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υμπερϊςματα εμιναρύου Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ 

Πληροφορύασ 2012 
 

To εμινάριο τθσ Ερμοφπολθσ του 2012 για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ που 

διοργάνωςε θ Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ 

Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG - www.infostrag.gr) του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ είχε ωσ 

ςτόχο να διερευνιςει: α) το ρόλο που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ 

Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) για τθν επανεκκίνθςθ τθσ αναπτυξιακισ 

δυναμικισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τον εκςυγχρονιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

και αυτοδιοίκθςθσ και επομζνωσ τθ βελτίωςθ των δθμόςιων οικονομικϊν και β) τισ 

προχποκζςεισ και κατ’επζκταςθ τισ πολιτικζσ που απαιτοφνται για να ςυμβεί αυτό.  

Κάνοντασ μια ειςαγωγικι αναφορά ςτθν παροφςα ελλθνικι οικονομικι κρίςθ κα 

λζγαμε ότι αυτι ζχει δφο αλλθλζνδετεσ διαςτάςεισ. Η πρϊτθ ςυνίςταται ςτθν 

οξφτατθ κρίςθ των δθμοςιονομικϊν/μακροοικονομικϊν μεγεκϊν (υψθλό δθμόςιο 

ζλλειμμα και χρζοσ, αδυναμία δανειςμοφ, παρατεταμζνθ φφεςθ, υψθλι ανεργία) 

και θ δεφτερθ ςτθν επιδείνωςθ τθσ κζςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο διεκνι 

καταμεριςμό εργαςίασ (υποχϊρθςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ) κακϊσ οι ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ υφίςτανται διπλι ανταγωνιςτικι πίεςθ 1) από «φκθνοφσ» 

παραγωγοφσ (επιχειριςεισ από χϊρεσ χαμθλοφ κόςτουσ εργαςίασ) και 2) από 

ποιοτικοφσ και διαφοροποιθμζνουσ παραγωγοφσ (επιχειριςεισ από χϊρεσ υψθλϊν 

τεχνολογικϊν/παραγωγικϊν δυνατοτιτων).  

Παρ’όλαυτά, ςτθν ζωσ τϊρα δθμόςια ςυηιτθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

παραπάνω προβλθμάτων κυριαρχεί το ηιτθμα των μακροοικονομικϊν παραμζτρων 

(επίπεδο μιςκϊν/ςυντάξεων, φορολογικϊν ςυντελεςτϊν κλπ.) και απουςιάηει θ 

διάςταςθ τθσ τεχνολογίασ, τθσ καινοτομίασ, τθσ γνϊςθσ και των 

μθχανιςμϊν/κεςμϊν που τισ αξιοποιοφν και τισ προωκοφν. 

Ζωσ τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ (2008) θ Ελλάδα γνϊριςε μια μακρά πορεία οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ (από το 1993), θ οποία ςτθριηόταν ςε ςθμαντικό βακμό ςτα μεγάλα 

ζργα υποδομισ (αυτοκινθτόδρομοι, μετρό Ακινασ, γζφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.α.) 

που χρθματοδοτικθκαν κατά κφριο λόγο από τα Κοινοτικά Πλαίςια τιριξθσ 

(Κ.Π..). Η υψθλι διακεςιμότθτα κοινοτικϊν πόρων όχι μόνο για καταςκευαςτικά 

αλλά και άλλου είδουσ ζργα (π.χ. ΣΠΕ) ςε ςυνδυαςμό με τθ ςθμαντικι πτϊςθ των 

τραπεηικϊν επιτοκίων διαμόρφωςαν ζνα περιβάλλον υψθλισ ρευςτότθτασ που 

οδιγθςε ςε ιςχυρι τόνωςθ τθσ καταναλωτικισ ηιτθςθσ, θ οποία αποτζλεςε τον 

άλλο κφριο παράγοντα τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ.   

http://www.infostrag.gr/
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Όμωσ, αυτι θ οικονομικι ανάπτυξθ χαρακτθρίςτθκε από ςθμαντικζσ (ςυςτθμικζσ) 

υςτεριςεισ ςτθ διαςφνδεςθ του παραγωγικοφ/επιχειρθματικοφ ςυςτιματοσ με τθν 

τεχνολογία, τθν καινοτομία και τθ γνϊςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα,  χαρακτθρίςτθκε από 

περιοριςμζνθ δαπάνθ πόρων (ιδίωσ ιδιωτικϊν) για ερευνθτικι δραςτθριότθτα, 

χαμθλι αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων για τθν παραγωγι 

καινοτομιϊν και περιοριςμζνθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ (πλθν υπθρεςιϊν 

κινθτισ τθλεφωνίασ). Επίςθσ, ςε γενικζσ γραμμζσ δε ςυνοδεφτθκε από αποδοτικι 

και αποτελεςματικι χριςθ και διαχείριςθ των τεχνολογικϊν και ανκρϊπινων 

πόρων, από ικανοποιθτικζσ «περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ» και αποδοτικότθτα ςτθ 

χριςθ φυςικϊν και ενεργειακϊν  πόρων κακϊσ και από επιχειρθματικότθτα 

ζνταςθσ γνϊςθσ. Σζλοσ, αποτελεί κρίςιμο παράγοντα το γεγονόσ ότι θ οικονομικι 

μεγζκυνςθ τθσ χϊρασ ιταν μεγαλφτερθ και ταχφτερθ από τθν αντίςτοιχθ εξζλιξθ 

των αντιλιψεων, ςτάςεων και νοοτροπιϊν τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Επομζνωσ, όταν το διεκνζσ περιβάλλον αντιςτράφθκε, θ αναπτυξιακι πορεία τθσ 

Ελλάδασ διακόπθκε απότομα και θ χϊρα ειςιλκε λόγω και των αρκετά επϊδυνων 

μζτρων δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ ςε μια παρατεταμζνθ υφεςιακι διαδικαςία. Σο 

ηθτοφμενο είναι πωσ εν μζςω τθσ απαραίτθτθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και 

τθσ απαιτοφμενθσ μακροοικονομικισ διαχείριςισ τθσ κα κινθτοποιθκεί το 

αναπτυξιακό δυναμικό (υφιςτάμενο, λανκάνον και δυνθτικό) τθσ χϊρασ και κα 

ενεργοποιθκεί μια νζα μεγεκυντικι και αναπτυξιακι τροχιά προσ ζνα ποιοτικότερο 

αναπτυξιακό πρότυπο με επίκεντρο τθ γνϊςθ, τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ 

παντοφ και για όλουσ και τθν παραγωγι καινοτομιϊν.  

το πλαίςιο αυτό, οι ΤΠΕ ζχουν πολφ ςθμαντικό ρόλο να παίξουν κακϊσ αποτελοφν 

τεχνολογία γενικοφ ςκοποφ (οριηόντια τεχνολογία), δθλαδι τεχνολογία που αφορά 

όλεσ τισ πτυχζσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ. Καταρχιν, θ ουςιαςτικότερθ 

αξιοποίθςι των ΣΠΕ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, αυτοδιοίκθςθ και τον ευρφτερο 

δθμόςιο τομζα κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ του με 

βαςικά οφζλθ τθν εξοικονόμθςθ δαπανϊν, τθ βελτίωςθ των εςόδων του κακϊσ και 

τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ. Σαυτόχρονα, κα οδθγιςει ςε βελτίωςθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε πολίτεσ/επιχειριςεισ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται 

εξοικονόμθςθ χρόνου για τουσ πολίτεσ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ ηωισ τουσ 

κακϊσ και αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και κατ’επζκταςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

των επιχειριςεων. 

Επιπλζον, οι ΣΠΕ αποτελοφν εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθν 

προςαρμογι του ςυνόλου του ιδιωτικοφ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςε κλάδουσ 1) με μεγάλθ 

ςυμμετοχι ςτο ΑΕΠ (π.χ. τουριςμόσ, ναυτιλία), 2) με παραδοςιακά ιςχυρι 

παρουςία (π.χ. τρόφιμα, καταςκευζσ) και 3) με προοπτικζσ ταχείασ ανάπτυξθσ (π.χ. 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ). Η διάχυςθ και βελτίωςθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ ςτο 
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παραγωγικό ςφςτθμα μπορεί να ςυνειςφζρει ςε πολλζσ κατευκφνςεισ και κυρίωσ 

ςτθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και ςτθν υποςτιριξθ καινοτόμων δράςεων των 

επιχειριςεων ϊςτε να παράγουν νζα διαφοροποιθμζνα και τυποποιθμζνα 

προϊόντα/υπθρεςίεσ διευκολφνοντασ τθν πρόςβαςι τουσ ςε νζεσ (διεκνείσ) αγορζσ 

*ΕΒ/ΙΟΒΕ/EBEO-ΕΜΠ, 2011+1.  

Είναι γενικά παραδεκτό ςιμερα ότι οι ΤΠΕ ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων, των κλάδων τθσ οικονομίασ και, εν τζλει, 

των ίδιων των εκνικϊν οικονομιϊν. Τπάρχει μια ςθμαντικι βιβλιογραφία τα 

τελευταία χρόνια που αποδεικνφει και προςδιορίηει το είδοσ και εφροσ αυτισ τθσ 

ςυνειςφοράσ2. Σονίηεται ότι από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90’ ζωσ τθν κρίςθ του 

2008, θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ ςτισ ΗΠΑ αυξανόταν κατά 2-2,5% ετθςίωσ (θ 

μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ μεταπολεμικισ περιόδου) ενϊ θ αντίςτοιχθ αφξθςθ ςτθν 

ΕΕ-15 ιταν περίπου 1,2% ετθςίωσ. Η διαφορά αυτι οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτισ 

υψθλότερεσ επενδφςεισ και τθν μεγαλφτερθ ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία ςτισ ΗΠΑ ςε ςχζςθ με τθν Ευρϊπθ [Oxford Economics, 

2011]3. 

Γενικά, το επίπεδο τθσ παραγωγικότθτασ τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο 

τομζα ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ (κα πρζπει να) ςυμβαδίηει με το επίπεδο των 

μιςκϊν. Επομζνωσ, όςο περιςςότερο ανζβει το επίπεδο παραγωγικότθτασ τόςο 

μικρότερθ κα είναι θ ανάγκθ περικοπισ μιςκϊν/ςυντάξεων για τον περιοριςμό των 

δθμόςιων ελλειμμάτων και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

επιχειριςεων. Επίςθσ, όςο μεγαλφτερθ είναι θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τόςο 

μεγαλφτερο κα είναι το περικϊριο αφξθςθσ των μιςκϊν/ςυντάξεων ςε 

μεςοπρόκεςμο επίπεδο. 

Μια από τισ κρίςιμεσ προχποκζςεισ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ από το 

δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα αποτελεί θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ προςφοράσ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν από τισ εγχϊριεσ εταιρείεσ πλθροφορικισ (υφιςτάμενεσ 

και νζεσ). Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει να υπάρξει ενίςχυςθ του κεφαλαίου γνϊςθσ 

(τεχνολογικισ & οργανωτικισ), τθσ καινοτομικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τουσ. 

Μια τζτοια εξζλιξθ, εκτόσ των άλλων, κα δϊςει τθ δυνατότθτα αφξθςθσ των 

                                                      
1
 ΕΒ/ΙΟΒΕ/EBEO-ΕΜΠ, 2011, «υμπεράςματα από τισ εργαςίεσ του Πάνελ ΣΠΕ: Αποτίμθςθ και 

Προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν», Ζργο: «Ζρευνα ςτισ 
επιχειριςεισ για τθν πρόβλεψθ των μεταβολϊν ςτα περιφερειακά παραγωγικά ςυςτιματα και τισ 
τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ» 
 
2
 Ενδεικτικά, βλ. a) D. Jorgenson and K. Stiroh, 2000, “Raising the speed limit: US economic growth in 

the information age”, Brookings Papers on Economic Activity. 1, b) Μ. Draca,  R. Sadun and J. Van 
Reenen, 2006, “Productivity and ICT: a review of the evidence”, Centre for Economic Performance, 
LSE. 
 
3
 Oxford Economics, 2011, “Capturing the ICT Dividend: Using technology to drive productivity and 

growth in the EU”.  
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εξαγωγικϊν τουσ δραςτθριοτιτων ςυμβάλλοντασ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 

χϊρασ. Θα πρζπει να τονιςτεί ότι λόγω του ότι θ πλθροφορικι είναι μια άυλθ 

τεχνολογία, αποτελεί οικονομικό πεδίο που χαρακτθρίηεται από ζνταςθ γνϊςθσ και 

όχι ζνταςθ κεφαλαίου. Για τον παραπάνω λόγο, θ Ελλάδα ζχει ςθμαντικά περικϊρια 

να αναπτφξει μια καλι (εξαγωγικι) βιομθχανία ςτο πεδίο τθσ πλθροφορικισ. 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω είναι αναγκαίεσ δφο προχποκζςεισ: 1) θ κατάλλθλθ 

αξιοποίθςθ των ΣΠΕ να αποτελζςει κεντρικι προτεραιότθτα τθσ δθμόςιασ 

πολιτικισ και 2) να πραγματοποιθκεί ζνασ λειτουργικόσ απολογιςμόσ του ζωσ τϊρα 

δφςβατου δρόμου τθσ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςτθν ελλθνικι δθμόςια 

διοίκθςθ/αυτοδιοίκθςθ, οικονομία και κοινωνία ϊςτε να αναδειχκοφν τα δυνατά 

ςθμεία και οι επιτυχίεσ και να εντοπιςτοφν οι αδυναμίεσ, τα λάκθ και οι αποτυχίεσ. 

Σο κείμενο αυτό κακϊσ και οι ειςθγιςεισ-παρουςιάςεισ του ςεμιναρίου τθσ 

Ερμοφπολθσ (http://www.infostrag.gr/syros/?page_id=440) μποροφν να 

αξιοποιθκοφν για το ςκοπό αυτό. τόχοσ κα πρζπει να είναι θ διαμόρφωςθ μιασ 

εκνικισ ςτρατθγικισ, θ οποία να λάβει υπόψθ τθσ το λειτουργικό απολογιςμό και 

για το ςχεδιαςμό τθσ οποίασ να υπάρξει διαβοφλευςθ μεταξφ όλων των ςχετικϊν 

φορζων (υπουργεία, κόμματα αντιπολίτευςθσ, τοπικι και περιφερειακι 

αυτοδιοίκθςθ, δθμόςιοι οργανιςμοί, εταιρείεσ ΣΠΕ, πανεπιςτιμια κ.α.) κακϊσ και θ 

ςυμβολι ερευνθτικϊν ομάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτο επιςτθμονικό πεδίο 

τθσ ςτρατθγικισ, οικονομικισ και κοινωνικισ ανάλυςθσ των νζων τεχνολογιϊν. Η 

υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από ζναν κεντρικό 

ςυντονιςμό (π.χ. από Γραφείο Πρωκυπουργοφ ι ςυγκεκριμζνο Τπουργείο) που κα 

παρακολουκεί τθν επίτευξθ των βαςικϊν τθσ ςτόχων αλλά και μια αποκεντρωμζνθ 

υλοποίθςθ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ περιφερειακϊν-τοπικϊν ανκρϊπινων πόρων. Η 

ςτρατθγικι αυτι κα πρζπει να ζχει τουσ ακόλουκουσ αλλθλζνδετουσ βαςικοφσ 

ςτόχουσ:  

1) Ενίςχυςθ και μεγαλφτερθ αξιοποίθςθ ψθφιακϊν υποδομϊν: 

Ευρυηωνικϊν και Cloud Computing. 

2) Βακφτερθ και ευρφτερθ πραγμάτωςθ τθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

τόςο ςε επίπεδο κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ όςο και ςε επίπεδο 

τοπικισ/περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ. 

3) θμαντικι ενίςχυςθ τθσ καινοτομικότθτασ, ανταγωνιςτικότθτασ και 

εξωςτρζφειασ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΤΠΕ και ιδιαίτερα των 

εταιρειϊν πλθροφορικισ.  

4) Εξάπλωςθ και εμβάκυνςθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ από τθν ελλθνικι 

κοινωνία/οικονομία. 

Ακολουκεί μια ςφντομθ περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ όςον αφορά το 

επίπεδο αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ κυρίωσ ςτο δθμόςιο αλλά και ςτον ιδιωτικό τομζα ςε 

ςφγκριςθ και με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ/κόςμο ενϊ ςτθ ςυνζχεια διατυπϊνονται 

http://www.infostrag.gr/syros/?page_id=440
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αναλυτικζσ προτάςεισ για τθν αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ επίτευξθ 

των παραπάνω ςτόχων.  

Καταρχιν, όςον αφορά το δθμόςιο τομζα από το 1996 ζωσ ςιμερα ζχουν 

πραγματοποιθκεί επενδφςεισ περίπου 7 δισ. ευρϊ κυρίωσ μζςω των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων των Κ.Π... Όμωσ, το αποτζλεςμα αυτϊν των 

επενδφςεων ςε όρουσ εξοικονόμθςθσ δαπανϊν και υπθρεςιϊν υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ πολίτεσ/επιχειριςεισ είναι ςχετικά περιοριςμζνο με 

κάποιεσ φωτεινζσ εξαιρζςεισ όπωσ για παράδειγμα θ παροχι υψθλοφ επιπζδου 

ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτα πανεπιςτιμια/ερευνθτικά ιδρφματα μζςω του Εκνικοφ 

Δικτφου Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ - www.grnet.gr). ε πολλζσ περιπτϊςεισ, 

δθλαδι, οι υποδομζσ υπό-αξιοποιοφνται και το κόςτοσ ςυντιρθςισ τουσ και 

κατανάλωςθσ ενζργειασ είναι μεγαλφτερο από το όφελοσ τθσ χριςθσ τουσ. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι θ ουςιαςτικι αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορικισ απαιτεί οργανωςιακζσ 

παρεμβάςεισ όπωσ παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςε επίπεδο 

αναδιοργάνωςθσ-απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν κλπ. Όμωσ, μζχρι τϊρα το ελλθνικό 

κράτοσ χαρακτθριηόταν από ελάχιςτεσ καινοτομίεσ από άποψθ μεκόδων, 

πρακτικϊν λειτουργίασ και διαδικαςιϊν λιψθσ αποφάςεων, από άποψθ ανάπτυξθσ 

των ανκρϊπινων πόρων του, κακϊσ και όςον αφορά τθν προςζγγιςθ του 

επιχειρθςιακοφ τρόπου με τον οποίο προςφζρονται οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αλλά 

και το βακμό ςτον οποίο αξιοποιεί τα νζα δεδομζνα (τεχνολογικά, οικονομικά, 

δθμογραφικά κλπ.) για να προςφζρει νζεσ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ.  

Παρ’όλαυτά, τα τελευταία 2-3 χρόνια ζχουν πραγματοποιθκεί κάποιεσ καινοτόμεσ 

πρωτοβουλίεσ και χριςιμεσ δράςεισ. Ακολουκεί μια ςφντομθ αναφορά ςε δφο από 

αυτζσ: 1) ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και 2) ςτθν Ηλεκτρονικι υνταγογράφθςθ 

εξ’αιτίασ τθσ ςθμαντικισ ςυμβολισ τουσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και ςτθν 

εξοικονόμθςθ δαπανϊν αντίςτοιχα.  

Σο πρόγραμμα «Διαφγεια» (diavgeia.gov.gr) αποτελεί ζνα ιδιαίτερα πρωτοποριακό 

εγχείρθμα όχι μόνο για τα ελλθνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά/διεκνι δεδομζνα και 

μζςω αυτοφ ο πολίτθσ ζχει πλζον πρόςβαςθ μζςω ενόσ ςθμείου (διαδικτυακοφ 

τόπου) ςτο ςφνολο των νόμων και αποφάςεων που εκδίδουν τα κυβερνθτικά 

όργανα, οι φορείσ του ςτενοφ και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και οι 

ανεξάρτθτεσ αρχζσ. Σο πρόγραμμα «Διαφγεια» ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 

διαφάνειασ και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. Επιπλζον, όμωσ, το δυνθτικό 

όφελοσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι θ παραγωγι ενόσ μεγάλου όγκου ανοιχτϊν 

δεδομζνων (που ςχετίηεται με τισ αποφάςεισ των δθμόςιων φορζων), τα οποία 

μποροφν να αξιοποιθκοφν με ποικίλουσ τρόπουσ. 

Σο εγχείρθμα τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ (http://www.e-syntagografisi.gr) 

ζχει αναλάβει ο ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr), οργανιςμόσ ο οποίοσ εποπτεφεται από 

το Τπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ιδρφκθκε το 2007 και προζρχεται 

http://www.grnet.gr/
http://www.e-syntagografisi.gr/
http://www.idika.gr/
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από το Ν.Π.Ι.Δ. «Κζντρο Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν (ΚΗΤΚΤ)» 

που ιδρφκθκε το 1969 για να εγκαταςτιςει τα πρϊτα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

ςτθν υγεία. Σθν υλοποιεί με ίδιουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ λόγω τθσ χρονικισ πίεςθσ 

για άμεςθ εξοικονόμθςθ δαπανϊν ςτο πλαίςιο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με τθν 

τρόικα. θμειϊνεται ότι ζωσ τϊρα θ φαρμακευτικι δαπάνθ ςτθν Ελλάδα ιταν 

εξαιρετικά μεγάλθ και ςυγκεκριμζνα αποτελοφςε το 3% του ΑΕΠ για το 2009 ενϊ ο 

μζςοσ όροσ 25 χωρϊν τθσ ΕΕ ιταν 1,8% του ΑΕΠ (ΕΟΦ). Ζχοντασ ενςωματϊςει 

διεκνι βζλτιςτα πρότυπα και πρακτικζσ ςτθν κατεφκυνςθ του ευρωπαϊκοφ 

προγράμματοσ epSOS (http://www.epsos.eu), θ θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ 

κάλυπτε ζωσ τον Ιοφλιο του 2012 το 95% των φαρμακείων, το 80% των γιατρϊν και 

το 80% του ςυνόλου των ςυνταγϊν. Αφορά περίπου 250 χιλ. ςυνταγζσ ανά θμζρα 

αποτελϊντασ ζνα από τα μεγαλφτερα πλθροφοριακά ςυςτιματα ςτθ χϊρα, το 

οποίο δίνει και τθ δυνατότθτα θμεριςιασ παρακολοφκθςθσ των δεδομζνων των 

ςυνταγογραφιςεων (monitoring prescription system). Σο ςφςτθμα τθσ θλεκτρονικισ 

ςυνταγογράφθςθσ επεκτείνεται ςυνεχϊσ με νζεσ εφαρμογζσ και για το ςκοπό αυτό 

υλοποιείται τθν περίοδο αυτι διαγωνιςμόσ για τθν πλιρθ ολοκλιρωςι τθσ. 

ε γενικζσ γραμμζσ και ο ιδιωτικόσ τομζασ χαρακτθρίηεται από χαμθλό επίπεδο 

αξιοποίθςθσ τθσ πλθροφορικισ. Αυτό μπορεί ςε ζνα βακμό να αποδοκεί ςτθ 

διεςπαρμζνθ δομι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ δθλαδι ςτο γεγονόσ ότι ςυγκροτείται 

από ζνα ςχετικά μεγάλο αρικμό μικρϊν και ιδιαίτερα μίκρο-επιχειριςεων (κάτω 

από 10 εργαηόμενουσ), οι οποίεσ γενικά δεν αςκοφν ηιτθςθ για υψθλοφ επιπζδου 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Παρ’όλαυτά, υπάρχουν κάποιεσ εξαιρζςεισ όπωσ ο 

τραπεηικόσ τομζασ, ο οποίοσ αποτελεί ζναν «ζξυπνο αγοραςτι» υπθρεςιϊν 

πλθροφορικισ τονϊνοντασ τθν καινοτομικότθτα ςυγκεκριμζνων προμθκευτϊν. 

Σθ χαμθλι επίδοςθ τθσ Ελλάδασ ςτο κζμα τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 

γενικότερα τθσ διείςδυςθσ των ΣΠΕ καταδεικνφει και θ κζςθ τθσ ςτουσ ςχετικοφσ 

διεκνείσ δείκτεσ. το ςφνκετο δείκτθ Ε-Government Development Index4 του ΟΗΕ, θ 

Ελλάδα καταλαμβάνει για το 2012 τθν 37θ κζςθ (από 41θ το 2010) ςε 193 χϊρεσ του 

κόςμου και τθν 20θ κζςθ (από 22θ το 2010) ςτθν Ε.Ε.. Παρουςιάηει πιο χαμθλι 

επίδοςθ ωσ προσ τισ online υπθρεςίεσ και τισ τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ (49θ και 

42θ κζςθ αντίςτοιχα) αλλά υπερτερεί ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο (13θ κζςθ). Σο 

χαμθλό επίπεδο θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προκφπτει και από τουσ ςχετικοφσ 

δείκτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Online Sophistication & Full Online Availability)5, 

ςτουσ οποίουσ θ Ελλάδα για το 2010 καταλαμβάνει τθ χαμθλότερθ κζςθ μεταξφ 31 

χωρϊν (ΕΕ-27 και Νορβθγία, Ελβετία, Σουρκία, Κροατία). Σζλοσ, θ Ελλάδα 

καταλαμβάνει αρκετά χαμθλι κζςθ ςτο ςφνκετο δείκτθ The Networked Readiness 

                                                      
4
 βλζπε: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf  

 
5
 European Commission, 2010, “Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 9

th
 

Benchmark Measurement”.  

http://www.epsos.eu/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf
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Index6 του Παγκόςμιου Οικονομικοφ Φόρουμ (WEF) που μετρά τθ δυνατότθτα μιασ 

χϊρασ να εκμεταλλευκεί τισ ευκαιρίεσ που δίνουν οι ΣΠΕ. υγκεκριμζνα, 

καταλαμβάνει τθν 59θ κζςθ ςε 142 χϊρεσ για το 2011-2012 ενϊ είχε πζςει ζωσ και 

τθν 64θ κζςθ για το 2010-2011 από τθν 31θ κζςθ το 2001-2002. Όςον αφορά τουσ 

επιμζρουσ δείκτεσ του The Networked Readiness Index, ζχει καλφτερθ επίδοςθ ςτο 

δείκτθ που αφορά τισ υποδομζσ, το ψθφιακό περιεχόμενο και τισ ανκρϊπινεσ 

δεξιότθτεσ (44θ κζςθ) και χειρότερθ επίδοςθ ςτο δείκτθ που αφορά το επίπεδο 

χριςθσ των ΣΠΕ από πολίτεσ, επιχειριςεισ και κράτοσ (66θ κζςθ), ςτο δείκτθ που 

αφορά το πολιτικό, ρυκμιςτικό, οικονομικό περιβάλλον και περιβάλλον καινοτομίασ 

(69θ κζςθ) και ακόμα χαμθλότερθ επίδοςθ ςτο δείκτθ που ςχετίηεται με τισ κετικζσ 

επιπτϊςεισ των ΣΠΕ ςε επίπεδο οικονομίασ και κοινωνίασ (77θ κζςθ). 

τθ ςυνζχεια του κειμζνου διατυπϊνονται αναλυτικζσ προτάςεισ για τθν 

αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ επίτευξθ των βαςικϊν ςτόχων που 

αναφζραμε ότι κα πρζπει να ζχει μια Εκνικι τρατθγικι για τισ ΣΠΕ και τθν 

Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (ςελ.4). 

 

Ενύςχυςη και μεγαλύτερη αξιοπούηςη ψηφιακών υποδομών: 

Ευρυζωνικών και Cloud Computing. 

 

Κρίςιμοσ παράγοντασ για τθν ενίςχυςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ αλλά και 

βραχυπρόκεςμθσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ είναι θ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ των 

ευρυηωνικϊν υποδομϊν τθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί από γριγορο ζωσ πολφ γριγορο 

ίντερνετ ςε όςο το δυνατόν περιςςότερουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ. Μάλιςτα, θ 

Ψθφιακι Ατηζντα 2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Digital Agenda 2020) κζτει τουσ 

εξισ αλλθλοςχετιηόμενουσ ςτόχουσ: 1) Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ευρυηωνικι 

ταχφτθτα από 100Mbps και πάνω για το 15% των κατοικιϊν ζωσ το 2015, 2) 

Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ευρυηωνικι ταχφτθτα από 30Mbps και πάνω για το 

100% των κατοικιϊν ζωσ το 2020 και 3) Χριςθ ευρυηωνικισ ταχφτθτασ από 

100Mbps και πάνω για το 50% των κατοικιϊν ζωσ το 2020. 

Αυτό που κα πρζπει να επιδιωχκεί, δεδομζνθσ τθσ αρνθτικισ δθμοςιονομικισ 

ςυγκυρίασ, είναι θ αναηιτθςθ τθσ πιο ωφζλιμθσ αλλά και εφικτισ ιςορροπίασ 

μεταξφ υψθλισ ευρυηωνικισ ταχφτθτασ και ευρφτατθσ γεωγραφικισ κάλυψθσ. 

Από τθ μια πλευρά, δθλαδι, κα πρζπει να αποτελεί ςτόχο θ γεωγραφικι κάλυψθ 

του ςυνόλου τθσ χϊρασ με ικανοποιθτικζσ ευρυηωνικζσ υποδομζσ ϊςτε εκτόσ των 

άλλων να επωφελθκοφν από τθ χριςθ γριγορου ίντερνετ κλάδοι ςθμαντικοί για τθν 

ελλθνικι οικονομία όπωσ ο τουριςμόσ και θ γεωργία. Από τθν άλλθ πλευρά, κα 

                                                      
6
 βλζπε: http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/gitr-2012-data-platform  

http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/gitr-2012-data-platform
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πρζπει να επιδιωχκεί θ κάλυψθ μεγάλων ηωνϊν των αςτικϊν περιοχϊν και 

ιδιαίτερα των εμπορικϊν και βιομθχανικϊν ηωνϊν με ευρυηωνικζσ υποδομζσ που 

παρζχουν πολφ γριγορο ίντερνετ (δίκτυα οπτικϊν ινϊν). τθν κατεφκυνςθ αυτι και 

δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ δυςχζρειασ, κα πρζπει να υπάρξει ςυνζργια μεταξφ των 

υφιςτάμενων ευρυηωνικϊν υποδομϊν αλλά και των προβλεπόμενων ζργων 

ενίςχυςισ τουσ και ςυγκεκριμζνα των Μθτροπολιτικϊν Δικτφων οπτικϊν ινϊν 

(ΜΑΝ) των 72 μεγαλφτερων διμων τθσ χϊρασ (εκτόσ πολεοδομικϊν 

ςυγκροτθμάτων Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ) και τθσ προβλεπόμενθσ επζκταςθσ και 

διαςφνδεςισ τουσ, του ςχεδιαηόμενου ζργου καταςκευισ οπτικισ ίνασ μζχρι το 

ςπίτι (FTTH), του προγράμματοσ ανάπτυξθσ ευρυηωνικότθτασ ςε αγροτικζσ περιοχζσ 

(rural broadband), των αςφρματων δικτφων (WiFi) κακϊσ και του ςχεδίου 

αναβάκμιςθσ του ευρυηωνικοφ δικτφου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Όςον αφορά ςυγκεκριμζνα τισ υποδομζσ FTTH, κα πρζπει να αποτελεί μζςο-

μακροπρόκεςμο ςτόχο θ ανάπτυξι τουσ ςε αρκετά μεγάλο μζροσ των αςτικϊν 

περιοχϊν ϊςτε να καλφψουν εκατομμφρια νοικοκυριά και επιχειριςεισ κακϊσ θ 

τεχνολογία FTTH αποτελεί τθ βζλτιςτθ ευρυηωνικι τεχνολογία ςε όρουσ ταχφτθτασ 

και αςφάλειασ μετάδοςθσ των δεδομζνων. Επομζνωσ, μπορεί να εξαςφαλίςει 

μακροχρόνια επάρκεια ςτθν κάλυψθ μιασ ςυνεχϊσ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ τόςο ςε 

επίπεδο χρθςτϊν όςο και ςε επίπεδο ευρυηωνικισ ταχφτθτασ ανά χριςτθ λόγω τθσ 

δυνθτικισ διάχυςθσ εφαρμογϊν/υπθρεςιϊν που απαιτοφν υψθλό εφροσ ηϊνθσ 

(cloud computing, τθλεδιάςκεψθ, τθλεϊατρικι κλπ.). Εξ’αιτίασ του ότι θ ανάπτυξθ 

υποδομϊν FTTH απαιτεί ςθμαντικά κεφάλαια επζνδυςθσ και αποφζρει κζρδοσ 

μακροπρόκεςμα για τουσ δυνθτικοφσ επενδυτζσ, απαιτεί δθμόςια χρθματοδοτικι 

ςτιριξθ ιδιαίτερα λόγω του ςθμερινοφ αβζβαιου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Η 

χρθματοδότθςθ αυτι είναι δυνατόν να προζλκει μζςω κοινοτικϊν πόρων (Κ.Π.., 

Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων κλπ.).  

Για να ευνοθκεί θ ανάπτυξθ του FTTH κα πρζπει, εκτόσ τθσ εξαςφάλιςθσ δθμόςιασ 

χρθματοδότθςθσ, να πραγματοποιθκοφν ςυμπλθρωματικζσ ενζργειεσ. Για 

παράδειγμα, ενδείκνυται να  υπάρξει ρφκμιςθ για ςυνζργια με άλλα τεχνικά ζργα 

κακϊσ περίπου το 70%-80% του κόςτουσ εγκατάςταςθσ οπτικϊν ινϊν αφορά τισ 

εργαςίεσ εκςκαφισ (π.χ. όταν εγκακίςτανται ι επιςκευάηονται άλλα υπόγεια δίκτυα 

όπωσ φυςικοφ αερίου να προβλζπεται θ εγκατάςταςθ και δικτφου οπτικϊν ινϊν). 

Επίςθσ, όςον αφορά το μζροσ του δικτφου που αφορά τθν εγκατάςταςθ ςτα ςπίτια 

κα μποροφςε να υπάρξει ςυνζργια με διάφορεσ επιδοτοφμενεσ δράςεισ (π.χ. 

περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ). Μεγάλθ ςυμβολι μποροφν να ζχουν και 

πρακτικζσ ενίςχυςθσ/ςυνάκροιςθσ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ ηιτθςθσ για 

υποδομζσ FTTH. Για τα παραπάνω κζματα ενδείκνυται να μελετθκοφν αντίςτοιχεσ 

πρακτικζσ άλλων χωρϊν όπωσ για παράδειγμα τθσ Ολλανδίασ όπου εφαρμόςτθκε 

ζνα επιτυχθμζνο μοντζλο ζγκαιρθσ εξαςφάλιςθσ μιασ κρίςιμθσ ηιτθςθσ και πλζον 

ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ είναι βιϊςιμθ θ ανάπτυξθ δικτφων FTTH.   
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ε πιο βραχυπρόκεςμο επίπεδο, μια από τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ που πρζπει να 

γίνουν είναι θ άμεςθ λειτουργία των ΜΑΝ των διμων ϊςτε να προκφψουν άμεςα 

οφζλθ από τθ χριςθ τουσ και να αποτραπεί θ απαξίωςι τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

μζςω τθσ μθ χριςθσ των δικτφων για μεγάλο χρονικό διάςτθμα υπάρχει κίνδυνοσ να 

δθμιουργθκοφν ςοβαρότατα και ανυπζρβλθτα προβλιματα ςυντιρθςισ τουσ λόγω 

του μθ ζγκαιρου εντοπιςμοφ των πικανϊν βλαβϊν. Όςον αφορά τουσ μικρότερουσ 

διμουσ που ζχουν αναπτφξει αςφρματα δίκτυα ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ 105 

του Ε.Π. «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ», είναι αναγκαίο κάκε ζνασ από αυτοφσ τουσ 

διμουσ να καταγράψει τισ υποδομζσ αυτζσ αλλά και τθν κατάςταςθ ςτθν οποία 

βρίςκονται ζτςι ϊςτε να προγραμματιςτοφν οι κατάλλθλεσ ενζργειεσ αξιοποίθςθσ 

και ενοποίθςισ τουσ κακϊσ και απόκτθςθσ ςυνζργιασ με τα MAN.  

το ηιτθμα των ψθφιακϊν υποδομϊν, μια δεφτερθ προτεινόμενθ ςτρατθγικι 

επιλογι είναι θ διάχυςθ τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν Cloud Computing από το δθμόςιο 

και ιδιωτικό τομζα κακϊσ θ πρακτικι του Cloud Computing ςυνεπάγεται πολφ πιο 

αποδοτικι αξιοποίθςθ των πόρων τθσ πλθροφορικισ τόςο ςτθν πλευρά τθσ 

προςφοράσ όςο και ςτθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ. Σο Cloud Computing αφορά τθν 

παροχι υπθρεςιϊν πλθροφορικισ από μεγάλα υπολογιςτικά κζντρα μζςω του 

ίντερνετ (από απόςταςθ). Οι υπθρεςίεσ αφοροφν α) τθν παροχι υπολογιςτικισ 

ιςχφοσ [Infrastructure as a Service (IaaS)], β) τθν παροχι εργαλείων λογιςμικοφ για 

τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν από τον ίδιο το χριςτθ *Platforms as a Service (PaaS)] και 

γ) τθν παροχι εφαρμογϊν [Software as a Service (SaaS)]. Βάςθ μελζτθσ του ΙΟΒΕ 

(2011)7, θ διάχυςθ τθσ χριςθσ του Cloud Computing κα οδθγιςει ςε μετριςιμα 

οφζλθ για τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τόςο λόγω τθσ 

εξοικονόμθςθσ δαπανϊν για τισ επιχειριςεισ (μείωςθ κόςτουσ εξοπλιςμοφ και 

ενζργειασ, βελτίωςθ παραγωγικϊν διαδικαςιϊν) όςο και λόγω τθσ επιπλζον 

παραγωγισ *αποτελεςματικότερθ κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ των επιχειριςεων για 

υπολογιςτικι ιςχφ και υπθρεςίεσ πλθροφορικισ, δθμιουργία νζων επιχειριςεων+. 

Ενδεικτικά, το βαςικό (ενδιάμεςο) ςενάριο τθσ μελζτθσ προβλζπει ότι κα υπάρξει 

εξοικονόμθςθ κόςτουσ για τισ επιχειριςεισ από 100 εκατ. Ευρϊ/χρόνο το 2012 ζωσ 

850 εκατ. Ευρϊ/χρόνο το 2020 και ότι κα υπάρξει επιπλζον παραγωγι από 250 

εκατ. Ευρϊ/χρόνο το 2012 ζωσ 2,9 δις. Ευρϊ/χρόνο το 2020 ενϊ υπολογίηεται ότι 

κα δθμιουργθκοφν περίπου 38 χιλ. νζεσ κζςεισ εργαςίασ ζωσ το 2020. 

  

                                                      
7
 ΙΟΒΕ/Microsoft Innovation Center, 2011, “Cloud Computing: A driver for Greek Economy 

Competitiveness”. 
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Βαθύτερη και ευρύτερη πραγμϊτωςη τησ Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ 

 

το μεγάλο και ςφνκετο ηιτθμα τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τα διαφόρων 

ειδϊν εγχειριματα και πρωτοβουλίεσ κα πρζπει να ζχουν δφο βαςικοφσ ςτόχουσ: 1) 

τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν προσ πολίτεσ/επιχειριςεισ και 2) τθν εξοικονόμθςθ 

δαπανϊν.  

Γενικότερα, ζχει αποδειχκεί ότι ακόμα και αν ψθφίηονται νόμοι ι αναλαμβάνονται 

πρωτοβουλίεσ προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ πολλζσ φορζσ δεν ζχουν τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα εξ’αιτίασ προβλθμάτων που αφοροφν το ςτάδιο τθσ 

υλοποίθςθσ. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να διαμορφωκεί ζνασ κατάλλθλοσ οδικόσ 

χάρτθσ υλοποίθςθσ τθσ ςχεδιαηόμενθσ ςτρατθγικισ που αφορά το κζμα τθσ 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Για τθ ςυνεπι εφαρμογι του κα πρζπει για κάκε 

εγχείρθμα ςε όλα τα επίπεδα και τισ λειτουργίεσ του δθμόςιου τομζα να τίκενται 

ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι και θ ευκφνθ τθσ επίτευξισ τουσ να ανατίκεται ςε 

ςυγκεκριμζνο ςτζλεχοσ, ο οποίοσ να υποςτθρίηεται και ελζγχεται από υψθλό 

πολιτικό προϊςτάμενο (υπουργό κλπ.) ςτθν κατεφκυνςθ τθσ γενικότερθσ εκνικισ 

ςτρατθγικισ. Με αυτό τον τρόπο, κα είναι πιο εφκολο να καταπολεμθκοφν οι 

διαφόρων ειδϊν αντιςτάςεισ από το εςωτερικό του οργανιςμοφ/φορζα (διοικθτικά 

ςτελζχθ, λοιποί εργαηόμενοι). Γενικά, κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ εγχειριματοσ, είναι 

ςθμαντικό να δίνεται ζμφαςθ ςτθν κατάλλθλθ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ ϊςτε να 

αντιμετωπίηονται ζγκαιρα και αποτελεςματικά οι ενδεχόμενεσ αντιςτάςεισ αλλά και 

να πραγματοποιείται θ κατάλλθλθ αναδιάταξθ των ςτελεχϊν και αναδιοργάνωςθ 

των διαδικαςιϊν χωρίσ να παρεμποδίηεται θ τρζχουςα λειτουργία του φορζα. 

Επίςθσ, ζνα γενικότερο πρόβλθμα λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι θ 

ςυχνι αλλαγι Γενικϊν Διευκυντϊν, θ οποία τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι 

επακόλουκο τθσ αλλαγισ των πολιτικϊν θγεςιϊν των υπουργείων. Όμωσ, μια 

ολοκλθρωμζνθ μεταρρφκμιςθ του κράτουσ απαιτεί μονιμότερουσ γενικοφσ 

διευκυντζσ ϊςτε να υπάρχει μνιμθ ςτο ςφςτθμα και να λαμβάνει χϊρα θ 

απαραίτθτθ ανάδραςθ για τθν αυτοδιόρκωςθ-βελτίωςι του. Απαιτεί, δθλαδι, 

ικανά ανϊτερα ςτελζχθ, τα οποία να γνωρίηουν τα προβλιματα (εξ ου και θ ανάγκθ 

μεγαλφτερθσ μονιμότθτασ) και τα οποία να αποτελοφν το ςφνδεςμο μεταξφ τθσ 

πολιτικισ θγεςίασ και των εργαηομζνων. Για το ςκοπό αυτό, προτείνεται θ κζςπιςθ 

πενταετοφσ κθτείασ για τουσ γενικοφσ διευκυντζσ και θ επιλογι τουσ να γίνεται με 

αυςτθρά αξιοκρατικά κριτιρια. Ζνασ παρόμοιοσ κεςμόσ ιςχφει ςτο Βζλγιο και είχε 

ωσ αποτζλεςμα τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του κρατικοφ μθχανιςμοφ παρ’όλο που 

δεν ζχει ςχθματιςτεί ςτακερι κυβζρνθςθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Ζνα κρίςιμο ηιτθμα για τθν πραγμάτωςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι το 

ηιτθμα του ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και λειτουργίασ ζργων ΤΠΕ. Μζχρι τϊρα 
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γενικόσ κανόνασ ιταν οι μακρόςυρτεσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ των διαγωνιςμϊν και 

θ τυπικι ολοκλιρωςθ των ςυμβάςεων από τθν πλευρά των προμθκευτϊν μζςω τθσ 

απλισ ειςαγωγισ εξοπλιςμοφ ι/και ζτοιμων λφςεων χωρίσ ουςιαςτικά λειτουργικά 

οφζλθ για τουσ δθμόςιουσ φορείσ-χριςτεσ. Από εδϊ και ςτο εξισ, τα ζργα ΣΠΕ κα 

πρζπει να ζχουν ςαφείσ και όςο το δυνατόν μετριςιμουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ 

(εξοικονόμθςθσ πόρων, παροχισ υπθρεςιϊν κ.α.) και οι προδιαγραφζσ τουσ να 

ςχεδιάηονται με βάςθ αυτοφσ τουσ ςτόχουσ. Σο κεςμικό πλαίςιο των ζργων κα 

πρζπει να αλλάξει ϊςτε να δίνεται πολφ μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ λειτουργικζσ 

προδιαγραφζσ (που ςχετίηονται και με το επίπεδο των προςφερόμενων υπθρεςιϊν) 

και να περιοριςτεί θ πρακτικι των αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν, οι οποίεσ 

εκτόσ του ότι εμποδίηουν ςθμαντικά τθν παραγωγι καλφτερων αποτελεςμάτων και 

καινοτομίασ, αυξάνουν ςθμαντικά και τα κόςτθ πραγματοποίθςθσ των 

διαγωνιςμϊν. Επίςθσ, για τον επιτυχι ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και λειτουργία των 

ζργων είναι ςθμαντικό να λαμβάνεται υπόψθ ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ και να 

εμπλζκονται οι ίδιοι οι χριςτεσ (εργαηόμενοι αλλά ακόμα και πολίτεσ) από τθ φάςθ 

του ςχεδιαςμοφ, μζςα από διερεφνθςθ των πραγματικϊν τουσ αναγκϊν, ϊςτε να 

τίκενται όςο το δυνατόν πιο κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ και το πλθροφοριακό 

ςφςτθμα να είναι φιλικό προσ αυτοφσ. Επιπλζον, θ διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ κα 

πρζπει να χαρακτθρίηεται από τθ ςφγχρονθ διεκνι πρακτικι των βιμα-βιμα 

ευζλικτων δράςεων (agile methodology) και όχι από τθν περαίωςθ ενόσ «τζλειου» 

ςχεδιαςμοφ. Επίςθσ, μεγάλθ ςθμαςία ζχει ο φορζασ να προβλζπει εξαρχισ 

ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ (χρθματικοφσ από τον προχπολογιςμό του και ανκρϊπινο 

δυναμικό) για τθ ςυντιρθςθ και διαρκι αναβάκμιςθ των ζργων ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι λειτουργία τουσ. Εκτόσ των 

παραπάνω, κα πρζπει να εξετάηεται θ επιλογι νζων ευζλικτων χρθματοδοτικϊν 

μοντζλων με ςτόχο τθν ταχφτερθ υλοποίθςθ δράςεων και τθν ταχφτερθ επίτευξθ 

ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν ςτόχων. Ενδείκνυται, δθλαδι, κατά περίπτωςθ να 

εξετάηεται θ επιλογι τθσ πραγματοποίθςθσ ςφμπραξθσ μεταξφ δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ τομζα (ΔΙΣ), τθσ ανάκεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτον ιδιωτικό τομζα 

(Outsourcing), τθσ πραγματοποίθςθσ ςυμφωνιϊν πλαιςίου (Framework 

Agreements) κλπ.. Από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ, για τθν ταχφτερθ υλοποίθςθ 

δράςεων, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ενδείκνυται θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων από τουσ 

εςωτερικοφσ ανκρϊπινουσ πόρουσ ενόσ φορζα (π.χ. θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ 

από ΗΔΙΚΑ Α.Ε.). 

Επίςθσ, για να παραχκεί όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ προςτικζμενθ αξία με όρουσ 

αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ από τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ ενδείκνυται θ υιοκζτθςθ νζων εργαλείων και τεχνολογικϊν 

προςεγγίςεων. Θα πρζπει, δθλαδι, να προωκθκεί θ πρακτικι του Cloud Computing 

αλλά και θ υλοποίθςθ αρκρωτϊν αρχιτεκτονικϊν [κυρίωσ Service Oriented 

Architecture (SOA)] μζςω τθσ ανάπτυξθσ κεντρικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
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και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τισ «τοπικζσ» εφαρμογζσ των διαφόρων δθμόςιων 

φορζων αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ διαλειτουργικότθτασ που δίνουν οι 

ςφγχρονεσ web-service τεχνολογίεσ (APIs, SOAP end-points κλπ.). Οι παραπάνω 

προςεγγίςεισ ςυνεπάγονται οικονομίεσ κλίμακασ, αυξθμζνθ αξιοποίθςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν κάκε φορζα αλλά και ευελιξία κακϊσ τα 

επιμζρουσ ςυςτιματα μιασ SOA αρχιτεκτονικισ είναι αρκετά αυτόνομα και 

επομζνωσ μια αλλαγι ςε ζνα ςφςτθμα ςυνικωσ δεν απαιτεί αλλαγζσ ςτα υπόλοιπα 

ςυςτιματα-μζρθ τθσ αρχιτεκτονικισ. Επίςθσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ενδείκνυται θ 

χριςθ ανοιχτοφ λογιςμικοφ κακϊσ μπορεί να αποκτθκεί με πολφ χαμθλότερο (ι και 

μθδενικό) κόςτοσ ςε ςφγκριςθ με ζνα εμπορικό λογιςμικό, ενιςχφει τθ 

διαλειτουργικότθτα και μπορεί να ευνοιςει τθν (τοπικι) καινοτόμο μικρομεςαία 

επιχειρθματικότθτα. Εκτόσ των παραπάνω, οι δθμόςιοι φορείσ κα πρζπει να 

κινθκοφν τολμθρά προσ τθν κατεφκυνςθ των ανοιχτϊν δεδομζνων δθλαδι τθν 

ελεφκερθ διάκεςθ των δθμόςιων δεδομζνων τουσ κακϊσ εκτόσ του ότι 

ςυνεπάγονται ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, μποροφν να αποτελζςουν μια (ψθφιακι) 

πρϊτθ φλθ για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Δθλαδι, θ 

προςτικζμενθ αξία τθσ δθμόςια διακζςιμθσ πλθροφορίασ και γνϊςθσ ςυνίςταται 

ςτθ δυνατότθτα διαχείριςθσ και επαναχρθςιμοποίθςισ τθσ τόςο από το δθμόςιο 

όςο και τον ιδιωτικό τομζα για τθν παραγωγι καινοτόμων θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν. 

Μεγάλθ ςθμαςία για τθν παραγωγι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με υψθλι 

προςτικζμενθ αξία [επιπζδου 3, 4 και 5 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α)+ τόςο για τον 

πολίτθ/επιχείρθςθ όςο και για τθν ίδια τθ δθμόςια διοίκθςθ ζχει θ προτυποποίθςθ, 

απλοποίθςθ και ςτθ ςυνζχεια αυτοματοποίθςθ-ψθφιοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν 

διαδικαςιϊν και τθσ ροισ τθσ πλθροφορίασ και των εγγράφων που ςχετίηονται με 

τθν παροχι κάκε υπθρεςίασ και ιδιαίτερα των υπθρεςιϊν που παρζχονται πιο 

ςυχνά. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ που δίνει ο 

πρόςφατοσ Νόμοσ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 3979/20118. Επίςθσ, μπορεί 

να αξιοποιθκεί θ εμπειρία και τεχνογνωςία που ςυςςωρεφτθκε μζςω του ζργου 

LGAF (Local Government Application Framework - www.kedel.org/wiki/) τθσ 

Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ (ΚΕΔΕ), ςτο πλαίςιο του οποίου 

πραγματοποιικθκε προτυποποίθςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν του διμου 

Λάριςασ. Επιπρόςκετα, ιδιαίτερο ενδιαφζρον και χρθςιμότθτα κα είχε θ ςυμμετοχι 

των ίδιων των πολιτϊν ςτθν προςπάκεια απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν.  

Σζλοσ, κλειδί για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του εγχειριματοσ τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ είναι ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να 

υπάρξει κατάλλθλθ ανάπτυξθ και διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων τθσ δθμόςιασ 

                                                      
8
http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3A39792011&catid=60&It

emid=118&lang=el  
 

http://www.kedel.org/wiki/
http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3A39792011&catid=60&Itemid=118&lang=el
http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3A39792011&catid=60&Itemid=118&lang=el
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διοίκθςθσ όςον αφορά τόςο τα ςτελζχθ ΣΠΕ όςο και τουσ υπόλοιπουσ 

εργαηόμενουσ-χριςτεσ. Καταρχιν, πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτο δθμόςιο τομζα 

υπάρχει ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ εργαηομζνων με ειδικότθτα πλθροφορικισ, ο 

οποίοσ μπορεί να αξιοποιθκεί καλφτερα μζςω μιασ ορκολογικισ αναδιάταξθσ 

(μετατάξεισ). Η διαδικαςία αυτι κα πρζπει να ςυνοδευτεί και από μια κατάλλθλθ 

και ςτοχευμζνθ επιμόρφωςθ τόςο των ςτελεχϊν πλθροφορικισ όςο και των 

υπόλοιπων εργαηομζνων ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτθν ταχεία εξζλιξθ 

τθσ τεχνολογίασ. Σαυτόχρονα, κα πρζπει να υπάρξει προςζλκυςθ νζων ανκρϊπων 

με αναβακμιςμζνεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ ςτισ ΣΠΕ και ςτθ διαχείριςι τουσ. Για το 

ςκοπό αυτό, κα πρζπει να ιςχφςουν ενιαία και αυςτθρά κριτιρια προςλιψεων τόςο 

για τα ςτελζχθ ΣΠΕ όςο και για τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ και τα οποία να 

αφοροφν δεξιότθτεσ ςτισ ΣΠΕ που να ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ του δθμόςιου 

τομζα. Εκτόσ των παραπάνω, κα ιταν ιδιαίτερα χριςιμθ θ ανάπτυξθ ανκρϊπινων 

δικτφων μεταξφ των ςτελεχϊν ΣΠΕ και όχι μόνο, διαφορετικϊν δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν φορζων/οργανιςμϊν με ςτόχο τθν κωδικοποίθςθ και μεταφορά τθσ 

διάχυτθσ γνϊςθσ και πείρασ. Για παράδειγμα, ενδείκνυται να επιδιωχκεί θ 

μεταφορά τεχνογνωςίασ από τον τραπεηικό ςτο δθμόςιο τομζα ςε κζματα που 

αφοροφν το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, υλοποίθςθ και λειτουργία πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων και δικτυακϊν υποδομϊν9.  

 

Τοπικι & Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ 

Για μια επιτυχι μεταρρφκμιςθ του κράτουσ μζςω τθσ επιτυχοφσ πραγμάτωςθσ του 

εγχειριματοσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ είναι κρίςιμοσ ο ρόλοσ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ το ςτοιχείο τθσ αποκεντρωμζνθσ υλοποίθςθσ μιασ 

ςτρατθγικισ για τισ ΣΠΕ και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ είναι εγγενϊσ 

ςυνυφαςμζνο με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ α’ και βϋ βακμοφ (διμοι & περιφζρειεσ). 

Εξϋάλλου, μια από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ του Ν. 3852/10 “Καλλικράτθσ” είναι θ 

ενδυνάμωςθ των περιφερειακϊν (αυτό)διοικθτικϊν δομϊν και γενικότερα θ 

ενίςχυςθ τθσ αποκζντρωςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

Η αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ κα πρζπει να ςτοχεφει: 

1) τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ και τισ τοπικζσ 

επιχειριςεισ. 

2) τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ των ΟΣΑ. 

                                                      
9
 χετικι ςυνάντθςθ μεταξφ ςτελεχϊν του τραπεηικοφ τομζα και ςτελεχϊν δθμόςιων φορζων 

πραγματοποιικθκε τον Οκτϊβριο του 2010.   
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3) τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ διαβοφλευςθσ με το δθμότθ και τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτα δθμοτικά πράγματα. 

4) τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ. 

5) τθ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των διμων, των περιφερειϊν και τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ για τθν αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ 

επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων. 

Ο παράγοντασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι ίςωσ ο κριςιμότεροσ για τθν 

καλφτερθ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Όπωσ αναδεικνφεται και 

από τθν ζρευνα  που πραγματοποίθςε θ Ομάδα INFOSTRAG του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ ςτουσ 

Καλλικρατικοφσ Διμουσ τθσ χϊρασ (απάντθςαν 260 ςε ςφνολο 325)10, θ ανεπάρκεια 

κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ τόςο ςε επίπεδο ςτελεχϊν ΣΠΕ όςο και ςε 

επίπεδο υπόλοιπων εργαηομζνων-χρθςτϊν αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο για τθν 

καλφτερθ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτουσ διμουσ. 

Για τον παραπάνω λόγο, κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ενδυνάμωςθ 

των μονάδων ΤΠΕ των διμων αλλά και τθ ςυγκρότθςθ τζτοιων μονάδων ςτουσ 

διμουσ που δεν υφίςτανται. Οι μονάδεσ αυτζσ κα πρζπει να αςχολοφνται τόςο με 

κζματα ςυντιρθςθσ, αναβάκμιςθσ και υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των ΣΠΕ όςο 

και με κζματα ςχεδιαςμοφ (ςχεδιαςμόσ ζργων ΣΠΕ και νζων υπθρεςιϊν, ανάπτυξθ 

εφαρμογϊν, ςχεδιαςμόσ δικτφων κλπ.). τουσ μεγάλουσ (και όχι μόνο) διμουσ 

προτείνεται θ διοικθτικι αναβάκμιςθ των μονάδων αυτϊν ςε μορφι διευκφνςεων. 

Επίςθσ, κα πρζπει να επιδιωχκεί θ ενίςχυςθ των δεξιοτιτων/ικανοτιτων των 

ςτελεχϊν αυτϊν των μονάδων αλλά και θ προςκικθ νζων υψθλά καταρτιςμζνων 

ςτελεχϊν μζςω μετατάξεων από άλλουσ φορείσ ι ακόμα και μζςω προςλιψεων. 

Επιπρόςκετα, κα ιταν ιδιαίτερα ωφζλιμθ θ ςυγκρότθςθ οριηόντιων δικτφων μεταξφ 

των ςτελεχϊν ΣΠΕ (και όχι μόνο) των ΟΣΑ με ςκοπό τθν ανταλλαγι γνϊςθσ και 

πείρασ τα οποία μποροφν να λειτουργοφν με το ςυντονιςμό τθσ ΚΕΔΕ, των 

Περιφερειακϊν Ενϊςεων Διμων (ΠΕΔ) ι και τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν (ΕΝ.ΠΕ.) αν 

ςυμμετζχουν ςε αυτά ςτελζχθ των περιφερειϊν. Μάλιςτα, θ ΚΕΔΕ, μζςω τθσ 

Ομάδασ INFOSTRAG ζχει αναπτφξει για το ςκοπό αυτό τθ ςυνεργατικι πλατφόρμα 

diktyo.kedke.gr/platform.    

Όςον αφορά τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ-χριςτεσ κα πρζπει να εντοπιςτοφν οι 

εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ και να οργανωκοφν προγράμματα ενίςχυςθσ των 

δεξιοτιτων τουσ, τα οποία να είναι ιδιαίτερα ςτοχευμζνα ϊςτε να βελτιϊςουν όςο 

το δυνατόν περιςςότερο τθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ τουσ. Εκτόσ των 

παραπάνω, προτείνεται θ πραγματοποίθςθ δράςεων με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςι των αιρετϊν για τθ ςθμαςία του ηθτιματοσ τθσ λειτουργικισ 

αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ϊςτε να το κζςουν ψθλά ςτθ δθμοτικι ατηζντα. ε αυτό 

                                                      
10

 βλζπε: http://www.infostrag.gr/wp-content/uploads/2008/11/KEDKE_Apotelesmata-Ereunas_ICT-
Capacity-Building1.pdf 

http://www.infostrag.gr/wp-content/uploads/2008/11/KEDKE_Apotelesmata-Ereunas_ICT-Capacity-Building1.pdf
http://www.infostrag.gr/wp-content/uploads/2008/11/KEDKE_Apotelesmata-Ereunas_ICT-Capacity-Building1.pdf
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ςυνθγορεί και το γεγονόσ ότι μόνο το 20% των διμων ζχει καταγεγραμμζνθ 

ςτρατθγικι για τισ ΣΠΕ κακϊσ και το ότι οι διμοι ενθμερϊνονται ςε ςχετικά μικρό 

βακμό για τισ ςχετικζσ πολιτικζσ/ςτρατθγικζσ κεντρικϊν φορζων πολιτικισ (Τπ. 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, Τπ. Ανάπτυξθσ, ΚΕΔΕ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) [Ζρευνα 

INFOSTRAG (βλζπε υποςθμείωςθ ςελ. 14)]. Ο οριςμόσ Αρμόδιου Αντιδθμάρχου 

ιδιαίτερα ςτουσ μεςαίουσ (20.000 <  < 60.000) και μεγάλουσ (> 60.000) διμουσ και 

Αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ ςτισ περιφζρειεσ κα ςυνζβαλε προσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι.  

Ωσ προσ το κζμα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, 

κα πρζπει να υιοκετθκοφν οι γενικότερεσ κατευκφνςεισ που προτάκθκαν 

παραπάνω δθλαδι το Cloud Computing, θ ανάπτυξθ και από κοινοφ αξιοποίθςθ 

κεντρικϊν ςυςτθμάτων και αρκρωτϊν αρχιτεκτονικϊν (SOA), θ απλοποίθςθ και 

ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν, τα ανοιχτά δεδομζνα, το ανοιχτό λογιςμικό, θ 

υιοκζτθςθ λειτουργικϊν προδιαγραφϊν ςτα ζργα ΣΠΕ, θ εξαςφάλιςθ επαρκϊν 

πόρων για τθ ςυντιρθςθ και αναβάκμιςι τουσ κ.α.. Σο ζργο LGAF τθσ ΚΕΔΕ είναι 

ζνα ιδιαίτερα πρωτοποριακό ζργο που κινείται ςε πολλζσ από τισ παραπάνω 

κατευκφνςεισ και αποτελεί κεφάλαιο τεχνογνωςίασ για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Σο 

αντικείμενο του ζργου ιταν θ ανάπτυξθ μιασ κεντρικισ πλατφόρμασ και θ ςφνδεςθ 

και επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ αυτισ τθσ πλατφόρμασ με τισ υπάρχουςεσ 

εφαρμογζσ των διμων με ςτόχο τθν: 

1) Παροχι e-government υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ *επιπζδου 

3 και 4 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α)+ ςτουσ πολίτεσ / τοπικζσ επιχειριςεισ (ζκδοςθ 

ατομικϊν/οικογενειακϊν πιςτοποιθτικϊν, πλθρωμι δθμοτικϊν 

τελϊν/φόρων, αίτθμα για τθν ανακφκλωςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν) μζςω τθσ 

προτυποποίθςθσ και αυτοματοποίθςθσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 

των διμων που τισ "παράγουν" και, 

2) Αποδοτικότερθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ-γνϊςθσ για τουσ διμουσ. 

Σθν περίοδο αυτι, θ πλατφόρμα που ζχει αναπτυχκεί χρθςιμοποιείται πιλοτικά από 

το Διμο Λάριςασ. Προτείνεται να αξιοποιθκεί θ εμπειρία από τθν εφαρμογι τθσ 

πλατφόρμασ LGAF ςτο Διμο Λάριςασ ϊςτε να αξιοποιθκεί λειτουργικά από άλλουσ 

50 μεγάλουσ διμουσ. 

ε πιο βραχυπρόκεςμο επίπεδο, ρεαλιςτικότεροσ ςτόχοσ κα ιταν θ αποκζντρωςθ 

τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτα τοπικά διαμερίςματα (δθμοτικά e-ΚΕΠ) ϊςτε να 

ενιςχυκεί θ εγγφτθτα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τουσ δθμότεσ/επιχειριςεισ και 

θ ταυτόχρονθ υλοποίθςθ του επιπζδου 1 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α) για όλεσ τισ κατθγορίεσ 

διοικθτικϊν υπθρεςιϊν όλων των διμων ϊςτε ο δθμότθσ να ζχει επίγνωςθ για τα 

δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομίςει ϊςτε να του παραςχεκεί θ υπθρεςία.  
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Επίςθσ,  οι διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ Web 2.0 και 3.0 δίνουν πολλζσ δυνατότθτεσ 

ενίςχυςθσ τθσ διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχικότθτασ των δθμοτϊν. Οι διμοι, 

δθλαδι, μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςυμμετοχικζσ πλατφόρμεσ του διαδικτφου 

ϊςτε να αξιοποιοφν τθν επικυμία ςυνειςφοράσ ςτα τοπικά πράγματα μεμονωμζνων 

δθμοτϊν, ομάδων πολιτϊν και εκελοντικϊν οργανϊςεων11 με ςτόχο τθ βελτίωςθ 

τθσ κακθμερινότθτασ των πόλεων και τθν προϊκθςθ κοινϊν τοπικϊν ςτόχων. Για 

παράδειγμα, οι δθμότεσ κα μποροφςαν να αναρτοφν φωτογραφίεσ 

εγκαταλελειμμζνων αυτοκινιτων ι κακοτεχνιϊν ςε ςχετικό χάρτθ ϊςτε ο διμοσ να 

παρεμβαίνει ταχφτερα και αποτελεςματικότερα για τθν επίλυςθ τζτοιων 

προβλθμάτων.  

 

Σζλοσ, όςον αφορά τα κζματα τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ, κα πρζπει ςε 

κάκε περιφζρεια τθσ χϊρασ να υπάρξει ςυνεργαςία και διαβοφλευςθ μεταξφ των 

διμων, τθσ αυτοδιοικθτικισ περιφζρειασ και τθσ αντίςτοιχθσ αποκεντρωμζνθσ 

διοίκθςθσ ϊςτε να διαμορφωκεί ςτρατθγικι αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςτο πλαίςιο μιασ 

γενικότερθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ περιφζρειασ. Όπωσ προαναφζρκθκε, οι 

ΣΠΕ μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

επιχειριςεων και επομζνωσ ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςε κλάδουσ με 

μεγάλθ ςυμμετοχι ςτο ΑΕΠ τθσ περιφζρειασ και ςε κλάδουσ με ςοβαρζσ προοπτικζσ 

ανάπτυξθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια. τθν κατεφκυνςθ αυτι, κα πρζπει να 

λθφκεί υπόψθ ότι το βαςικό ςτοιχείο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014 – 

2020 τθσ Ε.Ε. είναι θ χρθματοδότθςθ τθσ περιφερειακισ καινοτομίασ ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςισ (smart specialization) κάκε περιφζρειασ ςε 

οικονομικά πεδία όπου ζχει ι μπορεί να δθμιουργιςει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα12. Η 

τοπικι και περιφερειακι αυτοδιοίκθςθ μζςω και των κεντρικϊν οργάνων τθσ (ΚΕΔΕ, 

ΕΝ.ΠΕ) ενδείκνυται να ζχει ενεργό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ μιασ αναπτυξιακισ 

ςτρατθγικισ ςτθν κατεφκυνςθ του smart specialization. 

Σζλοσ, εξ’αιτίασ τθσ ςθμαςίασ που ζχει ο τουριςμόσ για τθν οικονομία όλθσ τθσ 

Ελλάδασ, κα ιταν ωφζλιμθ θ διερεφνθςθ και διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν 

ςυγκεκριμζνων διμων ι/και άλλων τοπικϊν φορζων που αφοροφν τθν προϊκθςθ 

του τοπικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν. 

Για παράδειγμα, μποροφν να διαχυκοφν πρακτικζσ όπωσ θ δθμιουργία και 

προϊκθςθ του branding μιασ πόλθσ/περιοχισ ι θ ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ, 

αρχαιολογικοφ και γεωφυςικοφ τθσ πλοφτου μζςω τθσ χριςθσ διαδικτυακϊν 

εργαλείων όπωσ τα social media (facebook κλπ.), το wikipedia κ.α. 

 

                                                      
11

 Παραδείγματα ενεργϊν ομάδων πολιτϊν είναι οι Atenistas (Ακινα), οι Thessalonistas 
(Θεςςαλονίκθ), οι Patrinistas (Πάτρα) και οι Minoistas (Ηράκλειο).  
 
12

 βλζπε: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu  
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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ημαντικό ενύςχυςη τησ καινοτομικότητασ, ανταγωνιςτικότητασ 

και εξωςτρϋφειασ του ελληνικού οικοςυςτόματοσ ΣΠΕ  

 

Όςον αφορά τθν πλευρά τθσ προςφοράσ, ςτόχο κα πρζπει να αποτελεί θ 

δθμιουργία ενόσ εξωςτρεφοφσ, αποτελεςματικοφ και αποδοτικοφ 

οικοςυςτιματοσ ΤΠΕ ςτθν ελλθνικι οικονομία ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 

αυξθμζνεσ απαιτιςεισ των χρθςτϊν (δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ τομζασ) αλλά και να 

αυξιςει ςθμαντικά τισ εξαγωγικζσ του δραςτθριότθτεσ ςυμβάλλοντασ ςτθν αφξθςθ 

του εγχϊριου παραγόμενου προϊόντοσ. 

Όταν ξεκίνθςε θ κρίςθ το 2008, θ ςυμβολι τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ ΣΠΕ ςτο 

εγχϊριο ΑΕΠ εμφανιηόταν να είναι θ δεφτερθ χαμθλότερθ ςτθν Ε.Ε.. (3,2 % του 

ΑΕΠ) [JRC-IPTS, 2011]13. Παρ’όλο που ο τομζασ τθσ παραγωγισ βιομθχανικϊν 

θλεκτρονικϊν προϊόντων (manufacturing) παρουςιάηει πολφ μικρι αξία, δεν 

αποτελεί τθν κυριότερθ αιτία τθσ απόκλιςθσ από τθν υπόλοιπθ Ε.Ε.. κακϊσ ςτισ 

περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ ςχετικι αξία του τομζα manufacturing είναι 

επίςθσ αρκετά χαμθλι. Ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ αυτισ τθσ απόκλιςθσ είναι θ πολφ 

χαμθλότερθ ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε. ςυμβολι του τομζα 

«Υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ» (Computer Services). Αντίκετα, ςτον κλάδο των 

Τθλεπικοινωνιϊν θ Ελλάδα δεν απζχει κακόλου από τθν υπόλοιπθ Ε.Ε. όςον 

αφορά τθ ςυμβολι αυτοφ του τομζα ςτο ΑΕΠ. Σο γεγονόσ αυτό ενδεχομζνωσ 

ςχετίηεται με τθ δομι του κλάδου τθλεπικοινωνιϊν (μικρόσ αρικμόσ μεγάλων 

εταιρειϊν) και οφείλεται  ςτθν ικανότθτά του να παρζχει υπθρεςίεσ υψθλότερθσ 

ποιότθτασ ςε ςφγκριςθ με τον κλάδο τθσ πλθροφορικισ.  

ε γενικζσ γραμμζσ, ο τομζασ τθσ πλθροφορικισ παρουςιάηει χαμθλό επίπεδο 

καινοτομίασ και ζλλειμμα ςτθν απορρόφθςθ γνϊςθσ με αποτζλεςμα να 

χαρακτθρίηεται περιςςότερο από δραςτθριότθτεσ εμπορικοφ χαρακτιρα όπωσ θ 

προςφορά ζτοιμων προϊόντων και λφςεων και λιγότερο από τθν παραγωγι 

προϊόντων και υπθρεςιϊν ζνταςθσ γνϊςθσ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ για 

τουσ χριςτεσ. Τρείσ βαςικζσ αιτίεσ του παραπάνω φαινομζνου είναι: 1) το μικρό 

μζγεκοσ τθσ τυπικισ επιχείρθςθσ πλθροφορικισ, δθλαδι με άλλα λόγια, θ πολφ 

ευρεία κατανομι τθσ βιομθχανικισ δφναμθσ ςε πολλζσ επιχειριςεισ που δεν 

«ςυςτοιχίηονται» μεταξφ τουσ, 2) θ ζωσ τϊρα χαμθλι ποιότθτα ηιτθςθσ του 

δθμόςιου τομζα και 3) θ προβλθματικι ηιτθςθ του ιδιωτικοφ τομζα λόγω τθσ 

διεςπαρμζνθσ και (ακόμα) παραδοςιακισ δομισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (μικρζσ 

οικογενειακζσ επιχειριςεισ).  Oι αδυναμίεσ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ 

εμφανίηονται πολφ ςθμαντικζσ όταν το προϊόν-υπθρεςία είναι «ενδιάμεςο» και θ 

ηιτθςθ ζχει χαρακτθριςτικά «βάκουσ» (μεγάλεσ επιχειριςεισ και δθμόςιοι φορείσ) 

                                                      
13

 Turlea et al., 2011, “The 2011 Report on R&D in ICT in the European Union.” JRC-IPTS 
(http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4399) 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4399
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όπωσ ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ, και λιγότερο ςθμαντικζσ όταν το προϊόν-

υπθρεςία απευκφνεται ςτον τελικό καταναλωτι και θ ηιτθςθ είναι ςυνεπϊσ 

«εκτεταμζνθ» (πολίτεσ και ατομικζσ επιχειριςεισ) όπωσ ςτον τομζα των 

τθλεπικοινωνιϊν *ΕΒ/ΙΟΒΕ/ΕΜΠ, 2011 (βλζπε υποςθμείωςθ ςελ. 3)+.  

Σθ ςθμερινι περίοδο, θ χαμθλι καινοτομικότθτα και κατ’επζκταςθ 

ανταγωνιςτικότθτα του κλάδου τθσ πλθροφορικισ ςε ςυνδυαςμό με τισ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ όπωσ τθν ζντονθ μείωςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ, τθν 

πιςτωτικι ςτενότθτα, τθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αλυςίδα αξίασ και τθν  

εντεινόμενθ αβεβαιότθτα και επιδείνωςθ του επενδυτικοφ κλίματοσ ζχει οδθγιςει 

ςε ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων των περιςςότερων 

επιχειριςεων του κλάδου απειλϊντασ τθ βιωςιμότθτα πολλϊν εξ’ αυτϊν.  Για το 

λόγο αυτό, οι επιχειριςεισ πλθροφορικισ εντείνουν τθν προςπάκεια μείωςθσ του 

λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ και ςτιριξθσ των εςόδων τουσ μζςω των εξαγωγϊν 

όμωσ θ προςπάκεια αυτι δεν είναι εφκολθ κακϊσ απαιτεί γνϊςθ των αγορϊν, 

ποιότθτα, ευελιξία, τεχνολογικζσ ικανότθτεσ, «δφςκολθ» καινοτομία και ιςχυρό 

ανκρϊπινο κεφάλαιο.  

Γενικότερα, ο κλάδοσ πλθροφορικισ κα πρζπει να επανατοποκετιςει τισ 

ςτρατθγικζσ του προτεραιότθτεσ και επενδφςεισ με άξονα τισ υπθρεςίεσ 

(Knowledge-Based Services) και να δϊςει ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ του κεφαλαίου 

γνϊςθσ μζςω για παράδειγμα τθσ κεςμοκζτθςθσ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν 

ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και ανταλλαγισ πρακτικϊν εμπειριϊν μεταξφ 

των εργαηομζνων. Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρξει «αναμόχλευςθ» τθσ 

βιομθχανικισ δομισ του ςτθν κατεφκυνςθ των ςυνεργαςιϊν των μεγάλων 

«παραδοςιακϊν» επιχειριςεων με μικρζσ εξειδικευμζνεσ επιχειριςεισ ζνταςθσ 

γνϊςθσ/start-ups και πανεπιςτιμια, τθσ δθμιουργίασ βιομθχανικϊν ςυςτάδων 

(clustering) και τθσ ανάπτυξθσ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν-ςυμμαχιϊν με ξζνεσ 

εταιρείεσ. Εκτόσ των παραπάνω, κα πρζπει να αποτελεί ςτόχο θ ενίςχυςθ τθσ 

ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ των εταιρειϊν ΣΠΕ μζςω και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με 

φορείσ ζρευνασ (πανεπιςτιμια / ερευνθτικά κζντρα) και ςυμμετοχισ ςε ερευνθτικά 

προγράμματα αλλά και θ καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ ζρευνασ για τθν 

ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων/υπθρεςιϊν. Για το ςκοπό αυτό, ενδείκνυται να 

επιδιωχκεί θ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων χρθματοδοτικϊν εργαλείων (Ευρωπαϊκό 

ςφςτθμα επιχορθγιςεων τθσ ζρευνασ, ΕΠΑ κλπ.). 

θμειϊνεται εδϊ ότι υπάρχει ζντονθ παρουςία ελλθνικϊν ερευνθτικϊν ομάδων 

ςτα ερευνθτικά δίκτυα που ζχουν αναπτυχκεί ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου 1984-

ςιμερα ςτο πλαίςιο των χρθματοδοτοφμενων με ανταγωνιςτικοφσ όρουσ 

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και μεγάλο μζροσ αυτϊν των ερευνθτικϊν ομάδων 

είναι ςτο χϊρο των ΣΠΕ. Μάλιςτα, οι εταιρείεσ ΣΠΕ που ςυμμετζχουν ςε αυτά τα 

δίκτυα είναι καινοτόμεσ και ζχουν εξαγωγικό προςανατολιςμό. Γενικότερα, ζχει 
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ενδιαφζρον να τονιςτεί ότι το ερευνθτικό δυναμικό τθσ Ελλάδασ χαρακτθρίηεται 

από ιςχυρό μακθματικό υπόβακρο που οδθγεί ςε ικανότθτεσ μοντελοποίθςθσ 

διεργαςιϊν, διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων ςε διάφορουσ κλάδουσ και τομείσ 

δραςτθριότθτασ. Όμωσ το ςφςτθμα καινοτομίασ τθσ χϊρασ χαρακτθρίηεται από 

αςκενείσ διαςυνδζςεισ («ελλείποντεσ κρίκοι») ζρευνασ και παραγωγισ, και 

επομζνωσ εμποδίηεται θ διάχυςθ και περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ 

γνϊςθσ από τον επιχειρθματικό κόςμο (υφιςτάμενεσ και νζεσ επιχειριςεισ).  

Η επιχειρθματικότθτα εντάςεωσ γνϊςθσ αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ 

μθχανιςμοφσ μετατροπισ τθσ παραγόμενθσ ζρευνασ και γνϊςθσ ςε εμπορικά 

αξιοποιιςιμθ καινοτομία και για το λόγο αυτό θ δθμιουργία και ςυνεχισ ανάπτυξθ 

νζων επιχειριςεων εντάςεωσ γνϊςθσ τόςο ςτον κλάδο των ΣΠΕ όςο και γενικότερα 

κα πρζπει να αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ μιασ πολιτικισ για τθν 

ενίςχυςθ τθσ τεχνολογικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. Ζνασ άξονασ μιασ τζτοιασ 

πολιτικισ κα πρζπει να είναι θ καλλιζργεια επιχειρθματικϊν ικανοτιτων ςτα 

πανεπιςτιμια. Η  κεςμοκζτθςθ υποχρεωτικισ ομάδασ μακθμάτων ςτο ευρφτερο 

γνωςτικό πεδίο που ςχετίηεται με τθν οικονομία, διοίκθςθ, καινοτομία και 

επιχειρθματικότθτα, θ εκπόνθςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςε επιχειριςεισ, θ 

ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ «πρακτικισ άςκθςθσ» των φοιτθτϊν και θ διευκόλυνςθ 

τθσ μετακίνθςθσ των ερευνθτϊν ςτισ επιχειριςεισ για ζνα διάςτθμα τθσ 

επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ τουσ αποτελοφν προτάςεισ προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. 

Επίςθσ, ςθμαντικό ρόλο για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ εντάςεωσ 

γνϊςθσ αλλά και τθ γενικότερθ αφξθςθ τθσ καινοτομικότθτασ του οικοςυςτιματοσ 

των ΣΠΕ μπορεί να ζχει θ δθμόςια ηιτθςθ κακϊσ ο ςτενότεροσ και ευρφτεροσ 

δθμόςιοσ τομζασ είναι ζνασ πολφ «ιςχυρόσ αγοραςτισ» για τα προϊόντα και τισ 

υπθρεςίεσ ΣΠΕ και μπορεί να ςυντελζςει με τισ επιλογζσ του ςτον 

επαναπροςανατολιςμό τθσ βιομθχανίασ. Προτεινόμενεσ κατευκφνςεισ των 

δθμόςιων ζργων/προμθκειϊν που μποροφν να ευνοιςουν τθν καινοτομία και τθ 

νζα επιχειρθματικότθτα εντάςεωσ γνϊςθσ είναι θ υιοκζτθςθ λειτουργικϊν 

προδιαγραφϊν και αρκρωτϊν αρχιτεκτονικϊν (SOA) αλλά και θ επιλογι ανοιχτοφ 

λογιςμικοφ. Σο ανοιχτό λογιςμικό αποτελεί ζναν ιδιαίτερα ευνοϊκό παράγοντα για 

τθ μικρομεςαία επιχειρθματικότθτα κακϊσ ο κϊδικασ είναι ελεφκερα και ςυνικωσ 

χωρίσ κόςτοσ διακζςιμοσ για χριςθ, τροποποίθςθ και επζκταςθ από άλλουσ 

προγραμματιςτζσ και επομζνωσ διευκολφνει τθν είςοδο νζων μθ κακιερωμζνων 

εταιρειϊν πλθροφορικισ ςτθν αγορά. Επιπρόςκετα, μια πολιτικι δθμόςιων 

προμθκειϊν που ςτοχεφει ςτθν καινοτομία ενδείκνυται να περιλαμβάνει ςε γενικζσ 

γραμμζσ δφο βαςικά ςτάδια με ςτόχο τθν καλφτερθ διαχείριςθ του ρίςκου τόςο για 

τουσ δθμόςιουσ αγοραςτζσ όςο και για τισ εταιρείεσ προμθκευτζσ. Σο πρϊτο ςτάδιο 

(Pre-Commercial) ςτάδιο κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθ παραγωγι-ανίχνευςθ νζασ 

γνϊςθσ (knowledge exploration), να περιλαμβάνει πιλοτικά ζργα ζρευνασ και 



20 
 

ανάπτυξθσ (R&D) μζςω και τθσ ςυμμετοχισ πανεπιςτθμίων/ερευνθτικϊν κζντρων 

και να χαρακτθρίηεται από ζλεγχο (testing) ςε βάκοσ του νζου προϊόντοσ-υπθρεςίασ 

ςε περιοριςμζνο αρικμό (δθμόςιων) χρθςτϊν. Σο δεφτερο ςτάδιο (Commercial) κα 

πρζπει να ςτοχεφει ςτθν ευρφτερθ αξιοποίθςθ και διάχυςθ τθσ παραγόμενθσ 

γνϊςθσ (knowledge exploitation) μζςω ευζλικτων επιχειρθματικϊν μοντζλων 

(υμπράξεισ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, Framework Agreements κλπ.), κεςμικϊν 

μζτρων και άλλων ςυμπλθρωματικϊν δράςεων/εργαλείων. 

θμαντικζσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ 

μποροφν να προκφψουν από τθ ςυμμετοχι των εταιρειϊν πλθροφορικισ ςε 

παγκόςμια δίκτυα καινοτομίασ. Μεγάλεσ διεκνείσ εταιρείεσ όπωσ θ Google και θ 

Apple αναηθτοφν ςτθν παγκόςμια αγορά μικρζσ εξειδικευμζνεσ επιχειριςεισ και 

διάςπαρτα δίκτυα γνϊςθσ ϊςτε να εμπλουτίςουν τισ τεχνολογικζσ τουσ πλατφόρμεσ 

με νζεσ καινοτομίεσ (εφαρμογζσ και περιεχόμενο). Με αυτόν τον τρόπο 

προςφζρεται γόνιμο ζδαφοσ για τθ δθμιουργία νζων καινοτόμων επιχειριςεων. 

Ζνα ελπιδοφόρο παράδειγμα των τελευταίων 4-5 χρόνων ςτθν Ελλάδα είναι θ 

ταχεία ανάδυςθ και ανάπτυξθ νζων επιχειριςεων που αναπτφςςουν εφαρμογζσ για 

κινθτζσ ςυςκευζσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ14 ζχουν φτάςει να ζχουν ςυνολικό κφκλο 

εργαςιϊν 400-450 εκατ. Ευρϊ, να απαςχολοφν 4000-4500 εργαηόμενουσ από τουσ 

οποίουσ 1000 υψθλισ επιςτθμονικισ ςτάκμθσ, να ζχουν επιχειρθματικι παρουςία 

ςε πολλζσ χϊρεσ και θ πελατειακι τουσ βάςθ περιλαμβάνει μεγάλουσ διεκνείσ 

παραγωγοφσ κινθτϊν ςυςκευϊν και επίςθσ διεκνείσ και εγχϊριουσ παρόχουσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ. 

Γενικότερα, μζςω και άλλων ρυκμιςτικϊν μζτρων, κα πρζπει να αποτελεί ςτόχο θ 

διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ που ευνοεί τθν καινοτόμο επιχειρθματικότθτα και 

μια από τισ προχποκζςεισ για να ςυμβεί αυτό είναι θ από-ενοχοποίθςθ τθσ ζννοιασ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν κοινωνία και τθ δθμόςια ςυηιτθςθ.   

 

  

                                                      
14

 Ζχουν ιδρφςει το φνδεςμο Εταιρειϊν Κινθτϊν Εφαρμογϊν Ελλάδασ (ΕΚΕΕ - http://www.sekee.gr) 
για τθν από κοινοφ προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων τουσ. 

http://www.sekee.gr/
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Εξϊπλωςη και εμβϊθυνςη τησ χρόςησ των ΣΠΕ από την ελληνικό 

κοινωνύα/οικονομύα. 

 

Με βάςθ ςτοιχεία τθσ Eurostat (2011)15, το επίπεδο χριςθσ του ίντερνετ ςτθν 

Ελλάδα είναι εμφανϊσ χαμθλότερο από το μζςο ευρωπαϊκό. Αναλυτικότερα, για το 

2011 το 47% των πολιτϊν ςτθν Ελλάδα είναι τακτικοί χριςτεσ του ίντερνετ 

(τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα) ενϊ το μζςο ποςοςτό των τακτικϊν χρθςτϊν 

ςτθν Ε.Ε. είναι 68%. Σα αντίςτοιχα ποςοςτά των κακθμερινϊν χρθςτϊν είναι 37% 

και 56%. Σο χάςμα παρουςιάηεται πολφ μεγαλφτερο ςτισ μεγάλεσ θλικίεσ (55+) και 

ςτουσ πολίτεσ με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο. Όςον αφορά το είδοσ τθσ χριςθσ, θ 

Ελλάδα δεν απζχει ςθμαντικά από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο όςον αφορά πιο απλζσ 

υπθρεςίεσ (πλθροφόρθςθσ) όπωσ ανεφρεςθ πλθροφοριϊν για αγακά και 

υπθρεςίεσ, ανάγνωςθ εφθμερίδων, ενθμζρωςθ από blogs ι τθ χριςθ social media 

(π.χ. facebook). Μεγαλφτερο χάςμα υπάρχει ωσ προσ τισ πιο ολοκλθρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ (e-commerce και e-government). Πιο ςυγκεκριμζνα, μόνο το 18% των 

ελλινων πολιτϊν ζχει αγοράςει αγακό ι υπθρεςία μζςω ίντερνετ ςτο διάςτθμα 

ενόσ ζτουσ, ποςοςτό αρκετά χαμθλότερο από το μζςο ευρωπαϊκό (43%). Σο επίπεδο 

χριςθσ υπθρεςιϊν e-government είναι επίςθσ αρκετά χαμθλότερο του μζςου όρου 

τθσ Ε.Ε.. Ενδεικτικά, για το 2010 μόνο το 16% των ελλινων πολιτϊν ζκανε χριςθ 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Ε.Ε. ιταν 

41%. 

 

Όςον αφορά τισ επιχειριςεισ, on-line αγορζσ πραγματοποίθςε το 35% των 

επιχειριςεων τθσ Ε.Ε. το 2010 και το αντίςτοιχο ποςοςτό των ελλθνικϊν ιταν 13% 

ενϊ online πωλιςεισ πραγματοποίθςε το 15% ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων και το 9% 

των ελλθνικϊν. Επίςθσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν που αφορά το e-commerce αποτελεί το 

14% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ενϊ για τισ 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ το ποςοςτό αυτό είναι πολφ χαμθλότερο (4%). Παρ’όλαυτά, 

το ποςοςτό των ελλθνικϊν επιχειριςεων που κάνει χριςθ υπθρεςιϊν e-

government είναι ςχεδόν ίςο με το μζςο ευρωπαϊκό (77% και 75% αντίςτοιχα).  

 

Λόγω του ότι θ εμπειρία (κετικι ι αρνθτικι) από τθν παροχι μιασ υπθρεςίασ 

θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τουσ χριςτεσ και ο 

παράγοντασ τθσ ηιτθςθσ είναι αλλθλζνδετοσ με αυτόν τθσ προςφοράσ, κα πρζπει να 

δίνεται ζμφαςθ ςτθν παραγωγι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που ζχουν υψθλι 

προςτικζμενθ αξία για τον πολίτθ/επιχείρθςθ, λειτουργοφν χωρίσ προβλιματα και 

είναι φιλικζσ ςτο χριςτθ. Για το ςκοπό αυτό, κα ιταν ιδιαίτερα ωφζλιμο να 

επιδιϊκεται θ εμπλοκι των χρθςτϊν (πολιτϊν/επιχειριςεων) από τθ φάςθ του 

ςχεδιαςμοφ νζων υπθρεςιϊν. Όταν ο χριςτθσ αποκτιςει τθν εμπειρία μιασ αρκετά 

                                                      
15

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/comprehensive_dat
abases  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/comprehensive_databases
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/comprehensive_databases
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ωφζλιμθσ, αξιόπιςτθσ αλλά και αςφαλισ υπθρεςίασ, κα μεταδϊςει πολφ εφκολα 

τθν εμπειρία του αυτι ςε άλλουσ και επομζνωσ κα διαχυκεί θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ 

ςε πολφ περιςςότερουσ χριςτεσ. Για τον παραπάνω λόγο και δεδομζνθσ τθσ 

δθμοςιονομικισ ςτενότθτασ, οι ενδεχόμενεσ δράςεισ ενθμζρωςθσ-

ευαιςκθτοποίθςθσ των χρθςτϊν κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα ςτοχευμζνεσ ςτθ 

διάχυςθ τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν που λειτουργοφν κανονικά και ςυνεπάγονται 

ςθμαντικά οφζλθ για τουσ χριςτεσ. θμειϊνεται εδϊ ότι μια δεφτερθ ζρευνα τθσ 

Ομάδασ INFOSTRAG, θ οποία πραγματοποιικθκε τθν περίοδο Φεβρουαρίου – 

Μαρτίου 2012 ςε 6000 δθμότεσ και 2000 επιχειριςεισ16, κατζδειξε ότι θ μεγάλθ 

πλειοψθφία των χρθςτϊν αλλά και των μθ χρθςτϊν διαδικτφου προτίκενται ςτο 

μζλλον να χρθςιμοποιιςουν υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ αν γνωρίηουν 

τα οφζλθ που κα είχαν ςε όρουσ χρόνου, χριματοσ αλλά και ςυμμετοχισ ςτα κοινά. 

 

 

 

  

                                                      
16

 βλζπε: www.infostrag.gr/wp-content/uploads/2008/11/KEDKE_Apotelesmata_Dimotes-
Epixeiriseis1.pdf 

http://www.infostrag.gr/wp-content/uploads/2008/11/KEDKE_Apotelesmata_Dimotes-Epixeiriseis1.pdf
http://www.infostrag.gr/wp-content/uploads/2008/11/KEDKE_Apotelesmata_Dimotes-Epixeiriseis1.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Οριςμόσ των 5 επιπϋδων υπηρεςιών με βϊςη 

το μοντϋλο επιπϋδων τησ Ε.Ε.  
 

Επίπεδο 1 - Πληποθοπιακέρ ςπηπεζίερ (πληποθόπηζη):   

Παξέρνπλ κόλν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν δηεθπεξαίωζεο ηεο ππεξεζίαο 

(δηθαηνινγεηηθά, εκπιεθόκελνη θνξείο, ζεηξά ζπλαιιαγώλ).  

Επίπεδο 2 - Επικοινυνιακέρ ςπηπεζίερ (λήτη ενηύπυν):   

Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν δηεθπεξαίωζεο ηεο ππεξεζίαο (δηθαηνινγεηηθά, 

εκπιεθόκελνη θνξείο, ζεηξά ζπλαιιαγώλ) θαη επίζεκν πιηθό (πξόηππα αηηήζεωλ, 

βεβαηώζεωλ, θιπ) ην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα θαηεβάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπο, λα ην ηππώζνπλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην 

θνξέα.  

Επίπεδο 3 - Διαδπαζηικέρ ςπηπεζίερ (online ςποβολή αιηήζευν):    

Πξνζθέξνπλ online θόξκεο γηα ζπκπιήξωζε θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή. 

Πξνϋπνζέηνπλ κεραληζκό αλαγλώξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηωλ 

δεδνκέλωλ πνπ απνζηέιιεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο.  

Επίπεδο 4 - Σςναλλακηικέρ ςπηπεζίερ (ηλεκηπονική διεκπεπαίυζη αιηημάηυν, 

ολοκλήπυζη ζςναλλαγών και πληπυμή):                                                                                                                                                                        

Υπνζηεξίδνπλ κηα ζπλαιιαγή από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. (Πιήξεο ππνθαηάζηαζε 

ηεο αληίζηνηρεο κε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο).  

Επίπεδο 5 – Εξαηομικεςμένερ/Ολοκληπυμένερ ςπηπεζίερ (πποδπαζηική / 

ζηοσεςμένη παποσή ςπηπεζιών):                 

H έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζε πεξίπηωζε πνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα 

ελέξγεηα, ε πξν- ζπκπιήξωζε δεδνκέλωλ ζε αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

Επίζεο, ην επίπεδν απηό πεξηιακβάλεη ηελ νινθιεξωκέλε-εληαία παξνρή ζηνλ 

πνιίηε/επηρείξεζε κηαο ζύλζεηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη δύν νη 

πεξηζζόηεξνη δεκόζηνη θνξείο κέζω ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθίλεζεο-αληαιιαγήο εγγξάθωλ/πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηωλ θνξέωλ 

απηώλ (G2G).  

 

 


