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EΛΛAΔA Hμερομηνία δημοσίευσης: 02-04-06

Με καθυστέρηση τα πρώτα ηλεκτρονικά βήματα της
Ελλάδας

Στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μοιάζει με μικρή
περιπέτεια. Τελευταία, βέβαια, καταβάλλονται προσπάθειες να μειωθεί το κενό που μας
χωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., ο δρόμος ωστόσο παραμένει μακρύς.
«Βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς και χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθεια
για να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», λέει στην «Κ» ο διευθυντής του Ελληνικού
Παρατηρητηρίου κ. Νίκος Κάκαρης. Στη μελέτη του Παρατηρητηρίου, η Ελλάδα
«συμμετέχει» με έντεκα πρακτικές που καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς δράσης: e-
goverment, e-learning, e-business. Κριτήριο για την επιλογή τους ήταν ο βαθμός διείσδυσης
και αποδοχής τους από τους πολίτες, η αναγνώρισή τους από τους οργανισμούς της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τέλος, η βράβευσή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Taxisnet. Είναι η πλέον επιτυχημένη εφαρμογή. Το 2000, πρώτο χρόνο λειτουργίας του
Taxisnet, κατατέθηκαν 56.818 δηλώσεις ενώ το 2004 ο αριθμός τους έφτασε το 1.053.700!
«Η πρακτική έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει μεγάλη διείσδυση και
οικονομικά οφέλη για Δημόσιο και ιδιώτες», μας πληροφορεί ο κ. Κάκαρης.

Σύζευξις. Δεν ισχύει το ίδιο για το δίκτυο «Σύζευξις», το πιο φιλόδοξο έργο τηλεπικοινωνιών
που πρόκειται να ενώσει σε ένα ενιαίο δίκτυο δεδομένων 1.766 φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης. Η παροχή υπηρεσιών ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβρη, οπότε το εγχείρημα
παραμένει σε εμβρυακό στάδιο. Στόχος των υπευθύνων, πάντως, είναι να προσφέρουν σε
δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. δωρεάν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας και
υποδομή ασφαλείας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

KEΠ & ΙΚΑ. Τις βέλτιστες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπληρώνουν,
σύμφωνα με το παρατηρητήριο, η πύλη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Στην πρώτη περίπτωση παρέχεται δυνατότητα online
αναζήτησης υποκαταστημάτων ΚΕΠ (www.Kep.gov.gr), για χορήγηση πιστοποιητικών και
δικαιολογητικών. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ (IKA.gr) μπορεί κάποιος να
υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα. Η
δικτυακή πύλη της πόλης των Τρικάλων (www.trikalacity.gr) έχει στόχο να διευκολύνει
σημαντικά τη ζωή των κατοίκων των Τρικάλων παρέχοντας κυρίως πληροφόρηση σχετικά
με τις δράσεις και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

HYGEIAnet. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πύλη «υγείας» (Hygeianet.gr) που δημιουργήθηκε
με στόχο την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής στην Κρήτη. Μέσω αυτής ο ασθενής αποκτά
ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από γιατρούς
μέσω υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε υπερήλικες και ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις προσφέρει και ο ηλεκτρονικός κόμβος «Sotiria-telecare.gr».

Ε-Business Forum. Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2000 με στόχο τη συνεργασία
της Πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Μέχρι σήμερα έχουν
συγκροτηθεί 40 ομάδες εργασίας, με συμμετοχή 1.400 εμπειρογνωμόνων και έχουν
πραγματοποιηθεί 29 εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα για την ανάδειξη θεμάτων ψηφιακής
οικονομίας. Το κομμάτι του ηλεκτρονικού επιχειρείν συμπληρώνουν οι εφαρμογές «Go -
Online» και «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» (e-pixeireite.gr).

Το τελευταίο έχει στόχο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν νέες
τεχνολογίες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Τα επενδυτικά σχέδια που
κατατίθενται από τις επιχειρήσεις αυτές αξιολογούνται από κρατικούς φορείς και
επιχορηγούνται. Διατίθενται ανά περίπτωση έως 250.000 ευρώ.

Sch.gr, ένα πανελλήνιο σχολικό δίκτυο

Το εκπαιδευτικό δίκτυο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί
αναμφίβολα ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά παραδείγματα αξιοποίησης της νέας
τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα: διασυνδέει 13.162 σχολεία, 2.466 διοικητικές μονάδες του
ΥΠΕΠΘ και 53.727 εκπαιδευτικούς! Μέσω του Sch.gr τα μέλη της σχολικής κοινότητας,
μαθητές και καθηγητές έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό και δυνατότητα
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εκπαίδευσης από απόσταση. Μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις,
να συμμετέχουν σε δικτυακά σεμινάρια και να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνθέτουν 2.812 νηπιαγωγεία (49% του συνόλου), 5.873
δημοτικά (98% του συνόλου), 1.917 Γυμνάσια (100%) και 1.148 Λύκεια (100%). Πάντως, δεν
ξεπερνά το 11% το ποσοστό των σχολείων που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους
να κάνουν χρήση του Δικτύου από το σπίτι τους.
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