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Δοηιμιερiδα yκα τις Προοπτaκές της Κοονωνίας της 

JΠΙληp@φοριίας στη ΝΑ Ευρώπη 

Η άμεση υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έpγων, "κλειδί" για την ανάπτυξη της Κοινω

νίας της Πληpοφοpίας στα Βαλκάνια 

Ιδιαίτερα σημαντικός ο pόλος της Ελλάδας στην ανάληψη πpωτοΒουλιώv συνεργασίας 

και την ανάπτυξη δικτύων στην περιοχή 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί μοναδική πρόκληση γιο την ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται η σύγκλιση των πολιτι

κών, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η ανάληψη κοινών 

δράσεων και έργων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Ελλάδος 

Ανοίγοντας τις εργασίες της διημερίδας, ο κ. Ε. Μnούμnουκος, 

Διευθυντής του ΕΚΤ, αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της πρω

τοβουλίας του ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Εnιτpόnής γιο την προ· 

ώθηση της αυνεργοαίος των βαλκανικών κρατών, με στόχο τη 

ανάληψη κοινών δράσεων γιο την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Επεσήμανε δε, την ονογκοι

ότητα αύγκλ~αης των αντί

στοιχων εθνικών πολιτικών, 

γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει στην πολιτισμική 

και nολιτικο-οικονομική δΙΟ

σύνδεση των κρατών της 

ΝΑ Ευρώπης. 

Η πρωινή συνεδρία επικε

ντρώθηκε στο κοινοτικό 

πρόγραμμα 1ST ("Τεχνολο

γίες της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας") και στις 

προοπτικές της σΙJμμετο-

Από οριστεpό προς δεξιό: Κ Γληνός (Γενική Διεύθwση 'Κοινωνία της Πληραpορίας• 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής}, Ε. Μπούμπουκας (Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης}, 

καθ. Π. Σπυpόκης (Εθνικός Εκπρόσωπος προγpόμμοτος 1ST} 

. -χής των βαλκανικών κρα

τών σε αυτό. Η ελληνική 

συμμετοχή στο 1ST, πο

ρουσιόοτηκε: οπό τον 

καθ. Π. Σnυράκη (εθνικό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι είναι η μόνη χώρο 

των Βαλκανίων που ανήκει στην ΕΕ, ενώ οι ελληνικοί φορείς 

διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς της πλη

ροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Με: τις βασικές αυτές 

διαπιστώσεις, ολοκληρώθηκαν με: ε:πιτυχίο οι εργασίες της 

διεθνούς διημερίδας "Προοπτικές της Κοινωνίας της Πλη

ροφορίας στη ΝΑ Ευρώπη" που διοργόνωσε: στη Θεσσολο· 

νίκη [29-30/6/2001) το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης [ΕΚΤ) 

σε: συνε:ργοσίσ με τη Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πλη

ροφορίας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διημερίδα συμμε· 

τείχον nε:ριοσότε:ρο οπό τριακόσια στελέχη κυβερνητικών 

φορέων, οκοδημοϊκών-ερευνητικών ιδρυμότων και εnιχε:ιρή· 

οε:ων οπό όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. 

ΥΝ,ι,, Tl3XNCΛOJl,t, 

εκπρόσωπο του Προγράμματος! ο οποίος ονοφέθηκε στις 

πολύ καλές επιδόσεις των ελληνικών φορέων με: αντίστοιχη 

συμμετοχή στο 8% της συνολικής κοινοτικής χρημοτοδότη· 

αης [5η θέση στην Ευρώπη), ενώ συμμετέχουν στο 25% των 

εγκεκριμένων έργων και συντονίζουν το 10% των έργων. 

Ο Καθ. Β. Μόγκλαρης nορουαiοαε τις δραστηριότητες του 

ΕθVΙκού Δικτύου Ερευνος και Τεχνολογίας [ΕΔΕΤ) και του ευρύ

τερου πονευρωποϊκού δικτύου υψηλών τοχuτήτων GEANT [2,5 

Gbps ορχικό και μερικές εκατοντάδες Gbps μέχρι το 2005). 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε: στο αuντονιατικό ρόλο της Ελλάδας 

όσον αφορά την επέκταση του GEANT στο Βολκόνιο και την 

προώθηση του Ευρωμε:αογειοκού Δικτύου EUMEDIS. Η πρωινή 

αυνεδρiο ολοκληρώθηκε: με: την εισήγηση της κο Β. Δονέλλη 



-

'Ί 

(Διευθύντρια του Τμήματος Τηλεματικής του ΟΤΕ), 

η οποίο αναφέρθηκε στο ρόλο και τις πρωτοβου· 

λίες του ΟΤΕ στη ΝΑ Ευρώπη. 

Η πρώτη οnογευματΜj συνεδρία επικεντρώθηκε 

στην πρωτοβουλία για την "ηλεκτραVΙκή ΝΑ Ευρώ· 

nη" (e·SEEurope). Έγινε αναφορά σης χρημοτοδο· 

τικές δυνατότητες για έργα που συμ&ιλλουν στη 

διείσδυση των νέων τφολογιών και την οrκονομrκή 

ανόnτυξη των κρατών της ΝΑ Ευρώπης. Με τους 

ίδιους στόχους nραωθείταr οπό την Ευρωπαϊκή Εnι· 

τροπή κοι η πρωτοβουλία "eEuroρe+ ", η οποίο 

απευθύνεται στις υnσψήφιες προς ένταξη χώρες. 

Οι απογευματινές συνεδρίες της πρώτης ημέ· 

ρος (29/6) ολοκληρώθηκαν με την nορουσίο· 

Κ,.,ιΝ□Τ□Μι,., 

ση των εθνικών πολιτικών των βαλκανικών κρο· 

τών γιο την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο Καθ. 
Ο καθ. Γ Μητακίδης (Διευθuvrής, Γmκή Διεύθwση "Κοιγωγία της Πληpοφοpίας" 

της Ευpωποϊκής Επιτροπής). 
Γ. Μητοκίδης (Διευθυντής. ΓΔ "Κοινωνία της 

Πληροφορίας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) επισήμανε την 

ονόγκη να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες, ολλό και οι 

ιδιομορφίες κάθε κράτους. ώστε να ξεκινήσουν συγκεκρι· 

μένες δράσεις (πιλοτικό έργο γιο ηλεκτρονική διοκυβέρνη· 

ση, ερευνητικές υποδομές δικτύων, δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου στις εθνικές γλώσσες κ.ά). 

Πpοτεινόμεvες δράσεις και έpγα για ηλεκτρονική διακυΒέpvηση, ηλεκτpοvικό επιχειpείν, 
και ηλεκτpοvικιj εκπαίδευση 

Ιδrοίτερο σημαντικές ήταν 01 τρεις nορόλληλες συνεδρίες γιο 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ηλεκτρονικό επrχεrρείν κοr 

την ηλεκτρονική εκπαίδευση, κατά τη δεύτερη ημέρα της εκ· 

δήλωσης (Σάββατο, 30/6/2001). Στις συνεδρίες προσδιορί· 

στηκον συγκεκριμένες πρωτοβουλίες κοr έργο που θα ονολά· 

βουν να υλοnοrήσουν άμεσο, δημόο101 και 1διωτ1κοi φορείς 
των βαλκανικών κρατών. 

Πρόκληση για τον δημόσιο τομέα αποτελεί η ηλεκτρονική δια· 

κυβέρνηση. στην οποία θα nρέnεr νο προσαρμοστούν 01 κυ· 

βερνητικές καr δrοικητrκές δομές, ώστε νο υπόρξουν οφέλη 

γιο τους πολίτες ολλό και γιο τις κυβερνήσεις. Όπως nορου· 

σιάστηκε στη σχετική συνεδρία, τρεις βασικοί άξονες nρωτο· 

βουλιών θα μπορούσαν να είναι οι ηλεκτρονικές προμήθειες. 

η ηλεκτρονική φορολογία και η πολιτιστική κλι]ρονομιό. Ειδικά 
όσον αφορά την ηλεκτρονική φορολογία προτάθηκε η δημι· 

ουργίο ενός σχετικού δικτύου στη ΝΑ Ευρώπη, που θο βοσί· 

ζετοι στην εμπειρία που έχει το ελληνικό Υπουργείο Οικονομι· 
κών από τη λειτουργία του ΤΑΧΙS. 

Στον τομέα του ηλεκτρονικού εnιχεrρείν προτάθηκε η δημιουργία 

e·morketρ!oces σε τομείς όπως η γεωργία, η ναυτιλία, ο τουρr· 

σμός, η ενέργεια κοι οι κατασκευές. καθώς κοr μrο σεrρό έργων 

γιο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οπό τις μrκpομεσοίες 

επιχειρήσεις (κατ' οντrστοrχίο με το ελληνικό πρόγραμμα ''Δι· 

κτυωθεiτε"). Επίσης. υψηλή nροτεραrότητο γιο τις επrχεrρήσεις 

θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ψηφιακού nερ:εχομένου, δεδομέ· 

νου οτι αυτό σUVΙστά την "καύσιμη ύλη" γιο τη νέο οrκονομίο. 

Τέλος. στον τομέα της ηλεκτρονικής εκnοiδευσης προτάθηκαν 

δράσεις σε θέματα ηλεκτροVΙκής μάθησης. δικτύωσης των εκ· 

nοrδευτικών κοr ερευνητικών υποδομών και σύνδεσης των προ· 

γραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων με: την ογορό ε:ργο· 

σίος. Ενδιαφέρον nορουσiοοε η πρόταση γιο την ίδρυση ενός 

βαλκανικού ηλεκτρονικού nονεπrστημίου (Bolkon e-University). 

Το ΕΚΤ αφιέρωσε στο δικτυακό κόμβο του ειδική ενότητα 

Όiscussion Forum" με στόχο την οντολλογή απόψεων καr nροτό· 

σεων όσον αφορά την υλοποίηση έργων στους τομε:ίς: ηλεκτροVΙ· 

κή δ:ακυβέρνηση, ηλεκrροVΙκό εnrχεrρείν κοr ηλεκτρονική μάθηση. 

Χορηγός Εκδήλωσq.ς: ΟΤΕ 

Χορq.γός Επικοινωνίας: εφημερίδα "Νουτεμπορrκή" κοr το 

ένθετο • e·week' 

@ Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο 
http://www.ekt.gr 

hllp:/ /www.stabilitypact.org 

http://www.eseeurope.org 


