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δυναμική της σύγκλισης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών οδηγεί την ανθρωπότητα με
γοργά βήματα προς την “κοινωνία της
γνώσης”. Στον κόσμο που έρχεται, τα
περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες είναι
πλέον διαθέσιμα μέσα από το διαδίκτυο.
Οι ευρυζωνικές ψηφιακές δικτυακές λεωφόροι των πληροφοριών, ενσύρματες ή ασύρματες, ενισχύουν την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-εργασίας,
διαδικτυακής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η τεχνολογία καταργεί τα σύνορα
και τις γεωγραφικές αποστάσεις και όλος
ο πλανήτης γίνεται ουσιαστικά ένα παγκόσμιο χωριό. Η ανάπτυξη συναρτάται
άμεσα με την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις παραγωγικές και επιχειρηματικές δομές και στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Η ανάγκη ένταξης των
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νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή
των πολιτών και η ταχεία αξιοποίηση εκ
μέρους του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα των πλεονεκτημάτων τους καθίσταται συνεπώς επιτακτική.
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της
η Κυβέρνηση προώθησε - και προωθεί το όραμα μίας τεχνολογικά προηγμένης
και οικονομικά ισχυρής Ελλάδας, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη δικτυακών υποδομών κατάλληλων για το νέο ψηφιακό
περιβάλλον. Η στρατηγική μας αφορά
αφενός μεν σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα
πρόσβασης οπτικών ινών και δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, αφετέρου
ασύρματα δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό τόσο στις
υποδομές όσο και στις υπηρεσίες. Έχοντας συνείδηση ότι η ευημερία και η αντα-

γωνιστικότητα μιας χώρας εξαρτώνται, σε
όλο και μεγαλύτερο βαθμό, από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων, του κράτους και
των πολιτών να αξιοποιούν επωφελώς τις
νέες τεχνολογίες, η Κυβέρνηση ανέπτυξε
πολλαπλές πρωτοβουλίες, συγκεκριμένα μέτρα, προγράμματα και δράσεις προς
αυτή την κατεύθυνση:
Α) Δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί κρίσιμες υποδομές πρόσβασης, ενσύρματες και ασύρματες,
επίγειες και δορυφορικές, για την αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών της ελληνικής επικράτειας, καθώς
και τη δημιουργία και διατήρηση νέων
θέσεων εργασίας.
Β) Υποστήριξε δράσεις για δημιουργία
μητροπολιτικών δικτυακών υποδο-

στον κόσμο που έρχεται
μών, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χρηματοδοτώντας
και εποπτεύοντας έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την πάταξη της
γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της
διαφάνειας στις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο.
Γ) Πέτυχε την αυτοματοποίηση και
απλοποίηση πλήθους διοικητικών
διαδικασιών. Ενίσχυσε την εισαγωγή
συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υποστήριξε έργα αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων υπουργείων, οργανισμών του
δημοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.
Δ) Έδωσε κίνητρα για την ανάπτυξη
εφαρμογών, που στοχεύουν στην
άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα
των πολιτών που κατοικούν σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, για τους οποίους μερίμνησε να
εξασφαλίσει δυνατότητες παροχής
εξ αποστάσεως υπηρεσιών υγείας,
εκπαίδευσης και εργασίας.
Αν και ο δρόμος της ανάπτυξης παραμένει δύσβατος και ανηφορικός, τα αποτελέσματα των πολιτικών μας είναι ήδη
εμφανή. Η πρόοδος που καταγράφηκε
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
είναι αδιαμφισβήτητη. Η Ελλάδα έπαυσε να είναι πλέον ουραγός στη χρήση
και στη διαθεσιμότητα του γρήγορου
Ίντερνετ και ταυτόχρονα πρωταθλήτρια
στις υψηλές λιανικές τιμές της ίδιας υπηρεσίας. Η χώρα μας κατάφερε να σημειώσει σημαντική διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Παράλληλα, πέτυχε, μέσω
προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού
μεταξύ παρόχων, να πολλαπλασιάσει

Τεύχος 30

Η ανάπτυξη συναρτάται άμεσα με την ενσωμάτωση
της καινοτομίας στις παραγωγικές και επιχειρηματικές
δομές και στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού

τη μέση ταχύτητα των συνδέσεων και
να μειώσει σημαντικά τις λιανικές τιμές
των ευρυζωνικών συνδέσεων, που βρίσκονται σήμερα πολύ χαμηλότερα από
το μέσο όρο της Ε.Ε.
Με τη μεθοδική αξιοποίηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ,
η χώρα μας ολοκλήρωσε με επιτυχία
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, με έμφαση στον
τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. Μέσω
αυτού, χρηματοδοτήθηκαν σημαντικές
δράσεις εκσυγχρονισμού όλου του δημόσιου τομέα, με στενή και ευρεία έννοια, των δήμων και της περιφέρειας.
Με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ “Ψηφιακή Σύγκλιση”, φιλοδοξούμε να φέρουμε τη χώρα μας σε
επίπεδο εφάμιλλο των προηγμένων
χωρών της Ε.Ε., ως προς τις ψηφιακές
υπηρεσίες. Οι νέες δράσεις είναι προσανατολισμένες σε υπηρεσίες άμεσης
σχέσης με τους πολίτες. Στόχος μας είναι να πάψουν οι ψηφιακές υπηρεσίες να
αποτελούν προνόμιο των ολίγων “μυημένων” στις νέες τεχνολογίες, αλλά να
γίνουν ορατές και αισθητές από όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους βιώνουν οικονομικά, κοινωνικά ή γεωγραφικά εμπόδια ή μειονεκτήματα.
Συμπληρωματικός άξονας της κυβερνητικής παρέμβασης είναι ακόμα η αξιο-

ποίηση του “ψηφιακού μερίσματος” και
η αναδιανομή του χάρτη των διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων, επίγειων και δορυφορικών, προς χρήση από τους παρόχους τηλεοπτικών προγραμμάτων και
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών επόμενης γενιάς.
Σε αυτό το δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο κλάδος των
επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί το σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο της κυβέρνησης,
για την υλοποίηση όλων αυτών των φιλόδοξων στόχων. Έχουμε εμπιστοσύνη
στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και προσβλέπουμε στη δημιουργική της συνεισφορά, για την υπερνίκηση
όλων των δυσκολιών που θα παρουσιάζονται στη διαδικασία σχεδιασμού,
ανάθεσης και υλοποίησης των έργων.
Πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε
όλα τα σύγχρονα μοντέλα για τη δημιουργία αξιόπιστων, βιώσιμων, ευέλικτων, και δια-λειτουργικών εφαρμογών
που θα απαιτούν το ελάχιστο δυνατό
κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας, που,
αν και μπορούν να οικοδομούνται κεντρικά, θα αξιοποιούνται περιφερειακά, μέσω του διαδικτύου από γεωγραφικά κατανεμημένους χρήστες σε όλη
την επικράτεια.
Θεωρώ επίσης σημαντικό να επαναβεβαιώσω το ισχυρότατο ενδιαφέρον
και τις ενέργειες της Πολιτείας για την
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ταχεία δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, που θα φέρουν σύντομα την
Ελλάδα στην πρωτοκαθεδρία των χωρών με σύγχρονη ψηφιακή υποδομή.
Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη διακηρύξει, εργαζόμαστε συστηματικά για την

υλοποίηση του “Δικτύου Πρόσβασης
Οπτικών Ινών μέχρι το σπίτι” (Fiber-tothe-Home), με στόχο να καλυφθούν 2
εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μέσα στην επόμενη 7ετία. Το Υπουργείο Μεταφορών και
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Η υλοποίηση του έργου Δικτύου Πρόσβασης
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Οπτικών Ινών μέχρι το σπίτι (Fiber-to-the-Home),
είναι αντίστοιχο με τον εξηλεκτρισμό της χώρας κατά
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τη δεκαετία του 1950. Μπορεί να προσελκύσει
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Επικοινωνιών έχει ήδη ετοιμάσει το νομοθετικό πλαίσιο του σημαντικού αυτού έργου, που είναι αντίστοιχο με τον εξηλεκτρισμό της χώρας κατά τη δεκαετία του 1950.
Η χρηματοδότηση του κοινωφελούς αυτού έργου θα γίνει, όπως έχει ανακοινωθεί, με το μοντέλο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής
μας να εφοδιάσουμε την Ελλάδα με μία
παθητική υποδομή πρόσβασης που θα
είναι ανοικτή σε όλους τους παρόχους
δικτύων και υπηρεσιών και θα καλύπτει
τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις επόμενες δεκαετίες.
Το δίκτυο οπτικών ινών μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και να
δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για τους νέους
της πατρίδας μας. Μπορεί να γίνει ο καταλύτης για τη δημιουργία πολλών νέων
επιχειρήσεων της νέας οικονομίας εξα-

Ο κλάδος των επιχειρήσεων πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών αποτελεί το σημαντικότερο
στρατηγικό εταίρο της κυβέρνησης για την
υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων
γωγικού προσανατολισμού και να καταστήσει προσιτές σημαντικές υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τηλεϊατρικής στα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Μπορεί, τέλος, να καταστήσει
τη χώρα μας σημαντικό περιφερειακό τηλεπικοινωνιακό κόμβο, όπως συμβαίνει
στον τομέα της ενέργειας, με τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου προς
τη Δυτική Ευρώπη.
Μία ακόμα σημαντική παρέμβαση που
ολοκληρώνουμε το προσεχές διάστημα
σχετίζεται με την γεφύρωση του εγχώριου ψηφιακού χάσματος, της ανισότητας
που υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια
ως προς την πρόσβαση στο γρήγορο Ίντερνετ. Επεξεργαζόμαστε δράσεις

προώθησης επιδοτούμενων ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων για τους
κατοίκους της περιφέρειας, με χαρακτηριστικά και τιμές ανάλογες με αυτές των
συνδέσεων ADSL.
Η διασφάλιση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις
του κλάδου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και τη διασφάλιση των
στόχων του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο
έχουμε ήδη απλοποιήσει πολλές από
τις παραδοσιακές διαδικασίες κατά τη
φάση της υποβολής προσφορών, μειώνοντας έτσι το κόστος των σχετικών
διαδικασιών.

Είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα που αποδίδει
η κυβέρνηση στην ύπαρξη ανταγωνιστικών
επιχειρηματικών σχημάτων, με εγχώρια
προστιθέμενη αξία, για την προώθηση και την
απορρόφηση τόσο των δημόσιων δράσεων
της “Ψηφιακής Σύγκλισης” όσο και της
γενικότερης ψηφιακής οικονομίας
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Επιπλέον, σχεδιάζουμε την ολοκληρωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για όσο το δυνατόν περισσότερες προμήθειες του δημοσίου, για
να εξαλείψουμε όλες τις εστίες πιθανής
αδιαφάνειας.
Είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα που
αποδίδει η κυβέρνηση στην ύπαρξη
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχημάτων, με εγχώρια προστιθέμενη αξία,
για την προώθηση και την απορρόφηση
τόσο των δημόσιων δράσεων της “Ψηφιακής Σύγκλισης” όσο και της γενικότερης ψηφιακής οικονομίας. Η ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων και μηχανικών
να αναζητούν διέξοδο στις επιχειρήσεις
νέων τεχνολογιών ή να δημιουργούν
νέες επιχειρηματικές μονάδες, αποτελεί όρο επιβίωσης της κοινωνίας μας. Σ’
αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε νέες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και για την απλοποίηση των διαδικασιών δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων.
Με την έξοδο από την παγκόσμια οικονομική κρίση, προσβλέπουμε σε μία σύγχρονη και ανανεωμένη γενιά ελληνικών
επιχειρήσεων, με υψηλή τεχνογνωσία
και ανταγωνιστικότητα, ικανή να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις των πιο προηγμένων εφαρμογών της νέας πληροφοριακής τεχνολογίας και να ηγηθεί στην
πανεθνική προσπάθεια να φέρουμε την
Ελλάδα στον κύκλο των πιο αναπτυγμένων χωρών της Ε.Ε. Ο κόσμος που
έρχεται ανήκει σε αυτούς που έχουν
όραμα και στρατηγική, σε αυτούς που
ξέρουν να προετοιμάζονται, ώστε να
υποδεχθούν επιτυχώς τις προκλήσεις
της νέας ψηφιακής εποχής.

Ο κύριος Κώστας Καραμανλής
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
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