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Πεπιληπηική ειζήγηζη
Αποκένηπωζη με όπαμα και ζηόσοςρ: ηο Γιαδίκηςο επγαλείο
διαθάνειαρ και αποηελεζμαηικού ππογπαμμαηιζμού και ςλοποίηζηρ
Ζ δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ απνθεληξσκέλσλ δνκψλ θαη θπξίσο ε
ελδπλάκσζε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζεζκψλ απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο
λέαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηεο ρψξαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαηεζνχλ ζηελ
αηξεηή πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ζηελ πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε, ε επζχλε
θαη ε κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη πξσηνβνπιία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πινπνίεζε ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ζε ηνκείο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε
πγεία θαη πξφλνηα, ε αμηνπνίεζε θαη ε δηάρπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειέζεη γηα ηνπο δήκνπο έλα
αλαληηθαηάζηαην
εξγαιείν
δηαθάλεηαο,
πξνγξακκαηηζκνχ
θαη
απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηνίθεζεο ηεο πινπνίεζεο. Όκσο, ε ρξήζε
θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηνκέο ζηε δηνίθεζε ησλ δήκσλ
θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, κε πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ πνπ επλννχλ ηνελ
απνζαθήληζε επηινγψλ, ηελ αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ πξνσζνχκελσλ παξεκβάζεσλ.
Έξςπνη σπήζη πόπων και ςιοθέηηζη ανοικηών επιλογών
Θιεηδί ζηελ επηηπρή πινπνίεζε έξγσλ ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο είλαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έξγα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
δηαθέξνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά δεκφζηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο
απαηηνχλ ηελ έγθαηξε θαη ζπλερή εκπινθή ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη δελ
κπνξνχλ λα αθεζνχλ ελ ιεπθψ ζηνπο αλαδφρνπο ηνπο.
Νη βηψζηκεο επελδχζεηο, επνκέλσο, ζηηο ΡΞΔ δηέπνληαη απφ νξηζκέλεο βαζηθέο
αξρέο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ: α) αλάπηπμε
εθαξκνγψλ κηα θνξά θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη
επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο βάζεη ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο “αλάπηπμε κηα
θνξά γηα πνιιέο ρξήζεηο” “build once, use many times”, β) έκθαζε ζηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, γηα δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο
πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηε ρξήζε ην
εζληθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

Ππορ μια αποκενηπωμένη - ζςνηονιζμένη ςλοποίηζη
Ρν δήηεκα ηεο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο έξγσλ, δξάζεσλ
θαη ζπλαθψλ πξσηνβνπιηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία
νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΡΞΔ θαη δελ ιχλεηαη κε
ζπγθεληξσηηθά ζρήκαηα. Απαηηνχληαη επηινγέο πνπ επλννχλ κηαλ
απνθεληξσκέλε, αιιά ζπληνληζκέλε πινπνίεζε.
Πηφρνο ηεο ΘΔΓΘΔ θαη ησλ ΝΡΑ είλαη επέλδπζε ζε έξγα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε
ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο αιιά ηαπηφρξνλα αθνινπζνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο εθείλεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ
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ζπλεξγαζία ζε εζληθφ επίπεδν. Ρα έξγα ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ γηα ηελ ΘηΞ πξέπεη λα πινπνηνχληαη ηνπηθά κε έκθαζε ζηηο ελψζεηο
δήκσλ, αιιά κε θεληξηθφ ζπληνληζκφ γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλεξγεηψλ θαη
απνθπγή επαλάιεςεο άζθνπσλ δαπαλψλ.
Ζ νξγαλσηηθή θαη πνιηηηθή επέλδπζε ζηελ ΘΔΓΘΔ θαη ηηο δνκέο ηεο
απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007 - 2013
Πην πιαίζην απηφ πξνηείλνληαη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
αξρίζνπλ άκεζα γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ θαη λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Νη δξάζεηο
απηέο πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΞΝΗΘ (ΘΓ θαη ΔΓ):
1. Έγθαηξε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηνπο λένπο
ηνπο ξφινπο (Δλδηάκεζνη θνξείο, ηειηθνί δηθαηνχρνη θνθ) κε ζηειέρσζε,
ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη θαιέο πξαθηηθέο. Ξξνψζεζε κηαο ζχγρξνλεο
πξνζέγγηζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο κεηαθνξάο θαιψλ πξαθηηθψλ κε επηηφπηα
ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ έρνπλ πινπνηήζεη επηηπρψο παξφκνηα έξγα
ζηνλ επξσπατθφ θαη ηνλ δηεζλή ρψξν (bench learning).
2. Πχληαμε νδεγηψλ θαη ζρεδηαζκφο εξγαιείσλ γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν
ησλ έξγσλ, ην ζρεδηαζκφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πινπνίεζε. Ρν Γηαδίθηπν
καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνπκε άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά άιινπο
«εκπιεθφκελνπο» κέζα απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο δηαπξαγκαηεχζεσλ,
πξνθεξχμεσλ θνθ. Ξαξάιιεια, έρνληαο άκεζε ελεκέξσζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πνξεία ησλ έξγσλ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη θαιχηεξν
πξνγξακκαηηζκφ. Δίλαη, πιένλ, εθηθηφ απφ ηελ ίδηα ηελ πεγή ελφο έξγνπ
λα παίξλνπκε ηελ ελεκέξσζε θαη άξα λα παίξλνπκε θαιχηεξα
δεδνκέλα θαη απνθάζεηο. Κε πξσηνβνπιία ηεο ΘΔΓΘΔ κπνξεί λα
ζπγθξνηεζεί έλα ζχζηεκα ηερληθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο κηθξφηεξνπο
δήκνπο κε ηε δηάζεζε εηδηθψλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε
έξγσλ ΤΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εξγαιείσλνδεγψλ πξαθηηθήο εθαξκνγήο.
3. Έκθαζε ζηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα έξγα κε ζηφρν ηελ
κείσζε ησλ ρξφλσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ θαη ησλ πξνθεξχμεσλ. Ζ ΘΔΓΘΔ
θαη νη ΝΡΑ μέξνπλ θαιχηεξα απφ φινπο ηηο αλάγθεο κε ιίγε εθπαίδεπζε θαη
θεληξηθφ ζπληνληζκφ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα
κηα ζεηξά απφ έξγα ηεο ΘηΞ
4. Ππγθξφηεζε κνληκφηεξσλ επηηξνπψλ απφ ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ
δήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε νκνεηδψλ έξγσλ γηα ηελ
αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ
αλαθχπηνπλ ζηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (αλζξψπηλα
δίθηπα εθκάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο).
Γεκηνπξγία
Θέληξσλ
Κεηαζρεκαηηζκνχ
Ιεηηνπξγηψλ
θαη
Γηαδηθαζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
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5. Δλεκέξσζε επηρεηξήζεσλ – πνιηηψλ θαη εμνηθείσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
κε ηα λέα δεδνκέλα: δίθηπα αλζξψπσλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ, θνξείο ηηο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα λα
ζρεδηάζνπλ βηψζηκεο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα πεξηνρή
αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε κηθξέο πξνζαξκνγέο θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο.
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Ανηί ππολόγος
Η Επξωπαϊθή πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή
Ζ Δπξσπατθή πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή ηνπνζεηείηαη μεθάζαξα θαη πξνσζεί
κέηξα θαη δξάζεηο ψζηε ην λέν Θνηλνηηθφ Πιαίζην Σχγθιηζεο 2007-20131
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη, άξα, ην θχξην βάξνο ηεο πινπνίεζήο ηνπ πέθηεη
ζηνπο ψκνπο ησλ αηξεηψλ αξρφλησλ ηνπο. Απνηειεί κνλαδηθή
αλαπηπμηαθή επθαηξία γηα ηελ πεξηθέξεηα, ηφζν απφ πιεπξά πφξσλ, αιιά θαη
επεηδή ζα είλαη θαη ην ηειεπηαίν πνπ ζα πινπνηεζεί πξνο φθεινο ησλ ρσξψλ
ησλ πξψελ 15 κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ρα έξγα πνπ έρνπλ ήδε
ρξεκαηνδνηεζεί, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη
νη πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ζρεδηάδνληαη θαηλνχξγηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα,
κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ λέν
πιαίζην ζπλνρήο 2007-2013.
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λένπ Θνηλνηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Πχγθιηζεο είλαη λα
εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ γηα βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, δεκηνπξγία λέσλ ή θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο,
εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ, δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη, θπζηθά, ζχγθιηζε κε ηηο
πην αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, ψζηε νη πζηεξνχζεο πεξηθέξεηεο λα γίλνπλ
ζπλνιηθά πην ειθπζηηθέο.
Τν Σπλέδξην ηεο ΚΕΔΚΕ έζεζε ην πιαίζην
Τν Γηεζλέο απηφ Σπλέδξην, πνπ δηεμήρζε ζην Ζξάθιεην ηεο Θξήηεο
ζηηο 5 θαη 6 Κατνπ 2006, κε κεγάιε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ ηεο
απηνδηνίθεζεο, απνηέιεζε έλα αθφκε βήκα ζηελ πνξεία πνπ
εγθαηλίαζε ε ΘΔΓΘΔ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004- ζην πιαίζην ηεο
ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ «Ρερλνινγηθή, Νηθνλνκηθή
θαη Πηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο» ηνπ Δξγαζηήξην
Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Νηθνλνκίαο (ΔΒΔΝ) ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ
Ξνιπηερλείνπ θαη κε ηελ αλαπηπμηαθή εηαηξεία «ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ
ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΡΝΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ» (Ξ.Δ.Ρ.Α.) Α.Δ- γηα ηε δηακφξθσζε
κηαο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο καθξνρξφληαο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ζην ρψξν ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Δθθξάζηεθε ε ζέιεζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ΘΔΓΘΔ λα αλαιάβεη άκεζα- κέζσ
ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρεη θάλεη- ε απηνδηνίθεζε κεγαιχηεξεο επζχλεο ζηελ
αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ Γ΄ΘΞΠ γηα λα κελ ραζνχλ πφξνη θαη λα ζπκκεηάζρεη
ελεξγά ζηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Γ΄ ΘΞΠ. Ξξνηάζεθε,
κεηαμχ άιισλ, ε εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο ε ΘΔΓΘΔ λα ιεηηνπξγήζεη σο
Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη νη δήκνη ή ζπκπξάμεηο ηνπο σο θνξείο
πινπνίεζεο. Ξαξάιιεια, ππνγξακκίζηεθε ε ζεκαζία ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη θαη
λα ζπληνλίδεη εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο ή θνξείο ηελ νκαδηθή αιιά
1

Η Εςπωπαϊκή επιηποπή ζςνηάζζει Κοινοηικέρ Σηπαηηγικέρ Καηεςθύνζειρ για ηα κπάηη μέλη. Οι
οδηγίερ αςηέρ θα καθοπίζοςν ηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηων δπάζεων, πος θα ενιζσςθούν από ηα ηπία
κοινοηικά αναπηςξιακά ηαμεία: ηο πεπιθεπειακό, ηο κοινωνικό και ηο ζςνοσήρ. Η ηελική μοπθή ηος
κειμένος αςηού θα είναι διαθέζιμη ηον Ιούλιο, αθού οπιζηικοποιηθεί ηο νομικό πλαίζιο με ζςμθωνία
μεηαξύ ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος.
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απνθεληξσκέλε πινπνίεζε έξγσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην ΔΠΞΑ 2007 - 2013,
είηε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο (Ξεξηθέξεηα) είηε ζε δηαθξηηφ ηνκέα
(πρ. έξγα θαηεγνξίαο Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο)
Απνθέληξωζε κε όξακα θαη ζηόρνπο
Οη απνηειεζκαηηθέο απνθεληξσκέλεο δνκέο θαη θπξίσο ε ηζρπξή
απηνδηνίθεζε, απνηεινχλ κνλφδξνκν αλάπηπμεο γηα ηελ ρψξα. Πηε
αηξεηή πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη ζηελ πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε, πξέπεη λα
αλαηεζεί ε επζχλε θαη ε κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη πξσηνβνπιία γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ θαη δξάζεσλ ζε ηνκείο, φπσο ε
εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη πξφλνηα, νη λέεο ηερλνινγίεο.
Τν Γηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν δηαθάλεηαο ζε κηα
ηζρπξή Απηνδηνίθεζε. Δίλαη αλαγθαίν λα ζπλδπαζηεί κε ηνκέο ζηε δηνίθεζή
ηεο γηα πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Κε κεραληζκνχο απνινγηζκνχ θαη
ειέγρνπ ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. Έλα ζχζηεκα απνηειεζκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ
θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηε ζπλνιηθή
δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε δηαθάλεηα ησλ απνθάζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή
ινγνδνζία. Έλα πιαίζην αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δηνηθεηηθήο δξάζεο, ην νπνίν ζα δίλεη έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
πξντφληνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο.
Έμππλε ρξήζε πόξωλ θαη πηνζέηεζε αλνηθηώλ επηινγώλ
Θιεηδί ζηελ επηηπρή πινπνίεζε έξγσλ ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο είλαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έξγα ησλ ΤΠΔ δηαθέξνπλ απφ ηα
ζπκβαηηθά δεκφζηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο απαηηνχλ ηελ έγθαηξε θαη
ζπλερή εκπινθή ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα αθεζνχλ
ζηνπο αλαδφρνπο.
Νη βηψζηκεο επελδχζεηο, επνκέλσο, ζηηο ΡΞΔ δηέπνληαη απφ νξηζκέλεο βαζηθέο
αξρέο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ:
•
Σξήζε Αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη Διεχζεξνπ Ινγηζκηθνχ – Αλνηρηνχ
θψδηθα
•
Αλάπηπμε εθαξκνγψλ κηα θνξά θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη
επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο βάζεη ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο “αλάπηπμε κηα θνξά
γηα πνιιέο ρξήζεηο” “build once, use many times”.
•
ινπνίεζε ππεξεζηψλ γηα πξφζβαζε απφ πνιιαπιά θαλάιηα (ηειέθσλν
ζηαζεξφ θαη θηλεηφ, δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε, δηαδίθηπν) θαη πνιιαπιέο ζέζεηο
(ζπίηη, γξαθείν, infoqiosks, ΘΔΞ)
•
Έκθαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα – γηα δηαζχλδεζε ΝΡΑ κεηαμχ ηνπο θαη
κε ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε κε ηελ ρξήζε ην εζληθνχ
πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Η ΚΕΔΚΕ ζπλ-νξίδεη ηηο εμειίμεηο
Ζ ΘΔΓΘΔ είλαη ν πξψηνο καδηθφο θνηλσληθφο αληηπξνζσπεπηηθφο
θνξέαο πνπ ζεκειηψλεη κηα δηθή ηνπ απηνηειή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ. Ζ ζπγθπξία ηεο
εμέιημεο ηνπ Γ΄ΘΞΠ (θαη εηδηθφηεξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα
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ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο), ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή
Ξεξίνδν 2007 – 2013 θαη ησλ επεξρφκελσλ δεκνηηθψλ εθινγψλ είλαη
θαηάιιειε γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ησλ δήκσλ
ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζηε ρψξα καο.
Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, σο ν πην θνληηλφο ζηνλ πνιίηε ζεζκφο, κπνξεί θαη
πξέπεη λα έρεη ηνλ βαζηθφηεξν ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη δηάρπζε ησλ
ηερλνινγηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Κε δεδνκέλεο ηηο πξαθηηθέο αδπλακίεο ηνπο
λα αληαπνθξηζνχλ, ιφγσ κεγέζνπο θαη ζηειέρσζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
δήκσλ, ν ξφινο ηεο ΘΔΓΘΔ είλαη επηηαθηηθφο θαη πξέπεη λα ζπλερίζεη θαη λα
δηεπξχλεη ηελ έσο ζήκεξα πξνζπάζεηά ηεο, ψζηε ε απηνδηνίθεζε ζηε ρψξα καο
λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη απηή ηελ βαζηθή γηα ηελ πξφνδν θαη αλάπηπμε
απνζηνιή ηεο.
Η ΚΕΔΚΕ πξνηείλεη θαη δξα: νη βαζηθέο ελόηεηεο ηνπ θεηκέλνπ

Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ην δεκφζην
ζπκθέξνλ...
...γηαηί αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ζεκαίλεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ
πεξηθεξεηψλ ζε κηα νηθνλνκία ρσξίο ζχλνξα .
Ηζρπξή ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζεκαίλεη νξγάλσζε, δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία
παξέκβαζεο ησλ ΝΡΑ ...
ελψ, ε νξγαλσηηθή θαη πνιηηηθή επέλδπζε ζηελ ΘΔΓΘΔ θαη ηηο δνκέο απνηειεί
κνλφδξνκν γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007 - 2013.
Αθνινπζνχλ νη επξσπατθέο θαη εγρψξηεο πξαθηηθέο, κεξηθά ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά
ζηνηρέηα θαη νη βαζηθνί πξνηεηλφκελνη ηνκείο δξάζεσλ Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο
ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013.
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Η Τοπική Αςηοδιοίκηζη μποπεί να εξςπηπεηήζει
αποηελεζμαηικόηεπα ηο δημόζιο ζςμθέπον
Όιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη αληηιεπηφ ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη εζληθφ
επίπεδν φηη απηφ πνπ νλνκάδνπκε «δεκφζην ζπκθέξνλ» δελ νξηνζεηείηαη
θαη δελ αληηπξνζσπεχεηαη επαξθψο ζηα θέληξα ησλ απνθάζεσλ.
Ξνιινί κειεηεηέο, Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλψζεηο, Πηειέρε επηρεηξήζεσλ θνθ
ηνλίδνπλ δηαξθψο θαη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο φηη ππάξρεη ζνβαξφ έιιεηκκα:
-

Λνκηκνπνίεζεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ
Ξαξαθνινχζεζεο ησλ ζηφρσλ θαη πνπ ζπκθσλνχληαη θαη ηίζεληαη ζε
επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν
Ππκκεηνρήο πεξηζζνηέξσλ «παηθηψλ» ζηηο δηαβνπιεχζεηο

Νη ιεγφκελνη δηακνξθσηέο πνιηηηθήο (policy makers) αδπλαηνχλ, ινηπφλ, λα
αθνπγθξαζηνχλ θαη λα εθπξνζσπήζνπλ ην «δεκφζην ζπκθέξνλ»: είηε επεηδή
δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη λα
αληηκεησπίζνπλ, ή γηαηί ηα lobby ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ είλαη ηδηαίηεξα
πεηζηηθά θαη θαιά νξγαλσκέλα ρσξίο λα ππάξρεη αλάινγε θηλεηνπνίεζε απφ
ηελ αληίζεηε πιεπξά θηι
Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία κε ην Δπξσπατθφ πξφθξηκα γηα απνθέληξσζε
δηαδηθαζηψλ θαη πφξσλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ Γηαξζξσηηθψλ
Ρακείσλ απνηειεί θαη κηα επθαηξία αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ.
Πηφρνο είλαη ε δεκηνπξγηθή αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο πνπ δηέπεηαη απφ
ηα εμήο:
Απνθάζεηο ρσξίο λνκηκνπνίεζε: είλαη πάξα πνιιά ηα παξαδείγκαηα
λφκσλ, δξάζεσλ θαη θπβεξλεηηθψλ - θεληξηθψλ πξνηάζεσλ πνπ δελ βξίζθνπλ
απήρεζε ζην επξχ θνηλφ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
Αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πφξσλ: νη πφξνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
θαηλνηφκεο δξάζεηο, πνιιέο θνξέο δεζκεχνληαη γηα λα δεζκεχνληαη, ελψ
απνπζηάδεη θαη νη έλλνηεο βησζηκφηεηαο - δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο θαη ζηξαηεγηθή: νη πφξνη ησλ Γηαξζξσηηθψλ
Ρακείσλ απφ κφλνη ηνπο έρνπλ κηθξή ζπκβνιή ζηελ «Αηδέληα ηεο Ιηζζαβφλαο»
ε νπνία απαηηεί κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο θαη ζπλνιηθφηεξεο δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο απφ ηα Θξάηε Κέιε.
Σηελ ρψξα καο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε “πεξηνξηζκέλε
εθκεηάιιεπζε” ηεο επθαηξίαο ηνπ Γ΄ ΘΠΣ, ρσξίο λα εμεηάδνληαη ζε βάζνο
νη πξαγκαηηθέο αηηίεο απηήο ηεο “απνηπρίαο”. Ν ζπγθεληξσηηζκφο ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ην πνιχπινθν θαζεζηψο
δηαδηθαζηψλ, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ινγηθέο θαζψο θαη ε ειιηπήο
πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ απνηέιεζαλ
θαζνξηζηηθνχο αξλεηηθνχο παξάγνληεο ζηελ εμέιημε ηνπ Γ΄ ΘΞΠ.
Δπηπιένλ, ε κεηάζεζε θαηά έλα ηεηξάκελν έθδνζεο ησλ ΠΑΔ ηνπ ΞΓΔ, κε
απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ε πξνθαλήο έληαμε ήδε
εθηειεζκέλσλ έξγσλ, ε εκθαλήο ε αδπλακία ησλ ΝΡΑ ζηελ απνηειεζκαηηθή
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πινπνίεζε θαη ε άζηνρε επίθιεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο
ρψξαο γηα ηελ κείσζε ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ Λέα Ξξνγξακκαηηθή
πεξίνδν απνηεινχλ κεξηθά επηπιένλ ζεκάδηα θαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
αλαπνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο.

Πξνο κηα απνθεληξσκέλε ζπλ-πινπνίεζε
(ζπλεξγαηηθή - πεξηθεξεηαθή πινπνίεζε)
Ζ ζπλεξγαζία ζε ηνπηθφ – πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα ηελ παξαγσγή
απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ, δηαδηθαζηψλ ή πξντφλησλ δελ είλαη κηα νπηνπία
αιιά κηα πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ νπνία έρνπκε πνιιά λα κάζνπκε2. Βαζηθέο
αξρέο ηεο απνηεινχλ:
Ζ ζπκκεηνρή θαη δηαπξαγκάηεπζε ζε ηνπηθφ επίπεδν κε θεληξηθφ
ζπληνληζκφ: Ρν δήηεκα ηεο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο
έξγσλ, δξάζεσλ θαη ζπλαθψλ πξσηνβνπιηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα
ηελ επηηπρία νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΡΞΔ. Θξίζηκεο
παξάκεηξνη ζηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη: ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δήκσλ, ε αλάπηπμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ε ηνπηθή νηθνλνκηθή
αλάπηπμε, γηα ηα νπνία νη ΡΞΔ απνηεινχλ βαζηθφ κέζν. Δπνκέλσο, απηφ πνπ
νλνκάδνπκε «ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε» κεηαθξάδεηαη νπζηαζηηθά ζε
πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ αλάπηπμε επξέσλ πνιηηηθνθνηλσληθψλ ζπλεξγαζηψλ σο βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ ΡΞΔ κέζσ ζπλεξγαζηψλ ησλ δήκσλ,
εθαξκφδνληαο ηελ ινγηθψλ ησλ ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
παξφκνησλ κνληέισλ ζπλεξγαζίαο. Νη παίθηεο ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ κπνξνχλ
λα δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή φκσο αλαγλσξίδνληαη θπξίσο ζηνπο
ΝΡΑ, ηηο ελψζεηο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, ησλ
ηδησηηθφ ηνκέα θνθ.
Ζ επέλδπζε ζηηο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο ζε φια ηα επίπεδα: Ν ρξήζηεο
ηεο ηερλνινγίαο (δεκφηεο, επηρείξεζε, ηνπηθφο θνξέαο, εξγαδφκελνο ζηνλ
δήκν, αηξεηφο) πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν κηαο ζηξαηεγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ΡΞΔ. Απηφ ζεκαίλεη δεκηνπξγία θαη δηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, ζπλερή πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο πνπ
απαληά ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ΡΞΔ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο πνπ ηηο
ζπλνδεχεη.
Ο ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ κεηξάεη. Ζ απνηίκεζε ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνηρεηνζεηεί ηελ αλάγθε γηα έλα λέν κνληέιν
αλάπηπμεο ησλ ΡΞΔ ζηε ΡΑ. Έλα κνληέινπ αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ Αλάπηπμε
εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία, ρξεζηκνπνηεί
ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη δηακνξθψλεη δπλαηφηεηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ
2

Το Κίνημα ηος Ανοικηού Λογιζμικού αποηελεί, μεηαξύ άλλων, ένα νέο παπάδειγμα οπγάνωζηρ και
διοίκηζηρ δπάζεων ζε πολλούρ ηομείρ ηηρ καθημεπινόηηηαρ ηος οποίος ηα αποηελέζμαηα ωθούν ζε
πεπιζζόηεπο ανηαγωνιζμό και καινοηομία. Οι «ανοικηέρ ππακηικέρ» καηαδεικνύοςν ηο πώρ μποπούν
να
επενδύονηαι δημόζιοι πόποι: ανοικηά, με πποζβάζιμα επγαλεία δημιοςπγίαρ και διάσςζηρ γνώζηρ
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ΡΞΔ ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ρν λέν κνληέιν αλάπηπμεο ησλ ΡΞΔ ζηε ΡΑ
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ Γήκσλ αλάινγα: κε ην
κέγεζνο (πιεζπζκφ), ηελ έθηαζε, ηνλ αξηζκφ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ηα
ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ θχξηα νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιινί κηθξνί δήκνη - 930 – πνπ
έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 20,000 θαηνίθσλ
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Ανάπηςξη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ζημαίνει
ιζόηιμη ζςμμεηοσή ηων πεπιθεπειών ζε μια οικονομία
σωπίρ ζύνοπα
Ζ αλάπηπμε ησλ ΤΠΔ δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη δηεπξχλεη
δπλαηφηεηεο, αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη απνθιεηζκνχο.
Σξεηάδνληαη εηδηθά κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ απνθπγή ηνπ ςεθηαθνχ
απνθιεηζκνχ, πνπ έρεη κεγάιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ εμέιημε κηαο
πεξηνρήο, κηαο ρψξαο ηφζν κε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο φζν θαη κε φξνπο
θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Κε ηνλ φξν πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε δελ λνείηαη, κφλν ε κεγάιε πφιε, αιιά κηα
ηζνξξνπεκέλε πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, γλψζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή. Ηδηαίηεξα ζε κηα επνρή κεησκέλσλ πφξσλ γηα
επελδχζεηο, ε θαηλνηνκία, κέζα απφ ζηνρεπκέλεο θαη
απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν πξέπεη λα είλαη ν
θχξηνο ζηφρνο.
Ρα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηψλ Γηαδηθηχνπ3 θαη νη δπλαηφηεηεο
πνπ αλνίγεη γηα ηελ Απηνδηνίθεζε ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή
Ξεξίνδν 2007-2013 απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα: α) επειημία γηα
ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ κέζα απφ
θεληξηθφ ζπληνληζκφ θαη β) ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
παξεκβάζεσλ θαη λνκηκνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ κέζα απφ ηελ
επξχηεξε θνηλσληθή ζπλεπζχλε. Ζ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηψλ ζε
κηα νηθνλνκία ρσξίο ζχλνξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αδπλακίεο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο απνηεινχλ ηφζν πξφθιεζε φζν θαη πξννπηηθή γηα ην κέιινλ.
Ρν επξχηεξν πιαίζην δξάζεσλ θαη πξνηάζεσλ ηεο ΡΑ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά
απφ θνκβηθέο επηινγέο. Ξξψηε είλαη ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ νξηδφληησλ
κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο i. γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζηειερηαθνχ
δπλακηθνχ ii. κε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν (Ξεξηθέξεηεο, Λ.Α., Ρ.Α.) θαη απνθέληξσζε ζε αξθεηά ζεκαληηθά
ζέκαηα ψζηε ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο λα κελ εμαξηψληαη απφ ην
θέληξν. Ρνλίδεηαη, κέρξη ηψξα, ππήξμε κνλνκεξήο πξφνδνο ζηνπο δηνηθεηηθνχο
κεραληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Δ.Ξ.
Δλψ, δειαδή, ν κεραληζκφο δηαρείξηζεο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ
πξνγξακκάησλ εμειίρζεθε ζεκαληηθά (πρ. Γ.Α., ΚΝΓ θηι) νη κεραληζκνί
ζεκαληηθψλ θνξέσλ πινπνίεζεο (φπσο Λ.Α. , ΝΡΑ θηι) παξέκεηλαλ ζηάζηκνη.
Γεχηεξε, ε παξνπζία θαη ιεηηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ
Σπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη εηδηθά ζηνπο ΟΤΑ απφ ηνπο νπνίνπο
πξαγκαηνπνηνχληαη εθαηνληάδεο ζπλαιιαγέο κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο.
Ξαξάιιεια, ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ απνηειεί
3

Τα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηων ηεσνολογιών Διαδικηύος πεπιγπάθονηαι ωρ : εςέλικηη διασείπιζη
ηων
δεδομένων , αποκενηπωμένη οπγάνωζη ανοικηών πποηύπων και ςποδομήρ, δςνηηική ππόζβαζη για
όλοςρ ηόζο ζηον ζσεδιαζμό ηος δικηύος όζο και ζηην σπήζη ηος ίδιος και ηων εθαπμογών,
πποώθηζη
ηηρ κοςληούπαρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ.
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βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη
ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα θαη βεβαίσο ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
Απνηεινχλ ηηο ζχγρξνλεο ππνδνκέο, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξνρή
θζελνχ, γξήγνξνπ θαη δηαξθψο δηαζέζηκνπ Γηαδηθηχνπ, αιιά θαη ζηε
δπλαηφηεηα παξνρήο πξνσζεκέλσλ ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πνπ πνιιέο απφ ηηο
νπνίεο βξίζθνληαη αθφκε ζε θάζε αλάπηπμεο θαη εμέιημεο.
Ρξίηε, ε ελδπλάκσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ησλ ΟΤΑ (αηξεηψλ θαη ηαθηηθψλ ππαιιήισλ) ψζηε λα ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά ζην λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Θαηάξηηζε, δειαδή, ηφζν ζε
νξηδφληηα θαη εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα. Πηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη θξίζηκε
ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ξφινπ ησλ ΝΡΑ ζηελ θαηάξηηζε ησλ πνιηηψλ ζηελ ρξήζε
ΡΞΔ.
Ρέηαξηε επηινγή απνηειεί ε αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζπέιαζεο ζηηο
Λέεο Χεθηαθέο Υπεξεζίεο απφ φια ηα άηνκα είηε είλαη ςεθηαθά
αλαιθάβεηα, είηε είλαη Άηνκα κε Αλαπεξίεο (ΑΚΔΑ), είηε ειηθησκέλνη θνθ.
Κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο, θαη πέξα απφ ην Γηαδίθηπν, φπσο ε θηλεηή ηειεθσλία, ε ςεθηαθή
ηειεφξαζε θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο.
Ξέκπηε ε αλάπηπμε ππεξεζηψλ απηνεμππεξέηεζε ρσξίο ηελ
παξέκβαζε θάπνηνπ ππαιιήινπ (πιήξσο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο,
κεραλήκαηα, απηνεμππεξέηεζεο) ζηνπο ΝΡΑ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
εθαηνληάδεο ζπλαιιαγέο κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Πην πιαίζην απηφ θξίζηκε
είλαη ε ελίζρπζε θαη ζηαδηαθή εμέιημε ηνπ ξφινπ ησλ ΘΔΞ. Ππκπιεξσκαηηθά
πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο ΝΡΑ γηα ηελ
δεκηνπξγία θνηλψλ ππεξεζηψλ θαηάιιεια ζηειερσκέλσλ. Δηδηθά ζε
πεξηπηψζεηο κηθξψλ ΝΡΑ πνπ ε ρσξηθή αζπλέρεηα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ.
Έθηε, θαζνξηζηηθή επίζεο επηινγή, είλαη απηή ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα γίλεη πην επέιηθην πξνθεηκέλνπ λα
ζπλδξάκεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεγηζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο(
πνηνηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε απφ ηνπο ΟΤΑ) ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Νη παξεκβάζεηο ζε επίπεδν Ρ.Α. ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ κνξθή
απνθεληξσκέλεο κνλάδαο δηνίθεζεο ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ,
δηεθπαηξέσζεο ππνζέζεσλ, δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζπλέπεηαο ζηηο
πξνγξακκαηηθέο απαηηήζεηο. Γειαδή λα ζρεδηάδεη δεκνηηθά πηινηηθά
πξνγξάκκαηα Γηνίθεζε πξνγξακκάησλ, παξαθνινχζεζε έξγσλ, επνπηεία,
αμηνιφγεζε εθαξκνγήο ηνπο. Τνλίδεηαη, ηέινο, ε αλάγθε ελαξκφληζεο ηεο
ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ξφινπ ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. θαη
ην Δπξσζχληαγκα.
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Ιζσςπή ηοπική αςηοδιοίκηζη ζημαίνει οπγάνωζη,
διαδικαζίερ και επγαλεία παπέμβαζηρ ηων ΟΤΑ για
αποηελεζμαηική ςλοποίηζη
Ππδεηήζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, αιιά θαη ζην Ππλέδξην ηεο ΘΔΓΘΔ γηα ηελ
ΘηΞ, ε ζεκαζία ηεο ηζρπξήο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: ηζρπξή ηνπηθή
απηνδηνίθεζε ζεκαίλεη νξγάλσζε, δηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία παξέκβαζεο ησλ
ΝΡΑ ζην έξγν ελφο Δπηηειηθνχ Θξάηνπο. πάξρνπλ, φκσο, θαζνξηζηηθέο
δνκηθέο - ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα πθίζηαηαη
αηξεηή Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε κε λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα
θαη, εηδηθά ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, ε αληίζηνηρε
Κεηξνπνιηηηθή Απηνδηνίθεζε.
Ζ Ηζρπξή Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε θαζψο θαη ν γεληθφηεξνο ξφινο ηεο βαζίδεηαη
ζηνπο πφξνπο κηαο απνηειεζκαηηθήο θνξνινγηθήο απνθέληξσζεο, ζηελ
ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηάο ηεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ςεθηαθή
επνρή, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη, ήδε, δηαηππσκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη
επελδπηηθέο επηινγέο:
α. Γηαζθάιηζε βαζηθψλ ππνδνκψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο
β. Αλάπηπμε θαη νινθιεξσκέλε παξνρή Ζιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ
θαη Πεξηερνκέλνπ
γ. Δπέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ
Πηε ρψξα καο, αιιά θαη αιινχ, δηαπηζηψλεηαη κηα ζεκαληηθή αλαληηζηνηρία
ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ θαη κεραληζκψλ θαη θνπιηνχξαο πινπνίεζεο. Ζ
αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο απαηηεί ηζρπξφ ζπληνληζκφ κε
απνθεληξσκέλε πινπνίεζε. Όκσο, πνιιέο θνξέο ιείπνπλ νη θξίθνη ζηελ
αιπζίδα πνπ εθηείλεηαη απφ ηε ζχιιεςε ελφο έξγνπ ή κηαο δξάζεο ηεο ΘηΞ
κέρξη ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή
βηψζηκσλ ππεξεζηψλ. Σηελ πεξίπησζε ησλ δήκσλ, ε ΘΔΓΘΔ δελ
ππνθαζηζηά ηνπο δήκνπο, πνπ πξέπεη νη ίδηνη κε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα
λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΤΠΔ. Όκσο, ε
ΘΔΓΘΔ δξα σο θαηαιχηεο, ζπληνληζηήο θαη δηακνξθσηήο ζπλεξγηψλ,
σο δεκηνπξγφο ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο, σο θνξέαο
θσδηθνπνίεζεο εκπεηξηψλ θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο.
Ζ ηζρπξή ζπκκεηνρή θαη πινπνίεζε ηεο ΘηΠ απφ ηελ ΤΑ εγγπάηαη ηελ
ζπλερή θαη έκπξαθηε δέζκεπζε ζην επίπεδν ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηα έξγα ησλ ΤΠΔ. Γηα παξάδεηγκα είλαη θξίζηκν
λα ζπλππνινγίδεηαη απφ ηηο δεκνηηθέο εγεζίεο φηη ην θφζηνο αγνξάο ελφο
ζπζηήκαηνο (εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ) είλαη κφλν έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο ηνπ έξγνπ ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ, θαζψο , απαηηείηαη λα ιακβάλεηαη
ζνβαξά ππφςε θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ
θαη λα γίλνληαη αλάινγεο πξνβιέςεηο γηα λα κελ απαμηψλνληαη ζεκαληηθέο θαη
απνιχησο ρξήζηκεο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο
θαη ησλ επηθνηλσληψλ.
Πην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί
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1. Δηζαγσγή ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ κε ζηφρν ηελ
επίηεπμε θαιχηεξεο δηαρεηξηζηηθήο δπλαηφηεηαο. Κε ην Γηαδίθηπν θαη ηηο
εθαξκνγέο ηνπ, γηα πξψηε θνξά ζηελ δηνίθεζε έξγσλ, κπνξνχκε λα έρνπκε
νξγαλσκέλε, ηνπηθή, ζπλερήο θαη άκεζε ελεκέξσζε έξγσλ ζε θεληξηθφ
επίπεδν. Θιαζηθφ κηθξήο παξάδεηγκα απηήο ηεο ινγηθήο είλαη ην πθηζηάκελν
δίθηπν ησλ ηξαπεδψλ.
2. Βειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ΝΡΑ (βειηίσζε ηεο δνκήο ππεξεζηψλ,
βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ιήςε κέηξσλ)
3. Θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο ΟΤΑ πνπ λα εγγπάηαη
δηαθάλεηα ζηελ δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ πξνγξακκάησλ.
4. Ππκκεηνρή ζηνλ αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ κε παξακέηξνπο αθελφο
ηελ ηαρχηεηα απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζε εζληθφ επίπεδν,
αθεηέξνπ ηελ νκαιή θαη ηαρεία ρξήζε ησλ πφξσλ απηψλ απφ ηνπο ηειηθνχο
δηθαηνχρνπο (ΝΡΑ, ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΔΠ, ΔΛΥΠΔΗΠ ΓΖΚΥΛ θνθ) ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.
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Οι επιλογέρ ηηρ ΚΔΓΚΔ και ηηρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ
γύπω από ηο ζσήμα ςλοποίηζηρ έπγων ζηο ΔΣΠΑ 2007 2013
Σηε Λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκκεηνρή 85% απφ Δπξσπατθά Τακεία θαη 15%
Δζληθή Σπκκεηνρή πνπ ζεκαίλεη, θαηά βάζε, κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ΔΣΠΑ 2007 – 2013 . Ξαξάιιεια, παξαηεξείηαη
έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφηεξν πεξηθεξεηαθφ
ζρεδηαζκφ, ην ΑΔΞ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ θαη ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα ηεο
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο:
α. ε αλάγθε γηα έλαλ Θαπνδίζηξηα 2 κε ζηφρν ζπκπχθλσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ δήκσλ θαη ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα πινπνίεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ
β. απνθέληξσζε θαη απηνδηνίθεζε, κε ζηφρν νη ΝΡΑ β΄ βαζκνχ λα
εμειηρζνχλ ζε αηξεηή απηνδηνίθεζε, νη ΝΡΑ α΄ βαζκνχ λα απνθηήζνπλ
θνξνινγηθή απηνηέιεηα θαη νξγάλσζε
γ. ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε κε βάζε ηελ δηάθξηζε αγξνηηθνχ - αζηηθνχ
ρψξνπ. πνινγηζκφο βάζεη θξηηεξίσλ ηνπ ΝΝΠΑ (150 θάηνηθνη / ηεηξ. ρικ) θαη
ηεο ΔΠΔ θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνλ Αλαπηπμηαθφ Ξξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ
Σσξνηαμηθφο Πρεδηαζκφο
δ. ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε βάζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα έξγα
πιεξνθνξηθήο δελ είλαη θιαζζηθά έξγα πξνκεζεηψλ ή ππνδνκψλ
αιιά απαηηνχλ ηελ ζπλνιηθφηεξε κεηαξξχζκηζε ελφο νξγαληζκνχ,
ζπλερή εθπαίδεπζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ρξεζηψλ , θαηλνηφκα νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία, ζπλερή βειηίσζε θαη αμηνιφγεζε ψζηε λα παξακέλνπλ βηψζηκα
θαη απνηειεζκαηηθά γηα ηνπο πνιίηεο
Ξαξά ηηο ζεκαληηθέο πζηεξήζεηο θαη ηηο ζνβαξέο δπζθνιίεο, δηάθνξνη θνξείο
ηεο απηνδηνίθεζεο έρνπλ αλαιάβεη ήδε αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην
ηεο ΘηΞ ζην Γ΄ ΘΞΠ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζήκεξα είλαη ε επηηάρπλζε ησλ
ξπζκψλ, ε κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξνπλ νη ΡΞΔ γηα:
- ηε βειηίσζε ηεο δνπιεηάο ησλ δήκσλ, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ
απνθάζεψλ ηνπο,
- ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή θάζε δήκνπ,
- ηε κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ δεκνηψλ ζηα ηνπηθά δξψκελα θαη ζηελ
ελδπλάκσζε ξφινπ ηνπο ζηε δηακφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ πνπ
ηνπο αθνξνχλ
- ηελ ηνπηθή αλάπηπμε κε ηε δηακφξθσζε λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ πξνψζεζε
δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε θάζε ηφπν
- ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε
ηδίσο ησλ λέσλ αλζξψπσλ.
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Ρα παξαπάλσ απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην ζρήκα ην νπνίν
ζα επηιερζεί θεληξηθά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ θνλδπιίσλ. Δίηε
πξνρσξήζεη ε δεκηνπξγία δνκψλ “εηδηθνχ ζθνπνχ” (θαηά ην κνληέιν ηεο
Δγλαηίαο Α.Δ.) είηε επηιεγνχλ Γήκνη, ελψζεηο ηνπο ή άιινη πθηζηάκελνη θνξείο
σο ελδηάκεζνη θνξείο δηαρείξηζεο είηε πξνθξηζεί θάπνηνο ζπλδπαζκφο ησλ
παξαπάλσ ππάξρεη έλα θαζνξηζηηθφ δεδνκέλν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν: ε νξγαλσηηθή θαη πνιηηηθή επέλδπζε ζηελ ΘΔΓΘΔ θαη ηηο
δνκέο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007 2013. Πην πιαίζην απηφ, ε ΘΔΓΘΔ κε ηνπο ΝΡΑ, θαη κέζα απφ ηνλ
ζπληνληζηηθφ, ζπλεθηηθφ ηεο ξφιν, πξνρσξνχλ θαη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
θαζνξηζηηθά ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα κηα ζεηξά απφ
θαηεγνξίεο δξάζεσλ:
1. Γξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓ θαη ηελ
ΘηΞ ΑΔ:
- Άκεζε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ
- Πχληαμε νδεγηψλ (εξγαιείσλ) γηα νιφθιεξν ηνλ θχθιν ησλ έξγσλ
- Δλεκέξσζε επηρεηξήζεσλ – πνιηηψλ (Γεκνζηφηεηα)
2. Γξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ρξνληθψλ νξίσλ πξνθήξπμεο –
αμηνιφγεζεο:
- Ξξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο
εηαίξνπο
- Αμηφπηζηεο θαη ιεηηνπξγηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνθήξπμεο ζηελ
αμηνιφγεζε
- Κείσζε ρξφλνπ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ
- Ξαξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
3. Θξίζηκεο είλαη θαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο, φπσο απηέο πξνηάζεθαλ θαη ην
Ππλέδξην ηεο ΘΔΓΘΔ γηα ηελ ΘηΞ:
- Λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ζπληνλίδεη εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο ή θνξείο
ηελ νκαδηθή αιιά απνθεληξσκέλε πινπνίεζε έξγσλ ηεο
Απηνδηνίθεζεο ζην ΔΣΠΑ 2007 - 2013, είηε ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο
ρψξαο (Ξεξηθέξεηα) είηε ζε δηαθξηηφ ηνκέα (πρ. έξγα θαηεγνξίαο Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο). Ν θνξέαο-είο απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ επέιηθην ραξαθηήξα θαη
λα ζηνρεχνπλ ζηελ ζπιινγή ηνπηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη
ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
- Λα ζπγθξνηεζνχλ κνληκφηεξεο επηηξνπέο απφ ζηειέρε
δηαθνξεηηθψλ δήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε νκνεηδψλ
έξγσλ γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ
πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εμέιημε
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θαη πξνψζεζε ζε ηνπηθφ – πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΘΔΓΘΔ
(αλζξψπηλα δίθηπα εθκάζεζεο θαη ζπλεξγαζίαο).
- Λα πηνζεηεζεί ε ζχγρξνλε κέζνδνο ζπλδπαζκνχ κεηαθνξάο θαιψλ
πξαθηηθψλ κε επηηφπηα ζπλεξγαζία κε θνξείο επηηπρνχο πινπνίεζεο
παξφκνησλ έξγσλ ζηνλ επξσπατθφ θαη ηνλ δηεζλή ρψξν (bench learning).
- Λα ζπγθξνηεζεί κε πξσηνβνπιία ηεο ΘΔΓΘΔ έλα ζχζηεκα ηερληθήο
ππνζηήξημεο πξνο ηνπο κηθξφηεξνπο δήκνπο κε ηε δηάζεζε εηδηθψλ ζηελ
νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε έξγσλ ΡΞΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία
αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ-νδεγψλ πξαθηηθήο εθαξκνγήο (toolkits).
- Λα ζπγθξνηεζνχλ Θέληξα Κεηαζρεκαηηζκνχ Ιεηηνπξγηψλ θαη
Γηαδηθαζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη λα πξνηαζεί ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο
απφ ην Γ΄ΘΞΠ.
Ζ ΘΔΓΘΔ, παξάιιεια, απνηειεί θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο
ξφιν κηα ηδαληθή πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκνχ θαη
αληαιιαγήο απφςεσλ δηαθφξσλ δπλεηηθψλ εηαίξσλ ηφζν ζε εζληθφ
φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Φνξείο ζπιινγηθψλ ζπµθεξφλησλ απφ ην
∆εµφζην, επξχηεξν ∆εµφζην θαη ηδησηηθφ ηνµέα, νηθνλνµηθνί θαη θνηλσληθνί
εηαίξνη, θαη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ θαη ζα
απνηειέζνπλ εληνλφηεξα ζην κέιινλ ηνπο βαζηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο ΡΑ ζην
δξφκν γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Γλψζεο.
Ζ πξννπηηθή επξχηεξσλ ζπλεξγαζηψλ είλαη κνλφδξνκνο θαη γηα ηελ
κφριεπζε πφξσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα, πφξνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα
θάλνπλ ηελ ΤΑ πεξηζζφηεξν απηφλνκε θαη κε κεγαιχηεξε επειημία
ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ δπλαµηθνχ θαη επηρεηξήζεσλ.
Τέηνηεο δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ
βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ θαη θηλεηψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο λένπο, ηνπο
ειηθησµέλνπο, ηα µεηνλεθηνχληα άηνµα θαη ηελ πγεηνλνµηθή πεξίζαιςε, ηελ
αλάπηπμε εηδηθψλ δσλψλ πεηξαµαηηζµνχ ηεο θαηλνηφµνπ ρξεζηµνπνίεζεο ησλ
ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ, ηελ αλάπηπμε λέσλ µνξθψλ ηνπηθψλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ, ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ
πφξσλ θαη ππνδνµψλ, ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηελ πηνζέηεζε
θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ, ηελ αλαθχθισζε απνβιήησλ θαη ηελ νξζνινγηθή
ρξήζε ελέξγεηαο.
Θξίζηκε παξακέλεη ε δεκηνπξγία δηθηχσλ ζπλεξγαζηψλ θαη
αληαιιαγήο πφξσλ θαη ηερλνγλσζίαο, ε ελζάξξπλζε ηεο εμάπισζεο
επηρεηξήζεσλ, ηα ζπζηήµαηα ζηήξημεο ππέξ θνηλψλ επηζηεµνληθψλ
θαη ηερλνινγηθψλ έξγσλ µεηαμχ ΚΚΔ,επηρεηξήζεσλ θαη θέληξσλ
έξεπλαο θαη ε ελζάξξπλζε ησλ ΚΚΔ ψζηε λα ζπµπεξηιάβνπλ ηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπο θαη λα
επσθειεζνχλ απφ δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηνπο.
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Δςπωπαϊκή πποοπηική και ζηπαηηγικέρ
Σην πιαίζην ηεο ελδηάκεζεο αλαζεψξεζεο ηεο Σηξαηεγηθήο ηεο
Ιηζαβφλαο έγηλε θαλεξφ φηη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε
κεηψζεθε θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ππήξμε απνγνεηεπηηθή
θπξίσο ζαλ απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη
ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ). Νη
δηαπηζηψζεηο απηέο νδήγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Φεβξνπάξην 2005
λα πξνηείλεη κηα λέα εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ε
νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο λέα αξρή γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ιηζαβφλαο ή σο
αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ιηζαβφλαο ε νπνία εθθξάζηεθε ζπλνπηηθά σο
εμήο: «Ζ Δπξψπε πξέπεη λα αλαλεψζεη ηελ βάζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο,
λα απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο θαη λα
εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ηεο ζπλνρή δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηε γλψζε, ζηελ
θαηλνηνκία θαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
θεθαιαίνπ».
Τν εαξηλφ Δπξσπατθφ Σπκβνχιην 2005 ραξαθηήξηζε ηε γλψζε θαη ηελ
θαηλνηνκία σο θηλεηήξεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη δήισζε φηη είλαη
απαξαίηεηε ε νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο
απνθιεηζκνχο, βαζηζκέλεο ζηελ επξεία ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηηο ΚΚΔ θαη ηα λνηθνθπξηά. Πε
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην i2010 – Δπξσπατθή
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο 2010.
Κε ην i2010, ε Δπηηξνπή αληηκεησπίδεη θαηά ελνπνηεκέλν ηξφπν ηελ
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηηο πνιηηηθέο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ
ηνκέα ζηελ ΔΔ. Απνζθνπεί ζην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ
γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ηε δηακφξθσζε απηνχ
ηνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ, ε Δπηηξνπή εκπλεχζηεθε απφ κηα κεγάιε
δηαβνχιεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηηο παιαηφηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη
κέζα φπσο ε eEurope θαη ε αλαθνίλσζε γηα ην κέιινλ ηεο επξσπατθήο
θαλνληζηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα .
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηξεηο ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ πξηλ απφ ην 2010 γηα ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο: - νινθιήξσζε ελφο
εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ πιεξνθφξεζε
- ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα γηα ηηο
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΤΠΔ)
- νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κε βάζε ηελ θνηλσληθή έληαμε.
1. Δληαίνο επξσπατθφο ρψξνο γηα ηελ πιεξνθνξία
Γηα λα εληζρχζεη κηαλ αλνηθηή θαη αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά γηα ηελ
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ν πξψηνο ζηφρνο ηνπ
i2010 είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ πιεξνθνξία
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πνπ ζα παξέρεη θηελέο θαη αζθαιείο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο,
δηαθνξνπνηεκέλν θαη πςειήο πνηφηεηαο πεξηερφκελν θαη άιιεο ςεθηαθέο
ππεξεζίεο. Ζ Δπηηξνπή επηδηψθεη λα δψζεη ιχζεηο ζε ηέζζεξηο κεγάιεο
πξνθιήζεηο:
αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε·
ελζάξξπλζε ηεο δηάζεζεο λέσλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ·
πξνψζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ «επηθνηλσλνχλ κεηαμχ
ηνπο»·
ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ Γηαδηθηχνπ έλαληη απαηεψλσλ, επηβιαβνχο
πεξηερνκέλνπ θαη ηερλνινγηθψλ αζηνρηψλ.
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ επξωπαϊθνύ ρώξνπ γηα ηελ πιεξνθνξία, ε
Επηηξνπή πξνβιέπεη:
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο
έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ νξηζκφ κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ θάζκαηνο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ·
ηε δεκηνπξγία ζπλεπνχο πιαηζίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κέζσ:
- ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο νπηηθναθνπζηηθέο
ππεξεζίεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο γηα ηελ
«Ρειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα» (2005)·
- ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε απαξαίηεηεο πξνζαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ
θεθηεκέλνπ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ
κέζσλ επηθνηλσλίαο (2007)·
- ηελ πξνψζεζε ηεο ηαρείαο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο θεθηεκέλνπ.
ηελ παξνρή ζπλερνχο ζηήξημεο ζηε δεκηνπξγία θαη δηάδνζε επξσπατθνχ
πεξηερνκέλνπ φπσο ηα πξνγξάκκαηα «eLearning» θαη «eContentplus» θαη ησλ
δηαδφρσλ ηνπο·
ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο γηα κηαλ αζθαιή επξσπατθή
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηδίσο κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ αλάγθε γηα
απηνπξνζηαζία, ηεο επαγξχπλεζεο θαη ηεο επηηήξεζεο ησλ απεηιψλ, ηεο
ηαρείαο θαη απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ επηζέζεσλ θαη ησλ ειιείςεσλ
ζηα ζπζηήκαηα (2006)·
ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε επηθεληξσκέλσλ δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο
ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηδίσο γηα δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ
(2006/2007).
2. Θαηλνηνκία θαη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα
Γηα λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα γηα ηηο ΡΞΔ, ε
Δπηηξνπή πξνηείλεη σο ζηφρν λα ελζαξξπλζνχλ νη επηδφζεηο ζε παγθφζκην
επίπεδν ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΡΞΔ κέζσ κείσζεο
ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ηεο Δπξψπεο θαη πξνηείλεη
ηα εμήο:
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λα απμεζεί θαηά 80%, έσο ην 2010, ε ζηήξημε γηα έξεπλεο ζηηο ΡΞΔ ζε
θνηλνηηθφ επίπεδν θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξάμνπλ ην ίδην·
λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θπξηφηεξνπο ηερλνινγηθνχο ππιψλεο ηνπ 7νπ
πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ έξεπλα ( ΞΞΑΔ )
φπσο νη ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο γλψζεο, ηα πεξηερφκελα θαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα, ηα δίθηπα πξνρσξεκέλσλ θαη αλνηθηψλ επηθνηλσληψλ, ηα
αζθαιή θαη αμηφπηζηα ινγηζκηθά, ηα ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ε
λαλνειεθηξνληθή (2007)·
λα δξνκνινγεζνχλ πξσηνβνπιίεο έξεπλαο θαη εγθαηάζηαζεο γηα λα
εμαιεηθζνχλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ζπκθφξεζεο φπσο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε
αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία, ε δηαρείξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ,
γηα ηα νπνία απαηηνχληαη ιχζεηο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηερλνινγηθέο θαη
δηαξζξσηηθέο (2006)·
λα νξηζηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ
επελδχζεσλ ζε έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηηο ΡΞΔ (2006)·
λα δηαηππσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα κηα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο
ρσξίο απνθιεηζκνχο ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ
γξακκψλ γηα ηε ζπλνρή 2007-2013·
λα νξηζηνχλ πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ει-επηρεηξείλ, πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ
άξζε ησλ ηερλνινγηθψλ, δηαξζξσηηθψλ θαη λνκηθψλ θξαγκψλ γηα ηελ
πηνζέηεζε ησλ ΡΞΔ, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
(ΚΚΔ)·
λα αλαπηπρζνχλ εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ κνληέισλ εξγαζίαο πνπ λα
επλννχλ ηελ θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο
αλάγθεο φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο.
3. Θνηλσληθή έληαμε, βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο
Ζ Δπηηξνπή απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη
εδαθηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο
πιεξνθνξίαο κε βάζε ηελ έληαμε. Ξξνβιέπεη ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο
απαζρφιεζεο θαηά ηξφπν πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ
θαηά πξνηεξαηφηεηα αληηκεηψπηζε ηεο βειηίσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη
ηεο πνηφηεηαο δσήο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε ηελ έληαμε, πνπ λα παξέρεη δεκφζηεο
ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο,
ε Δπηηξνπή πξνβιέπεη θπξίσο ηα εμήο:
δηάδνζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε (ει-πξφζβαζε) θαη επέθηαζε ηεο εδαθηθήο θάιπςεο κε επξπδσληθά
δίθηπα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ΡΞΔ απφ κεγαιχηεξν
αξηζκφ αηφκσλ (2005)·
πξφηαζε επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ειεθηξνληθνχ
απνθιεηζκνχ (ειεθηξνληθή έληαμε) πνπ λα θαιχπηεη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ, ηηο
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δεμηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ ΡΞΔ θαη ηα ράζκα κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ
(2008)·
έγθξηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ει-δηαθπβέξλεζε θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο
πξνζαλαηνιηζκνχο ελζάξξπλζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
ΡΞΔ (2006). Ζ Δπηηξνπή ζα δξνκνινγήζεη έξγα επίδεημεο γηα λα δνθηκαζηνχλ,
ζε επηρεηξεζηαθή θιίκαθα, ηερληθέο, λνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο ιχζεηο ζην ηνκέα
ησλ δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (2007)·
σο αξρηθφ βήκα, ζπγθξφηεζε ηξηψλ εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ φζνλ αθνξά
ηηο ΡΞΔ γηα ηελ «πνηφηεηα δσήο»: ηελ πεξίζαιςε γηα άηνκα ζε κηα
γεξάζθνπζα θνηλσλία, ηηο αζθαιείο θαη θαζαξέο κεηαθνξέο, ηδίσο ην επθπέο
απηνθίλεην θαη ηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο
πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο (2007).
Ζ Δπηηξνπή πξφθεηηαη λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ
θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο.
Ξξνηείλεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνηλνηηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ηελ
ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ζηε ζηξαηεγηθή έξεπλα θαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ
ζεκείσλ ζπκθφξεζεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηάζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηηο ΡΞΔ.
Ρέινο απνβιέπεη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη πνηφηεηαο δσήο.
Πηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα θξάηε κέιε
δεζκεχνληαη λα πηνζεηήζνπλ, πξηλ απφ ηα κέζα Νθησβξίνπ 2005,
πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλεο κε ηηο
ελνπνηεκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε .
Θα θξνληίζνπλ ηδίσο:
λα εμαζθαιίδνπλ ηαρεία θαη πιήξε κεηαθνξά ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ λέσλ
θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ επεξεάδεη ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε, κε έκθαζε ζηηο
αλνηρηέο θαη αληαγσληζηηθέο αγνξέο·
λα απμήζνπλ ην κεξίδην πνπ δηαηίζεηαη ζηελ έξεπλα γηα ηηο ΡΞΔ ζην πιαίζην
ησλ εζληθψλ δαπαλψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΡΞΔ·
λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ ΡΞΔ κέζσ επελδχζεσλ·
λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζε εζληθή θιίκαθα
κέζσ θηιφδνμσλ ζηφρσλ.
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Οι εγσώπιερ ππωηοβοςλίερ
Ρν πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ έρεη ζέζεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ
βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε θνηλσληθή ζπλνρή ε νπνία θαη κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ηελ πξνψζεζε κηάο αληαγσληζηηθήο θαη δπλακηθήο νηθνλνκίαο
βαζηδφκελεο ζηε γλψζε, πνπ λα νδεγεί ζηελ πιήξε απαζρφιεζε κε ηε
δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Νη πξνζαλαηνιηζκνί απηνί αθνξνχλ
ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ραπηφρξνλα, ζηξαηεγηθφο
ζηφρνο γηα ηελ Διιάδα είλαη ε επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη
ζπλνρήο πξνο ην κέζν επξσπατθφ επίπεδν.
Κε ηηο πξννπηηθέο απηέο, έρνπλ μεθηλήζεη, ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, νη
δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ ηεο πεξηφδνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ
ηξέρνληνο ΘΞΠ 2000-2006. Γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 - 2013 ε
ρψξα καο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έλα λέν θείκελν
πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηε κνξθή ελφο Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αλάπηπμεο,
φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη νη θχξηνη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ηεο ρψξαο καο ζε
εζληθφ, ηνκεαθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Τν Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013 (ΔΣΠΑ)
απνηειεί ηελ ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο γηα ηελ λέα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο,
ηεο απαζρφιεζεο, ηεο θνηλσληθήο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο
πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο κε ηηο πην αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Πην πιαίζην απηφ, αλαδεηθλχνληαη νη αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο
αλαπηπμηαθέο επηινγέο γηα ηε λέα πεξίνδν:
� Ζ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο πνπ
απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ζηε λέα νηθνλνκία θαη
ζπγρξφλσο δπλεηηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Διιάδα, κε ζηφρν
ηελ εμαζθάιηζε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο,
� Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ηεο ρψξαο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε δεκηνπξγία
πεξηζζφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο- πξνζβάζηκσλ ζε
φινπο,
� Ζ αλαβάζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
πεξηβάιινληνο, κε ζηφρν αθελφο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
Γεκφζηνπ ηνκέα θαη αθεηέξνπ ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο
έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο,
� Ζ ελίζρπζε θαη νινθιήξσζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα
ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο
γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο.
Γεκηνπξγήζεθαλ έμη Πξνηεξαηφηεηεο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ
αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο εμεηδηθεχνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο
αλαπηπμηαθέο επηινγέο:
1. Δπέλδπζε ζηελ Θνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ηελ Θαηλνηνκία
2. Δλίζρπζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη Δλδπλάκσζε ηεο Θνηλσληθήο Ππλνρήο
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3. Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο
4. Δμσζηξέθεηα θαη Δλίζρπζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Ξεξηβάιινληνο
5. Αλαβάζκηζε θαη Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Θεζκηθνχ Ξεξηβάιινληνο
6. Δλίζρπζε ησλ Φπζηθψλ θαη Ρερλνινγηθψλ πνδνκψλ Ξξνζπειαζηκφηεηαο
Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνζδηνξίζηεθαλ θαη ηνκεαθά θαη
πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ πεξίνδν 2007 –
2013:
Α. Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε: δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη ησλ
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πξνζηαζία εδαθψλ, δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ,
πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ θαη αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζε
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, πνιηηηθή
πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ, δεκηνπξγία κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ
άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο.
Β. Δλίζρπζε ηεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο: νδηθέο κεηαθνξέο - νδηθφ δίθηπν,
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ζαιάζζηεο κεηαθνξέο,
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, αζηηθέο κεηαθνξέο.
Γ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα: αλαβάζκηζε επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζε ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, αλάπηπμε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, (π.ρ. κεηαπνίεζε,
εκπφξην, ηνπξηζκφο θιπ.), πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο
ηεο γλψζεο – Δ&ΡΑ θαη ζχλδεζή ηεο κε ηελ παξαγσγή, ππνδνκέο θαη
δηθηπψζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απειεπζέξσζε αγνξάο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθά
δίθηπα θαη βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην
πεξηβάιινλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ηερληθψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πξάζηλε
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ησλ
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γ. Τεθηαθή Πχγθιηζε: πξνψζεζε ρξήζεο ΡΞΔ ζε επηρεηξήζεηο, παξνρή
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ ηνπ
Γεκφζηνπ ηνκέα, ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ζηελ Διιεληθή
Νηθνλνκία, πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΡΞE,
βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ, ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε
Δ. Αλζξψπηλνη πφξνη: βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ επελδχζεσλ
ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, δηα βίνπ κάζεζε ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε,
πξνψζεζε ηεο Θνηλσληθήο Δλζσκάησζεο, αλαβάζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
(αλάπηπμε ιηηψλ, επέιηθησλ δνκψλ δεκφζηαο δξάζεο, ελδπλάκσζε ησλ
δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαλνληζηηθφ
πιαίζην ξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο δξάζεο, ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ
δεκφζησλ αξρψλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην
πεξηβάιινλ ηεο Τεθηαθήο Πχγθιηζεο, θαζηέξσζε πάγησλ δηαδηθαζηψλ
αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη
ηεο παξαγσγήο δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ), πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο
γείαο θαη αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Ξεξίζαιςεο, νινθιήξσζε ηεο
Κεηαξξχζκηζεο ηνπ Ρνκέα Τπρηθήο γείαο, πξνψζεζε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ
αξσγήο ησλ γπλαηθψλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζαξκνγή ηεο δηάζηαζεο ηνπ
θχινπ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ ΔΠΞΑ.
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Δίλαη ζεκαληηθφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο, λα ηνλίζνπκε
κεξηθά πην ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Χεθηαθή Σχγθιηζε» (2007-2013):
Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο παξνπζίαζε ηνλ
Ηνχιην ηνπ 2006, ην θείκελν δηαβνχιεπζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
γηα ηελ «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ζην πιαίζην ηεο Γ' Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ
2007-2013. Πηφρνο ηνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζε φ,ηη
αθνξά ζηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Πην θείκελν
παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Τεθηαθήο
Πχγθιηζεο, κε εμεηδίθεπζε ζε Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, επηκέξνπο Πηφρνπο θαη
παξεκβάζεηο. Ξην αλαιπηηθά, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο:
Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1: Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε
αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ
Ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο πνπ
αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ζπκβνιή ησλ ΡΞΔ ζηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ζηηο πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο. Νη
παξεκβάζεηο απηέο αθνξνχλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία: επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνπο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ
ηνκέα θαη εμεηδηθεχεηαη ζε 4 Δηδηθνχο Πηφρνπο:
Δηδηθφο Πηφρνο 1.1: Ξξνψζεζε ρξήζεο ΡΞΔ ζε επηρεηξήζεηο,
Δηδηθφο Πηφρνο 1.2: Ξαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο &
αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα,
Δηδηθφο Πηφρνο 1.3: Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ζηελ
Διιεληθή Νηθνλνκία, θαη
Δηδηθφο Πηφρνο 1.4: Ξξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ
αμηνπνηνχλ ΡΞE.
Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2: Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο
Νη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηε λέα Ξξνγξακκαηηθή
Ξεξίνδν έρνπλ σο επίθεληξν θαη ηειηθφ επσθεινχκελν ηνλ πνιίηε ζηηο
πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο. Ζ σθέιεηα ηνπ πνιίηε ζρεηίδεηαη φιεο
ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. Ππγθεθξηκέλα, ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο εμεηδηθεχεηαη
ζε 2 Δηδηθνχο Πηφρνπο:
Πηφρνο 2.1: Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ – Ηζφηηκε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ ζηελ Τεθηαθή Διιάδα,
Πηφρνο 2.2: Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ
πνιίηε.
Νη παξαπάλσ άμνλεο βαζίδνληαη ζηελ Τεθηαθή Πηξαηεγηθή ηεο ρψξαο. Ζ
Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 2006-2013, θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή
Ξιεξνθνξηθήο ην 2005 θαη απνζθνπεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο «ςεθηαθνχ
άικαηνο» ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, αλαδεηθλχνληαο ηηο
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηηο λέεο δεμηφηεηεο σο
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βαζηθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. Ζ
Χεθηαθή Σηξαηεγηθή πξνηείλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα
ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ,
ηνλίδνληαο:
α. δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ ζηηο επηρεηξήζεηο,
β. δξάζεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ παξνρή
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο,
γ. δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην
ΑΔΞ ηεο ρψξαο, θαη
δ. δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ
αμηνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.
Απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο ΡΞΔ πνπ πηνζεηείηαη γηα ηελ
λέα Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013 θαη εμεηδηθεχεηαη ζε δχν Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο:
� Ρε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ,
� Ρε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Σπλζέηνληαο απηέο ηηο δχν πξνηεξαηφηεηεο έρνπλ εληνπηζζεί 6 ζηφρνη,
ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιίζεη αθελφο ηε δηάρπζε ησλ ΤΠΔ
ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηνπο πνιίηεο θαη αθεηέξνπ ζα
κεγηζηνπνηήζεη ηηο σθέιεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ:
1. Ξξνψζεζε ρξήζεο ΡΞΔ ζε επηρεηξήζεηο,
2. Ξαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & αλαζρεδηαζκφο
δηαδηθαζηψλ
ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα,
3. Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ζηελ Διιεληθή Νηθνλνκία,
4. Ξξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΡΞE,
5. Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ – Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ
ζηελ Τεθηαθή Διιάδα,
6. Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε.
Ππκπιεξσκαηηθά ζην Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013, ην
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε» (2007-2013) θαη ηελ
Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 2006-2013 θξίζηκε ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζα
έρεη θαη ε πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Πρεδίνπ Κεηαξξπζκίζεσλ. Τν Δζληθφ
Σρέδην Κεηαξξπζκίζεσλ βαζίδεηαη ζην Σχκθσλν Σηαζεξφηεηαο θαη
Αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ην θάζε θξάηνο-κέινο πξνρψξεζε
ζηελ πξνζαξκνγή ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ζηα εζληθά δεδνκέλα
κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ζε θάζε
θξάηνο-κέινο. Σηφρνο ηνπ ειιεληθνχ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο
Κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο Απαζρφιεζεο, ηεο Αλάπηπμεο
θαη ηεο Θνηλσληθήο Σπλνρήο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξνηεξαηφηεηεο
απνηεινχλ:
(α) Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, κε άκεζε
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πξνηεξαηφηεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο θάησ απφ ην 3% κέρξη ην ηέινο
ηνπ 2006 θαη πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ ηα επφκελα ρξφληα,
(β) Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ηηο επελδχζεηο ζε
αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο,
(γ) Ζ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ελίζρπζε ηνπ
αληαγσληζκνχ, ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ε αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ε
αμηνπνίεζε ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο σο πφινπ έιμεο επελδπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε πξννπηηθέο επέθηαζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο,
(δ) Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε κείσζε ηεο αλεξγίαο, θαζψο θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
κε κηα ζεηξά απφ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ παξάιιεια ηνλ θίλδπλν
ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
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Μεπικά ζηαηιζηικά ζηοισεία για σπήζη ηος Γιαδικηύος από
πολίηερ και επισειπήζειρ ζηην σώπα μαρ
Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε αγνξά ησλ ΡΞΔ ζηελ Διιάδα (ΔΗΡΝ, 2006) ζπλερίδεη λα
απμάλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο (αχμεζε 3,5 % ην 2004 σο πξνο ην
2003, 3,6 % ην 05/04, 3,7 % ην 06/05), νη νπνίνη εκθαλίδνληαη εθάκηιινη κε
απηνχο ηεο Δπξψπεο ησλ 25 (3,8% ην 2004/2003, 3,6 % ην 05/04, 3,2 % ην
06/05), ε ρψξα καο παξακέλεη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο φζνλ αθνξά ηε
ζπκκεηνρή ησλ ΤΠΔ ζην ΑΔΠ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο
ΔΔ ησλ 25.
1Ζ εγρψξηα αγνξά ΡΞΔ (ΔΗΡΝ, 2006) γηα ην 2006 μεπεξλά ηα 8,4 δηζεθ. επξψ.
Ζ ζρεηηδφκελε κε ηηο ΤΠΔ αγνξά ηεο Πιεξνθνξηθήο εκθάληζε
κεγέζπλζε ην 2005 ζε ζρέζε κε ην 2004 θαηά 4,7%, έλαληη 4,1% ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξψπεο ησλ 25. Αληίζηνηρα, ε αγνξά ησλ Ρειεπηθνηλσληψλ
εκθάληζε κεγέζπλζε ην 2005 ζε ζρέζε κε ην 2004 θαηά 3,2%, έλαληη 3,1% ησλ
ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο Δμάγεη θαη ηα ιηγφηεξα πξντφληα ηερλνινγηθήο
αμίαο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ησλ 15 (3,44% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία, έλαληη 4,9% ηεο Ξνξηνγαιίαο θαη 34,43% ηεο Ηξιαλδίαο).
Βιέπνληαο γεληθφηεξα ηηο ηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ ρψξα καο (
Έξεπλα γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα, Ηλζηηηνχην
Δπηθνηλσλίαο, 2006, http://www.wwwhy.gr/docs/IC-iresearch_sum_media.pdf) κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζηα ηξία θχξηα επξήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ κειεηψληαο ην πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία είλαη (ζε πνζνζηά
ρξήζεο πεξίπνπ 19%) ηα εμήο:
- Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ «γλσξίδνπλ» επηκέξνπο ρξήζεηο
ηνπ Γηαδηθηχνπ νδεγεί ζε πνζνζηφ δηείζδπζεο 32,4% (2006). Ρν
παξαπάλσ πνζνζηφ θαίλεηαη λα έρεη εηζέιζεη ζε θάζε ζηαζηκφηεηαο θαζψο ην
2005 ήηαλ αληίζηνηρα 31,7%. Ζ ηάζε απηή πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηελ βάζε
εθπξφζσπν ηεο απζηεξήο πξνζέγγηζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζψο ην
2006 ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη 19,2% ελψ ην 2005 ήηαλ 19,2% επίζεο.
- Τν πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην ζπίηη βξίζθεηαη ζην
επίπεδν ηνπ 18,6% γεγνλφο ην νπνίν θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ
πξνηειεπηαία ζέζε ζηελ Δπξψπε ησλ 25 αθξηβψο πάλσ απφ ηε Ιηζνπαλία
(16%). Αληίζηνηρα πεξηνξηζκέλν είλαη θαη ην πνζνζηφ ρξεζηψλ κε επξπδσληθή
ζχλδεζε (1,5%, 2006)
- Τν πνζνζηφ απηφ ( 32,4% ) απνηειείηαη θπξίσο απφ άλδξεο,
άηνκα ειηθίαο 13-34 εηψλ, θαηνίθνπο κεγάισλ αζηηθψλ πεξηνρψλ νη
νπνίνη αλήθνπλ ζηελ κεζν – αλψηεξε θ/ν ηάμε.
Πχκθσλα κε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (Web Based Survey on Electronic Public Services”, Capgemini,
Κάξηηνο 2005) ζε επίπεδν ΔΔ-15, 46% ησλ βαζηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ
είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά (πιήξεο δηαδξαζηηθφηεηα, online δηεμαγσγή). Ρν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε επίπεδν ΔΔ-25 είλαη 40%. Πρεδφλ
80% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔ-15 θάλνπλ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθά παξερφκελσλ
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δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο πνιίηεο θπκαίλεηαη
ζε ρακειφηεξα επίπεδα (15%).
Σηελ Διιάδα ην 2005, θαη ζχκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην 8%
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα ζπλαιιαγέο
κε ην Γεκφζην. Σεκαληηθά πςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ
επηρεηξήζεσλ (κε πξνζσπηθφ πεξηζζφηεξν απφ 10 άηνκα) πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην (81%).
Ρα βαζηθά πνηνηηθά ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ΚΚΔ ζηελ Δπξψπε,
φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ EU eBusiness Watch
(The European e-Business W@tch 2005) πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ ζεκεία:
- Έληνλε είλαη εμέιημε ζηελ ρξήζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ: πεξίπνπ
ην 1/3 ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ
- Υηνζεηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ιχζεηο ΤΠΔ γηα πξαθηηθέο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: 19% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί
ιχζεηο ΡΞΔ γηα ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ελψ17% γηα λα ππνζηεξίμεη
δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ θαη δηαθήκηζεο.
- Δληνπίδεηαη έλα ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε λέσλ εθαξκνγψλ,
φζν θαη ζηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ
- Οη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο δελ ππνιείπνληαη ησλ
αληίζηνηρσλ δηεζλψλ, πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο θαη απνζηάζεηο εληνπίδνληαη
ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη θπξίσο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία
δξαζηεξηνπνηνχληαη.
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Τομείρ δπάζεων Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ηην
Ππογπαμμαηική Πεπίοδο 2007-2013
Νη ηνπηθέο θαη εζληθέο αλάγθεο, ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή θαη νη θχξηνη
ζηαηηζηηθνί δείθηεο καο νδεγνχλ ζηελ δηακφξθσζε ελφο θαζνξηζηηθνχ
πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζηφρνπ ν νπνίνο απνηειείηαη απν ηνλ
ζπλδπαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο ηξίπηπρνπ πνπ αθνξά: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ –
ΡΞΔ - ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ.
Ξεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκφο απνηεινχλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο
ειιεληθήο πφιεο γηα λα πξνζειθχζνπλ θαη ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο
αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Γελ είλαη αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηελ αλάπηπμε,
είλαη κέξνο ηεο αλάπηπμεο, είλαη αλάγθε ν πνιηηηζκφο θαη ην πεξηβάιινλ λα
γίλνπλ κνρινί βαζηθνί κνρινί ηεο αλάπηπμεο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. Ζ
ηερλνινγηθή αλάπηπμε γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην
πεξηβάιινλ θαη ζηνρεχεη κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχπνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο, ζηελ
πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο καο κέζα απφ έλα πνιχγισζζν θεληξηθφ θφκβν
ζην Γηαδίθηπν πνπ ζα ελεκεξψλεηαη ζπζηεκαηηθά αμηνπνηψληαο φιν ην δεκφζηα
δηαζέζηκν ςεθηαθφ πιηθφ.
Ζ πφιε κεηακνξθψλεηαη, πιένλ, ζε θέληξν θαηλνηνκίαο, δηαζέηεη
εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, ρψξνπο θαηλνηνκίαο νη νπνίεο
εμαζθαιίδνληαη κε ηελ χπαξμε αλνηρηψλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ( πρ.
Θαηαζθεπή δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ ή / θαη αζπξκάηνπ δηθηχνπ γηα φιε ηελ πφιε
κε ειεχζεξε πξφζβαζε, μεθηλψληαο απφ δεκφζηνπο ρψξνπο, φπσο πιαηείεο,
ΘΡΔΙ, ζηαζκνχο ηξέλσλ, ιηκάληα, αεξνδξφκηα, θηι), ηελ χπαξμε αλνηρηνχ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηελ εθκεηάιιεπζε πθηζηάκελσλ
ππνδνκψλ φπσο ηα ΘΔΞ, ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα θνθ.
Σηφρνο είλαη ε αλαγέλλεζε ηεο γεηηνληάο σο ζπλεθηηθφο ηζηφο γηα ηελ
πφιε θαη ζε εθεί πξέπεη λα ππάξρνπλ δεκφζηα ζεκεία πξφζβαζεο γηα
φινπο ηνπο πνιίηεο ζην γξήγνξν Γηαδίθηπν πνπ ζα βξίζθνληαη ζηηο
βηβιηνζήθεο, ζηα Θέληξα Λεφηεηαο, ζηα ΘΑΞΖ θαη ζε άιινπο δεκφζηνπο
ρψξνπο. Δπελδχζεηο ζε ιατθέο γεηηνληέο είλαη θξίζηκεο, γηα λα κεηαηξαπνχλ θαη
απηέο νη γεηηνληέο ζε ζχιαθεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο
δξαζηεξηνπνίεζεο
Σσζηά ζρεδηαζκέλα θαη ιεηηνπξγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη
ππεξεζίεο ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζε κηα ζπλνιηθή θαη δίθαηε αζηηθή
αλαλέσζε κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζεκαληηθνχ θηηξηνινγηθνχ
απνζέκαηνο ηεο πφιεο θαη ζηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ ρψξσλ
πξαζίλνπ. Δίλαη αλαγθαία ε παξάιιειε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ ρψξσλ
απηψλ κέζα απφ ηα Γεληθά Ξνιενδνκηθά Πρέδηα θαη ε θαηάξηηζε απφ ηνπο
δήκνπο ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, ζε έλα γεληθφ πιαίζην βεβαίσο,
ζεζκνζεηεκέλν απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη
πξνδηαγξαθψλ. Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα είλαη πηα αξκφδηα θαη κε
δηαθάλεηα λα ειέγρεηαη γηα απηά ηα δεηήκαηα, ρσξίο εκπινθή ζε κηα θεληξηθή
γξαθεηνθξαηία.
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Ρν ίδην ηζρχεη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ, ηελ βηψζηκε θαη αλζξψπηλε θίλεζε ζηελ πφιε, ηελ αλάπηπμε
ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ πξνκήζεηαο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. Πηελ
θαηεχζπλζε απηή ηνλίδνληαη σο απνιχησο απαξαίηεηα:
α. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ΘΔΠ ηεο πεξηνρήο καο ζε εληαίν ζεκείν
παξνρήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on-line) φισλ ησλ βαζηθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο
θαη ηεο ελεκέξσζήο ηνπο γηα δεκνηηθά θαη λνκαξρηαθά ζέκαηα
β. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
«Σχδεπμηο», ψζηε φινη νη ππάιιεινη ζηηο ππεξεζίεο ηεο απηνδηνίθεζεο
λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο θαη
ππεξεζίεο θαη νη πνιίηεο λα απνιακβάλνπλ έηζη θαιχηεξεο ππεξεζίεο
θαη λα εμππεξεηνχληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά.
γ. Φξνλνδηάγξακκα γηα παξνρή φισλ ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη
ειεθηξνληθά κέζα απφ έλα θεληξηθφ θφκβν πξφζβαζεο ζην Ίληεξλεη,
δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ
νξγαληζκψλ ηνπ Γήκνπ(πρ. ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπκβνπιίσλ, ησλ
αλαδφρσλ έξγσλ, φιεο ηηο πξνζιήςεηο θιπ).
δ. Αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ ηεθκεξησκέλε ππνζηήξημε ηεο
δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
ηνπ κε ηνπο πνιίηεο.
Ρα παξαπάλσ απνηεινχλ ηφζν ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο φζν θαη ηελ
γεληθφηεξε θηινζνθία ησλ ηνκέσλ δξάζεσλ Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ηελ
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013
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Δπάζειρ πος
ςλοποιήθηκαν
ζηο Γ΄ ΚΠΣ και
κπίνεηαι
ζκόπιμο όηι ππέπει
να ζςνεσιζηούν, να
ενιζσςθούν
ή να εξελισθούν

Κενηπικέρ
δπάζειρ για ηην
ζηήπιξη ηηρ ΤΑ

Δπάζειρ πος
πποηάθηκαν ζηο Γ΄
ΚΠΣ αλλά δεν
ςλοποιήθηκαν

Τοπική
Αυτοδιοίκηση,

ΚτΠ, 20072013

Δπάζειρ με
έμθαζη ζηην
ηοπική οπγάνωζη
και παποσή
ςπηπεζιών

Δπάζειρ για ηην
ανάπηςξη
ζςνεπγαζιών,
αναλςηικών
οδηγιών και
πλαηθόπμαρ

Ξην αλαιπηηθά, ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία κηαο κειινληηθήο ζεκαηηθήο ελφηεηαο
γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζην Γ΄ ΘΞΠ, ζα απνηεινχληαη απφ ηα
παξαθάησ:
1. Γξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Γ΄ ΘΠΣ θαη θξίλεηαη ζθφπηκν φηη
πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ, λα εληζρπζνχλ ή λα εμειηρζνχλ ζην Γ΄ ΘΠΣ
Ξρ. ΘΔΞ παξνρήο άκεζα δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, Πρνιηθά
εξγαζηήξηα, «Γηθηπσζείηε ειεθηξνληθά γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο»
2. Γξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην Γ΄ ΘΠΣ αιιά θαίλεηαη φηη δελ ζα
πινπνηεζνχλ
Ξρ. Πχδεπμηο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δξάζεηο καδηθήο εθπαίδεπζεο
3. Θεληξηθέο δξάζεηο ηεο ΘΔΓΘΔ γηα ηελ ζηήξημε ηεο ΤΑ
Ξρ. Δληαίν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα θαη ππεξεζίεο Γήκσλ, Δθαξκνγέο GIS
4. Γξάζεηο κε έκθαζε ζηελ ηνπηθή νξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ
I. Λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πνπ κεηψλνπλ
ηνλ ρξφλν θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ
ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δήκν
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II. Λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πνπ
δηεπθνιχλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα
III. Τνπηθή αλάπηπμε κέζα απφ επελδχζεηο ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
θαζψο θαη άιιεο δξάζεηο εθπαίδεπζεο
IV. Γξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ,
πξνσζνχλ ηε δηαθάλεηα θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ θαη ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο ηνπηθνχο
θνξείο
5. Γξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, ππνζηήξημεο θαη
αλαιπηηθψλ νδεγηψλ. Γηα παξάδεηγκα:
- Νδεγίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, Φφξνπκ
Ρνπηθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ eBusiness
Forum)
- Γηαζχλδεζε 1800 Γεκνζίσλ Φνξέσλ ζην ΠΕΔΜΗΠ απφ ηνπο νπνίνπο νη
1080 είλαη ΝΡΑ Α΄Βαζκνχ.
- Ξαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ΘΔΞ. Κε ην λέν ΑΟΗΑΓΛΖ ζα παξέρνληαη
νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο
επηρεηξήζεηο. Γχξσ ζηα 200ΘΔΞ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν
ΠΕΔΜΗΠ.
- Δηζαγσγή εμνπιηζκνχ ΡΞΔ ζηα ζρνιεία- θαηαπνιέκεζε ηνπ ςεθηαθνχ
αλαιθαβεηηζκνχ.
- Θαηαζθεπή Δπξπδσληθψλ Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ απφ 290 ΝΡΑ.
- Θαηαζθεπή έξγσλ ΡΞΔ πνπ ζα είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα απφ άιινπο
ΝΡΑ θαη αθνξνχλ ζε έλα εληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ παξνρήο
νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ζ ιχζε απηή είλαη
αλνηρηή, ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη νη
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ΝΡΑ.
- Λένο Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη
ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ, αιιάδεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο.
- Ξηζηνπνίεζε θνξέσλ ΝΡΑ σο δπλεηηθνί ηειηθνί δηθαηνχρνη ζηελ Γ΄
Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν
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Θξίζηκεο εκεξνκελίεο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007 - 2013

* (πεγή: 3ε ΔΓΘΘΙΗΝΠ γηα ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 Ηνχληνο 2006)
2 Οθησβξίνπ 2006 : Ρειηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή Ξ.Θ.Π.Α πνπ
ζα αμηνπνηεζνχλ κέζσ Ππλνιηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ (Global Grants)
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Πεγέο
Ειιάδα
1ν, 2ν, 3ν θαη 4ν Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ Ππλέδξην θαη 4ε Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδνο
2007-2013

http://www.hellaskps.gr/programper4
To Δζληθφ Πρέδην Κεηαξξπζκίζεσλ,

http://www.mnec.gr/downloads/National_Program_Of_Reforms_20052008.doc
Ρν Δζληθφ Πηξαηεγηθφ Ξιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 2013 (ΔΠΞΑ) θαη άιια ζρεηηθά
θείκελα, http://www.hellaskps.gr/programper4/html/keimena/default.htm
Γηεζλέο ζεκαηηθφ Ππλέδξην ηεο ΘΔΓΘΔ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ηεο
Γλψζεο κε ηίηιν: «Αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ γηα
ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Ρνπηθή Αλάπηπμε»

http://kedke.ntua.gr/program.htm

3ε ΔΓΘΘΙΗΝΠ γηα ηελ θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηεο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 Ηνχληνο 2006
Θείκελν Ξξφηαζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ΘΔΓΘΔ (2005)

http://kedke.ntua.gr/meletes.htm

ΔΘ ΡΥΛ ΞΟΝΡΔΟΥΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΞ ΘηΞ Πειίδεο 4-1 εσο 4-33.

http://www.infosoc.gr/content/downloads/egkekr_keimeno_EP_KTP_16_11_
2004_v.5.1.pdf
Ζ Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 2006-2013, http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/sthnellada/committee/default1/top.htm

Ζ πξφηαζε γηα ην λέν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Τεθηαθή Πχγθιηζε,

http://www.infosoc.gr/infosoc/elGR/sthnellada/4thperiod/newopis_digital/default.htm
Ζ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε ζην Γ' ΘΞΠ

http://www.kedke.gr/list.asp

Έξεπλα γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα, Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο,
2006, http://www.wwwhy.gr/docs/IC-i-research_sum_media.pdf
Κέηξεζε ησλ δεηθηψλ eEurope/Έθζεζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο ζε Δπηρεηξήζεηο,
Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ ΘηΞ, 2005, www.observatory.gr
Κειέηε ΗΝΒΔ γηα ηελ αγνξά ΡΞΔ (2004, www.iobe.gr)
Επξώπε
Towards a new financial framework 2007-2013

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l34004.htm
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A new start for the Lisbon Strategy – Growth and Jobs

http://www.europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
Investing in our future 2007 - 2013

http://www.europa.eu.int/comm/financial_perspective/index_en.htm
i2010 - A European Information Society for growth and employment

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
OPEN DAYS, 4th CSF - Brussels

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/documentation.cf
m
Αγνξά ΡΞΔ ζηελ ΔΔ (ΔΗΡΝ, 2006, www.eito.org/index-eito.html)
Web Based Survey on Electronic Public Services”, Capgemini, Κάξηηνο 2005,

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5706/254
EU eBusiness Watch, The European e-Business W@tch Report 2005
(http://www.ebusiness-watch.org/resources/synthesis.htm)
The final report of the Impact Assessment of Regional & National E-Business Policies,
The European e-Business Support Network, 2006 http://www.ebusiness-

watch.org/resources/synthesis.htm
Ζ Δπξσπατθή Τεθηαθή Πηξαηεγηθή i2010,

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
Ζ αλαζεσξεκέλε Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζαβφλαο,

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm θαη
http://www.euractiv.com/en/innovation/relaunch-lisbon-strategy/article131891
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