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Στόχος n τqχεία μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορία< 
ΤΗΝ ΑΔΗΡΙΤΗ αvάγκn για τnv επίτευξfι του, επισfιμαναν τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι άλλοι ομιλnτές στο τριfιμερο συνέδριο που qιοργανώθnκε 
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Διαστάσεις πaνστρaτιάs επιχειρεί να 
προσδώσει n κυβέρνnσn'.στnν πρ6σπά
θειa aπορρόφnσns των κονδυλίων του 

r· Κοινοτικού Πλaισiου Στήριξns (Γ' 

ΚΠΣ) που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρn

σιaχό Πρόγραμμα για την Κοινωνia τns 

Πλnροφορίas (ΚτΠ). συνολικού ύψουs 
περί το tva τρισ. δρaχμέs. Χθεs. o,nv έ

·vaρξn του . τριημέρου συνεδρίου, που 
διοργανώνουν τα υπουργεία Εθνu<ήs Oι

κovoμias (ΥΠΕΘΟ) και Δnμόσιas Διοίκn
σns (ΥΠΕΣΔΑ) για τnv ενημέρωση των ε
μπλεκομtνων φορέων, naρέοτn ο πρω
Ουιιουργόs κ. Κ. Σnμίτns, ρ.λλά και σύσ 

σωμο σκεδόν το υπουργικό συμβούλιο ... 
Τόσο ο πρωθυnουργόs όσο·κaι οι άλ

λοι ομιλnτέs επισήμαναν την ανάγκη 
για τaχεiά μετάβαση στην Κοινωνία τns 
Πλnροφορίas για τη διατήρηση τns a
ντaγωνιστικότnτas τns ελλnvικήs οικο
νομίas και την αύξηση τns aπaσχόλn

σns. Ωστόσο. οι nερισσότερεs πaρεμβά

σειs από πλευρέs πολιτικήs nγεσias ε

στιάστηκαν σε γενικέs κaτευθύνσειs, 
και όΧΙ στα μέτρα που θεωρούνται ava
yκaia από την αγορά για την επιτάχυν

ση των διαδικασιών aπορρόφnσns των 

κονδυλίων τns Ευρωnaϊκήs Ενωσns. 
Η αρνητική εμπειρία από το Β' ΚΠΣ. 

όπου μεγάλοs aριθμόs σημαντικών έρ-

γων.πλnροφορu<ήs στο Δημόσιο και ευ
ρύτερο ·δημόσιο τομέα .ουδέποτε υλό
ποι.(ιθnκάy, δεν μπόρεί παρά va nρο

βλnμaτίtει τ~ν ιαιβέρνnσή. Επιπλέον. 
το εξαιρετικό πολύπλοκό Επιχειρnσιaχό 
Πρόγραμμα για την ΚτΠ απαιτεί άμεοa 

τη δημιουργία μηχανισμών διCΙχciριοιι~ 

και πaρaκολούΟnσns .. 
Στην aνaζήτnσn μοντέλων για την ε

vεργοπΌinσn των φορέων του Δημοσί
ου στην ·προσπάθεια υιοθέτnσns των 
νέων τεχνολογιών συvtβaλav με τιs ο
μιλίεs τουs οι κ.κ. JcJn-Noι•I Τι-nικ, 01111-
βουλοs του Γάλλου ιιρωΟuιιοuργοιJ Λ. 

Ζοσnί-v σε θέματα πλnροφορικήs. και J. 
Coelho, .από την επιτροπή «Mission ror 
the Information Society» τns πορτογa
λικήs κυβέρνnσ:ns. Χaραχτnριστική τπs 

προσπάθειas rioυ καταβάλλουν οι εuρω
πaϊκέs· κυβερvήσειs για -τη μειάβaοn 
στη Νέα Οικονομία είναι n αναφορά τns 
Eλλnviδas επιτρόπου κ. Avvas Διaμο
vτοπούλοu στην περίπτωση τns lρλav

δias. 

Οπωs είπε n κ. Διaμavτοπούλοu. n ιρ
λανδική κυβέρνηση υποχρέωσε όλοus 

τουs δaσκάλουs .και κaθnγnτέs va εκ
παιδευτούν σε Θέματα πλnροψοnικήs 

και όσοι apvήθnκav va napaκoλouθή
σouv τα σχετικά μaθή.μaτa τέθ ι1καν ε-

κτόs εpyaσias! Tnv ίδια ώρα στnν•Ελλά- ,;:-;-••,..:-,· .
'δα ακυρώνονται οι διαγωνισμοί του ~.;: · 
nοuργείοu Πaιδείas για την εγκατάστα

ση υπολογιστών στα σχολεία επειδή το 

Δημόσιο καθυστέρησε va υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο. 

Ο οnμοvιικόs ρ6λοs ιοu ονΟnώιιιvοu 

κι:φaλaίοu και τns εκιιaίδευοηs οιη 
Νέα 'Οικονομία εnισnμάvθnχε από ό

λοus τous ομιλnτέs, οι οποίοι -aκολου-
0ώvτas το naράδε1γμa του κ. Σnμίτn- ε

στιόοτnκav κο1 στην ανάγκη πaρεμβά

ο ι·<ι)V για 111 δωιΙ1nηο11 111~ κnινωνι Κ~'}:,; 

οuνοχιΊs, μι: ιnν uτιοφυγι'ι φαινομ~vων 

ό11οu κάnοιεs κοινωνικέs ομάδεs nερι

θωpιοποιούvτaι επειδή αδυνατούν να 

naρaκολουθήσοuν τιs τεχvολογικέs εξε- . 
λίξειs. 

Είναι χaρaκτnριστικι'ι n πaρί:μβaσn 
ιου κaGηγnτiι κ. Γ. Μnτaκίδη. από τη 

l'εvική Διεύθυνση «Κοινωνία τηs Πλn

()οφορiοs11 τns Ευρωnaϊκήs Εnιτροniιs. 

ο onoios υποστήριξε nωs οι οτaτιοτικί:s 
για τnν υιοθέτηση των νέων τανολο

γιώv nεpιλομβ6νουv μόνο τιs avεnτuγ

μέvεs χώpεs. εμφaviζοντcs μια θετική 

εικόνα , την ίδια στιγμή που ο υπόλοιr.οs 

κόομοs βρίσκεται αρκετό πίσω. εν~> το 

χόομο μεγαλώνει. 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΜΙΛΣ 

"'" 


