
Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της απλής 

απορρόφησης και να μπούμε στη λογική

της αποτελεσματικής αξιοποίησης.

Και να τολμήσουμε νέες κατευθύνσεις:

συγκέντρωση των σημερινών διάσπαρτων 

κυβερνητικών αρμοδιοτήτων για τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε ένα Υπουργείο
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Προτεραιότητα η Ελλάδα να είναι στην          παγκόσμια πρωτοπορία στη χρήση
των νέων τεχνολογιών
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Υπήρξατε ο πρώτος Ειδικός Γραμματέας 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Με βάση την εμπειρία σας, πώς κρίνετε την 
πορεία των προγραμμάτων για την προώ-
θηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στη χώρα μας;

Η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα. Ήμουν 
πράγματι ο πρώτος Eιδικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και 
δύσκολο εγχείρημα: τη δημιουργία ενός 
διακριτού αλλά οριζόντιου Επιχειρησια-
κού Προγράμματος με στόχο την εισα-
γωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών στην οικονομία και την 
κοινωνία. Έγιναν πολλά πράγματα εκεί-
να τα πρώτα χρόνια, παρά τις δυσκολί-
ες: το σχολικό δίκτυο και οι υπολογιστές 
στα σχολεία, τα Δίκτυα και τα εργαστήρια 
Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, η ενί-
σχυση των μικρών και μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων με έργα όπως το ’’Δικτυωθεί-
τε’’, το ’’Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά’’. Αλλά 
δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε όσο 
θέλαμε, εν μέρει γιατί υποτιμήσαμε τις 
“αντιστάσεις” του συστήματος αλλά και 
τη δυστοκία της Δημόσιας Διοίκησης να 
υλοποιήσει πολύπλοκα έργα που θα άλ-
λαζαν άρδην τον τρόπο λειτουργίας της.

Υπάρχει ακόμη το περιθώριο αξιοποίη-
σης πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
στόχο την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας 
με την υπόλοιπη Ευρώπη; 

Φυσικά και υπάρχει. Αλλά δεν μπορώ 
παρά να ανησυχώ με τη σημερινή πο-
ρεία των δράσεων για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και την Ψηφιακή Σύγκλι-
ση. Είμαστε στο τελευταίο έτος απορρό-
φησης των  πόρων του Γ΄ΚΠΣ, έχουμε 
ήδη χάσει πάνω από €140 εκατομμύρια 
από την αναθεώρηση του ΚΠΣ το 2006 
και είναι ορατός ο κίνδυνος για τεράστιες 
απώλειες πόρων στο τέλος του έτους. 

Σημαντικά έργα καθυστερούν: η ηλε-
κτρονικοποίηση κρατικών προμηθειών, 
η ανάπτυξη των μητροπολιτικών οπτι-
κών δικτύων, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες 
στην περιφέρεια και γενικότερα το πα-
κέτο των ευρυζωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών. Και δυστυχώς, αυτή η αρ-
νητική πορεία αποτυπώνεται και στους 
δείκτες: ο δείκτης “ηλεκτρονικής ετοιμό-
τητας” των χωρών, το e-Readiness Index, 
το 2003 κατέτασσε τη χώρα μας στην 
26η θέση, σίγουρα όχι ένα πάρα πολύ 
καλό σκορ. Το 2007 η χώρα μας είναι 
στην 32η θέση, έχουμε δηλαδή πέσει 6 
θέσεις σε τέσσερα χρόνια. 

Τι πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθεί κα-
λύτερο αποτέλεσμα στην απορρόφηση 
των κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν 
έργα τεχνολογίας;

Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της 
απλής απορρόφησης και να μπούμε στη 
λογική της αποτελεσματικής αξιοποίη-
σης. Και να τολμήσουμε νέες κατευθύν-
σεις: συγκέντρωση των σημερινών διά-
σπαρτων κυβερνητικών αρμοδιοτήτων 
για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών σε ένα Υπουργείο, μεγα-
λύτερη χρήση στο δημόσιο τομέα λύ-
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σεων παροχής συνολικών υπηρεσιών 
από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού το-
μέα, διασφάλιση με θεσμικές και ενη-
μερωτικές παρεμβάσεις ότι η δημόσια 
διοίκηση προκηρύσσει έργα νέων τε-
χνολογιών με βάση διαπιστωμένες ανά-
γκες, με έμφαση στην ουδετερότητα των 
προδιαγραφών και με προσανατολισμό 
σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές και πρότυπα 
που εξασφαλίζουν την τεχνική και επι-
χειρησιακή διαλειτουργικότητα, ελεύθε-
ρη επαναχρησιμοποίηση των αποτελε-
σμάτων δημοσίων έργων πληροφορικής 
(μελέτες, λογισμικό και υποδομές), από 
την υπόλοιπη Δημόσια Διοίκηση.  

Ποια είναι η θέση της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης σχετικά με την προώθηση των 
νέων τεχνολογιών στην ελληνική οικο-
νομία και κοινωνία;

Στην πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ δύο 
στοιχεία είναι κεντρικά: το νέο μοντέ-

λο διακυβέρνησης, που βασίζεται στην 
αποκέντρωση και στη συμμετοχή και το 
νέο οικονομικό και κοινωνικό αναπτυξια-
κό μοντέλο για την Ελλάδα με άξονα τη 
γνώση και την επένδυση στον άνθρω-
πο. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν και 
για τα δύο στοιχεία ρόλο - κλειδί: απο-
τελούν εργαλείο για τη συμμετοχή του 
πολίτη, τη διαφάνεια και την κοινωνική 
λογοδοσία, αλλά συνιστούν επίσης τον 
πυρήνα του νέου αναπτυξιακού μοντέ-
λου. Γι΄ αυτό και αποτελεί προτεραιότη-
τα για εμάς, η Ελλάδα μέχρι το 2020 να 
είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία ανα-
φορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογι-
ών στο κράτος, στην οικονομία και στην 
κοινωνία.

Η εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας στη χώρα μας και στην Ευρώπη εί-
ναι κορυφαίας σημασίας για εμάς. Αφο-
ρά στα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα 
του πολίτη. Την κατοχύρωση του δικαι-

ώματος στην απρόσκοπτη και με φτηνό 
κόστος πρόσβασή του στην ενημέρωση 
και στην πληροφορία. Την καταπολέμη-
ση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και 
του ψηφιακού χάσματος που καλλιερ-
γεί και εμπεδώνει κοινωνικές ανισότη-
τες. Την εγγυημένη δυνατότητα της δια 
βίου εκπαίδευσης και της αναμόρφω-
σης του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
με τις νέες τεχνολογίες. Την αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών για την κατοχύ-
ρωση της διαφάνειας, τη συμμετοχή του 
πολίτη και απλοποίηση της γραφειοκρα-
τίας, τη νέα ανοιχτή και αποκεντρωμένη 
διακυβέρνηση. Τη διάχυση των υποδο-
μών και τεχνολογιών, της κοινωνίας της 
πληροφορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα 
για να επιταχύνει και να διασφαλίσει την 
αναπτυξιακή μας πορεία.

Τι πρέπει να κάνει ο δημόσιος και ο ιδιω-
τικός τομέας για να προλάβει τις εξελίξεις 
στο χώρο της τεχνολογίας;

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να αλλά-
ξει τρόπο προσέγγισης στα θέματα των 
νέων τεχνολογιών. Αναφέρθηκα ήδη 
στην ανάγκη, η πολιτική βούληση να 
μεταφραστεί πρακτικά και στο επόμενο 
κυβερνητικό σχήμα. Από εκεί και πέρα, 
χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαί-
σιο που προωθούν την ευελιξία στην 
ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών που βα-
σίζονται στις νέες τεχνολογίες, ένα νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υποδομές, την πρόσβαση και το περιε-
χόμενο στην εποχή της σύγκλισης της 
πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και 
των μέσων επικοινωνίας και οργανωτικές 
αλλαγές σε όλη τη διοίκηση - μία άλλη 
λογική που βασίζεται στη διαφάνεια, στη 
διάχυση και επαναχρησιμοποίηση της 
πληροφορίας, στη δημιουργία ενός εθνι-
κού δικτύου για την πληροφορία και τη 
γνώση. Και χρειαζόμαστε μερικές “με-
γάλες ιδέες”, όπως την υλοποίηση ενός 

Χρειαζόμαστε μερικές 

“μεγάλες ιδέες”,

όπως την υλοποίηση 

ενός σχεδίου

Fiber to the Home

με δημόσια

και ιδιωτική

χρηματοδότηση,

που θα φέρει

οπτική ίνα σε κάθε

ελληνικό σπίτι 
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σχεδίου Fiber to the Home με δημόσια 
και ιδιωτική χρηματοδότηση, που θα φέ-
ρει οπτική ίνα σε κάθε ελληνικό σπίτι. 

Όσο για τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να πι-
στέψει στη δύναμη της τεχνολογίας και 
να επενδύσει σε αυτή. Έχουμε πλέον στη 
χώρα μας πολλές επιχειρήσεις που πα-
ράγουν καινοτομία και τεχνολογία.

Πρέπει να στηριχθούν για να μπορέσουν 
να στηθούν στα πόδια τους. Με θερμο-
κοιτίδες, κεφάλαια επιχειρηματικών συμ-
μετοχών, με απλοποιήσεις και αλλαγές 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον που δη-
μιουργούν κίνητρα για ρίσκο και καινοτο-
μία, και δίνουν “δεύτερη ευκαιρία”. 

Αλλά έχουμε και ένα μεγάλο μέρος των 
επιχειρήσεων που ενώ δε θα παράγουν 
ποτέ τεχνολογία, πρέπει να μάθουν να τη 
χρησιμοποιούν. Εδώ οι υποστηρικτικοί 
μηχανισμοί της πολιτείας είναι κρίσιμοι, 
μαζί με προγράμματα που ενθαρρύνουν 
τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και τη 
συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, ώστε να μπορεί να παρακολου-
θεί την ταχύτατη εξέλιξη της γνώσης.

Ποια είναι η άποψη σας για τις πρόσφατες 
εξελίξεις στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 
του ΟΤΕ;

Στον ΟΤΕ η κυβέρνηση της ΝΔ με συστη-
ματικό τρόπο κατάργησε όλες τις προ-
στατευτικές ρυθμίσεις που διασφάλιζαν 
τον έλεγχο και τον κατέστησε εύκολη 
λεία σε κερδοσκοπικά κεφάλαια. Η πρό-
σφατη ρύθμιση που έκανε αποτελεί μια 
απεγνωσμένη προσπάθεια να κερδίσει 
χρόνο, ενώ έχει προκαλέσει ζημιά στην 
πραγματική αξία του ΟΤΕ και έχει υπο-
νομεύσει τη χώρα στη διεθνή αγορά. Με 
μία πώληση όμως, που δεν έχει ιδεολο-
γική αφετηρία και υπαγορεύεται από ει-
σπρακτική λογική δεν εξυπηρετείται το 
δημόσιο συμφέρον, ούτε προωθείται ο 
ανταγωνισμός. Δεν εξυπηρετείται η ανα-
πτυξιακή πορεία της χώρας, δε διαμορ-
φώνονται συνθήκες για την ανάπτυξη 
υποδομών προηγμένων ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών. Απλώς ζημιώνεται ο 
Έλληνας πολίτης. 
Το ζητούμενο είναι ο ΟΤΕ να παίξει ρόλο 
στις νέες υποδομές του διαδικτύου, τα 
ευρυζωνικά δίκτυα. Τα δίκτυα και οι ηλε-
κτρονικές υποδομές είναι οι νέοι δρόμοι 

για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Είναι ερ-
γαλείο για την ανάπτυξη και εγγύηση για 
ισότητα στην πρόσβαση και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Γι’ αυτό σε παρόμοιες δικτυ-
ακές υποδομές είναι απαραίτητο το δη-
μόσιο να έχει αποφασιστικό λόγο, ώστε 
να χρησιμοποιούνται ανταγωνιστικά από 
όλους όσους (δημόσιους και ιδωτικούς 
φορείς) θέλουν να προσφέρουν υπηρε-
σίες προς όφελος του πολίτη. Η παρο-
χή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - το 
εμπορικό κομμάτι και μόνο - είναι ο κυ-
ρίως χώρος της ιδιωτικής αγοράς. Είναι 
ο χώρος όπου ο ρυθμισμένος ανταγω-
νισμός τόσο για το δημόσιο όσο και για 
τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να προσφέρει 
ποιοτικά προϊόντα και καλύτερες τιμές 
στον καταναλωτή. Η εθνική υποδομή 
προηγμένων ηλεκτρονικών επικοινωνι-
ών αντίθετα πρέπει να κρατήσει το ση-
μερινό δημόσιο χαρακτήρα της.
Για να χρησιμοποιηθεί προς άμεσο όφε-
λος όλων των πολιτών και του ανταγω-
νισμού και όχι μόνο για το συμφέρον 
ιδιωτών μετόχων.

O κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι 
Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

- το εμπορικό κομμάτι και μόνο -

είναι ο κυρίως χώρος της ιδιωτικής αγοράς.

Είναι ο χώρος όπου ο ρυθμισμένος ανταγωνισμός 

τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα 

μπορεί να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα

και καλύτερες τιμές στον καταναλωτή




