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Στις αρχές του 21ου αιώνα ο όρος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) αναδύεται µέσα από ένα 
σύνολο κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών που επιταχύνουν το ρυθµό της τεχνολογικής 
προόδου, του εκσυγχρονισµού και της διαρθρωτικής προσαρµογής της οικονοµίας. Η 
τεχνολογική διάσταση της ΚτΠ κατευθύνει την παραδοσιακή οικονοµία σε µια νέα άυλη 
οικονοµία βασισµένη στη γνώση, όπου οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) προσθέτουν νέες δυνατότητες στη βελτίωση  της συνθηκών εργασίας και της 
ποιότητας της ζωής των πολιτών. 
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Η συγκροτηµένη πολιτική ανάπτυξης των δικτύων επικοινωνίας και πληροφορίας και η 
διάχυσή τους στο κοινωνικό σύνολο αναδεικνύουν τη γνώση σε µια από τις κύριες 
παραγωγικές δυνάµεις στη σύγχρονη κοινωνία. Οι ΤΠΕ, µε το συνεχή και ταχύ ρυθµό που 
εξελίσσονται, εισάγουν σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές σε παγκόσµια και 
εθνική κλίµακα και αποτελούν βασικά εργαλεία στη διαχείριση και ανάπτυξη µιας κοινωνίας 
βασισµένης στη γνώση. 
 
Στο πλαίσιο µιας κοινωνίας της γνώσης ως θεµελίου για τη δηµιουργία του πλέον 
προωθηµένου οικονοµικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού χώρου στον κόσµο, ο 
ρόλος της ψηφιακής βιβλιοθήκης αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την 
οικοδόµηση της ΚτΠ. 
 
Η ευρωπαϊκή πορεία της ΚτΠ  
 
Οι νέες συνθήκες που επικράτησαν στο διεθνές επίπεδο, ως αποτέλεσµα της απελευθέρωσης 
των αγορών, δηµιούργησαν στις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές οικονοµίες την αναγκαιότητα 
σχεδιασµού ενός τολµηρού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, ώστε να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας στη βάση της 
γνώσης και της καινοτοµίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι Η.Π.Α. επενδύοντας 
σηµαντικά σε νέες τεχνολογίες ξέφυγαν µπροστά µε όρους πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
και µε όρους παραγωγικότητας σε σχέση µε την ευρωπαϊκή αγορά. Προς την ίδια κατεύθυνση 
η συνεχής εξέλιξη στον τοµέα των ΤΠΕ, σε συνδυασµό µε την ταχεία ανάπτυξη νέων 
οικονοµιών όπως της Κίνας ή της Ινδίας, έθεσε και συνεχίζει να θέτει την Ευρώπη ενώπιον 
νέων προκλήσεων και την υποχρεώνει στην κατάρτιση νέων στρατηγικών µε στόχο την 
αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας. 
 
Εν όψει των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και των οικονοµικών ευκαιριών που δηµιουργούν, 
η Ευρώπη, επανεξετάζοντας το ρόλο του ανθρώπου στο νέο κοινωνικό γίγνεσθαι, αναγνώρισε 
την ανάγκη υιοθέτησης µιας νέας στρατηγικής για τη µετάβαση στην ΚτΠ µε στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προαγωγή µιας βιώσιµης ανάπτυξης. 
 
Η ΚτΠ στο ευρωπα κό στρατηγικό στόχαστρο
 
Η έναρξη εφαρµογής της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πεδίο της ΚτΠ συντελέστηκε το 1993, µε 
τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 
[COM (93) 700], όπου υπογραµµιζόταν η σηµασία που έχει η ΚτΠ για τη µελλοντική 
οικονοµική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων των Ευρωπαίων.  
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών [1] (10-11/12/1993) υιοθέτησε πολιτικά τις 
κατευθύνσεις της Λευκής Βίβλου και ζήτησε περαιτέρω εξειδίκευση της στρατηγικής της Ε.Ε. 
Την έµπρακτη συνέχεια των αποφάσεων αυτών αποτέλεσε η έκθεση σχετικά µε την Ευρώπη
και την παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας (Bangemann report, 1994) η οποία εκπονήθηκε 
από την οµάδα υψηλού επιπέδου για την κοινωνία της πληροφορίας. Στην έκθεση που 
παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κέρκυρας 
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[2] 24-25/6/1994), διατυπώνονταν 
συστάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο η Ένωση θα µπορούσε να συµβάλει στην εγκαθίδρυση 
του ευνοϊκού κανονιστικού, τεχνολογικού και κοινωνικού πλαισίου για την ΚτΠ. 
 
Η Επιτροπή ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κέρκυρας 
ανακοίνωσε πρόγραµµα δράσης [COM (94) 347], στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου και της 
έκθεσης Bangemann, µε κύριους στόχους την επιτάχυνση του ρυθµού πλήρους 
απελευθέρωσης των υπηρεσιών και υποδοµών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση 
και τον αναπροσανατολισµό των ερευνητικών προγραµµάτων ΤΠΕ και την ένταξη της νέας 
διάστασης της ΚτΠ σε όλες τις συναφείς κοινοτικές πολιτικές. Το 1996 εγκρίθηκε το 
αναθεωρηµένο κείµενο του προγράµµατος δράσης [COM (96) 395]. 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας στην υπηρεσία της ΚτΠ 
 
Παρά την προσπάθεια αυτής της αρχικής φάσης, το 1999 είχε γίνει σαφές ότι χρειαζόταν να 
δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική που εφάρµοζε η Ε.Ε. στα θέµατα της ΚτΠ, ενώ ήταν 
απαραίτητος ο ευρύτερος συντονισµός των πολιτικών που εφάρµοζαν τα κράτη µέλη στον 
τοµέα αυτό. Την αλήθεια αυτή αναγνώρισαν οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όταν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας [3] (23-24/3/2001) έθεσαν ένα νέο 
στρατηγικό στόχο Στρατηγική της Λισσαβόνας) για τη δεκαετία 2000 – 2010, τον οποίο 
έπρεπε η Ένωση να επιδιώξει: τη µετατροπή της Ένωσης, έως το 2010, σε µια ολοκληρωµένη 
«οικονοµία της γνώσης». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη 
«…η πιο ανταγωνιστική και βασιζόµενη στη γνώση οικονοµία ανά την υφήλιο, ικανή να
εξασφαλίσει βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». 
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου ορίστηκαν δύο βασικοί τοµείς δράσεις: 
α) η προετοιµασία της µετάβασης σε µια ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στη γνώση, 
β) ο εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου µέσω της επένδυσης στον 

άνθρωπο και της οικοδόµησης ενός ενεργού κράτους πρόνοιας. 
 
Με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας η Ευρώπη επιβεβαίωσε τη βούλησή της να υπερβεί τα 
θεσµικά αδιέξοδα και να δώσει νέα ώθηση στην εξελικτική της πορεία µεταβαίνοντας σε µια 
οικονοµία βασισµένη στη γνώση, µε σκοπό να διασφαλίσει τη βιώσιµη ανάπτυξη µέσω 
καλύτερων πολιτικών για µια ΚτΠ ανοιχτή σε όλους. 
 
e-Europe 
 
Αναπόσπαστο µέρος του (α) τοµέα δράσης της Στρατηγικής της Λισσαβόνας αποτέλεσε η 
πρωτοβουλία e-Europe [COM (99) 687], ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µε σκοπό την ανάπτυξη 
της ψηφιακής οικονοµίας στον ευρωπαϊκό χώρο. 
 
Για την επίτευξη των στόχων του e-Europe, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέϊρα [4] (19-
20/6/2000) ενέκρινε το Σχέδιο ∆ράσης e-Europe 2002 [5] (e-Europe 2002: Κοινωνία
πληροφοριών για όλους) που ήταν κυρίως εστιασµένο στην επέκταση των δυνατοτήτων 
σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα στο e-Europe 2002 προσδιορίστηκαν οι 
απαιτούµενες δράσεις για: α) ένα φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές ∆ιαδίκτυο, β) την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και γ) την τόνωση της 
χρήσης του ∆ιαδικτύου. 
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Η επόµενη φάση της ανάπτυξης της ΚτΠ στην Ευρώπη εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της Σεβίλλης [6] (21-22/6/2002) µε τη µορφή του Σχεδίου ∆ράσης e-Europe 2005 
[7] (e-Europe 2005: µια Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους). Σκοπός του νέου Σχεδίου 
∆ράσης ήταν να τονώσει την προσφορά υπηρεσιών, εφαρµογών και περιεχοµένου, 
επιταχύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη ασφαλούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Οι 
κύριες προτεινόµενες στα κράτη µέλη δράσεις συνδέονταν µε: α) τον εκσυγχρονισµό των 
δηµοσίων υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), η ηλεκτρονική 
µάθηση (e-learning), οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health), β) την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εµπορίου (e-business), γ) την ασφαλή υποδοµή για τις νέες τεχνολογίες, δ) την 
ευρεία διαθεσιµότητα ευρυζωνικής πρόσβασης και ε) τη συγκριτική αξιολόγηση 
(benchmarking). 

    

 

                                                

 
Εν τούτοις το 2005, πέντε χρόνια µετά την έναρξη της εφαρµογής της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, η έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου υπό τον Wim Kok (Κοκ, 2004) 
διαπίστωσε σηµαντική χρονική υστέρηση στην επίτευξη των στόχων και επισήµανε την 
ανάγκη επιτάχυνσης των µεταρρυθµίσεων. Ως εκ τούτου η αναθεώρηση της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών [8] (22-23/3/2005) αποτέλεσε 
επιτακτική ανάγκη ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην ανάληψη νέων κοινοτικών πρωτοβουλιών 
και συντονισµένων πολιτικών και προτεραιοτήτων. 
 
Στο πλαίσιο της ανανεωµένης εταιρικής σχέσης της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση εγκαινιάστηκε το 2005 το νέο στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
i2010 [9] [COM (2005) 229 τελικό]. Το νέο Σχέδιο ∆ράσης που  διαδέχεται τα δύο 
προηγούµενα e-Europe 2002 και e-Europe 2005, προωθεί µια ανοιχτή και ανταγωνιστική 
ψηφιακή οικονοµία. Το i2010 καθορίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τοµείς της κοινωνίας 
της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης προτείνοντας τρεις στόχους προτεραιότητας: α) 
την ολοκλήρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών, β) την ενίσχυση της 
καινοτοµίας και των επενδύσεων στην έρευνα για τις ΤΠΕ και γ) την ολοκλήρωση της 
δηµιουργίας µιας κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης µε βάση την 
κοινωνική ένταξη. Στην υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης i2010 περιλαµβάνονται διάφορες 
πρωτοβουλίες όπως: το σχέδιο δράσης e-government (ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση), η 
πρωτοβουλία ψηφιακές βιβλιοθήκες»1 και η πρωτοβουλία e-accessibility (ηλεκτρονική 
προσβασιµότητα ιδίως στα άτοµα µε αναπηρίες και στους ηλικιωµένους). 
 

Η ελληνική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
 
Στην πορεία για την ΚτΠ η Ελλάδα, για να µπορέσει να καρπωθεί τα οφέλη της τεχνολογικής 
εξέλιξης, πρέπει να αντιµετωπίσει αδυναµίες που εµποδίζουν τις επενδύσεις και τη δηµιουργία 
νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και να ξεπεράσει τις όποιες δυσλειτουργίες υπηρεσιών και 
µηχανισµών. Το ζητούµενο, εποµένως, για την ελληνική οικονοµία είναι να αξιοποιηθούν 
αποτελεσµατικά οι νέες υποδοµές για την εφαρµογή κατάλληλων διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων που θα στηρίζονται στη γνώση, στις καινοτοµίες και στις σύγχρονες 
τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας. 

Η πορεία προς την ΚτΠ στην Ελλάδα προϋποθέτει διαχρονικές και αποτελεσµατικές  
κυβερνητικές πολιτικές, νέες πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και την ενεργό 
συµµετοχή των πολιτών. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός της ελληνικής κοινωνίας θα 
αναδείξει την αναπτυξιακή και παραγωγική οικονοµία της χώρας και θα αποτρέψει την 
περιθωριοποίηση από το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσµιο γίγνεσθαι. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για την ΚτΠ η Ελλάδα έχει υιοθετήσει µια  στρατηγική για 
τη βελτίωση της κατάστασης της χώρας µας, η οποία εκφράζεται µέσα από στρατηγικούς 
στόχους σε όλους τους τοµείς που συνδιαµορφώνουν τις νέες συνθήκες όπως για παράδειγµα 
στη δηµόσια διοίκηση, στην παιδεία, στην οικονοµία, στην απασχόληση, στην υγεία. 
Απώτερος σκοπός είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, 

 
1 Βλ. πιο κάτω Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
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δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες στην ανάπτυξη, στην ευηµερία και στην ποιότητα ζωής των 
πολιτών. 

 

Κοινοτικά Πλαίσ α Στήριξης (Κ Π Σ.) ι  . .

     
  

    
           

    
      

    
       

         
      

       

                                                

Στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών της Ε.Ε. η Ελλάδα συµφώνησε µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και υλοποίησε τρία διαδοχικά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης [Α’ Κ.Π.Σ. (1986-1993), Β’ 
Κ.Π.Σ. (1994-1999) και Γ’ Κ.Π.Σ. (2000-2006)], ενώ τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο 
αντίστοιχο Πρόγραµµα µε την ονοµασία Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 
2007-20132. 

Η ανάπτυξη των ΤΠΕ ως αυτοτελές πρόγραµµα υιοθετήθηκε στο Γ’ Κ.Π.Σ. ως  «Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας» [10] µε κύριο στόχο την εφαρµογή των 
σηµαντικότερων σηµείων της «Λευκής Βίβλου» [11] της ελληνικής κυβέρνησης (1999) µε τίτλο 
«η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις»3 και παράλληλα την 
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Europe και συγκεκριµένα 
του Σχεδίου ∆ράσης e-Europe 2002. 

Το Ε.Π. ΚτΠ παρουσιάζει δύο γενικούς στρατηγικούς στόχους: 
i. Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής4. 
ii. Ανάπτυξη και Ανθρώπινο ∆υναµικό5. 
 
Οι στόχοι αυτοί στηρίζονται σε τρεις βασικές αρχές: 
- Καινοτοµία και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες: “Η ΚτΠ αναπτύσσεται στηριζόµενη στους

µηχανισµούς της αγοράς και το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να διευκολύνει τις νέες
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και την καινοτοµία.” 

- ∆ηµοκρατία και ατοµικές ελευθερίες: “Η ΚτΠ πρέπει να ενισχύει τις δηµοκρατικές
διαδικασίες και να διαφυλάσσει τα δικαιώµατα των πολιτών.” 

- Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: “Η ΚτΠ πρέπει να δίνει σε όλους τους πολίτες πρόσβαση
στις ευκαιρίες, τη γνώση και τις αγορές που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και να είναι 
αλληλέγγυη σε όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν.” 

 
Η ελληνική µεταρρυθµιστική πολιτική στο πλαίσιο των στόχων της Λισσαβόνας
 
Η υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας µέσω των εθνικών πολιτικών προϋποθέτει 
δράσεις που αποσκοπούν στη βιώσιµη ανάπτυξη, στην οικονοµία της γνώσης, καθώς και στην 
ποιοτική και πλήρη απασχόληση. Παρ’ότι έχουν σηµειωθεί θετικά αποτελέσµατα από τις 
δράσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, 
εντούτοις διαπιστώνεται ότι η µετεξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας σε πρωτοπόρο οικονοµία 
της γνώσης προχωρεί µε ιδιαίτερα αργούς ρυθµούς (Kok, 2004). 
 
Η ενδιάµεση αξιολόγηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ανέδειξε υστερήσεις σε πολλές 
χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν υπήρξε η κατάλληλη προγραµµατική 
προετοιµασία και δέσµευση. Έγινε σαφές ότι πρωταρχικό µέληµα της κυβερνητικής πολιτικής 
θα πρέπει να είναι η επιτάχυνση της πορείας σύγκλισης µε τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. και η 
συνεπής πορεία προσέγγισης των κύριων στόχων της Λισσαβόνας και συγκεκριµένα της 
πλήρους απασχόλησης και της βιώσιµης ανάπτυξης. 
 

 
2 Βλ. πιο κάτω Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 
3 Η «Λευκή Βίβλος» συντάχθηκε αρχικώς το 1999 και µε διαδοχικές ενηµερώσεις το 2000 και το 2002 
σε επιµέρους σηµεία. 
4 Αφορά στη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής του πολίτη µέσα από παρεµβάσεις σε µια 
σειρά από κρίσιµους τοµείς όπως η δηµόσια διοίκηση, η υγεία, οι µεταφορές και το περιβάλλον. 

5 Αφορά στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση µιας διαδικασίας οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία και η γνώση θα αποτελούν τον κύριο µοχλό αύξησης της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, των εισοδηµάτων, της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού. 
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Στην κατεύθυνση της συστηµατικής παρακολούθησης των εξελίξεων που σηµειώνονται στην 
ελληνική οικονοµία κατά τη διαδικασία προσέγγισης των στόχων της Λισσαβόνας, η 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) [12] αποφάσισε τη δηµιουργία ενός 
Παρατηρητηρίου[13] για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, το οποίο πλαισιώνεται επιστηµονικά 
από τα Ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΙΟΒΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ). Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις του Παρατηρητηρίου η ελληνική οικονοµία έχει επιτύχει µείωση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος όπως επίσης και σηµαντικές βελτιώσεις σε κρίσιµους τοµείς για 
την ανταγωνιστικότητα. 
 
Από τα συµπεράσµατα6 της συστηµατικής µελέτης του Παρατηρητηρίου όσον αφορά στην 
εξέλιξη του σηµαντικού αριθµού δεικτών για την παρακολούθηση του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων προκύπτει ότι θετικές εξελίξεις έχουν σηµειωθεί κυρίως στους τοµείς των 
δηµόσιων οικονοµικών, του εθνικού προϊόντος, της παραγωγικότητας της εργασίας και της 
επιχειρηµατικότητας. Αντίθετα αρνητικές εξελίξεις παρουσιάζονται σε σηµαντικούς τοµείς 
προτεραιότητας της Λισσαβόνας όπως η έρευνα, η αγορά εργασίας, το περιβάλλον και το 
βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού. 
 
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων  

                                                

Οι νέες συνθήκες που επικράτησαν στο διεθνές επίπεδο ως αποτέλεσµα της απελευθέρωσης 
των αγορών δηµιούργησαν την αναγκαιότητα στις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές οικονοµίες για το 
σχεδιασµό ενός προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας στη βάση της γνώσης και της 
καινοτοµίας. 

Η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας συνοδεύθηκε α) από την επεξεργασία 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών (Ο.Κ.Γ.) [COM (2005) 141] που εξυπηρετούν 
συγκεκριµένους στόχους, και β) από την υποχρέωση των κρατών µελών να καταθέσουν 
Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (Ε.Π.Μ.), τα οποία εξειδικεύουν το περιεχόµενο των 
Ο.Κ.Γ. σε συγκεκριµένα µέτρα εθνικής πολιτικής και µπορούν να προσφέρουν κατευθύνσεις 
για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. 

Η Ελλάδα στο δικό της Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων επικεντρώνεται σε 8 τοµείς: 
δηµοσιονοµικά, επιχειρηµατικό περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης, αγορές κεφαλαίου, 
περιβάλλον, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, δηµόσια διοίκηση, απασχόληση και 
εκπαίδευση. 
 
Σύµφωνα µε το Ε.Π.Μ.7 τα µέτρα διάδοσης των νέων τεχνολογιών και στήριξης της χρήσης 
τους περιλαµβάνουν: 
- τη λειτουργία ενιαίου πληροφορικού συστήµατος για την κεντρική διαχείριση των 

κρατικών προµηθειών, 
- τη µηχανογράφηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
- την ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικού Εµπορίου, 
- την ηλεκτρονική αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης,  
- την ενίσχυση της προσπελασιµότητας των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος 

(ανάπτυξη δικτύων µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας). 
 
Στην Έκθεση Εφαρµογής του Ε.Π.Μ. 2005-2008 για το 2007 η ανάπτυξη των θεµάτων της 
Κοινωνίας της Γνώσης γίνεται σε τρεις βασικές ενότητες: 
α. έρευνα και ανάπτυξη – καινοτοµία, 
β. εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
γ. Ψηφιακή Στρατηγική8. 
 

 
6 ∆είκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005-2008. Αποτίµηση 
εξελίξεων, Ιούλιος 2007 (κείµενο Παρατηρητηρίου). 

7 «Ο.Κ.Γ. 9: ∆ιευκόλυνση της διάδοσης και της αποτελεσµατικής χρήσης των ΤΠΕ και δόµηση µιας 
πλήρους ΚτΠ». 

8 Βλ. πιο κάτω Ψηφιακή Στρατηγική 
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Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ)   

 

 

  

    

                                                

 
Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ η κύρια αναπτυξιακή επιλογή για την προώθηση της ψηφιακής 
σύγκλισης είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ανοιχτή κοινωνία µε 
περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 
Η στρατηγική στόχευση της Ελλάδας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 
προσδιορίζεται στις ακόλουθες πέντε θεµατικές προτεραιότητες: 
- επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, 
- κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, 
- απασχόληση και κοινωνική συνοχή, 
- θεσµικό περιβάλλον, 
- ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και 

διαβίωσης. 
 
Οι βασικοί στόχοι για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 επικεντρώνονται: α) στην 
ψηφιακή σύγκλιση µε επιµέρους δράσεις που εξυπηρετούν τη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και της ποιότητας ζωής µέσω της χρήσης ΤΠΕ και νέων δεξιοτήτων, β) στη βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης µε επιµέρους ενέργειες, οι οποίες επιδιώκουν 
µια πολιτοκεντρική αποτελεσµατική και ευέλικτη δηµόσια διοίκηση. 
 
Όσον αφορά στη θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία», 
ο Γενικός Στόχος 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική 
χρήση των ΤΠΕ στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης» εξειδικεύεται 
στη βελτίωση α) της παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ και β) της ποιότητας ζωής 
αξιοποιώντας τις ΤΠΕ 
 
Ψηφιακή Στρατηγική
 
Το 2005 καταρτίστηκε από την Επιτροπή Πληροφορικής9, σύµφωνα µε τη νέα ευρωπαϊκή 
πολιτική i2010 για τις ΤΠΕ και το σχέδιο δράσης Jobs & Growth [14], µια ολοκληρωµένη 
Ψηφιακή Στρατηγική [15]για τη χώρα, µε στόχο την αντιµετώπιση των παρεµβάσεων για την 
πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλο το εύρος της οικονοµίας και της 
κοινωνίας. Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 10 αντικαθιστά τη Λευκή Βίβλο για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας, ενισχύει το Ε.Π. ΚτΠ και παράλληλα απαντά στις προκλήσεις του ΕΣΠΑ 
2007-2013. 
 
Βασικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής είναι οι ΤΠΕ και οι νέες δεξιότητες που συνδέονται µε 
την παραγωγή και την αξιοποίηση της γνώσης, προκειµένου να επιτευχθεί ταχύτερα η 
συµµετοχή της Ελλάδας στις τεχνολογικές εξελίξεις. 
 
Η ψηφιακή στρατηγική θέτει το ρόλο των νέων τεχνολογιών σε νέα βάση αποσκοπώντας 
στην πραγµατοποίηση ενός «ψηφιακού άλµατος» στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα 
ζωής. Προκειµένου να υλοποιηθεί το «ψηφιακό άλµα» τίθενται έξι στόχοι: 
 στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας: 

- η προώθηση χρήσης νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, 
- η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις – αναδιοργάνωση δηµοσίου τοµέα, 
- η ενίσχυση του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην οικονοµία, 
- η προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, 

 
9 Η Επιτροπή Πληροφορικής αποτελεί το ανώτατο θεσµοθετηµένο όργανο για την κατάρτιση της 
στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής. 

10 Το κείµενο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 δόθηκε προς διαβούλευση από την Επιτροπή 
Πληροφορικής (από 12.07.2005 έως 30.11.2005) στη διαδικασία της οποίας ήταν επιθυµητή η 
συµµετοχή όσων επιχειρήσεων, ιδιωτών ή φορέων ενδιαφέρονταν να εκφράσουν τις απόψεις τους 
είτε µέσω ενός ερωτηµατολογίου, είτε στο πλαίσιο των ηµερίδων που διοργανώθηκαν. 
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 στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής:      

 
    ι    

                                                

- η βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, 
- η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 Η υλοποίησή της πραγµατοποιείται σε δύο χρονικούς ορίζοντες: i) στο βραχυπρόθεσµο (έως 
το 2008) και ii) στο µεσοπρόθεσµο (έως το 2013) και ολοκληρώνεται µε ένα συνεκτικό 
σύστηµα δεικτών11, το οποίο προσδιορίζει µε µετρήσιµο τρόπο την επίπτωση κάθε δράσης 
της. 
 
Η Βιβλιοθήκη στην ΚτΠ  
 
Στο πλαίσιο µιας κοινωνίας της γνώσης ως θεµελίου για τη δηµιουργία του πλέον 
προωθηµένου οικονοµικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού χώρου στον κόσµο, η 
Βιβλιοθήκη αποτελεί έναν από τους πυλώνες στους οποίους θα στηρίζεται η ΚτΠ. 
 
Ο 21ος αιώνας και η πληροφορική τεχνολογία δίνουν την ευκαιρία να δηµιουργηθεί µια 
«σύγχρονη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας» που θα έχει τον παγκόσµιο πολιτιστικό πλούτο, 
χωρίς όµως να χρειάζεται κανείς να µετακινηθεί από τη χώρα του για να την επισκεφθεί και 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της. 
 
Η σύγχρονη βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες 
ανεξαρτήτως γεωγραφικών, χρονικών ή οικονοµικών εµποδίων, καλείται να διαδραµατίσει 
σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση της πρόσβασης στη γνώση και στη διαµόρφωση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου της ΚτΠ που θα ανταποκρίνεται όχι µόνο στην οικονοµική αλλά και 
στην κοινωνική διάσταση της τεχνολογικής εξέλιξης. 
 
Με απώτερο στόχο να συνιστά η Βιβλιοθήκη αναπόσπαστο κοµµάτι του διεθνοποιηµένου 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και όχι απλώς συνιστώσα του εκπαιδευτικού συστήµατος, θα 
πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες όλων των βιβλιοθηκών, των πανεπιστηµιακών και των 
ερευνητικών κέντρων αλλά και των κάθε είδους, κρατικών και µη, αρχειακών ιδρυµάτων. 

Προκλήσεις στη διοίκηση των Βιβλ οθηκών µέσω των ΤΠΕ
 
Η ενσωµάτωση των νέων µέσων ΤΠΕ και ο συνεπαγόµενος ανασχεδιασµός των διαδικασιών 
υπαγορεύουν την αλλαγή των δοµών οργάνωσης και λειτουργίας και στις βιβλιοθήκες. Η 
ανάπτυξη νέων συστηµάτων διοίκησης και λειτουργίας βασισµένων στα νέα τεχνολογικά 
δεδοµένα δηµιουργεί ένα κατάλληλο τεχνολογικό και οργανωτικό περιβάλλον, που επιτρέπει 
να ασκηθεί σύγχρονη, αποδοτική και αποτελεσµατική διοίκηση. 
 
Η αξιοποίηση του δυναµικού των ΤΠΕ προς την επίτευξη καλύτερης και αποτελεσµατικότερης 
διοίκησης στις βιβλιοθήκες, που να είναι εγγύτερη προς τους χρήστες και να παρέχει χρήσιµες 
και ποιοτικές βιβλιοθηκονοµικές υπηρεσίες, αποτελεί αναγκαία προτεραιότητα για την 
ενσωµάτωση και προσαρµογή των χρηστών στην ΚτΠ. Η εφαρµογή στις βιβλιοθήκες µιας 
ολοκληρωµένης πολιτικής για τη διαχείριση της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση 
του εργασιακού περιβάλλοντος, καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς και καλύτερη διαχείριση 
και ανταλλαγή πληροφόρησης. 
 
Η προσαρµογή λοιπόν της διοίκησης µιας βιβλιοθήκης στις ψηφιακές υπηρεσίες επιφέρει: 
α) τον εκσυγχρονισµό της, από την άποψη της βελτίωσης της ποιότητας, της ευελιξίας και της 
απόδοσης των υπηρεσιών προς τους χρήστες, καθώς και της ικανοποίησης των χρηστών, 
β) την ανάπτυξη εσωτερικών διαύλων, ώστε να διαχέεται η πληροφόρηση σε όλα τα 
οργανωτικά επίπεδα µιας βιβλιοθήκης και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων στην 
πληροφορία και στη γνώση. 
 

 
11 ∆είκτες-οφέλη σε όρους καθηµερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων και δείκτες-διείσδυσης της 
τεχνολογίας. 
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Επίσης µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών δίνεται η δυνατότητα για αποτελεσµατικότερη 
συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκών, έτσι ώστε, εκτός από την αναβάθµιση των 
προσφερόµενων υπηρεσιών, να αυξηθεί η ταχύτητα και να απλοποιηθούν ή να διευκολυνθούν 
οι διαδικασίες επικοινωνίας προς τρίτους. 
 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 
 
Τον Απρίλη του 2005, έξι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων µε επιστολή τους προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησαν να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στον πολιτιστικό και επιστηµονικό πλούτο της Ευρώπης µέσω της δηµιουργίας 
µιας εικονικής ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης. Η Επιτροπή χαιρέτησε την πρόταση και συνέβαλε 
στην επίτευξή της µε την ανακοίνωσή της για τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες [COM (2005) 465] ως 
µέρος του Σχεδίου ∆ράσης i2010. Στόχος είναι να καταστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι 
πληροφοριών ευκολότεροι και πλέον ενδιαφέροντες στη χρήση, σε επιγραµµικό περιβάλλον. 
 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής θα ακολουθηθούν τρεις κύριες γραµµές για την 
πραγµατοποίηση του δυναµικού των ψηφιακών τεχνολογιών: 
- επιγραµµική προσβασιµότητα, 
- ψηφιακοποίηση αναλογικών συλλογών, 
- διατήρηση και αποθήκευση για την αποφυγή της απώλειας πολύτιµου υλικού. 
 
Σε πρώτη φάση η ψηφιακή βιβλιοθήκη θα διαθέσει κυρίως υλικό υπό µορφή κειµένων, ενώ σε 
µεταγενέστερη φάση, άλλα ιδρύµατα (αρχεία, µουσεία) θα συµµετάσχουν επίσης, 
συµβάλλοντας µε άλλους τύπους περιεχοµένου όπως το οπτικοακουστικό υλικό. 
 
Η σηµασία της ψηφιακοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς αναγνωρίστηκε από 
την Επιτροπή στο σχέδιο δράσης e-Europe και έχουν ήδη αρχίσει εργασίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο12 (παρότι υφίστανται διάφορες προκλήσεις οικονοµικού, οργανωτικού, τεχνικού και 
νοµικού χαρακτήρα). Στόχος των ενεργειών αυτών είναι να καταστήσουν προσβασιµότερη 
την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαράσσοντας τους βασικούς άξονες για την ψηφιακή βιβλιοθήκη 
υπολογίζει ότι µέχρι το 2008 οι χρήστες της θα είναι σε θέση να πραγµατοποιούν αναζητήσεις 
σε τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια13 ψηφιακά έργα (βιβλία, εικόνες, ηχητικά αρχεία κ.ά.), ενώ έως 
το 2010 η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη υπολογίζεται ότι θα καλύπτει 6 εκατοµµύρια 
ψηφιακά έργα, παρέχοντας πρόσβαση σε ψηφιακές συλλογές σειράς αρχείων, µουσείων, 
άλλων βιβλιοθηκών και πιθανώς εκδοτών. 
 
Συµπεράσµατα 
 
H πορεία προς την ψηφιακή βιβλιοθήκη δεν είναι µια εξέλιξη της οποίας η σηµασία 
περιορίζεται απλώς στα στελέχη των βιβλιοθηκών και στους παραδοσιακούς χρήστες τους, 
αλλά εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή και εθνική µετάβαση προς την ΚτΠ, της οποίας τη 
µέχρι τώρα διαδροµή εξετάσαµε στο άρθρο αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της. 
 
∆εν νοείται ΚτΠ χωρίς άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλο τον πνευµατικό πλούτο που 
δηµιούργησε και δηµιουργεί η ανθρωπότητα. Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν θα δώσει 
ώθηση µόνο στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Σε τελευταία ανάλυση θα 

                                                 
12 Για παράδειγµα τα έργα:  

- «EDL project» το οποίο παρέχει ενιαία πύλη στις συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών της 
Ευρώπης. 

- «PRESTOPACE» που χρησιµοποιεί την ψηφιακοποίηση ως µέσο για τη διατήρηση αναλογικού 
υλικού. 

13 Κατά το 2001 ο συνολικός αριθµός των βιβλίων και βιβλιοδετηµένων περιοδικών στις ευρωπαϊκές 
βιβλιοθήκες ανερχόταν στα 2.533.893.879 αντίτυπα (International library statistics: Trends and 
Commentary based on the Libecon data, D. Fuegi and M. Jennings, 2004). 
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ουσιαστικοποιήσει τη δηµοκρατία µας, καθώς θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες, για πρώτη 
φορά από τη γέννηση του πολιτισµού, να µετέχουν του παγκόσµιου µορφωτικού γίγνεσθαι, 
να αποβάλουν τις φοβίες τους απέναντι στις εξελίξεις που φέρνει η τεχνολογία και η 
παγκοσµιοποίηση και να γίνουν ενεργοί πολίτες της χώρας τους αλλά και του παγκόσµιου 
χωριού. 
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