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ηφιακή Στρατηγική εισέρχεται το
2008 στη δεύτερη φάση της. Έχοντας υλοποιήσει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” εκατοντάδες δράσεις που
αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλο σχεδόν το εύρος της κοινωνίας και της οικονομίας, και έχοντας πλέον διαθέσιμο ως
χρηματοδοτικό εργαλείο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”
(ΕΣΠΑ 2007 - 2013) συνολικού προϋπολογισμού 2 δις ευρώ, η Ψηφιακή Στρατηγική ακολουθεί μια διαφορετική, περισσότερο ανθρωποκεντρική αντίληψη, στο
σχεδιασμό νέων δράσεων για τις τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Το 2008 και περισσότερο
το 2009 (έτος λήξης του Προγράμματος) είναι οι χρονιές που φαίνονται πια
τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης
που ακολουθεί η χώρα μας από το 2006.
Αποτελέσματα στις υποδομές, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις καταρτίσεις και εξοικειώσεις των πολιτών, στις επιχειρήσεις.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” μετά την εξυγίανσή του και την ανα-κατεύθυνσή του από
το 2006, έφερε την Ελλάδα μεταξύ των
ταχύτερα αναπτυσσόμενων χωρών στην
ευρυζωνικότητα. Η ευρυζωνική κάλυψη
σε επίπεδο χώρας θα ξεπεράσει έως το
τέλος του έτους το 85%. Οι τιμές πρόσβασης για τους πολίτες, χάρη και στον

Α

Η Ψηφιακή Ελλάδα πράξη

ανταγωνισμό αλλά και στα σχετικά έργα
του Προγράμματος, βρίσκονται πια στον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως, δεν είναι
μόνο ευρυζωνικότητα. Από το 2006 το
Πρόγραμμα συνέβαλλε, ώστε να χτιστεί
μια Ψηφιακή Ελλάδα. Ψηφιακή Ελλάδα
είναι, για παράδειγμα, η επίσημη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν λίγες
εβδομάδες, ότι η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα κράτους - μέλους που προωθεί
ενεργά και χρηματοδοτεί την ψηφιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού της αποθέματος. Ψηφιακή Ελλάδα
είναι οι φοιτητές που αγκαλιάζουν κάθε
πρωτοβουλία μας για την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στις σπουδές τους. Το
90% των δικαιούχων πρωτοετών φοιτητών κάθε χρονιά από το 2006, αξιοποιεί
τη δράση “Δες την Ψηφιακά” για να αποκτήσει υπολογιστές. Περισσότεροι από
45.000 φοιτητές σε δυόμισι μόλις χρόνια απέκτησαν τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές. Και άλλοι 60.000 φοιτητές πριν λίγους μήνες, εκπαιδεύτηκαν
και απέκτησαν πιστοποιημένες γνώσεις
πληροφορικής. Ψηφιακή Ελλάδα είναι
το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης
αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε νέες τεχνολογίες, που υπάρχει στην Ευρώπη. Σχεδόν
17.500 αιρετοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ μαθαίνουν βασική χρήση υπολογιστών και
Internet αλλά και πώς να τις εντάξουν τις
νέες τεχνολογίες ως αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη. Ψηφιακή
Ελλάδα είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις

(με 10+ εργαζόμενους), που δεν έχουν
σε τίποτα να ζηλέψουν τεχνολογικώς τις
ανταγωνίστριες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ψηφιακή Ελλάδα είναι οι νέοι που
στις ηλικίες έως τα 24 έτη, χρησιμοποιούν πια τακτικά ηλεκτρονικό υπολογιστή
και Internet σε ποσοστά που αγγίζουν το
90%. Είναι οι περισσότερες από 50 ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιων φορέων που
απευθύνονται σε πολίτες. Είναι οι περισσότεροι από 500 δήμοι σε όλη την Ελλάδα, που ανοίγουν τις ψηφιακές τους
πύλες για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Παρά τον αρχικό ελλιπή σχεδιασμό
και το χαμένο χρόνο του παρελθόντος,
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία
της Πληροφορίας” έφερε τελικά αποτελέσματα που προχώρησαν την Ψηφιακή
Ελλάδα πολλά βήματα μπροστά.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο
της Ψηφιακής Στρατηγικής
Για τη δεύτερη φάση της Ψηφιακής Στρατηγικής, υπάρχει διαθέσιμο το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, που αφορά στις ΤΠΕ. Το νέο, όμως,
αυτό Πρόγραμμα διαφέρει σε πολλά
στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν της
“Κοινωνίας της Πληροφορίας”. Για την
ακρίβεια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό!

Πρώτο στοιχείο
διαφοροποίησης
Στο νέο Πρόγραμμα οι ΤΠΕ δεν είναι πια
αυτοσκοπός. Όχι ευρυζωνικότητα για την
ευρυζωνικότητα. Όχι δράσεις που βασίζο-

σ ύμμαχο για επιχειρήσ εις και πολίτε ς
νται σε τεχνολογικά ακρωνύμια, ή ατέρμονες συζητήσεις περί τεχνικών ή άλλων
χαρακτηριστικών. Σημείο εκκίνησης κάθε
πρωτοβουλίας και πολιτικής της Ψηφιακής Στρατηγικής δεν μπορεί να είναι ούτε
οι νέες τεχνολογίες, αλλά ούτε και μια τεχνική-διαχειριστική συζήτηση περί Αξόνων και Μέτρων ενός Προγράμματος.
Αντιθέτως, σημείο εκκίνησης πρέπει να
είναι τα πραγματικά ζητήματα πολιτών και
επιχειρήσεων, τα οποία αντιμετωπίζονται
με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες
τεχνολογίες υποτάσσονται επιτέλους στα
καθημερινά ζητήματα που απασχολούν
πολίτες και επιχειρήσεις.

Δεύτερο στοιχείο
διαφοροποίησης
Δεν μπορούν πια να υπάρχουν μεμονωμένες δράσεις όσο καλές και αν είναι
αυτές. Στο παρελθόν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σχεδιάζονταν
και υλοποιούνταν δράσεις που αξιοποιούσαν μεν τις ΤΠΕ, αλλά συνήθως κατά
τρόπο αποσπασματικό. Οι δράσεις ήταν
συνήθως αυτοτελείς χωρίς απαραίτητα
άμεσες συνδέσεις και συνέργιες. Ωστόσο, τα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν πολίτες και επιχειρήσεις είναι
περισσότερο σύνθετα και απαιτούν περισσότερο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Χρειάζεται συνδυασμός δράσεων
με κοινό σκοπό κάθε φορά.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως
βασιζόμενο στις παραπάνω αρχές,
το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”
έχει ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο
του 2008 με μεγαλύτερη απλότητα
στις διαδικασίες.
Όσοι έχουν συνηθίσει στις διαδικασίες
του προηγούμενου Προγράμματος, ίσως
ανέμεναν κάποιες προσκλήσεις για συγκεκριμένες δράσεις. Στο Πρόγραμμα
“Κοινωνία της Πληροφορίας” άνοιξαν
σχεδόν 200 Προσκλήσεις, κάθε φορά
με άλλο τεχνολογικό θέμα αντιστοιχιζόΟκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008

μενες σε Άξονες, Μέτρα και άλλες διαχειριστικές παραμέτρους. Αυτή η διαχειριστική τακτική, αυτός ο διαχειριστικός
βραχνάς αλλάζει δραστικά και αυτό είναι
απτό παράδειγμα απλοποίησης!
Στο νέο Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”
ανοίγουν ολιγάριθμες Προσκλήσεις, όσοι
και οι στόχοι του Προγράμματος (μαζί με
πολύ λίγες επιπλέον για την επάρκεια,
κ.λπ.). Αυτές οι Προσκλήσεις θα παραμείνουν εσαεί ανοικτές (μέχρι εξαντλήσεως των προϋπολογισμών τους) και
θα αναμένουν τις προτάσεις των φορέων. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται
θα αξιολογούνται ανά τρίμηνο. Ήδη, στο
Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” έχουν
ανοίξει οι 3 από τις 6 Προσκλήσεις που
αντιστοιχίζονται σε:
Στόχος 1.2 - Ψηφιακές υπηρεσίες από
το Δημόσιο προς τις Επιχειρήσεις (€100
εκατ.), και
Στόχος 2.2 - Ψηφιακές υπηρεσίες προς
τους Πολίτες (€100 εκατ.)
Στόχος 2.1 - Βελτίωση της Ποιότητας
ζωής των πολιτών αξιοποιώντας ΤΠΕ
(€200 εκατ.)
Το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” λοιπόν
ήδη ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2008,
διαθέτοντας προϋπολογισμό €400 εκατ.
και αναμένει τις προτάσεις των φορέων.

Οι κατευθύνσεις των νέων τεχνολογικών δράσεων
Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οφείλουν να αξιοποιήσουν τις Προσκλήσεις
του Προγράμματος και να υποβάλλουν
προτάσεις σε συγκεκριμένες, ήδη προσδιορισμένες κατευθύνσεις πολιτικής. Οι
δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακή
Σύγκλιση” πρέπει να αντιστοιχίζονται
τόσο στους συγκεκριμένους Στόχους του
Προγράμματος (μέσω των σχετικών Προσκλήσεων) όσο - κυρίως - σε συγκεκριμένα κατευθύνσεις δράσεων που ονομάζονται κωδικά “νήματα”.

Ήδη στο Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση»
έχουν ανοίξει οι
3 από τις 6 Προσκλήσεις
ύψους 400 εκατ. ευρώ
Τα “νήματα” είναι σύνολα δράσεων (δηλαδή ολοκληρωμένες παρεμβάσεις) με
κοινό κάθε φορά στόχο, που απαντούν
στα πραγματικά καθημερινά ζητήματα των πολιτών με τρόπο περισσότερο
ολοκληρωμένο. Συνολικά, από αυτή την
προσέγγιση, δημιουργείται ένας πίνακας
6x9. Αν κανείς εστιάζει στις γραμμές, εστιάζει στην τεχνολογία και στους έξι τεχνολογικούς στόχους του Προγράμματος. Αν
εξετάζει τα πράγματα κάθετα, μιλά πολιτικά και εστιάζει στον άνθρωπο.
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής
και του Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” έχουν προσδιορισθεί 9 τέτοιες ομάδες δράσεων που με εργαλείο τις
ΤΠΕ, αντιστοιχίζονται σε κρίσιμες καθημερινές διαστάσεις της ζωής των πολιτών
και επιχειρήσεων. Τα 9 σύνολα δράσεων δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Αθροιζόμενα όλα μαζί αντιστοιχίζονται στις καθημερινές δραστηριότητες και ασχολίες των
πολιτών.
Και αυτά περιλαμβάνουν:
1ο νήμα - Ψηφιακή Γνώση
Ψηφιακή πρόσβαση στη γνώση, πέρα και
πλέον της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το συγκεκριμένο νήμα δεν αφορά
μόνο σε μαθητές ή φοιτητές, αλλά και σε
εργαζόμενους, σε στελέχη επιχειρήσεων,
σε οποιονδήποτε, είτε παράγει, είτε διαχειρίζεται, είτε αναζητεί τη γνώση με ψηφιακό τρόπο. Περιλαμβάνει δράσεις που
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Η Ψηφιακή Στρατηγική αποτελεί σύμμαχο
για επιχειρήσεις και πολίτες
ενισχύουν την πρόσβαση στη γνώση, την
ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και τη διάθεση της γνώσης από όσους τη διαχειρίζονται και την προσφέρουν.
2ο νήμα - Ψηφιακός καταναλωτής
Ενίσχυση των καταναλωτών, ώστε να
μπορούν να αγοράζουν με ηλεκτρονικό
τρόπο φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα,
αλλά και να ενημερώνονται καλύτερα για
τις επικρατούσες τιμές. Παράλληλα, περιλαμβάνονται δράσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου για επιχειρήσεις, αλλά και δράσεις για ΜΚΟ και φορείς του Δημοσίου,
οι οποίοι, με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και
προστασία του καταναλωτή.
3ο νήμα - Ψηφιακή προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος
Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συμβολή στην πρόληψη καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον, ψηφιακές δράσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας, την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης, δράσεις
για την πολιτική προστασία, κ.λπ.
4ο νήμα - Ψηφιακή Ασφάλεια
Δράσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή ασφάλεια.

6ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της
ποιότητας ζωής (“Ευ ζην”)
Δράσεις με τις ΤΠΕ που συμβάλλουν στην
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5ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της
Εργασίας
Δράσεις για την υποστήριξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, την πρόσβαση στην εργασία με αποδοτικότερο
τρόπο, την αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την
ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που
διευκολύνουν την εργασία, την προσφορά εργασίας από επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες κλπ.
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ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την υγεία καθώς και
κάθε άλλη δραστηριότητα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξοικονομεί χρόνο και τους διευκολύνει στις
καθημερινές τους ψυχαγωγικές ή άλλες
δραστηριότητες.
7ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της
κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της συμμετοχής
Δράσεις για την ενσωμάτωση μη-προνομιούχων κοινωνικών ομάδων, καθώς
και ομάδων πολιτών που εμφανίζουν
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην
Ψηφιακή Ελλάδα. Περιλαμβάνονται, επίσης, δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες και
τοπικά δρώμενα και συμβάλλουν στην
ενεργοποίησή τους.

Ωστόσο, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού
Σχεδιασμού δε σταμάτησε εδώ… Για
κάθε ένα νήμα από τα εννέα, διέτρεξε
τους στόχους του Προγράμματος και ήδη
προτείνει ενδεικτικές δράσεις στο καθένα,
προς διευκόλυνση των φορέων. Συνολικά προτείνονται ήδη περισσότερες από
100 ενδεικτικές ομάδες δράσεων για τη
διευκόλυνση στο σχεδιασμό και την υποβολή δράσεων.

8ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της
Εξωστρέφειας
Ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας εκτός των παραδοσιακών τοπικών
αγορών, αλλά και εκτός των ελληνικών
συνόρων και παράλληλη ενίσχυση της
δικτύωσης και της επικοινωνίας με τους
Έλληνες της διασποράς.

Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο αντιμετώπισης της οικονομικής συγκυρίας
Ένα πρόσθετο διαφοροποιό στοιχείο της
Ψηφιακής Στρατηγικής, σε σχέση με το
προσεγγίσεις του παρελθόντος, είναι η
έμφαση που θα δοθεί σε δράσεις που
κατευθύνονται απευθείας σε επιχείρησης
και πολίτες. Τέτοιες δράσεις δοκιμάστηκαν σε μικρότερη κλίμακα κατά τα προηγούμενα έτη (“Δες την Ψηφιακά”, “ΜΕΤΕΧΩ”, “e-κπαιδευτείτε”, κ.λπ.) και σε πολύ
σύντομα χρονικά διαστήματα συνάντησαν τεράστια επιτυχία και αποδοχή, που
σε μερικές περιπτώσεις άγγιζε και το 90%
των δικαιούχων! Αυτή η έμπρακτη αποδοχή, μας οδηγεί στο να αξιοποιήσουμε
μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του
νέου Προγράμματος σε τέτοιες δράσεις.

9ο νήμα - Ψηφιακή Περιφέρεια
Πολύ εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν
τις ΤΠΕ για να αναδείξουν ή να αξιοποιήσουν πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα
τοπικά χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές. Αξιοποίηση των
ΤΠΕ ως εργαλείου ανάπτυξης για την ανάδειξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Όμως, δεν είναι μόνο η επιτυχία τους, που
οδήγησε σε αυτή την επιλογή. Είναι και η
διεθνής οικονομική συγκυρία. H Ψηφιακή Στρατηγική και το χρηματοδοτικό της
εργαλείο, το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, μπορούν να δώσουν απαντήσεις
στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν πολίτες και επιχειρήσεις εν μέσω
της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας. Οι
νέες τεχνολογίες δεν είναι μόνο επικοινω-

Έμφαση θα δοθεί σε δράσεις που κατευθύνονται
απευθείας σε επιχείρησης και πολίτες

νίες και δεν είναι μόνο ψυχαγωγία! Είναι
εργαλεία που αφορούν σε κάθε τομέα
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Γι’
αυτό και έχουμε πρακτικές προτάσεις που
μπορούν να αξιοποιηθούν ως σύμμαχος
των πολιτών.
Σε κάθε ένα από τα εννέα νήματα δράσεων, σχεδιάζουμε και επιθυμούμε να
δούμε υλοποιημένες, πρακτικές δράσεις
που προκαλούν σημαντική ωφέλεια και
αγγίζουν μεγάλο εύρος πολιτών ή επιχειρήσεων κάθε φορά. Μόνο με τέτοιες
πρακτικές δράσεις - “αιχμές” οι πολίτες
θα αγκαλιάσουν ακόμη περισσότερο τις
νέες τεχνολογίες, όπως άλλωστε έκαναν
στις γνωστές και επιτυχημένες δράσεις,
όπως στο “Δες την Ψηφιακά”, ή στο “eκπαιδευτείτε”.
Για παράδειγμα, οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν σύμμαχο των πολιτών, που είναι παράλληλα και καταναλωτές, στην
αναζήτηση καλύτερων τιμών και προϊόντων. Μπορούν να κάνουν καλύτερη
έρευνα αγοράς online και αντιστοίχως οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν
να αποκτήσουν νέες αγορές και νέους πελάτες, αν αποκτήσουν τη δυνατότητα μιας
“ηλεκτρονικής βιτρίνας” και ενός “ηλεκτρονικού καροτσιού”. Γιατί να μην αποκτήσουμε ηλεκτρονικά αυτή τη φορά πολυκαταστήματα, τα οποία θα απαρτίζονται
από εκατοντάδες μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, που θα πωλούν online,
ανεξαρτήτως του που βρίσκονται εγκατεστημένες; Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής
να μην μπορεί να κάνει καλύτερη έρευνα
αγοράς αξιοποιώντας τα; Αυτή είναι μια
πρακτική παρέμβαση με σημαντική ωφέλεια για όλους τους καταναλωτές.Υπάρχουν και άλλες τέτοιες δράσεις - αιχμές.
Όπως, για παράδειγμα, στον τομέα της
εργασίας. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα στη
νέα γενιά. Γι’ αυτό άλλωστε, προτείναμε
ένα νήμα δράσεων για την ψηφιακή υποστήριξη της εργασίας. Εκεί θα θέλαμε να
δούμε δράσεις που θα βοηθήσουν τους
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μαθητές τάξεων λυκείου, μαζί με τους
γονείς τους, να αξιοποιήσουν ήδη διαθέσιμα ηλεκτρονικά συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, και να οργανώσουν καλύτερα το μέλλον τους. Αυτή
είναι μια χαρακτηριστική δράση που βρίσκεται στις προθέσεις μας και εξετάζουμε
πως μπορούμε να την υλοποιήσουμε.
Σε ό,τι αφορά το νήμα δράσεων για την
ψηφιακή υποστήριξη της ποιότητας ζωής,
θα μπορούσαμε να συζητούμε για πολλές δράσεις με καθημερινό και πρακτικό
ενδιαφέρον, και μάλιστα σε αρκετούς τομείς. Ωστόσο, αν ήθελα να δώσω μια χαρακτηριστική δράση - προτεραιότητα, θα
επέλεγα κάτι που σχετίζεται με τον τουρισμό και την αποτελεσματικότερη προβολή των χιλιάδων μικρών τουριστικών
επιχειρήσεων και καταλυμάτων αλλά και
των γεωγραφικών τόπων της χώρας μας.
Σχεδιάζουμε και θα θέλαμε να δούμε να
υλοποιείται, η δημιουργία πολυγλωσσικών δικτυακών τόπων προβολής των
τουριστικών επιχειρήσεων, με δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Όμως
σκοπός δεν είναι μόνο οι ηλεκτρονικές
κρατήσεις. Θα έχει ενδιαφέρον, να ενισχύσουμε τις ίδιες αυτές μικρές επιχειρήσεις, ώστε να αναπτύξουν οι ίδιες περιεχόμενο για την προβολή της ευρύτερης
περιοχής και των δραστηριοτήτων της,
πάνω σε ηλεκτρονικούς χάρτες, κ.λπ. Πιστεύουμε, ότι μόνον έτσι, τόσο οι εσωτερικός τουρισμός, όσο και οι ξένοι τουρίστες στη χώρα μας θα μπορέσουν να
αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα
της κάθε γωνιάς της Ελλάδας, και θα μπορούν να οργανώσουν με ευκολία τα ταξίδια σε κάθε προορισμό.
Ενδιαφερόμαστε, ωστόσο, και για ομάδες
πολιτών που δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.
Επιθυμούμε να συμβάλουμε στην καλύτερη ενσωμάτωση ομάδων πολιτών,
όπως οι μετανάστες, τα ΑμεΑ, κ.λπ. στο
οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι με

στοχευμένες δράσεις. Όχι απλώς επιδοτήσεις. Αλλά δράσεις με την τεχνολογία,
που τους δίνουν περισσότερες δυνατότητες στην εργασία, την επικοινωνία με μέλη
της δικής τους κοινότητας, κ.λπ.
Και βέβαια, παραμένει μεγάλη η ανάγκη
για περισσότερη εξωστρέφεια όλων μας
και ιδιαιτέρως των μικρών ελληνικών
επιχειρήσεων. Στην αιχμή, βρίσκονται
τεχνολογικές δράσεις για την επιδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων και βιοτεχνιών που εξάγουν “πολύ ειδικά Ελληνικά προϊόντα” (που δεν απαντώνται
ευρέως), για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και τη προβολή και προώθηση της πώλησης προϊόντων μέσω
Διαδικτύου, αξιοποιώντας πολυγλωσσικές πλατφόρμες.
Αυτά είναι παραδείγματα από δράσεις
- “αιχμές” που σχεδιάζουμε στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.
Και βεβαίως δεν είναι μόνον οι συγκεκριμένες! Είναι πολλές περισσότερες!
Ωστόσο, δίνουν ένα καλό παράδειγμα
για το πώς οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν πολίτες και επιχειρήσεις στην τρέχουσα συγκυρία. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή είναι η Ψηφιακή Ελλάδα που
ενδιαφέρει άμεσα πολίτες και επιχειρήσεις στα χρόνια που έρχονται. Και αυτή
την Ψηφιακή Ελλάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Πάνω σε αυτό τον καμβά, καλούνται πια
όλοι οι φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί)
να προτείνουν τις νέες πρωτοβουλίες
για την Ψηφιακή Ελλάδα των επόμενων
ετών. Αυτό είναι το μονοπάτι που ορίζει η Ψηφιακή Στρατηγική, για τα χρόνια
που έρχονται. Αυτό το μονοπάτι καλούνται να ακολουθήσουν, όσοι μπορούν
να συμβάλλουν στην πρόοδο της Ψηφιακής Ελλάδας.
Ο Καθηγητής Βασίλης Ασημακόπουλος είναι
Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού
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