείται η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. η 
οποία έχει προβεί σε εκτενείς 
παρεµβάσεις στον τοµέα αυτών 
ελέγχοντας τη δραστηριότητα των 
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και 
επιβάλλοντας τα ανάλογα πρόστιµα σε 
περίπτωση παραβάσεων 

Αδειοδοτήσεις 
Αναφορικά µε την υπάρχουσα κατάσταση 
των αδειοδοτηµένων φορέων ισχύουν 
συνοπτικά τα εξής: 
" για τις κινητές τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες 2ης γενιάς έχουν δοθεί 3 
άδειες, ενώ µια επιπλέον δόθηκε µαζί µε 
τις άδειες 3ης γενιάς 

" για τις κινητές τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες 3ης γενιάς (σύστηµα UMTS) 
δόθηκαν 3 άδειες µέσω διαδικασίας 
δηµοπρασίας 

" για τις υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης 
πρόσβασης έχουν αδειοδοτηθεί (µέσω 
διαδικασίας δηµοπρασίας τον ∆εκέµβριο 
του 2000) 6 επιχειρήσεις (2 µε άδειες στη 
φασµατική περιοχή των 25GHz και των 
3,5GHz, 3 µε άδειες στη φασµατική 
περιοχή των 25GHz και 1 µε άδεια στη 
φασµατική περιοχή των 3,5GHz) 

" για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση 
ενσύρµατων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 
έχουν δοθεί 9 άδειες. 
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" για τις δορυφορικές υπηρεσίες σταθερού 
δικτύου έχουν αδειοδοτηθεί συνολικά 8 
επιχειρήσεις (άδεια λειτουργίας, 
εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών 
δικτύου ή/και επικοινωνιών, ή/και 
διαστηµικού τµήµατος) 

" για τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
που εµπίπτουν σε καθεστώς γενικής 
άδειας υπάρχουν πάνω από 200 
εταιρείες-οργανισµοί.  

 

 

∆ιαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα των 
υπηρεσιών και η υιοθέτηση προτύπων από 
τους παροχείς, σε εθνικό και σε διεθνές 
επίπεδο, µεγιστοποιεί τις δυνατότητες 
δικτύωσης. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
συναίνεση στον καθορισµό κατάλληλων 
προτύπων και η χώρα µας συµµετέχει στις  
συζητήσεις στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και 
διεθνών πρωτοβουλιών προς την 
κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα πρέπει να 
διασφαλίζονται οι δραστηριότητες του 
ιδιωτικού τοµέα και τα δικαιώµατα των 
proprietary standards για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτοµική ανάπτυξη. 

Βασικές αρχές για την ανάπτυξη της εθνικής 
υποδοµής επικοινωνιών είναι η ελεύθερη 
πρόσβαση στα δίκτυα και την πληροφορία 
και η προώθηση και προστασία του 
ανταγωνισµού. 

10.4. Η απελευθέρωση των 
τηλεπικοινωνιών 

Θετικές επιπτώσεις. Αποτέλεσµα της 
απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών 
διεθνώς είναι καλύτερες τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές για 
επιχειρήσεις και καταναλωτές. 
Παράλληλα, δεδοµένου του µεγάλου 
βάρους του τηλεπικοινωνιακού τοµέα 
στις οικονοµίες, η απελευθέρωση έχει 
λειτουργήσει και σαν µοχλός ανάπτυξης 
σε πολλούς άλλους τοµείς µε αύξηση των 
επενδύσεων, της παραγωγικότητας και 
της απασχόλησης. Ειδικότερα για την 
απασχόληση, διεθνείς συγκρίσεις 
δείχνουν ότι δηµιουργούνται περισσότερες 

νέες θέσεις εργασίας σε περιβάλλον 
απελευθέρωσης από ότι σε περιβάλλον 
τηλεπικοινωνιακού µονοπωλίου. 

Συνέπειες της απελευθέρωσης της 
αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναλυτών αλλά και 
µε βάση την διεθνή και (κυρίως) την 
Ευρωπαϊκή εµπειρία, η πλήρης 
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα αναµένεται να έχει 
τις παρακάτω επιπτώσεις: 

" διεύρυνση του πακέτου των υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις και καταναλωτές και 
ιδιαίτερα των ολοκληρωµένων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών 

" µείωση των τιµολογίων των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µε 
παράλληλη αύξηση της ποιότητάς τους 
µέσω της λειτουργίας του ανταγωνισµού 

" λειτουργία της αγοράς τηλεπικοινωνιών 
ως µοχλού ανάπτυξης σε πολλούς άλλους 
τοµείς της οικονοµίας αλλά και της 
κοινωνίας γενικότερα µε αύξηση των 
επενδύσεων, της παραγωγικότητας και 
της απασχόλησης 

" αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής 

" αύξηση των επιλογών των χρηστών σε ότι 
αφορά στο περιεχόµενο και τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών καθώς και 
τον πάροχο της υπηρεσίας ή του πακέτου 
υπηρεσιών 

" είσοδο νέων τηλεπικοινωνιακών φορέων 
στην αγορά και εν γένει νέων παρόχων 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας µε 
παράλληλα αύξηση των επενδύσεων και 
εισροή ξένων κεφαλαίων 

" αύξηση του ρυθµού απορρόφησης των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών.  

" αλλαγή της διάρθρωσης της αγοράς των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εν 
γένει της αγοράς πληροφορικής λόγω του 
νέου επιχειρηµατικού µοντέλου δράσης 
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που θα προκύψει µέσω ποικίλων εθνικών 
ή/και υπερεθνικών συµµαχιών µεταξύ 
τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και 
εταιρειών ή οµίλων άλλων κλάδων αλλά 
και από την ενδεχόµενη άρση του 
παραδοσιακού διαχωρισµού ανάµεσα σε 
εταιρείες-παραγωγούς τηλεπικοινωνιακού 
υλικού και οργανισµούς παροχής 
υπηρεσιών. 

Ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου. 
Συνειδητοποιώντας τα άµεσα και µεγάλα 
οφέλη για την εθνική οικονοµία και 
ανάπτυξη που προσφέρει ο τοµέας των 
τηλεπικοινωνιών η πολιτεία δεσµεύεται 
στην έγκαιρη ολοκλήρωση του θεσµικού 
πλαισίου µε τη άµεση ενσωµάτωση των 
αντίστοιχων Κοινοτικών Οδηγιών στο 
Ελληνικό ∆ίκαιο και τη συµπλήρωση της 
δευτερογενούς νοµοθεσίας. Το 
ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο θα 
προωθήσει την ανάπτυξη των 
τηλεπικοινωνιών και θα στηρίξει τις νέες 
επενδυτικές δραστηριότητες σε 
εναλλακτικά δίκτυα, άλλες υποδοµές και 
παροχή νέων ή συµβατικών υπηρεσιών. 
Η σαφής διατύπωση και ο έλεγχος 
κανόνων ανταγωνισµού και µέτρων 
εφαρµογής είναι αναγκαία.  Με τον τρόπο 
αυτό δηµιουργείται µια �πρώιµη� 
βεβαιότητα στην αγορά ως προς τις 
προθέσεις του νοµοθέτη, τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων 
οργανισµών και επιχειρήσεων στο νέο 
τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον.  

Η πορεία προς την απελευθέρωση 
απαιτεί την παρουσία και δράση µιας 
ανεξάρτητης και ισχυρής ρυθµιστικής 
αρχής που θα έχει ως σκοπό τον έλεγχο 
της χαρασσόµενης, από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, πολιτικής 
και την επιβολή της αποτελεσµατικής 
εφαρµογής της. Στο πλαίσιο αυτό η 
πολιτεία θα στηρίξει την ανεξαρτησία της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων µε γνώµονα πάντα την 
προώθηση του υγιούς ανταγωνισµού, την 
ορθολογική οργάνωση του 
τηλεπικοινωνιακού τοµέα, την 

αποτελεσµατική λειτουργία της ΕΕΤΤ και 
την προστασία του χρήστη. 

Ο ρόλος της  Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων  

Λόγω της αυξηµένης ανάγκης για αξιοπιστία 
του Κράτους απέναντι στους φορείς 
ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, έχουν ανατεθεί 
στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων  που αποτελεί την Ρυθµιστική 
Αρχή, σηµαντικές αρµοδιότητες 
αποφασιστικού χαρακτήρα στους τοµείς 
χορήγησης αδειών, ελέγχου της τήρησης των 
επιταγών του Νόµου, καθώς και 
γνωµοδοτικού χαρακτήρα σε µια σειρά 
περιπτώσεων. Η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων  
παρεµβαίνει επίσης προς επίλυση διαφορών 
µεταξύ των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων, 
χρηστών ή και του ∆ηµοσίου, ενώ ανάγεται 
σε όργανο διαιτητικής επίλυσης διαφορών 
βάσει συνυποσχετικού. 

Ο ρόλος της ΕΕΤΤ ενισχύεται σηµαντικά από 
τον Ν.2867/2000 αποκτώντας πλέον τόσο 
ρυθµιστικές-κανονιστικές όσο και ελεγκτικές 
αρµοδιότητες οι σηµαντικότερες από τις 
οποίες είναι: 

o ρύθµιση όλων των θεµάτων που αφορούν 
τις γενικές και ειδικές άδειες (χορήγηση, 
ανανέωση, τροποποίηση, ανάκληση, 
αναστολή, µεταβίβαση και 
συνεκµετάλλευση) και καθορισµός των 
όρων διεξαγωγής (όπου προβλέπεται) 
των διαγωνισµών για τη χορήγηση 
Ειδικών Αδειών,  

o έκδοση κανονισµών τιµολόγησης και 
καθορισµός αρχών κοστολόγησης για την 
πρόσβαση και τη χρήση του τοπικού 
βρόχου, των µισθωµένων γραµµών και 
της διασύνδεσης,  

o εκχώρηση αριθµών και ονοµάτων 
δικτυακών τόπων (domain names),  

o χορήγηση αδειών κατασκευής κεραιών και 
εκχώρηση µεµονωµένων 
ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων,  
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o σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθµοδότησης, του Εθνικού Κανονισµού 
Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και των 
προϋποθέσεων Παροχής Ανοικτού 
∆ικτύου και των πιθανών, λόγω ουσιωδών 
απαιτήσεων, περιορισµών πρόσβασης 
στο δίκτυο,  

o κατάρτιση καταλόγου των οργανισµών µε 
σηµαντική ισχύ στην αγορά, καθώς και 
αυτών που έχουν υποχρέωση παροχής 
µισθωµένων γραµµών,  

o εφαρµογή της Καθολικής Υπηρεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων 
χρηµατοδότησής της, 

o δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών ή 
ατοµικών πράξεων, οι οποίες 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως αλλά και γνωµοδότηση για 
τη λήψη νοµοθετικών µέτρων,  

o έλεγχος των συµβάσεων διασύνδεσης, 
της παροχής υπηρεσιών φωνητικής 
τηλεφωνίας και κινητής επικοινωνίας, 
χρήσης και εφαρµογής του ΕΚΚΖΣ 

o διαιτησία για την επίλυση διαφορών 
µεταξύ τηλεπικοινωνιακών οργανισµών, ή 
µεταξύ αυτών και του ∆ηµοσίου, χρηστών 
και ιδιωτών 

o αντιπροσώπευση της χώρας σε σχετικούς 
µε τις αρµοδιότητές της Ευρωπαϊκούς 
ή/και διεθνής οργανισµούς και επιτροπές. 

Η απελευθέρωση της αγοράς και η 
ανάπτυξη του ανταγωνισµού απαιτούν 
και την άρση ιστορικών ανισοτήτων 
όπως και τη διαφάνεια στην τιµολόγηση. 
Η αναπροσαρµογή του τιµολογίου του 
ΟΤΕ περιλαµβάνει µείωση τιµών στις 
διεθνείς και υπεραστικές κλήσεις και 
αύξηση στις αστικές κλήσεις. Η 
τιµολογιακή πολιτική πρέπει να είναι 
προσανατολισµένη στο κόστος. Με τη 
βοήθεια κοστολογικών λογιστικών 
συστηµάτων ο ΟΤΕ θα µπορέσει να 
παρέχει πληροφορίες και να δικαιολογεί 
την κοστολογική βάση της τιµολογιακής 
πολιτικής του. 

Προτεραιότητες πολιτικής. Για την 
ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου για 
την απελευθέρωση, οι προτεραιότητες 
πολιτικής είναι : 

! Η υιοθέτηση των Κοινοτικών Οδηγιών 
απελευθέρωσης και εναρµόνισης µε τις 
οποίες εγκαθιδρύεται καθεστώς ελεύθερου 
ανταγωνισµού 

! Λήψη των νοµοθετικών και κανονιστικών 
µέτρων που είναι απαραίτητα για την 
προστασία των ήδη απελευθερωµένων 
υπηρεσιών  

! Επιτήρηση ελεύθερης πρόσβασης στα 
δίκτυα για την µη εκµετάλλευση της 
δεσπόζουσας θέσης του ΟΤΕ µε βάση το 
πλαίσιο παροχής ανοικτού δικτύου, 
προσαρµοσµένο στο καθεστώς σταδιακά 
προσδιορισµένης απελευθέρωσης, 

! Επιτήρηση ισότιµης µεταχείρισης 
παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
από δηµόσιες υπηρεσίες και ∆ΕΚΟ, 

! Ρυθµίσεις για διασύνδεση µε βάση τη 
διαφάνεια, την αντικειµενικότητα, τη 
χωρίς διακρίσεις αναλογικότητα και τη 
δηµιουργία πολλαπλών κόµβων σε 
όλη την Ελλάδα. Η τιµολόγηση της 
διασύνδεσης πρέπει να είναι 
προσανατολισµένη στο κόστος, 
λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή 
πρακτική.  

! Οµαλή µετάβαση και εφαρµογή του 
νέου Εθνικού Σχεδίου 
Αριθµοδότησης, καθορισµός και 
εφαρµογή ενός νέου πλαισίου σχετικά 
µε τη διαχείριση των ονοµάτων 
χώρου (domain names).  

 
! Αποσαφήνιση των όρων εγκατάστασης 

κοινόχρηστων υπηρεσιών για δεδοµένα 
(π.χ. Internet) και εγκαταστάσεις 
κοινόχρηστων τερµατικών, τηλεφώνων 
κλπ. σε δηµόσιους χώρους. 
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Εναλλακτικά δίκτυα. Τέλος, στο πλαίσιο 
της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών 
είναι σηµαντική η µεσοπρόθεσµη 
αξιοποίηση εναλλακτικών δικτύων στη 
χώρα.  Ως εναλλακτικά δίκτυα νοούνται 
οποιεσδήποτε τηλεπικοινωνιακές υποδοµές 
εκτός του δικτύου του κατέχοντος την 
µονοπωλιακή θέση Οργανισµού (στην 
περίπτωση της χώρας µας ο ΟΤΕ). 

Η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων θα 
ωθήσει στην προσαρµογή στο διεθνές 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ θα 
δηµιουργήσει και προϋποθέσεις για 
ορισµένες δηµόσιες σήµερα επιχειρήσεις 
να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική τους 
και να προσανατολιστούν σε νέες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε οφέλη 
για τον καταναλωτή από την τόνωση του 
ανταγωνισµού. 

Η θέσπιση του νέου Νόµου και η 
απελευθέρωση της αγοράς 
τηλεπικοινωνιών επιτρέπει την ανάπτυξη 
παρόµοιων εναλλακτικών δικτύων χωρίς 
σπατάλη δηµοσίων πόρων, στη βάση 
επιχειρηµατικών σχεδίων και µε ιδιωτικο-
οικονοµικά κριτήρια. 

Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των 
τηλεπικοινωνιών, προτεραιότητα της 
πολιτείας είναι η ολοκλήρωση του 
θεσµικού πλαισίου µε τη συµπλήρωση 
της δευτερογενούς νοµοθεσίας και η 
εφαρµογή συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού 
στην αγορά. 

10.5. Παροχή καθολικής υπηρεσίας 

Για την Ελλάδα, η παροχή καθολικής 
υπηρεσίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
της πολιτικής για την περιφερειακή 
ανάπτυξη  και την καθολική συµµετοχή 
των πολιτών στην επερχόµενη Κοινωνία 
της Πληροφορίας όπου η ελεύθερη 
πρόσβαση στην πληροφορία θεωρείται 
θεµελιώδες δικαίωµα για κάθε πολίτη.  

Καθολική υπηρεσία 

Ο ΟΤΕ είναι υπόχρεος για την παροχή της 
Καθολικής Υπηρεσίας µε απόφαση της ΕΕΤΤ 
έως 31-12-2002. . Ειδικά για τον ΟΤΕ και για 
το χρονικό διάστηµα έως 31-12-2002 ως 
Καθολική Υπηρεσία καθορίζεται ένα σύνολο 
υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνουν: 
πρόσβαση στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό 
δίκτυο (Φωνητική Τηλεφωνία για εθνικές και 
διεθνείς κλήσεις, επικοινωνίες 
τηλεοµοιοτυπίας οµάδας ΙΙΙ, µετάδοση 
δεδοµένων φωνητικής ζώνης µέσω modem), 
υπηρεσίες τηλεφωνητή, υπηρεσία 
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, 
κατάλογοι συνδροµητών σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική µορφή, κοινόχρηστα τηλέφωνα, 
δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτου 
ανάγκης «112 » 

 

Η µεταβαλλόµενη έννοια της 
καθολικής υπηρεσίας. Η καθολική 
υπηρεσία έχει διπλό ρόλο: κοινωνικό (ως 
µέσο αποφυγής αποκλεισµών) αλλά και 
αναπτυξιακό (στηρίζει την αναπτυξιακή 
διαδικασία). Ορίζεται ως σύνολο 
υπηρεσιών, προδιαγεγραµµένης 
ποιότητας, που είναι διαθέσιµο σε όλους 
τους χρήστες ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική τους θέση ή άλλους 
περιοριστικούς παράγοντες (π.χ. άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες) και, υπό το πρίσµα 
των εκάστοτε ειδικών εθνικών συνθηκών, 
είναι οικονοµικά προσιτή.  

Το περιεχόµενο της καθολικής υπηρεσίας 
είναι δυναµικά καθοριζόµενο, καθώς 
προβλέπεται ότι οι τηλεπικοινωνιακές 
υποδοµές συνεχώς θα βελτιώνονται. Υπό 
το πρίσµα αυτό, τόσο η Ε.Ε. όσο και 
άλλοι παγκόσµιοι οργανισµοί (π.χ. 
ΟΟΣΑ) δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο 
περιεχόµενο και τη δυναµική έννοια της 
καθολικής υπηρεσίας και υποστηρίζουν 
ότι το πρώτο βήµα προς την ανάπτυξη 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας θα έχει 
σαν αφετηρία την καθολική υπηρεσία. 

Στη χώρα µας σήµερα η καθολική 
υπηρεσία προσφέρεται από τον ΟΤΕ και 
το περιεχόµενό της εστιάζεται κυρίως σε 
υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µέσω 
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σταθερής σύνδεσης, επιτρέποντας και τη 
χρήση τηλεφωτοτυπίας καθώς και την 
αποστολή δεδοµένων σε χαµηλές 
ταχύτητες. Επιπλέον, προβλέπεται η 
παροχή υπηρεσιών τηλεφωνητή, 
αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, 
αναζήτησης σε καταλόγους, καθώς και 
κοινόχρηστων τηλεφωνικών συσκευών, 
µε ταυτόχρονη µέριµνα για αντίστοιχες 
παροχές και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, την 
εξέλιξη της αγοράς και τις µεταβολές των 
απαιτήσεων των χρηστών οι "καθολικές 
υπηρεσίες" µπορούν να τροποποιηθούν 
ώστε να συµπεριλαµβάνουν : 

! την επιδότηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στις οικονοµικά 
ασθενέστερες κοινωνικές κατηγορίες, 

! τη δυνατότητα σύνδεσης σχολείων, 
βιβλιοθηκών, κέντρων υγείας και 
Νοσοκοµείων στο, παγκόσµιο Ιστό  
(Internet) σε ειδικές τιµές.  

Σε πολλές χώρες (όπως και στην Ε.Ε.), 
ιδιαίτερη έµφαση δίδεται σε θέµατα 
κοστολόγησης και χρηµατοδότησης της 
καθολικής υπηρεσίας (ενόψει της 
απελευθέρωσης της αγοράς), καθώς η 
ανάπτυξή της αναµένεται να επηρεάσει 
σηµαντικά βασικές δραστηριότητες όπως 
είναι η εκπαίδευση ή/και η επαγγελµατική 
κατάρτιση των πολιτών. Ως βασική αρχή 
απαραίτητες είναι πληροφορίες (και η 
πρόσβαση των χρηστών σε αυτές) 
σχετικά µε το κόστος και τις τιµές των 
υπηρεσιών, µε την ποιότητά τους και µε 
το κατά πόσον ικανοποιούνται οι στόχοι 
διασφάλισης αυτής της ποιότητας. 

Η κοστολόγηση της καθολικής υπηρεσίας 
σηµαίνει ακριβή και µη αµφισβητήσιµο 
προσδιορισµό του κόστους των 
αντιοικονοµικών υποχρεώσεών της, 
καθώς µε βάση αυτούς τους 
υπολογισµούς θα καθορίζεται και ο 
τρόπος χρηµατοδότησής της. Το κόστος 
παροχής της καθολικής υπηρεσίας 
υπολογίζεται µε βάση το καθαρό κόστος, 

δηλαδή ως η διαφορά µεταξύ του 
κόστους λειτουργίας ενός οργανισµού µε 
υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας και 
αντίστοιχης λειτουργίας χωρίς αυτή την 
υποχρέωση. Ο υπολογισµός του κόστους 
πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για κάθε 
υπηρεσία, γεωγραφική περιοχή, ειδικές 
οµάδες πολιτών και άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, και να στηρίζεται σε διαδικασίες 
που να εξασφαλίζουν αντικειµενικότητα, 
διαφάνεια, εξάλειψη διακρίσεων και 
αναλογικότητα.  

Υπόχρεοι συνεισφοράς στο κόστος της 
καθολικής υπηρεσίας θα είναι όσοι 
παρέχουν δηµόσια τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα ή/και δηµοσίως διαθέσιµες 
υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας. 
Σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. για 
παροχή ανοικτού δικτύου, δύο είναι οι 
προτεινόµενοι τρόποι χρηµατοδότησης 
της καθολικής υπηρεσίας: η δηµιουργία 
ανεξάρτητου ταµείου καθολικής 
υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο και η 
πληρωµή επιπρόσθετου τέλους από 
όσους συνδέονται στο δίκτυο.  

Και στις δύο περιπτώσεις, προαπαιτείται 
η πιστοποίηση του κόστους από την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων. Στην περίπτωση 
δηµιουργίας ανεξάρτητου ταµείου, αυτό 
διοικείται από ανεξάρτητο φορέα, 
υπεύθυνο για τη συλλογή των 
συνεισφορών από τους υπόχρεους και 
τις αντίστοιχες πληρωµές.  

Οι Ευρυζωνικές υπηρεσίες στην   
Κοινωνία της Πληροφορίας 

Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας  εµφανίζεται 
πλέον ως καθοριστικός παράγοντας για την 
εξέλιξη και διάδοσή της σύµφωνα και µε τις 
σχετικές κατευθύνσεις και στρατηγικά κείµενα 
της Ε. Ε. και του Ο. Ο. Σ. Α. 

Ολόκληρο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Κοινωνία της Πληροφορίας χαρακτηρίζεται 
από διάφορες δράσεις για την ανάπτυξη 
προσβάσεων ευρείας ζώνης σε θεµατικούς 
τοµείς όπως η εκπαίδευση, η δηµόσια 
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διοίκηση, η υγεία και οι επιχειρήσεις µε 
έµφαση στις περιφέρεις και τις 
αποµακρυσµένες περιοχές. 

Αναγνωρίζοντας την σηµασία των 
Ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην 
Ελλάδα, η  κυβέρνηση  προχωρά µέσα 
στο 2002 στον συντονισµό των σχετικών 
ενεργειών, πάντα σε συνεργασία µε τον 
ιδιωτικό τοµέα, µέσα από δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος  
Κοινωνία της Πληροφορίας.
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11 Το ρυθµιστικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

11.1. Ο νοµοθέτης µπροστά σε 
καινοφανή προβλήµατα  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας σε 
συνδυασµό µε τις διαδικασίες της 
σταδιακής απελευθέρωσης και  
παγκοσµιοποίησης των αγορών θέτουν 
νέα προβλήµατα για την Πολιτεία και το 
νοµοθέτη. Στην ψηφιακή εποχή, το δίκαιο 
και οι κανονιστικές ρυθµίσεις καλούνται 
να επιτύχουν µια ισορροπία ανάµεσα σε 
δύο εξίσου σηµαντικούς στόχους: 

! Την προστασία  θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, όπως της πρόσβασης 
στην πληροφορία, της ιδιωτικότητας, 
των συνθηκών εργασίας, της 
πνευµατικής δηµιουργίας και της 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, 

! Τη δηµιουργία ενός θεσµικού και 
κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα 
ενθαρρύνει την παραγωγή νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών και 
γενικότερα την οικονοµική ανάπτυξη 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Νέα αγαθά, νέες υπηρεσίες. Μία πρώτη 
δυσκολία βρίσκεται στον προσδιορισµό 
της φύσης των αγαθών και υπηρεσιών 
που παράγονται, ανταλλάσσονται, 
διακινούνται στο πλαίσιο της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας. Οι κανόνες, η ίδια η 
σύλληψη και διάρθρωση της νοµοθετικής 
ύλης, οι διαδικασίες του νοµοθετείν, είναι 
προσανατολισµένα στα δεδοµένα της 
βιοµηχανικής κοινωνίας. Οι µηχανισµοί 
ρύθµισης και οι βασικές αρχές, όπως η 
εισαγωγή συστηµάτων αδειοδότησης, 
που εκπονήθηκαν και δοκιµάστηκαν 
στους  - παραδοσιακούς πλέον - τοµείς 
των τηλεπικοινωνιών και της 
ραδιοτηλεόρασης δεν είναι πάντα  
κατάλληλοι για τη ρύθµιση και επίλυση 

των προβληµάτων της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

Νέο δίκαιο για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας; Η Κοινωνία της 
Πληροφορίας σηµαίνει την εκ θεµελίων 
ανατροπή του κανονιστικού συστήµατος; 
Αφετηρία της προσέγγισης µας είναι η 
«οικονοµία των µέσων». Η παραγωγή 
νέων ρυθµίσεων καθεαυτή επιτείνει την 
πολυπλοκότητα και την αδιαφάνεια. Η 
εισαγωγή νέων κανόνων είναι αναγκαία 
και χρήσιµη µόνο εφόσον οι υπάρχοντες 
αδυνατούν να δώσουν λύσεις.  

Αδυναµίες του κανονιστικού πλαισίου. 
To σηµερινό κανονιστικό πλαίσιο 
παρουσιάζει δύο αδυναµίες που 
δυσχεραίνουν και µειώνουν τη ρυθµιστική 
ικανότητά του ως προς τις σχέσεις στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας:  αφενός είναι 
προσανατολισµένο στη ρύθµιση 
«στατικών» καταστάσεων που 
εξελίσσονται και αλλάζουν µε σχετική  
βραδύτητα, και αφετέρου αφορά σε 
σχέσεις του «υπαρκτού», του 
«εµπράγµατου» κόσµου ενώ όλο και 
περισσότερες δραστηριότητες 
συντελούνται  σε µία «άυλη» 
πραγµατικότητα.  

Ανάγκη για νέες ισορροπίες. Η νέα 
αυτή πραγµατικότητα επιβάλλει την 
επανεξέταση των όρων πρόσβασης στην 
πληροφορία αλλά και των όρων κτήσης 
και χρήσης της. Η ανάγκη για νέους 
κανόνες για την προστασία δεδοµένων, 
την προστασία της ιδιωτικότητας, την 
εµπορική χρήση υλικού που 
προστατεύεται από την πνευµατική 
ιδιοκτησία κλπ. είναι προφανής. 
Αναµφίβολα προκύπτουν και εδώ 
συγκρούσεις δικαιωµάτων καθώς συχνά 
στην επιδίωξη εκµετάλλευσης 
πληροφοριών αντιτάσσεται το συµφέρον 
προστασίας των πληροφοριών ή άλλων 
δικαιωµάτων που συνδέονται µε αυτές. 
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Οι λύσεις αναζητούνται µε γνώµονα την 
εξισορρόπηση των συµφερόντων στο 
καλύτερο σηµείο. 

Ενιαίο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις νέες 
τεχνολογίες; Η τεχνολογική ανάπτυξη 
αφορά  τοµείς οι οποίοι ρυθµίζονται από 
ειδικούς κανόνες. Ωστόσο η σύγκλιση 
των τοµέων των τηλεπικοινωνιών, των 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των 
τεχνολογιών της πληροφόρησης δεν είναι 
άµοιρη συνεπειών για  τη θεσµοθέτηση 
των κανόνων που αφορούν και 
ρυθµίζουν τους επιµέρους τοµείς, 
κανόνες που αναφέρονται και υπακούουν 
σε λογικές, επιλογές, ρυθµίσεις και αρχές 
διαφορετικές από τοµέα σε τοµέα.  

Η σύγκλιση είναι κυρίως τεχνολογικό 
φαινόµενο µε οικονοµικές επεκτάσεις. 
∆εν αίρει όµως τις διαφορές µεταξύ των 
διάφορων κοινωνικών αγαθών και αξιών.  
Η σύγκλιση των τεχνολογιών δεν 
συνεπάγεται αυτονόητα την «σύγκλιση 
των νοµοθεσιών» και την αναγωγή όλων 
των κανόνων σε µία και µόνη ρυθµιστική 
προσέγγιση, ανεξάρτητα από το εάν 
πρόκειται για το περιεχόµενο ή εάν 
αφορά στη µετάδοσή του, εάν πρόκειται 
για το δικαίωµα πληροφόρησης ή τις 
προδιαγραφές ποιότητας προϊόντων.   

Επίσης δεν πρέπει να αγνοούνται τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των αγορών κάθε 
τοµέα. Το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραµµα 
για παράδειγµα δεν είναι είδος software 
ώστε να εξοµοιώνεται µε αυτό. Ακόµη και 
εάν η δραστηριοποίηση του νοµοθέτη σε 
όλα αυτά τα πεδία έχει ως κοινό έρεισµα 
νοµιµοποίησης την «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» θα πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη η σύγκλιση αλλά ταυτόχρονα και 
οι διαφορές και κυρίως η 
συνταγµατική/νοµοθετική βάση και ο 
σκοπός  των επιµέρους ρυθµίσεων. 

Για τους λόγους αυτούς, η πολιτεία 
δεσµεύεται για τη συνεχή επανεξέταση του 
ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου όπως 
και για την ενίσχυση του ρόλου των 

ρυθµιστικών αρχών  µε βάση τις συνεχείς 
(και συχνά απρόβλεπτες) εξελίξεις στην 
τεχνολογία αλλά και τη διεθνή εµπειρία.  

Νοµοθετική παρέµβαση ή 
αυτορρύθµιση; Πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας έχει ο ιδιωτικός τοµέας. 
Αυτό θέτει το ερώτηµα εάν και σε ποιο 
βαθµό είναι αναγκαία η παρέµβαση του 
νοµοθέτη ή εάν θα πρέπει να 
λειτουργήσουν οι δυνάµεις και οι ανάγκες 
της αγοράς για να ρυθµίσουν τα 
συµφέροντα και τις σχέσεις στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Το αίτηµα της απορρύθµισης αλλά και    -
- συµπληρωµατικά ή «διορθωτικά» --    η 
προβολή της αυτορρύθµισης ως  
εναλλακτικής δυνατότητας στον 
"παραδοσιακό κανόνα δικαίου"  είναι 
κατανοητά εφόσον η αποδέσµευση  από 
γραφειοκρατικές, αργές, δυσκίνητες 
διαδικασίες έχει σαν αποτέλεσµα 
µεγαλύτερη τεχνολογική αλλά πρωτίστως 
οικονοµική απόδοση των εφαρµογών της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Η παρέµβαση του νοµοθέτη παραµένει 
ωστόσο αναγκαία για να εξασφαλίσει την 
εξισορρόπηση των συµφερόντων, να 
διασφαλίσει ότι η Κοινωνία της 
Πληροφορίας θα ρυθµίζεται από τις 
αρχές της ισότητας και της ελευθερίας και 
να εγγυηθεί τη δηµοκρατική δοµή και 
προσανατολισµό της.  

Οι µεταλλαγές που συνεπιφέρουν οι  νέες 
τεχνολογίες σε όλα τα πεδία δεν πρέπει 
να οδηγήσουν στην ανατροπή των 
βασικών αρχών που διέπουν ένα 
δηµοκρατικό κράτος δικαίου: σεβασµός 
των δικαιωµάτων, διαφάνεια και 
ασφάλεια δικαίου. Οι κανόνες του 
ανταγωνισµού από µόνοι τους δεν 
µπορούν να προσφέρουν αυτές τις 
εγγυήσεις. Η προστασία του ελεύθερου 
και ανόθευτου ανταγωνισµού είναι 
αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλά δεν 
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αρκεί για την κατοχύρωση του πολιτικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού πλουραλισµού.  

Η  Πολιτεία θα  διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες 
πρόσβασης στην υποδοµή και την 
πληροφορία εγγυώµενη παράλληλα τις 
συνθήκες για ποικιλία δυνατοτήτων και  
προσφορών στην αγορά.  Θα εγγυηθεί  
την είσοδο και συµµετοχή όλων των 
"παικτών" στην αλυσίδα της βιοµηχανίας 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
(χρήστες, service providers, network 
operators κλπ.). Η συµµετοχή όλων των 
παραγόντων στο σχεδιασµό, και την 
ανάπτυξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας είναι µεγάλης σηµασίας.   

Στο πλαίσιο αυτής της συµµετοχής η 
χρησιµότητα της εκπόνησης δεσµευτικών 
κανόνων και από τους ίδιους τους 
συµµετέχοντες  αποτελεί, σε συνδυασµό 
µε την αντίστοιχη νοµοθεσία και τους 
µηχανισµούς εφαρµογής που έχουν 
εισαχθεί, κατάλληλο εργαλείο 
προσδιορισµού, εξισορρόπησης και 
προστασίας των ποικίλων συµφερόντων. 
Συχνά δε και εφόσον εκκινεί από τις 
αρχές που έχει προσδιορίσει η Πολιτεία 
φέρνει τον κανόνα δικαίου πιο κοντά στις 
ανάγκες και τις αναµονές όλων των 
συµµετεχόντων στις διαδικασίες της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και αυξάνει 
την εµπιστοσύνη. 

Το κανονιστικό µοντέλο που αρµόζει στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας δεν είναι 
µονοδιάστατο:  συντίθεται από το γενικό 
νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζει το 
Κοινοβούλιο, συµπληρώνεται από τους 
ειδικότερους κανόνες που θέτει η 
∆ιοίκηση ή οι ανεξάρτητες αρχές, στις 
οποίες έχει  ανατεθεί  η εποπτεία, η 
ρύθµιση και ο έλεγχος δραστηριοτήτων 
που αφορούν την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό 
Συµβούλιο, Επιτροπή Ανταγωνισµού, 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων,  Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων) και 

ολοκληρώνεται µε κανόνες  που ορίζουν 
οι φορείς του ιδιωτικού τοµέα µε 
αυτοδέσµευση.  

11.2. Η πρόσβαση στην πληροφορία 
και η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των δικαιωµάτων των 
πολιτών 

Ελευθερία της πληροφόρησης και  
προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η 
ελευθερία της πληροφόρησης και η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής συνιστούν  
εγγενή χαρακτηριστικά της δηµοκρατικής 
δοµής και οργάνωσης της κοινωνίας.  Τα 
αγαθά αυτά αντιµετωπίζονται -- και 
συχνά είναι -- ως συγκρουόµενα και 
αλληλοαναιρούµενα. Εντάσσονται όµως 
σε κανονιστικό σύστηµα µε σηµείο 
αναφοράς την ικανότητα επικοινωνίας 
των πολιτών. Αποτελούν µέρος µιας 
συνολικής ρύθµισης της χρήσης της 
πληροφορίας και της οργάνωσης των 
πληροφοριακών διαύλων και ροών στην 
κοινωνία. Είναι ταυτόχρονα τµήµα µιας 
διαδικασίας εξισορρόπησης εξουσιών, 
δηµόσιων και ιδιωτικών, πολιτικών, 
οικονοµικών και κοινωνικών που 
εδραιώνουν την ισχύ τους στην 
πληροφορία και την επικοινωνία.  

Σύµφωνα µε τη νέα  συνταγµατική 
δέσµευση (Άρθρο 5Α/παρ.1): «Καθένας 
έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως  
νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα 
αυτό είναι δυνατό να επιβληθούν µε νόµο, 
µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι 
και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής 
ασφάλειας, καταπολέµησης του 
εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων 
και συµφερόντων τρίτων»     

Πρόσβαση για όλους σε νέες 
υπηρεσίες επικοινωνίας και 
πληροφόρησης. Η ικανότητα 
συµµετοχής των πολιτών στα κοινά 
προϋποθέτει την πρόσβαση στις πηγές 
πληροφόρησης. Η διάθεση των 
πληροφοριών, η πρόσβαση στις πηγές 
πληροφόρησης είναι λειτουργική βάση 
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µιας πλουραλιστικής δηµοκρατίας, καθώς  
µόνο ο πληροφορηµένος πολίτης µπορεί 
να είναι ενεργός πολίτης. Η Κοινωνία της 
Πληροφορίας στοιχειοθετεί υπ΄ αυτήν την 
έννοια τµήµα της «ανοιχτής κοινωνίας».  
Η εξέλιξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
ανισότητες και «αναλφαβητισµούς», σε 
διάκριση των πολιτών σε έχοντες 
πρόσβαση στη γνώση και την 
πληροφόρηση και σε πληροφοριακά 
αποκλεισµένους.  

Συνολικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την 
πρόσβαση των πολιτών στα δίκτυα 
επικοινωνίας. Το δικαίωµα πρόσβασης 
στις πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα που 
είχε κατοχυρωθεί ήδη µε το νόµο 
1599/86επιβεβαιώθηκε και εξειδικεύτηκε  
µε τις ρυθµίσεις του νόµου 2690/99  
«Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας». Ο 
νοµοθέτης, µε αφετηρία το συνταγµατικό 
δικαίωµα της πληροφόρησης, θα 
διασφαλίσει περαιτέρω µε θεσµικά, 
κανονιστικά και οργανωτικά µέτρα την ίση 
πρόσβαση στην πληροφορία, τη µετάδοση 
και λήψη της πληροφορίας και πιο 
συγκεκριµένα θα δηµιουργήσει συνολικό 
ρυθµιστικό πλαίσιο για την πρόσβαση των 
πολιτών στα δίκτυα επικοινωνίας και στις 
νέες υπηρεσίες επικοινωνίας και 
πληροφόρησης.  

H Πολιτεία καλείται να εγγυηθεί αλλά και να 
οργανώσει το δικαίωµα του καθενός να 
έχει ελάχιστη έστω πρόσβαση στο δίκτυο. 
Ένα πρώτο βήµα αποτελεί η διεύρυνση 
της επιµόρφωσης και της εξοικείωσης των 
πολιτών  µε τη γνώση, την κατανόηση και 
τη χρήση των νέων υπηρεσιών 
επικοινωνίας και πληροφόρησης. 

Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στη 
διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης. 
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών επικοινωνίας 
και πληροφόρησης θα επανεξεταστεί το 
περιεχόµενο, οι εγγυήσεις και οι (θεσµικοί, 
πραγµατικοί και οργανωτικοί) όροι 
άσκησης του δικαιώµατος και ιδίως η 

άσκηση των δηµοσιογραφικών ελευθεριών 
στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.  

Η ιδιωτική ζωή και τα δικαιώµατα των 
πολιτών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. Συστατικό στοιχείο της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι η 
συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών. Σε 
αυτές ανήκουν και πληροφορίες που 
αφορούν τα πρόσωπα, οι λεγόµενες 
προσωπικές πληροφορίες ή προσωπικά 
δεδοµένα.  Η ραγδαία ανάπτυξη των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων, η επέκταση 
της χρήσης των προσωπικών 
πληροφοριών από το κράτος και τους 
ιδιώτες συνεπιφέρει ωστόσο πολλούς 
κινδύνους για την ιδιωτική ζωή, τα 
δικαιώµατα και τις ατοµικές ελευθερίες.  

Το αναθεωρηµένο Σύνταγµα κατοχυρώνει 
πλέον και ρητά το συνταγµατικό δικαίωµα 
της προστασίας των προσωπικών 
δεδοµένων. Σύµφωνα µε  το νέο άρθρο 9Α 
«Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από 
τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως 
µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών 
του δεδοµένων, όπως ο νόµος ορίζει.  Η 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων 
διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που 
συγκροτείται και λειτουργεί όπως ο νόµος 
ορίζει»   

Η προστασία των πληροφοριών  που 
καλείται να παράσχει ο νοµοθέτης 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για µια 
δηµοκρατική πολιτεία που βασίζεται στην 
ελευθερία δράσης και συµµετοχής των 
πολιτών της και στην άσκηση των 
θεµελιωδών ατοµικών ελευθεριών τους 
χωρίς οι ενέργειες, οι συµπεριφορές και οι 
συνήθειές τους να γίνονται αντικείµενο 
καταγραφής, καταχώρησης και 
εκµετάλλευσης από τρίτους.  

Η ιδιωτικότητα στο Internet. Το Internet 
έχει αρχίσει να µεταβάλει τον τρόπο που 
ζούµε και επικοινωνούµε, σκεφτόµαστε και 
λειτουργούµε ως πολίτες, εργαζόµενοι, 
καταναλωτές. Το ∆ιαδίκτυο εξελίσσεται σε 
µέσο µαζικής επικοινωνίας και 
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συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα 
µεταβάλλεται από «κλειστό» forum 
ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων 
σε παγκόσµιο «παζάρι». Ωστόσο η 
ενδοδικτυακή δραστηριότητα υποκρύπτει 
κινδύνους για την ιδιωτικότητα που συχνά 
αγνοούν οι χρήστες, καθώς κάθε 
«επίσκεψη» και «πλοήγηση» αφήνει 
«ψηφιακά ίχνη» και επιτρέπει τη 
δηµιουργία βιοπορτραίτων για τον καθένα 
από εµάς. 

Ο κυβερνοχώρος δεν είναι µία περιοχή 
εκτός δικαίου.  Η πολιτική που αφορά στο 
Internet διαµορφώνεται βάσει σαφώς 
καθορισµένων αρχών και αξιών. Στο 
πλαίσιο αυτό, και µε την επιφύλαξη της 
προστασίας άλλων συµφερόντων όπως η 
καταπολέµηση παράνοµων 
συµπεριφορών, εξετάζεται  η διασφάλιση 
της δυνατότητας ανώνυµης  ή/και 
ψευδώνυµης  χρήσης  των υπηρεσιών 
που παρέχονται µέσω ∆ιαδικτύου καθώς 
και η διασφάλιση της ενηµέρωσης και των 
άλλων δικαιωµάτων των χρηστών.  

Η νοµοθεσία για την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το 1997 τον 
Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόµου 
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα». Θεµέλιο  της 
νοµοθετικής παρέµβασης είναι το δικαίωµα 
των ανθρώπων να γνωρίζουν ποιος, τι και 
για ποιο σκοπό  επεξεργάζεται πληροφορίες 
που τους αφορούν  και να (συν)-
αποφασίζουν καταρχήν οι ίδιοι ποιες 
προσωπικές πληροφορίες θα γίνουν 
γνωστές στο  περιβάλλον τους. 

Το σύστηµα προστασίας που εισήγαγε το 
Κοινοβούλιο µε την ψήφιση του νόµου 
2472/97 βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:  

♦ η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών 
είναι επιτρεπτή µόνο στις περιπτώσεις που 
ο νόµος προσδιορίζει περιοριστικά και 
δεσµευτικά,  

♦ η επεξεργασία επιτρέπεται µόνο για 
νόµιµους, θεµιτούς και εξειδικευµένους 
σκοπούς που είναι γνωστοί στον πολίτη,  

♦ αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται νέα 
δικαιώµατα των πολιτών για να 
αµύνονται έναντι των προσβολών της 
ιδιωτικής ζωής και της προσωπικότητάς  
τους (δικαίωµα προηγούµενης 
πληροφόρησης, διόρθωσης, αποζηµίωσης),  

♦ ιδρύθηκε Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων (www.dpa.gr)µε αντικείµενο 
τον έλεγχο της τήρησης της σχετικής 
νοµοθεσίας και ευρύτατες αρµοδιότητες. 
Η ανεξάρτητη αυτή Αρχή είναι 
συµπαραστάτης του πολίτη στην 
υπεράσπιση των δικαιωµάτων και 
συµφερόντων του έναντι αυτών που 
επεξεργάζονται πληροφορίες που τον 
αφορούν. Η Αρχή αυτή συµπληρώνει 4 
χρόνια λειτουργίας και ήδη γίνονται 
ορατά τα πρώτα αποτελέσµατα για την 
προστασία των δεδοµένων των πολιτών 
(πχ. κανόνες κατηγοριοποίησης 
δεδοµένων της Τειρεσίας Α.Ε. , 
προστασία δεδοµένων των εργαζοµένων)  

♦ Οι ρυθµίσεις του Ν. 2472/97 
συµπληρώθηκαν από τον Ν. 2774/99 για 
την «Προστασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 
τοµέα». Ο νόµος αυτό  κατοχύρωσε 
σηµαντικά δικαιώµατα των συνδροµητών 
και χρηστών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών όπως το δικαίωµα να 
αποκρούουν µη ζητηθείσες κλήσεις ή να 
µην περιλαµβάνονται σε ηλεκτρονικούς 
καταλόγους εφόσον δεν το επιθυµούν.   

Πεποίθηση και επιδίωξη της κυβερνητικής 
πολιτικής είναι τα κατοχυρωµένα στον off-
line κόσµο δικαιώµατα και συµφέροντα 
των πολιτών θα πρέπει να 
κατοχυρώνονται µε την ίδια εάν όχι µε  
µεγαλύτερη ένταση και στον on-line 
κόσµο.  

Η ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
ατοµικών ελευθεριών των πολιτών δεν 
αφορά µόνο το δηµοκρατικό χαρακτήρα 
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της µεταβιοµηχανικής εποχής. Οι 
εγγυήσεις αυτές είναι κρίσιµες για τη 
συµµετοχή στη ροή πληροφοριών και 
συναλλαγών και κατά συνέπεια ζωτικής 
σηµασίας για τη δηµιουργία κλίµατος 
ασφάλειας και ευρείας εµπιστοσύνης  στη 
χρήση των παγκόσµιων δικτύων. 

11.3. Ο καταναλωτής στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας 

Απώλεια της ανωνυµίας του 
καταναλωτή. Η ραγδαία ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εµπορίου συνεπιφέρει µείζονες 
αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και 
συµπεριφορές των ανθρώπων. Τα δίκτυα 
από αγωγοί ροής δεδοµένων µεταβάλλονται 
καθαυτά σε αγορές. Προϊόντα και υπηρεσίες 
προσφέρονται, προβάλλονται και 
διακινούνται δια των νέων µέσων. Οι 
µέθοδοι προσέγγισης αλλάζουν ριζικά: η 
προσέγγιση του καταναλωτή δια της 
εικονικής πραγµατικότητας είναι αµεσότερη 
και ευκολότερη από την προσέγγιση του 
ανώνυµου πελάτη ενός εµπορικού 
καταστήµατος. Η ανωνυµία του 
παραδοσιακού καταναλωτή συρρικνώνεται 
περαιτέρω από τις δυνατότητες τηλε-
αγορών και τηλε-πληρωµών και την 
ευρύτατη χρήση πιστωτικών και "έξυπνων" 
καρτών.  

Η επιθετική διαφήµιση µε τα νέα τεχνικά 
µέσα, η "ποιότητα" των νέων προϊόντων που 
παραγγέλλονται ή/και παρέχονται ψηφιακά, 
η διεθνοποίηση των συναλλαγών και η 
έλλειψη γνώσεων για τις νέες δυνατότητες 
και τις συνέπειες τους, εντείνουν την 
ανασφάλεια του καταναλωτή. Η προστασία 
του συνιστά ένα από τα πλέον σοβαρά 
ζητήµατα που τίθενται σε συνδυασµό µε τη 
σύναψη συµβάσεων µέσω ηλεκτρονικών 
µέσων ή τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
για την προώθηση πωλήσεων.   

Η νοµοθεσία για την προστασία των 
καταναλωτών 

Ο N. 2251/94 για την "προστασία των 
καταναλωτών" έχει καθιερώσει ιδιαίτερες 

προστατευτικές ρυθµίσεις  και δικαιώµατα για 
τους καταναλωτές:  

♦ Ρυθµίζονται οι συµβάσεις από απόσταση 
και ορίζεται συγκεκριµένα ότι η 
χρησιµοποίηση των τεχνικών 
επικοινωνίας για τις συµβάσεις από 
απόσταση πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να µην προσβάλλεται η 
ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.  

♦ Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του 
καταναλωτή η χρησιµοποίηση τεχνικών 
επικοινωνίας όπως τηλεφώνου, 
αυτόµατης κλήσης, τηλεοµοιοτυπίας 
(φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
άλλου ηλεκτρονικού µέσου επικοινωνίας 
για την πρόταση σύναψης σύµβασης. 

Παράλληλα, προωθείται η µεταφορά της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ στην εσωτερική 
νοµοθεσία. Η συγκεκριµένη οδηγία 
κατοχυρώνει, µεταξύ των άλλων, εκτεταµένα 
δικαιώµατα ενηµέρωσης των καταναλωτών 
όσον αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
εµπορίου προκειµένου να εξασφαλιστούν η 
ασφάλεια δικαίου και η εµπιστοσύνη του 
καταναλωτή.  

Πολύ σηµαντική πρωτοβουλία είναι και ο 
«∆εκάλογος του καταναλωτή (2001)» 
(http://www.ebusinessforum.gr/dekalogos/) 
ένα µη δεσµευτικό κείµενο που συντάχθηκε 
στα πλαίσια του eΒusiness Forum µε στόχο 
την ενηµέρωση  και προστασία του  
καταναλωτή  στην ψηφιακή οικονοµία. 

Οι επιλογές της Κυβέρνησης όπως 
αποτυπώθηκαν στο Ν. 2251/94 για την 
"προστασία των καταναλωτών" υπήρξαν 
καινοτόµες και ριζοσπαστικές και έθεσαν 
τις βάσεις της προστασίας των 
δικαιωµάτων του καταναλωτή στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Κατευθυντήρια αρχή της δράσης της 
Πολιτείας είναι ότι οι νέες τεχνολογίες, η 
σύγκλιση και οι δυνατότητες που 
διανοίγονται δεν πρέπει να οδηγήσουν σε 
περιορισµό των δικαιωµάτων του 
καταναλωτή και βλάβη των συµφερόντων 
του.  Η έννοµη προστασία δεν είναι 
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δυνατόν να ποικίλλει ανάλογα µε εάν και  
ποια µέσα ή  "πλατφόρµες" χρησιµοποιεί. 

Η προστασία του καταναλωτή 
ανεξάρτητα της «πλατφόρµας» 
κατανάλωσης αφορά τόσο στη θέση του 
καταναλωτή ως αντισυµβαλλόµενου όσο 
και στα άλλα θεµελιακά συµφέροντά του 
όπως η προστασία του ιδιωτικού βίου, η 
ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, η 
διαφάνεια της τιµολόγησης, η πρόσβαση 
σε δικαστήρια ή άλλα δικαιοδοτικά 
όργανα σε περίπτωση αντιδικίας µε 
αλλοδαπούς παρέχοντες υπηρεσίες 
καθώς και η άµυνα έναντι αθέµιτων και 
περιοριστικών όρων συναλλαγών.   

Η Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια που 
υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα 
µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο, 
κατοχυρώνει την προστασία των 
καταναλωτών καθώς εισάγει έναν 
µηχανισµό σύµφωνα µε τον οποίο 
ορίζεται ότι τα παράπονα για ζηµιές που 
προκύπτουν από λανθασµένες ή 
παραπλανητικές πληροφορίες ή 
υπηρεσίες θα εξετάζονται από τις αρχές 
και τα δικαστήρια της χώρας στη 
δικαιοδοσία της οποίας θα εµπίπτει ο 
παρέχων  τις υπηρεσίες.   

11.4. Η προστασία της πνευµατικής 
δηµιουργίας  

Η προστασία της πνευµατικής 
δηµιουργίας είναι µία από τις περιοχές 
στις οποίες  οι τεχνικές και νοµικές λύσεις 
που σχετίζονται µε τους όρους χρήσης 
της πληροφορίας είναι πρωτεύουσας 
σηµασίας. Ο παραδοσιακός ρόλος του 
copyright, να ενισχύει τη δηµιουργικότητα 
και να προστατεύει το δηµιουργό, 
δοκιµάζεται από τις εξελίξεις, την 
εµφάνιση πολλών "δηµιουργών", την 
ψηφιακή αξιοποίηση και διάδοση των 
έργων µε πρωτόγνωρες µορφές, καθώς 
η ευκολία και η ακρίβεια της "αντιγραφής" 
ανατρέπει τη διάκριση πρωτότυπου και 
αντίγραφου. 

Τα συγγραφικά και συγγενικά δικαιώµατα 
διαδραµατίζουν βασικό ρόλο για την 
ενθάρρυνση της διαθεσιµότητας κρίσιµης 
µάζας περιεχοµένου στα παγκόσµια 
δίκτυα πληροφόρησης, δεδοµένου ότι τα 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες θα 
βασίζονται ή θα µεταφέρουν υλικό που 
προστατεύεται. Η ψηφιοποίηση και η 
σύγκλιση των τεχνολογιών επικοινωνιών 
και υπολογιστών επηρεάζουν σηµαντικά 
τον τρόπο µε τον οποίο τα έργα και το 
λοιπό προστατευµένο υλικό 
δηµιουργείται, δηµοσιεύεται, διαδίδεται 
και αντιγράφεται.  Οι νέες αυτές εξελίξεις 
επιβάλλουν ανάλογη αναπροσαρµογή 
των καθεστώτων προστασίας της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας.   

Ιδιαίτερη ρύθµιση απαιτεί και το θέµα της 
ονοµατοδοσίας και καταχώρησης 
ονοµάτων χώρου (domain names) στο 
πεδίο .gr . Μεταξύ άλλων και κυρίως 
χάριν της προστασίας του ανταγωνισµού 
- και οπωσδήποτε υπό το πρίσµα των 
διεθνών εξελίξεων  -  θα πρέπει να 
εξεταστεί εάν χρειάζεται η  µετάβαση από 
την αρχή "first come, first served" στην 
καθιέρωση µιας ιδιαίτερης διαδικασίας 
για αποφυγή συγκρούσεων και 
νοθεύσεων του ανταγωνισµού. Οι 
διαπραγµατεύσεις για την ονοµατοδοσία 
διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο και η 
Ελλάδα συµµετέχει µαζί µε τους 
Ευρωπαίους εταίρους της. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία 
της πνευµατικής δηµιουργίας 

Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που 
συγκροτείται κυρίως από το  ν. 2121/93 
διαπνέεται από τα σύγχρονα ρεύµατα αλλά η 
ρυθµιστική του ικανότητα  επανεξετάζεται 
διαρκώς ενόψει των εξελίξεων στην ψηφιακή 
τεχνολογία και  µε αναφορά στα νέα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρήζουν 
προστασίας (είτε πρόκειται για υπηρεσίες on-
line είτε πρόκειται για φυσικούς φορείς 
περιεχοµένου όπως τα cd-rom κλπ.)  
Η "Συνθήκη του Παγκόσµιου Οργανισµού για 
τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα για τα Συγγραφικά 
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∆ικαιώµατα και η Συνθήκη για τις Εκτελέσεις 
και τις Εγγραφές Ήχου", εκσυγχρονίζει σε 
σηµαντικό βαθµό τη διεθνή προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Περιέχει διατάξεις 
που θα αποτελέσουν τη βάση για δίκαιες 
συνθήκες συναλλαγών όσον αφορά στην 
πνευµατική ιδιοκτησία στην ψηφιακή εποχή 
και κατά τούτο αποτελούν σηµείο αναφοράς 
για την αναθεώρηση της κοινοτικής και 
εθνικής νοµοθεσίας.  
Το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο συµπληρώθηκε 
µε τον Ν. 2819/99 που αφορά στην νοµική 
προστασία των βάσεων δεδοµένων. Με τον 
νόµο αυτό εναρµονίζεται η εσωτερική 
νοµοθεσία µε την οδηγία 96/9/ΕΟΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιγράφονται 
τα δικαιώµατα του δηµιουργού και 
θωρακίζονται τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας των πολιτών.      
Πρέπει να σηµειωθεί ότι γίνεται η 
επεξεργασία και επίκειται η ενσωµάτωση της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ στην ελληνική 
νοµοθεσία. Η οδηγία αυτή έρχεται να 
εναρµονίσει διάφορες πτυχές του θέµατος 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας ανάµεσα στα 
κράτη µέλη και να εισάγει ένα σχετικό 
πλαίσιο κανόνων για την ψηφιακή εποχή.  

11.5. Ηλεκτρονικές συναλλαγές: 
ενίσχυση µέσω της διασφάλισης  

Η χρήση των παγκόσµιων δικτύων για 
επιχειρηµατικούς και επαγγελµατικούς 
σκοπούς αυξάνεται συνεχώς. Όλο και 
περισσότερες συναλλαγές και πληρωµές 
πραγµατοποιούνται µέσω του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 
∆ιαδικτύου. Η εξέλιξη αυτή έχει επιφέρει 
προφανή θετικά αποτελέσµατα για τις 
επιχειρήσεις και γενικότερα για τους 
συναλλασσόµενους αλλά κυρίως 
ουσιαστικές αλλαγές για την ίδια τη δοµή 
της οικονοµίας και της εργασίας. Η 
απόφαση για την έκταση και το είδος της 
ηλεκτρονικής συναλλαγής εναπόκειται 
αναµφίβολα στις επιχειρήσεις και στους 
πελάτες της. 

Καθήκον της Πολιτείας είναι η δηµιουργία 
ενός κανονιστικού πλαισίου για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, ευέλικτου, 

ανάλογου µε την ταχεία εξέλιξη της 
τεχνολογίας και των συναλλαγών που θα 
αφήνει τα µέγιστα δυνατά περιθώρια για 
την ελεύθερη διαµόρφωση της 
συµβατικής σχέσης.  

Ρυθµιστέα ύλη. Τη ρυθµιστέα ύλη 
αποτελούν  οι όροι υπό τους οποίους 
είναι έγκυρη και δεσµευτική για τα µέρη η 
ηλεκτρονική κατάρτιση συµβάσεων 
καθώς και τα ζητήµατα ασφάλειας του 
συστήµατος που είναι απαραίτητα για την 
αποδοχή και τη λειτουργία του. Ένα βήµα 
για τη δηµιουργία εµπιστοσύνης στο 
σύστηµα είναι η θέσπιση ελάχιστων 
κανόνων και προτύπων για ψηφιακές 
υπογραφές που θα περιλαµβάνουν τη 
σύσταση αρχών αρµόδιων για 
πιστοποίηση. Οι ψηφιακές υπογραφές θα 
έχουν πλήρη αναγνώριση όσον αφορά 
στις τυπικές απαιτήσεις και την αποδοχή 
τους.  

Νοµοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές. Το νοµοθετικό πλαίσιο για 
τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
ολοκληρώθηκε ήδη σε κοινοτικό επίπεδο 
αλλά τα σχετικά ζητήµατα εξετάζονται 
παράλληλα σε εθνική κλίµακα. Οι νέες 
ρυθµίσεις αφορούν τον προσδιορισµό των 
βασικών απαιτήσεων που περιλαµβάνουν 
την προσωπική φερεγγυότητα, τη χρήση 
αξιόπιστων συστηµάτων και την 
καταχώρηση ιδιωτικών κλειδιών/ ψηφιακών 
υπογραφών. Επίσης αντιµετωπίζονται 
ζητήµατα ευθύνης µε την καθιέρωση 
ελάχιστων κανόνων ευθύνης για τους 
παρέχοντες υπηρεσίες σε σχέση µε το 
περιεχόµενο των υπηρεσιών αυτών. 

Κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση 
εµπιστοσύνης χρηστών και 
συναλλασσοµένων µέσω των δικτύων και 
συνακόλουθα την ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η χρήση της 
κρυπτογράφησης απαιτεί ωστόσο τη 
χάραξη ενός κανονιστικού πλαισίου που 
αφενός θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
αλλά και στη δυναµική της αγοράς και 
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αφετέρου θα εξασφαλίζει την εµπιστοσύνη 
στη διαχείριση των κλειδιών µέσω της 
ίδρυσης έµπιστων τρίτων µερών (trusted 
third parties) αποστολή των οποίων θα είναι 
η  διανοµή και η καταχώρηση των κλειδιών.  

Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης. Η 
παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, 
συναφών µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές, 
είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε 
προηγούµενη άδεια ή έγκριση ή άλλο  
µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές 

Με το Π∆ 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄) µεταφέρθηκε 
στο Ελληνικό ∆ίκαιο η Οδηγία 99/93/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
«Σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές». 

 Ζητήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις του Π∆ 
είναι έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών 
υπογραφών, πρόσβαση στην αγορά, αρχές της 
εσωτερικής αγοράς, διεθνείς πτυχές, ευθύνη των 
παρόχων πιστοποίησης, υποχρέωση για την 
προστασία προσωπικών δεδοµένων, ισχύοντες 
όροι για αναγνωρισµένα πιστοποιητικά και 
παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που 
εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, 
διασφάλισης αξιοπιστίας της δηµιουργίας 
υπογραφής και συστάσεις για την επαλήθευση της 
υπογραφής.  Η ΕΕΤΤ στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων της που απορρέουν από το Π∆ 
150/2001 βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης 
Κανονισµού που θα ρυθµίζει θέµατα:  

" παροχής Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης  

" διαπίστωσης της συµµόρφωσης των 
ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας 
υπογραφής  

" εποπτείας και ελέγχου των εγκατεστηµένων 
στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών 
πιστοποίησης, καθώς και των οριζόµενων 
φορέων  

Ενόψει της έκδοσης του Κανονισµού και 
προκειµένου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις που 
δηµιουργούνται στην Ελλάδα από την 
ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών 

πιστοποίησης, η ΕΕΤΤ έθεσε σε δηµόσια 
διαβούλευση συγκεκριµένα ζητήµατα, για τα 
οποία θεωρεί ότι η άποψη και εµπειρία της 
αγοράς θα είναι ιδιαίτερα εποικοδοµητική.  

Με τη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση η ΕΕΤΤ 
διατύπωσε προτάσεις / προσεγγίσεις και 
ζήτησε την άποψη των ενδιαφερόµενων µερών 
σε θέµατα όπως:  

" Όροι, υποχρεώσεις, προϋποθέσεις 
Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης. 

" Λειτουργία της ΕΕΤΤ ως η κορυφή στην 
ιεραρχία των εθελοντικά διαπιστευµένων. 

" Σχήµα υλοποίησης της Εθελοντικής 
∆ιαπίστευσης. 

" Σχήµα υλοποίησης του ελέγχου και της 
εποπτείας. 

" Τεχνικά Πρότυπα για τα αξιόπιστα 
συστήµατα και προϊόντα. 

Στην πρόσκληση της ΕΕΤΤ για υποβολή 
απόψεων ανταποκρίθηκαν 17 ενδιαφερόµενα 
µέρη. Τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευσης είναι δηµοσιευµένα στην 
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην σχετική ενότητα. 

∆ασµολογικά και φορολογικά θέµατα. 
Κρίσιµο ζήτηµα είναι τέλος η ρύθµιση 
δασµολογικών και φορολογικών θεµάτων 
που σχετίζονται µε τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
δεν θα πρέπει να έχουν  ούτε ευνοϊκότερη 
ούτε δυσµενέστερη αντιµετώπιση απ΄ ότι οι 
συµβατικές συναλλαγές. Είναι ωστόσο 
αναγκαίο (µεταξύ άλλων και για τη 
διασφάλιση της φορολογικής ισότητας) να 
υπάρξει αποτελεσµατικός έλεγχος και 
φορολόγηση αυτών των συναλλαγών. Η 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 
προβλήµατος αυτού επιβάλλει τη διεθνή 
συνεργασία και ρύθµιση ώστε να 
αποφευχθούν περιπλοκές όπως π.χ. η 
πολλαπλή φορολόγηση επιχειρήσεων.  
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11.6. Το δίκαιο για την εργασία στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας 

Οι επιπτώσεις της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στην εργασία και την 
απασχόληση είναι ριζικές. Οι νέες 
τεχνολογίες δεν φέρνουν βέβαια το "τέλος 
της εργασίας" αλλά αλλάζουν τη δοµή των 
επιχειρήσεων, τη µορφή, τις συνθήκες και 
το περιεχόµενο των εργασιακών σχέσεων 
αλλά και την ίδια τη δοµή της εργασίας. 
Στην "αυγή της εποχής της τηλε-εργασίας" 
οι έννοιες του χώρου και χρόνου εργασίας 
ακόµη και η έννοια του εργαζόµενου 
αποκτούν νέο περιεχόµενο.  

Οι αλλαγές αυτές αναπόφευκτα πρέπει να 
βρουν τη νοµοθετική τους αποτύπωση για 
την εύρυθµη λειτουργία των εργασιακών 
σχέσεων. Το κοινωνικό και νοµικό πλαίσιο 
πρέπει να προσαρµοστεί ώστε να 
ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα. ∆ύο 
είναι οι άξονες του δικαίου της 
απασχόλησης στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας: α) είναι αναγκαία η άρση των 
εµποδίων στην ανάπτυξη νέων µορφών 
εργασίας β) οι νέες µορφές εργασίας δεν 
πρέπει να οδηγήσουν σε έλλειµµα 
δικαιωµάτων και προστασίας των 
απασχολούµενων. 

Υπό το πρίσµα αυτό θα χρειαστεί να 
«αναθεωρηθούν» και συµπληρωθούν τόσο 
το ατοµικό όσο και το συλλογικό εργατικό 
δίκαιο αλλά και ζητήµατα που άπτονται της 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Στο πεδίο αυτό 
εντάσσονται ο νοµικός προσδιορισµός της 
τηλε-εργασίας και του «τηλε-
απασχολουµένου», η αµοιβή και η 
κοινωνική προστασία, η άσκηση του 
διευθυντικού δικαιώµατος στην τηλε-
εργασία, η προσαρµογή των δικαιωµάτων 
των εργαζοµένων που αφορούν την 
εκπροσώπηση και συµµετοχή σε 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις, η 
αναπροσαρµογή των κανονισµών που 
αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή και 
τα θέµατα της προστασίας εναντίον των 
διακρίσεων στην απασχόληση.   

11.7. Νέο ποινικό δίκαιο για τον 
κυβερνοχώρο;  

Η παραβατικότητα δεν είναι άγνωστη στον 
κυβερνοχώρο. Στις «λεωφόρους των 
πληροφοριών» οι γνωστές µορφές 
εγκληµάτων (απάτη, δυσφήµηση, ξέπλυµα 
χρήµατος, προσβολή δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας) βρίσκουν νέα 
µέσα, ενώ παρατηρούνται νέες µορφές 
κολάσιµης συµπεριφοράς (hacking, 
προσβολή ιδιωτικής ζωής, προβολή 
αθέµιτου περιεχοµένου).  Η 
εγκληµατικότητα αφορά ευρύ φάσµα 
τοµέων:  εθνική ασφάλεια, προστασία 
ανηλίκων (παιδική πορνογραφία), 
οικονοµικά εγκλήµατα (απάτη, πειρατεία 
πιστωτικών καρτών, ξέπλυµα χρήµατος), 
προστασία της προσωπικότητας και της 
φήµης  («ηλεκτρονική παρενόχληση», 
συκοφαντική δυσφήµηση), πνευµατική 
ιδιοκτησία (διανοµή χωρίς άδεια των έργων 
που προστατεύονται από τις διατάξεις για 
την πνευµατική ιδιοκτησία).  

Το ποινικό δίκαιο είναι καταρχήν 
προσανατολισµένο σε ποινικές 
συµπεριφορές και πράξεις που 
συντελούνται στον "πραγµατικό κόσµο" . 
Όµως ό,τι είναι παράνοµο έξω από το 
δίκτυο εξακολουθεί να είναι παράνοµο και 
µέσα στο δίκτυο. Η παροχή προστασίας 
στους πολίτες προϋποθέτει τη διαρκή 
επανεξέταση και ανανέωση των ρυθµίσεων 
του δικαίου. Κεντρικά ζητήµατα  που 
απασχολούν το νοµοθέτη είναι αφενός ο 
προσδιορισµός των εγκληµάτων που 
συντελούνται στον κυβερνοχώρο και 
αφετέρου ο προσδιορισµός της ποινικής 
ευθύνης και της δικαιοδοσίας καθώς δεν 
είναι πάντα προφανές και σαφές ποιο είναι 
το εφαρµοστέο δίκαιο και ποιες διωκτικές, 
εισαγγελικές και δικαστικές αρχές πρέπει να 
επιληφθούν των σχετικών υποθέσεων.  

Προβλήµατα που χρήζουν επείγουσας 
αντιµετώπισης παρουσιάζει ο  
προσδιορισµός της ευθύνης και των 
(αποτελεσµατικών)  κυρώσεων καθώς  η 
αλυσίδα της επικοινωνίας αποτελείται από 
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πολλούς κρίκους, συχνά µάλιστα 
εγκατεστηµένους σε διαφορετικές χώρες. 
Ακριβώς λόγω του αποκεντρωµένου και 
διεθνικού χαρακτήρα του ∆ιαδικτύου τα 
ζητήµατα αυτά απαιτούν υπερεθνική 
αντιµετώπιση και λύση. Η χώρα µας 
συµµετέχει ενεργά σε όλα τα διεθνή fora 
όπου συζητείται το πρόβληµα της 
τεχνολογικής εγκληµατικότητας. 

Μια Συνθήκη κατά του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο  

Στις 23 Νοεµβρίου 2001 υπογράφηκε, από 26 
µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και 4 χώρες 
µη µέλη, η Συνθήκη κατά του εγκλήµατος στον 
κυβερνοχώρο 
(http://www.coe.int/T/E/Communication_and_R
esearch/Press/Themes_Files/Cybercrime).  

Η Συνθήκη αυτή αποτελεί ένα  σηµαντικό 
εργαλείο διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα 
αυτό.   Η Συνθήκη εισαγάγει κοινούς ορισµούς 
των εγκληµάτων του κυβερνοχώρου, (και 
µάλιστα  ποινικοποιεί ορισµένες συµπεριφορές 
όπως π.χ. η κατοχή υλικού παιδικής 
πορνογραφίας), ενσωµατώνει νέους κανόνες 
διεθνούς επικοινωνίας και συνεργασίας για τη 
διαλεύκανση των εγκληµάτων αυτών.  

Η Ελλάδα υπέγραψε και πρόκειται να κυρώσει  
τη Σύµβαση αυτή Η ελληνική κυβέρνηση από 
την πλευρά της είναι αποφασισµένη να 
καταπολεµήσει το έγκληµα που τελείται στον 
κυβερνοχώρο ή υποβοηθείται από τις νέες 
τεχνολογίες εγγυώµενη ταυτόχρονα τα 
δικαιώµατα  τα δικαιώµατα των πολιτών της 
νέας ψηφιακής εποχής.  

 

11.8. Βασικές αρχές για την εξέλιξη του 
δικαίου στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

Η τεχνολογία οδηγεί σε µεταλλαγή της 
κοινωνίας, του κράτους και της οικονοµίας. 
Η µεταλλαγή αυτή θέτει σε δοκιµασία όχι 
µόνο τη ρυθµιστική επάρκεια του δικαίου 
αλλά και τα κλασικά µοντέλα νοµικής 
σκέψης και απαιτεί τον 
αναπροσανατολισµό της από τους θεσµούς 

της βιοµηχανικής κοινωνίας σε αυτούς της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Στην Κοινωνία της Πληροφορίας κάθε 
νοµοθετικός κανόνας είναι εξ ορισµού 
προσωρινός και βραχύβιος. Η πρώτη 
δυσκολία για τη νοµοθετική παρέµβαση 
αφορά στην «αβεβαιότητα» του νοµοθέτη 
καθώς καλείται να ρυθµίσει ένα αντικείµενο 
άγνωστο και µεταβλητό µε ρυθµούς και 
κατευθύνσεις εξέλιξης όχι πάντοτε 
προδιαγνώσιµους. Ο ρυθµός παραγωγής 
του δικαίου υπολείπεται καταφανώς του 
ρυθµού προόδου της τεχνολογίας και 
συχνά οι νοµοθετικές ρυθµίσεις αφορούν 
προηγούµενα στάδια της εξέλιξης  των 
νέων τεχνολογιών. Η ίδια η φύση των  
νέων τεχνολογιών όχι απλώς αποκλείει 
«τελικές» απαντήσεις αλλά εξαναγκάζει 
σε συνεχή  αναθεώρηση των ρυθµίσεων 
αλλά και των ρυθµιστικών εργαλείων.  

Οι νοµοθετικές απαντήσεις υπερβαίνουν 
τα εθνικά σύνορα. Οι νοµοθετικές 
απαντήσεις είναι κατ΄ ανάγκην 
προσωρινές µεταξύ των άλλων και 
επειδή η τεχνολογία των δικτύων 
παγκοσµιοποιεί την επικοινωνία και τις 
αγορές. Η Κοινωνία της Πληροφορίας 
δεν εγκλωβίζεται σε εθνικά σύνορα. Είναι 
συνεπώς αµφίβολο αν οι εθνικές 
νοµοθεσίες είναι σε θέση να ρυθµίσουν 
αποτελεσµατικά πολλά από τα ζητήµατα 
που εγείρονται. Ασυνέπειες και 
αποκλίσεις στη νοµοθεσία των κρατών 
µπορεί να δυσχεράνουν και αυτήν την 
εθνική εφαρµογή του νόµου.  Αναζητούµε  
«παγκοσµιοποιηµένες» λύσεις παρότι 
αυτές προκύπτουν από εξαιρετικά αργές 
και σύνθετες διαδικασίες και ως προϊόντα 
συµβιβασµών αντιστοιχούν συχνά στον 
ελάχιστο κοινό παρονοµαστή. Σε κάθε 
περίπτωση ωστόσο είναι αναγκαία η 
διεθνής συνεργασία η οποία, έστω και µε 
αργούς ρυθµούς, εκδηλώνεται σε πεδία 
όπως η πνευµατική ιδιοκτησία ή το 
ηλεκτρονικό εµπόριο.  
Αναζήτηση τεχνολογικά ουδέτερων 
κανονιστικών λύσεων. Η ανάγκη 
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αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων 
επιβάλλει την αναζήτηση τεχνολογικά 
ουδέτερων κανονιστικών λύσεων και 
ταυτόχρονα την προσπάθεια χρήσης 
νέων τεχνολογικών εφαρµογών ως 
εργαλείων για την προώθηση της 
εφαρµογής του νόµου. Σε πολλές 
περιπτώσεις η τεχνολογία µπορεί να 
ανταποκριθεί  στα αιτήµατα προστασίας 
(ιδιωτικού βίου, δικαιωµάτων, πνευµατικής 
ιδιοκτησίας ) και  να παραγάγει  νέες 
µορφές ελέγχου της διανοµής του 
περιεχοµένου. Μόνο ο συνδυασµός 
νοµοθετικών και - εναλλακτικών, φιλικών 
προς τα δικαιώµατα - τεχνολογικών λύσεων  
µπορεί να εγγυηθεί την προστασία των 
πολιτών.  

Αποφυγή αποσπασµατικής προσέγγισης 
και ευέλικτες, ανοιχτές διαδικασίες 
παραγωγής και εφαρµογής του δικαίου. 
Σε µία φάση µετάβασης, έστω και 
ραγδαίας, αναπόφευκτα θα ισχύουν 
παράλληλα συστήµατα δικαίου. Θα 
πρέπει ωστόσο να αποφευχθεί µία 
«αποσπασµατική προσέγγιση». Στα 
πεδία όπου διαπιστώνεται ότι το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο δεν µπορεί να επιλύσει 
αποτελεσµατικά και πειστικά τα ζητήµατα 
που τίθενται, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
καινοτόµος αντίληψη που να 
εκσυγχρονίζει τις ρυθµίσεις για 
υφιστάµενες υπηρεσίες και να καθιερώνει 
νέους κανόνες που θα αντανακλούν το 
τεχνολογικό και οικονοµικό περιβάλλον. 
Σηµαντικότερη όµως από το περιεχόµενο 
των κανόνων είναι η αναζήτηση µιας 
νέας διαδικασίας θέσπισής τους. Με 
απαρέγκλιτο γνώµονα τις δηµοκρατικές 
αρχές θα πρέπει να αναζητηθούν 
διαδικασίες παραγωγής και εφαρµογής 
του δικαίου ταχείες, ευέλικτες και 
ανοιχτές.  

Συµµετοχή των πολιτών. Κανένα 
κανονιστικό πλαίσιο δεν υποκαθιστά την 
ανάγκη ενηµέρωσης των πολιτών για τις 
εξελίξεις, τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους. Οι πολίτες πρέπει να 

είναι υποκείµενα της διαδικασίας 
µετάβασης στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας και όχι αντικείµενα ή θεατές 
της διαδικασίας ή έστω καταναλωτές των 
εφαρµογών και των προϊόντων της. 

Το δικαίωµα συµµετοχής όλων στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας διακηρύσσεται 
µε τον πλέον πανηγυρικό τρόπο στο νέο 
Άρθρο 5Α/παρ. 2 του αναθεωρηµένου 
Συντάγµατος, το οποίο προβλέπει: ότι 
καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Και ορίζει ως 
υποχρέωση του κράτους τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στις πληροφορίες που 
διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της 
παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής 
τους. 
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12 Από το στόχο στο αποτέλεσµα: Η υλοποίηση της στρατηγικής 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας  

12.1. Πλαίσιο δράσης µε 
συγκεκριµένους µηχανισµούς 
υλοποίησης   

Οι κυβερνητικές δράσεις για τη Κοινωνία 
της Πληροφορίας στην Ελλάδα 
συνοδεύονται από παρεµβάσεις και  
µηχανισµούς υλοποίησης, έτσι ώστε να 
µεταφραστούν σε πρακτικά οφέλη για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την 
κοινωνία γενικότερα στο συντοµότερο 
δυνατό χρόνο.  Στόχος είναι η συνέπεια 
και ο συντονισµός στην υλοποίηση του 
προγράµµατος, διασφαλίζοντας τη 
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων. 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α. Ε.  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι 
εταιρία που λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης  χάριν του 
δηµοσίου συµφέροντος, κατά τους κανόνες 
της ιδιωτικής οικονοµίας και δεν έχει 
βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα. Βασικός 
σκοπός της εταιρίας είναι η υποστήριξη των 
τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας". 
Συγκεκριµένα, η εταιρία υποστηρίζει την 
υλοποίηση των δράσεων που 
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα µε 
ποικίλους τρόπους.  

Επίσης στοχεύει στην:  

" εύρυθµη και χρηστή διαχείριση των 
ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων 

" έγκαιρη και αποτελεσµατική εκτέλεση των 
έργων 

" διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας 
σε ένα πλαίσιο κόστους οφέλους 

" διαµόρφωση υγιούς περιβάλλοντος 
ανταγωνισµού της αγοράς 

Παρεµβάσεις σε πολλά επίπεδα. Οι 
απαραίτητες παρεµβάσεις αφορούν 
θεσµικές και οργανωτικές 
µεταρρυθµίσεις, ρυθµιστικές και 
κανονιστικές πρωτοβουλίες, µέτρα για 
την αποφασιστική συµβολή κάθε 
κυβερνητικής υπηρεσίας στην συνολική 
προσπάθεια, για το συνολικό συντονισµό 
του κυβερνητικού έργου, την εξασφάλιση 
ισόρροπης ανάπτυξης της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας σε όλη τη χώρα, τη 
συµµετοχή στις διεθνείς εξελίξεις, και την 
ενηµέρωση και συµµετοχή των πολιτών 
µέσα από δηµόσιο διάλογο.  

Όπως διαφαίνεται και από την ανάλυση 
των διαφόρων θεµάτων στα επιµέρους 
κεφάλαια, τα θέµατα Κοινωνίας της 
Πληροφορίας είναι κατεξοχήν οριζόντια. 
Κάθε Υπουργείο ή εποπτευόµενος 
φορέας όπως επίσης και κάθε 
περιφέρεια, έχει ορισµένα προγράµµατα 
ή δράσεις για την ανάπτυξη εφαρµογών 
πληροφορικής και επικοινωνίας. 
Αποτέλεσµα είναι συχνά οι δράσεις να 
µην είναι συντονισµένες και να 
αλληλοκαλύπτονται. 

Βασικές αρχές. Σχετικά µε τη 
δηµιουργία, την ενίσχυση ή την 
επιτήρηση των µηχανισµών υλοποίησης 
της συνολικής στρατηγικής για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι χρήσιµο 
να διατυπωθούν ορισµένες αρχές: 

! Η ευθύνη για τη σχεδίαση, υλοποίηση, 
εποπτεία και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων συγκεκριµένων 
προγραµµάτων και δράσεων ανήκει 
στα επιµέρους Υπουργεία και φορείς, 
ανάλογα µε τους τοµείς πολιτικής οι 
οποίοι θεσµικά τους ανήκουν.  Για 
παράδειγµα, το πλαίσιο για την 
απελευθέρωση των επικοινωνιών είναι 
αρµοδιότητα του Υπουργείου 
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Μεταφορών και Επικοινωνιών, η 
εποπτεία εισαγωγής πληροφορικών 
συστηµάτων στη δηµόσια διοίκηση 
είναι αρµοδιότητα του ΥΠΕΣ∆∆Α, η 
ενίσχυση επιχειρήσεων µέσω των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής είναι 
αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, οι εφαρµογές στην υγεία 
είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου 
Υγείας, κ.ο.κ., 

! Οι συχνές συναρµοδιότητες χρήζουν 
κοινής δράσης από τους συναρµόδιους 
φορείς ως προς το σχεδιασµό, την 
εποπτεία και την υλοποίηση, είτε µε 
απευθείας συνεννόηση µεταξύ των 
φορέων είτε στο πλαίσιο ευρύτερων 
σχηµάτων και φορέων συντονισµού. 
Ενδεικτικά, τα θέµατα ηλεκτρονικού 
εµπορίου αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο 
της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου, το θεσµικό πλαίσιο 
κατοχύρωσης των ηλεκτρονικών 
µέσων συναλλαγών µε τη δηµόσια 
διοίκηση σχεδιάζεται από κοινού από 
το ΥΠΕΣ∆∆Α και το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης, κλπ., 

! Αξιοποιούνται πλήρως και ενισχύονται 
οι υφιστάµενοι µηχανισµοί υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων και εποπτείας 
συγκεκριµένων χώρων όπως το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, οι ρυθµιστικές 
αρχές για τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες, 
κλπ. 

! Προωθείται ενεργά η συνεργασία µε 
τον ιδιωτικό τοµέα, σε πνεύµα 
διαφάνειας και διακριτών ρόλων, 
µέσω µηχανισµών όπως το υπό 
ίδρυση Συµβούλιο Πληροφορικής του 
ΥΠΕΣ∆∆Α, το e-Business Forum και η 
Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου υπό τη εποπτεία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  

! Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών σε θέµατα που αφορούν 

την Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως 
και συµµετοχής τους στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων µε ηλεκτρονικά 
µέσα, µε την διοργάνωση ηµερίδων  
σε συγκεκριµένα θέµατα, κλπ.  

Για την υλοποίηση της κυβερνητικής 
στρατηγικής για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας σχεδιάζονται ή 
υλοποιούνται ήδη θεσµικές και 
οργανωτικές µεταρρυθµίσεις, ρυθµιστικές 
και κανονιστικές πρωτοβουλίες, µέτρα για 
τη συµβολή κάθε κυβερνητικής 
υπηρεσίας, για τον συνολικό συντονισµό 
του κυβερνητικού έργου, για την 
εξασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας σε όλη τη 
χώρα, για τη συµµετοχή στις διεθνείς 
εξελίξεις, και την ενηµέρωση και 
συµµετοχή των πολιτών µέσα από 
δηµόσιο διάλογο. 

Η Εταιρική σχέση (partenariat) στο ΕΠ 
ΚτΠ 

Η προετοιµασία του ΕΠΚτΠ είναι απόρροια 
µίας διετούς διαδικασίας µε ευρεία 
συµµετοχή φορέων του δηµόσιου, του 
ιδιωτικού τοµέα και µη-κυβερνητικών 
οργανώσεων (όπως προβλέπεται και από το 
άρθρο 8 του Κανονισµού 1260/1999). Τα 
κυριότερα βήµατα ήταν: 

" H εκπόνηση το 1998 της Λευκής Βίβλου: 
«Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις», η 
παρουσίασή της από τον Πρωθυπουργό 
στο Υπουργικό Συµβούλιο, η 
δηµοσιοποίησή της στο ∆ιαδίκτυο 
(www.primeminister.gr) µε την 
ενσωµάτωση σχολίων/προτάσεων από 
Υπουργεία και φορείς του ιδιωτικού τοµέα. 

" Η διοργάνωση το 1999 σειρά ηµερίδων 
εργασίας σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο µε ευρύτατη συµµετοχή και µε 
θέµα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο 
Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-
2006» 

" Η εκπόνηση µε βάση τα αποτελέσµατα 
αυτών των ηµερίδων εργασίας του 
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κειµένου για τον τοµέα Κοινωνία της 
Πληροφορίας στο Σχέδιο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 2000-2006 και η 
δηµοσιοποίησή του στον νέο κόµβο για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας 
www.infosociety.gr 

" Η ετοιµασία του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» και η δηµοσιοποίηση του 
σχεδίου τον ∆εκέµβριο 1999 στο Internet 
(www.infosociety.gr) για σχόλια από 
όλους τους δυνητικά εµπλεκόµενους 
φορείς. 

 

12.2. Θεσµικές και οργανωτικές 
µεταρρυθµίσεις 

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 
πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα. Για 
την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 
πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν 
τις νέες εφαρµογές, επαναπροσδιορίζεται 
και ενισχύεται ο ρόλος των µονάδων 
πληροφορικής σε κάθε Υπουργείο, 
δηµιουργούνται Επιτροπές για την 
Πληροφορική, προσαρµόζονται οι 
διαδικασίες και οι προϋποθέσεις 
προσλήψεων δηµοσίων υπαλλήλων στο 
νέο περιβάλλον.  

Βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για 
δηµόσια έργα πληροφορικής. 
Θεσµοθετούνται κανόνες και διαδικασίες 
που επιταχύνουν παρόµοια έργα σε 
καθεστώς µεγαλύτερης διαφάνειας µε 
βάση συγκεκριµένα τεχνικά, λειτουργικά, 
οργανωτικά και διοικητικά πρότυπα. 
εισάγεται σταδιακά το σχήµα της 
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
(outsourcing) και η περιγραφή των 
εργασιών αυτών σε επίπεδο 
παρεχόµενης υπηρεσίας (service level).  
Μελετάται η καθιέρωση της προµήθειας 
τυποποιηµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών πληροφορικής µέσω 
προγραµµατικών συµφωνιών.  

12.3. Πρωτοβουλίες ρυθµιστικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα  

Ενίσχυση του ρόλου και των 
συνθηκών λειτουργίας των 
εποπτικών και κανονιστικών οργάνων. 
Θωρακίζεται θεσµικά ο ρόλος των 
αυτόνοµων ρυθµιστικών αρχών (Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων , Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό 
Συµβούλιο, Επιτροπή Ανταγωνισµού, Αρχή 
Προστασίας ∆εδοµένων) και ενισχύεται 
πρακτικά η λειτουργία τους µε καλύτερη 
στελέχωση, µεγαλύτερη αυτονοµία και 
επάρκεια πόρων. 

Επανεξέταση του µελλοντικού ρόλου 
των εποπτικών και κανονιστικών 
οργάνων στο πλαίσιο των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων. Η τεχνολογική 
εξέλιξη οδηγεί στη σύγκλιση των 
τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας και µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης. Η πολιτεία θα 
εξετάσει την περαιτέρω εξέλιξη του 
υφιστάµενου κανονιστικού πλαισίου µε 
τις διακριτές εποπτικές αρχές για την 
προσφορά τηλεπικοινωνιακών και ραδιο-
τηλεοπτικών υπηρεσιών µε βάση τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά 
και τη διεθνή εµπειρία. 

Επανεξέταση κινήτρων και µηχανισµών 
στήριξης για µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα και ορθολογική 
διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος. 
Σειρά υφισταµένων κινήτρων και 
µηχανισµών στήριξης δηµόσιων φορέων 
και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα 
είναι παρωχηµένοι και ακατάλληλοι για το 
σκοπό τον οποίο επιχειρούν να 
εξυπηρετήσουν. Η πολιτεία θα 
επανεξετάσει αυτούς τους µηχανισµούς 
µε βάση τις αρχές της αποκέντρωσης 
των διαδικασιών αποφάσεων και την 
παροχή της δυνατότητας επιλογής της 
τεχνολογικής λύσης από τους ίδιους τους 
χρήστες όπου αυτό είναι δυνατό. 
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Βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης.  
Ο δηµόσιος τοµέας δε διαθέτει επαρκείς 
και αξιόπιστες διαδικασίες αποτίµησης 
των οικονοµικών και κοινωνικών 
αποτελεσµάτων των δράσεών του. 
Αποτέλεσµα είναι η έλλειψη 
πληροφοριών που θα µπορούσαν να 
βοηθήσουν στην επαναστοχοθέτηση και 
βελτίωση των δράσεων και των 
µηχανισµών υλοποίησης.  

Η πολιτεία δεσµεύεται για την υιοθέτηση 
παρόµοιων διαδικασιών, έτσι ώστε για τη 
χρηµατοδότηση κάθε κυβερνητικής 
δράσης για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας να είναι απαραίτητη η 
διατύπωση από τον προτείνοντα φορέα 
σειράς πληροφοριών: λεπτοµερείς και 
συγκεκριµένοι στόχοι, εναλλακτικά µέσα 
για την εφαρµογή, χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης, µηχανισµοί εποπτείας, 
διαδικασίες αποτίµησης, κλπ.  

Καθιέρωση Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Στη χώρα 
µας υπάρχει σήµερα έλλειψη στατιστικών 
και άλλων στοιχείων τα οποία να δίνουν 
µια σαφή εικόνα της κατάστασης ως 
προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα 
προβλήµατα και τις ελλείψεις που 
δηµιουργούνται, και να βοηθούν στον 
καθορισµό ποσοτικών στόχων και τη 
διαµόρφωση µελλοντικής πολιτικής.  

Η δηµιουργία Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας µε ρόλο την 
παρακολούθηση, απογραφή και 
αναφορά των τάσεων διεθνώς και στην 
Ελλάδα, κρίνεται αναγκαία για τη 
βελτίωση των γνωστικών βάσεων πάνω 
στις οποίες διαµορφώνεται η κυβερνητική 
στρατηγική και δράσεις. Η πολιτεία θα 
προωθήσει τη δηµιουργία 
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, είτε ως νέου αυτόνοµου 
οργανισµού, είτε ως µέρους υπάρχοντος 
ερευνητικού ιδρύµατος ή πανεπιστηµίου 
µε ειδίκευση σε αυτά τα θέµατα. 

12.4. Η χρηµατοδότηση των δράσεων 

για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας  

Η οικονοµική συγκυρία σήµερα 
χαρακτηρίζεται από τη συµπίεση των 
συνολικών κρατικών δαπανών και την 
ανάγκη ιεράρχησης και αξιολόγησης 
πρωτοβουλιών µε γνώµονα την 
αποδοτικότητά τους. Σε σύγκριση µε 
άλλες κρατικές δαπάνες, στα 
προγράµµατα που αφορούν την 
Κοινωνία της Πληροφορίας συχνά δεν 
διαφαίνεται η άµεση σκοπιµότητα, γιατί 
τα οφέλη τείνουν να είναι µεσοπρόθεσµα 
και να διαχέονται στην οικονοµία και την 
κοινωνία. 

Αυτή η δυσκολία έχει στο παρελθόν 
πολλές φορές οδηγήσει στην 
περιθωριοποίηση πρωτοβουλιών που 
αφορούσαν άυλες επενδύσεις για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας,  σε αντίθεση 
µε άλλα έργα υποδοµής ή απευθείας 
ενισχύσεις, ακόµα και σε περιπτώσεις 
που η απόδοση άλλων επενδύσεων ήταν 
µικρότερη.  

Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την 
πρωταρχική σηµασία της επιτυχούς 
αφοµοίωσης των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας για το 
µέλλον της χώρας, δεσµεύτηκε για τη  
χρηµατοδότηση του προγράµµατος για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Κεντρικό µοχλό υλοποίησης του 
προγράµµατος αποτελεί η 
χρηµατοδότηση από το Γ� Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης  και συγκεκριµένα 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» µε 
συνολικό προϋπολογισµό 2,8 δις. 
ευρώ µε ορίζοντα την περίοδο 2000-
2006.  Οι δράσεις οι οποίες αφορούν 
την Κοινωνία της Πληροφορίας 
αποτελούν ειδική θεµατική ενότητα 
στο Γ� ΚΠΣ και προβάλλονται ιδιαίτερα 
στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
το οποίο αποτελεί τη βάση για το 
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σχεδιασµό του πλήρους Γ� ΚΠΣ. Κατά 
τη διάρκεια του 1999 θα θεσπιστούν 
µηχανισµοί  παρακολούθησης των 
δράσεων στο Γ� ΚΠΣ οι οποίες 
αφορούν την Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

Επιχειρησιακά Σχέδια Υπουργείων για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας 

Στην  προετοιµασία για την ένταξη έργων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» σηµαντικός παράγοντας είναι 
η εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων των 
φορέων που θα συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα. Για το σκοπό αυτόν η 
∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Κοινωνία της 
Πληροφορίας έχει εγκρίνει την 
χρηµατοδότηση της εκπόνησης 
Επιχειρησιακών Σχεδίων σε 18 Φορείς (δηλ. 
Υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές):   

Υπουργεία και Γενικές Γραµµατείες 

Ανάπτυξης 

Γεωργίας 

∆ικαιοσύνης 

Εθνικής  Άµυνας 

Εθνικής Οικονοµίας 

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 

Εµπορικής Ναυτιλίας 

Εξωτερικών 

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων  

Πολιτισµού 

Γεν. Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας Ελλάδας 

Γεν. Γραµµατεία Επικοινωνιών 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 

Συνήγορος του Πολίτη 

 

12.4. Ενεργή συµµετοχή της χώρας 
στις διεθνείς εξελίξεις 

Προετοιµασία για τις προσεχείς 
διεθνείς συζητήσεις και συντονισµός 
των διαφόρων κυβερνητικών 
υπηρεσιών. Στη διεθνή κοινότητα 
βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά συζητήσεων 
για τη διαµόρφωση πολιτικής σε θέµατα 
τα οποία θα επηρεάσουν σε µεγάλο 
βαθµό το µελλοντικό χαρακτήρα της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας.   

Αφορούν µεταξύ άλλων τις συνθήκες για 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, την προστασία προσωπικών 
δεδοµένων και την επόπτευση της 
αγοράς τηλεπικοινωνιακών και 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Από τις 
συζητήσεις αυτές οι οποίες διεξάγονται 
σε διεθνείς συνδιασκέψεις και 
οργανισµούς η Ελλάδα δεν µπορεί να 
είναι απούσα.  Στόχος είναι να υπάρχει:  

! Ενεργή συµµετοχή της χώρας σε 
κάθε επίσηµη και ανεπίσηµη 
συζήτηση και διαπραγµάτευση για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, 

! Τακτικός διάλογος ώστε το 
πρόγραµµα των διεθνών συναντήσεων 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας να 
διαµορφώνεται και να κοινοποιείται 
εγκαίρως σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους, 
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! Ενίσχυση του συντονισµού και της 
προετοιµασίας των εµπλεκόµενων 
υπηρεσιών, 

! Προώθηση της εθνικής συµµετοχής 
στις Ευρωπαϊκές δράσεις για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Ο κόµβος για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (www.infosociety.gr) 

Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών στη 
διαµόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
αποτελεί βασικό στόχο της κυβερνητικής 
πολιτικής. Για τη διευκόλυνση αυτής της 
συµµετοχής και την ενηµέρωση των πολιτών, 
δηµιουργήθηκε αυτός ο κόµβος, ο οποίος 
παρέχει πληροφορίες για πολιτικές, 
στατιστικά στοιχεία, εκδηλώσεις και 
προγράµµατα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, και δίνει βήµα για διάλογο και 
έκφραση απόψεων από πολίτες και 
κοινωνικούς φορείς. Ο µέσος όρος 
επισκεπτών στον κόµβο είναι περίπου 9000 
ανά µήνα. Αναλυτικά, στόχοι της πύλης είναι: 

" Να αποτελέσει ένα κεντρικό σηµείο 
πληροφόρησης και ενηµέρωσης του 
κοινού σε θέµατα σχετικά µε το οµώνυµο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αλλά και µε 
την ΚτΠ γενικότερα. 

" Να αποτελέσει ένα δυναµικό και 
εξελισσόµενο εργαλείο αµφίδροµης    

επικοινωνίας της µε το κοινό και τους 
ενδιαφερόµενους για τα πεδία 
«εµπλοκής» της, Φορείς.  

" Να δώσει τη δυνατότητα σε κοινωνικές 
οµάδες, σε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, αλλά και σε απλούς 
πολίτες, να εκθέσουν σε δηµόσιο βήµα τις 
απόψεις τους και να εκφράσουν τον 
προβληµατισµό τους σε διάφορα 
σηµαντικά θέµατα σχετικά µε την ΚτΠ. 

" Να αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία 
(σε µεταγενέστερο στάδιο) ενός 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού 
Συστήµατος, που θα χρησιµοποιεί «web 
based» εφαρµογές και θα καλύπτει τις 
ανάγκες εξωτερικής αµφίδροµης 
επικοινωνίας της ∆ιαχειριστικής Αρχής µε 
όλους τους εµπλεκόµενους στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Φορείς. 

" Να δώσει δυνατότητες σε πρόσβασης σε 
όλους διασφαλίζοντας έτσι την αποφυγή 
νέων µορφών κοινωνικού αποκλεισµού 
(e-Inclusion). 

 

 

 


