
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(Master in Information Systems)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Α.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ

“Comparison of the Internet Public/State Strategies for the
Rural Areas Development of each country

 between EU and USA”

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΟΓΛΟΥ,  AM23/99

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2000



2

Περιεχόµενα

1. Εισαγωγή _______________________________________________________ 3

2. Ο ρόλος του Internet στη σηµερινή πραγµατικότητα ____________________ 3

3. Η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα ______________________________________ 4

4. Η Ελληνική Νοµοθεσία _____________________________________________ 6

5. Το «Εικονικό Χωριό» στις Η.Π.Α. ____________________________________ 7

 6. Ο  Οργανισµός Τροφίµων και Αγροτικής των Ηνωµένων  Εθνών ( Food and

Agriculture Organization) ____________________________________________ 10

6.1 Προώθηση πολιτικής και τοπικός συγχρονισµός για τη στρατηγική του Internet

για την γεωργική ανάπτυξη.___________________________________________ 10

6.2 ∆ηµιουργία Πιλοτικών Προγραµµάτων ______________________________ 11

6.3 Προώθηση κοινοτικής επικοινωνίας και πληροφοριακών υπηρεσιών ______ 11

6.4 Υπάρχουσες αποµακρυσµένες πληροφορίες για Internet σε χρήστες στις

αναπτυσσόµενες χώρες ______________________________________________ 12

6.5 Υποστήριξη των ικανοτήτων του Internet  στον αγροτικό τοµέα __________ 12

7. Επίλογος ________________________________________________________ 13

8. Αναφορές _______________________________________________________ 14



3

1. Εισαγωγή

"Η πληροφορία είναι σηµαντική για τις κοινωνικές και οικονοµικές

δραστηριότητες που αποτελούν την διαδικασία της ανάπτυξης . Οι

τηλεπικοινωνίες ως µέσο ανταλλαγής  πληροφοριών δεν είναι απλά µια

ένωση ανάµεσα στους ανθρώπους αλλά  µια ένωση στην αλυσίδα της

ανάπτυξης."

- Heather Hudson (Παγκόσµια Τράπεζα, 1995 – κείµενο για τα

"Οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη των αγροτικών τηλεπικοινωνιών")

Στο τέλος του 20ου αιώνα οι άνθρωποι στις αγροτικές και

αποµακρυσµένες περιοχές  των αναπτυσσόµενων περιοχών

αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω της ανάπτυξης της παγκόσµιας

οικονοµίας, των πολιτικών αλλαγών, της µόλυνσης του περιβάλλοντος και

των δηµογραφικών πιέσεων. ∆εν µπορεί να περιµένει κάποιος από τους

φτωχούς αγρότες των αποµακρυσµένων περιοχών να θέτουν τους

υπολογιστές και τις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες ως την βασική

προτεραιότητα για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Υπάρχουν όµως πολλοί

ενδιάµεσοι οργανισµοί όπως τα Αγροτικά Γραφεία, τα Κυβερνητικά

Γραφεία  που  σε συνδυασµό µε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις των

αγροτικών περιοχών χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες και βοηθούν τους

αγροτικούς πληθυσµούς.

2. Ο ρόλος του Internet στη σηµερινή πραγµατικότητα

Σήµερα η πλειοψηφία των εταιρειών έχει αναγνωρίσει τη σηµασία του

∆ιαδικτύου.  Βασική εφαµογή  στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί και η ηλεκτρονική

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ Η/Υ γνωστή και ως EDI (Electronic Data

Interchange).  Το ηλεκτρονικό εµπόριο βασίζεται στη συνδυασµένη χρήση

Η/Υ, επικοινωνιακών δικτύων και συνοδευτικών εφαρµογών µε σκοπό τη



4

µεταβίβαση ψηφιακών πληροφοριών µεταξύ αποµακρυσµένων σηµείων για

την εκτέλεση εµπορικών δραστηριοτήτων. Νέα δεδοµένα δηµιουργούνται και

στον οικονοµικό χώρο µε την διεθνοποίηση και απελευθέρωση των αγορών

και όλες οι τράπεζες σήµερα κάνουν προσπάθειες για να αποκτήσουν

σηµαντική ηλεκτρονική παρουσία (Internet Banking).  Η εκ του µακρόθεν

εργασία ή τηλε-εργασία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εργασίας καθώς

αφορά εργασία αποµακρυσµένη είτε από τον εργοδότη είτε από τους

παραδοσιακούς χώρους εργασίας. Η τηλεεκπαίδευση αφορά όλες τις

εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισµούς. Η

τηλεϊατρική ή ιατρική πληροφορική αποθηκεύει, ανακτά, επεξεργάζεται και

χρησιµοποιεί βιοϊατρικά δεδοµένα και γνώσεις µε σκοπό την αντιµετώπιση

ιατρικών προβληµάτων.

3. Η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µία ‘’επανάσταση του δικτύου’’,  µία κοινωνική

και οικονοµική µετάβαση που µπορεί να συγκριθεί µε τη βιοµηχανική

επανάσταση. Αυτή η µετάβαση αφορά µετανάστευση σηµαντικού όγκου

εµπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας από τον υλικό κόσµο σε διαλογικά,

ψηφιακά δίκτυα βάση ανοικτών πρότυπων π.χ. Ιντερνετ (πίνακας 1). Αυτή η

επανάσταση η πιο σηµαντική αλλαγή που αντιµετωπίζουν οι Ευρωπαίοι

καθώς δηµιουργεί µία νέα οικονοµία και παρουσιάζει πάλι σηµαντικές

προκλήσεις και ευκαιρίες τις επιχειρήσεις, τα άτοµα και τις κυβερνήσεις οι

οποίες πρέπει να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες αυτής της νέας οικονοµίας.
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ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ Η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ

-Νέα τεχνολογία -Χαµηλότερο κόστος
συναλλαγών

-Απαιτούνται
αναπροσαρµογές του
εργατικού δυναµικού

-Ανάγκες της αγοράς -Το περιεχόµενο έχει
κρίσιµη σηµασία

-Μεγαλύτερες
απαιτήσεις από την
εκπαίδευση

-Κρίσιµη µάζα χρηστών
και υπηρεσιών

-Τα όρια καθίστανται
ασαφή

-Αλλάζουν οι µοχλοί
περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας

-Νέα κανονιστική και
χρηµατοπιστωτική
πραγµατικότητα

-Μετάθεση της ισχύος -Πολιτιστικές αλλαγές

-Επιτάχυνση του
ανταγωνισµού

-Επανακαθορισµός του
ρόλου της κυβέρνησης

-Απαιτούνται νέα
πρότυπα επιτυχίας

-Απαιτούνται συνολικές
προσεγγίσεις για τις
νοµικές και κανονιστικές
πολιτικές

Πίνακας 1
Τα διαλογικά ψηφιακά  δίκτυα µετασχηµατίζουν γρήγορα τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να δείξουν προτεραιότητα σε τέσσερις

τοµείς:

•  Ουσιαστική προσέγγιση ως προς τη χρήση των δικτύων για το

µετασχηµατισµό των επιχειρηµατικών λειτουργιών.

•  ∆ηµιουργία γρήγορου και ευέλικτων οργανισµών µε δυνατότητες

‘’µάθησης’’ µε πρόθυµο και ικανό εργατικό δυναµικό µε γνώσεις

τεχνολογιών πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα.
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•  Συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις για θέµατα

αυτορρύθµισης και τυποποίησης.

•  Ενίσχυση των προσοχής και εµπιστοσύνης των πελατών µε εξειδικευµένο

προϊόντα και υπηρεσίες.

Για το δηµόσιο τοµέα επισηµαίνονται πέντε τοµείς προτεραιότητας:

•  Εξασφάλιση ανταγωνισµού που να οδηγεί σε προσφορά φτηνής

πρόβασης ευρείας ζωής, µε ανοικτά πρότυπα.

•  ∆ιευκόλυνση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια αυτορρύθµισής τους για

την ανάπτυξη βασικών επιχειρηµατικών κανόνων.

•  Εκπαίδευση και κατάρτιση τον ανθρώπινου δυναµικού ώστε να

προκύψουν επαρκείς ειδικευµένοι εργαζόµενοι.

•  Ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαιο µε ανάπτυξη πανευρωπαϊκων

κεφαλαιαγορών µικρής κλίµακας.

•  Προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών µε εξειδικευµένους

χρήστες των τεχνολογικών του δικτύου.

4. Η Ελληνική Νοµοθεσία

΄Όσον αφορά την Ελλάδα, το νέο σχέδιο νόµου περί τηλεπικοινωνιών αλλάζει

το υπάρχον Θεσµικό πλαίσιο αποσκοπώντας στην  απελευθερώσει των

τηλεπικοινωνιών, µε την εφαρµογή των κανόνων περί ανταγωνισµού.

Σκοπός του νέου σχεδίου νόµου είναι η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς.

Αποτελεί ένα νόµο-πλαίσιο όπου ο ρόλος του κράτους µεταβάλλεται ριζικά

από το ρόλο του ιδιοκτήτη στον ρόλο του οργανωτή-ρυθµιστή της αγοράς.

Το σχέδιο νόµου αποτελείται από 13 κεφάλαια. Το κεφάλαιο Α αναφέρεται,

στις γενικές διατάξεις, στο σκοπό του νόµου, στους ορισµούς στο σχέδιο

εφαρµογής και στις γενικές αρχές. Το κεφάλαιο Β προβλέπει τους όρους και

τις προϋποθέσεις χορήγησης γενικών και ειδικών. Το κεφάλαιο Γ ορίζει το

θέµα της παροχής καθολικών υπηρεσιών. Προβλέπει τη δυνατότητα κάθε



7

τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να παρέχει την καθολική υπηρεσία

καινοτοµώντας έτσι έναντι νοµοθετηµάτων άλλων κρατών της Ε.Ε. Το

κεφάλαιο ∆ κανονίζει την παροχή ανοικτού δικτύου και διασύνδεσης. Το

κεφάλαιο αφορά τον τερµατικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. Το κεφάλαιο ΣΤ.

προβλέπει την έκδοση του νέου Εθνικού σχεδίου αριθµοποίησης. Το

κεφάλαιο Ζ επιλύει το θέµα των δικαιωµάτων διέλευσης. Το κεφάλαιο Η ορίζει

τα δικαιωµάτων χρηστών και τις υποχρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών

επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο Θ κανονίζει τις αρµοδιότητες του Υπουργείου

Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Κέντρου ∆ιαχείρισης Φάςµατος που θα

συσταθεί σύντοµα και της ΕΕΤΤ. Το κεφάλαιο Ι καθορίζει τις ποινικές και

διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων. Στο κεφάλαιο

ΙΑ καθορίζονται έννοιες του σπάνιου πόρου του ραδιοφάσµατος. Τέλος τα

κεφάλαια ΙΒ και ΙΓ αφορούν στην µεταβατική περίοδο στις καταργούµενες

διατάξεις και στην έναρξη ισχύος του νόµου.

5. Το «Εικονικό Χωριό» στις Η.Π.Α.

Από το 1991 το Kentucky Science and Technology Council σε συνεργασία µε

εταιρείες όπως η  GTE,  South Central Bell,  AT&T, Herman Miller, Inc.,  και

Kentucky Cabinet for Economic Development ασχολούνται µε µία σηµαντική

προσπάθεια: να χρησιµοποιήσουν τις τηλεπικοινωνίες και ανθρώπινους

πόρους για να αυξήσουν θέσεις εργασίας και να προωθήσουν την οικονοµική

ανάπτυξη  στις αγροτικές περιοχές. Αυτή η προσπάθεια βαφτίστηκε το

«εικονικό χωριό» (The Televillage Initiative) , έχει ολοκλωρώσει το αρχικό της

στάδιο της έρευνας και εφαρµογής και αναπτύσεται ταχύτατα.  Τέτοια ‘εικονικά

χωριά’ σχηµατίζονται σε αγροτικές περιοχές της πολιτείας του Kentucky όπως

το Pikeville και η  Elizabethtown, ενώ παρόµοια αρχίζουν να εµφανίζονται

τόσο σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ όσο και εκτός των ΗΠΑ.

Το «εικονικό χωριό» αποτελεί µια εικονική κοινότητα από ανθρώπους,

εταιρείες, κυβέρνηση, σχολεία, βιβλιοθήκες, νοσοκοµεία κ.τ.λ. ενωµένα µε

τηλεπικοινωνίες, πηγές πληροφορίας και κοινές υπηρεσίες. Το Κέντρο του

εικονικού χωριού είναι ο φυσικός εξοπλισµός που υπηρετεί ως  την ‘κεντρική
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πλατεία’ για το «εικονικό χωριό» το οποίο µπορεί να έχει παραπάνω από ένα

κέντρα. Είναι το κέντρο από µια ενοποιηµένη οδό πληροφοριών που

περιλαµβάνει πληροφοριακά δίκτυα, εξοπλισµό και υπηρεσίες.

Το κέντρο είναι µια ευκολία τόσο δηµόσια όσο και ιδιωτική που παρέχει

ουσιαστικές υπηρεσίες στο µεγαλύτερο «εικονικό χωριό». Μπορεί να

υποστηρίξει µεγάλο αριθµό πελατών µε υπηρεσίες είτε επι τόπου είτε

αποµακρυσµένες. Επίσης υπάρχει χώρος γραφείων και οι οργανισµοί µπορεί

να αποτελούν µέρος αυτού του κέντρου.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το εικονικό χωριό µπορεί να

λειτουργήσει ως εργαλείο για την ανάπτυξη των γεωγραφικών περιοχών:

•  Ανάπτυξη στρατηγικής: Η διαδικασία της δηµιουργίας ενός εικονικού

χωριού περιλαµβάνει εκτεταµένο κοινοτικό σχεδιασµό και τη ανάπτυξη

κοινού τοπολογικού οράµατος

•  Οργάνωση και ∆ιαχείριση πόρων: Μέσα από το εικονικό χωριό µια

περιοχή πρέπει να οργανωθεί στρατηγικά και να παράγει ποικιλία από

εξοπλισµό, πηγές και υπηρεσίες οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν

πρακτικές ή προσιτές σε άτοµα και οργανισµούς.

•  Εκτενής ικανότητα: Το εικονικό χωριό προσθέτει αξία και προωθεί την

οικονοµική ανάπτυξη µεγιστοποιώντας τις ικανότητες των σχολείων, των

κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων.

•  Βοηθά την εξάπλωση της πληροφορίας: Το εικονικό χωριό µπορεί να

βοηθήσει µια περιοχή να εκµεταλλευτεί πλήρως την παγκόσµια οικονοµία

της πληροφορίας.

Οι υπηρεσίες στο Κέντρο του εικονικού χωριού δεν είναι µόνο τεχνολογικά

κέντρα. Είναι επίσης εργαστήρια µε καινοτόµα περιβάλλοντα εργασίας

σχεδιασµένα µε µεγάλη προσοχή σε συστήµατα που προωθούν την  ατοµική

υγεία, την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα. Επίσης το Κέντρο µπορεί να

λειτουργήσει ως τόπος όπου οι άνθρωποι µπορούν να συναντηθούν, να

δουλέψουν µαζί και να µοιραστούν πληροφορίες και ιδέες.



9

Το εικονικό  χωριό µπορεί να προσφέρει πολλά είδη υπηρεσιών για πολλούς

τύπους πελατών. Μικρές ή ανερχόµενες εταιρείες µπορούν να νοικιάσουν

χώρο χρησιµοποιώντας το Κέντρο ως ’εκκολαπτική µηχανή’. Επίσης εταιρείες

από καιρό εγκαταστηµένες στην περιοχή µπορούν χρησιµοποιήσουν το

Κέντρο για να έχουν πρόσβαση σε εκτεταµένη χρήση εξοπλισµού,

πληροφορίας και τεχνικής βοήθειας ενώ εταιρείες εκτός της γεωγραφικής

περιοχής µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Κέντρο  ως δορυφορικό γραφείο.

Τα κολέγια και τα σχολεία της περιοχής µπορούν να χρησιµοποιήσουν το

κέντρο  για επαγγελµατική εξάσκηση ή ως ιστοσελίδα για τηλε-εκπαίδευση.

Οι γιατροί και τα τοπικά ιατρικά κέντρα µπορούν να χρησιµοποιήσουν το

εικονικό χωριό για να υποστηρίξουν διάγνωση από απόσταση, συµβούλευση,

παρακολούθηση ασθενών ή συνεχόµενη εκπαίδευση. Τοπικές, κρατικές ή

οµοσπονδιακές κυβερνήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν το τηλε-χωριό για

την πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες. Επίσης, οι

τοπικές αγροτικές κοινότητες και οι κάτοικοι µπορούν  στο Κέντρο να

διοργανώνουν συναντήσεις, βίντεο-διαλέξεις και σεµινάρια τεχνικής

εκπαίδευσης .

Τα τηλε-χωριά είναι σχεδιασµένα ώστε να έχουν ζωτικές, οδηγούµενες από

την αγορά, λειτουργίες. Τα αρχικά έξοδα ανάπτυξης µπορεί να έχουν

χρηµατοδοτηθεί από ιδιωτικές πηγές ή από ένα συνδυασµό δηµόσιων και

ιδιωτικών επιδοµάτων ή υποτροφιών. Τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται από

τις συνδροµές και άλλα σχετικά έσοδα. Τα πραγµατικά συνολικά έξοδα

ανάπτυξης και λειτουργίας ενός τηλε-χωριού και του Κέντρου του εξαρτώνται

από πολλούς παράγοντες όπως και από το σκοπό της συγκεκριµένης

προσπάθειας.
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 6. Ο  Οργανισµός Τροφίµων και Αγροτικής των Ηνωµένων
Εθνών ( Food and Agriculture Organization)

Σε µια προσπάθεια να εξηγήσει την σχέση ανάµεσα στο ∆ιαδίκτυο και τη

γεωργική ανάπτυξη ο  Οργανισµός Τροφίµων και Αγροτικής των

Ηνωµένων  Εθνών ( Food and Agriculture Organization –FAO- of  the

United Nations) έκανε µια έρευνα από το Μάρτιο µέχρι τον Ιούλιο του 1996

σε χώρες όπως ο Καναδάς, οι Η.Π.Α., η Ολλανδία, η Ιταλία, η Νότια

Αφρική, το Μεξικό κτλ.  Αυτή η έρευνα κατέληξε σε συγκεκριµένες

προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του Internet για την

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

6.1 Προώθηση πολιτικής και τοπικός συγχρονισµός για τη
στρατηγική του Internet για την γεωργική ανάπτυξη.

Η εξάπλωση του Internet στις αναπτυσσόµενες χώρες οδηγήθηκε από µη-

κυβερνητικούς οργανισµούς, πανεπιστήµια και ιδιωτικά  Internet Service

Providers (ISPs). Αυτοί είναι µικρής κεφαλαιοποίησης οργανισµοί και

καταφέρνουν να χρησιµοποιούν καινούριες τεχνολογίες για να

προσφέρουν υπηρεσίες Internet σε ανταγωνιστικές τιµές. Οι κυβερνήσεις

συµµετέχουν παρέχοντας νέες υπηρεσίες όπως η οπτική ίνα ( fibre optic) ,

βελτιωµένες τεχνικές και νοµοθετικά πλαίσια που επιτρέπουν την ιδιωτική

πρωτοβουλία, Κέντρα Πληροφορίας και Επικοινωνιακής Τεχνολογίας

(Information and Communication Technology Consulting Centres) όπως το

Regional Information Technology and Software En gineering Centre
(RITSEC) στην Αίγυπτο) (http://ritsec_www.com.eg/index.html).

 Ο FAO µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο επηρεάζοντας την εθνική

πολιτική των χωρών σχετικά µε την γεωργική ανάπτυξη και τις

τηλεπικοινωνίες .

http://ritsec_www.com.eg/index.html
http://ritsec_www.com.eg/index.html
http://ritsec_www.com.eg/index.html)
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6.2 ∆ηµιουργία Πιλοτικών Προγραµµάτων

Ο FAO µπορεί  να εισάγει πιλοτικά προγράµµατα Internet για την ανάπτυξη

εφαρµογών. Αυτά τα προγράµµατα µπορούν να ξεκινάνε ακόµα και από

$18,000 δολάρια Αµερικής ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται σύντοµα

και εκµεταλλεύονται τις συνεργασίες µε άλλους οργανισµούς. Τα

αποτελέσµατα µπορούν να ανακοινωθούν µέσω video,  Internet και να

χρησιµοποιηθούν τοπικά, εθνικά ή παγκόσµια.

6.3 Προώθηση κοινοτικής επικοινωνίας και πληροφοριακών
υπηρεσιών

Οι πιο αποδοτικές υπηρεσίες Internet επικοινωνίας και πληροφορίας

διοικούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους των οργανισµών. Αυτό

εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες είναι αναγκαίες από τους τοπικούς χρήστες  .

Πολλές από τις πληροφοριακές υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για χρήστες

σε αγροτικές περιοχές έχουν φτιαχτεί µε λίγο ή καθόλου συνεργασία µε τους

τελικούς χρήστες.

Μη-κρατικοί οργανισµοί όπως οι αγροτικοί συνεταιρισµοί  που υπηρετούν τις

αγροτικές κοινωνίες είναι οι πιο κατάλληλες για να δώσουν τέτοιες

πληροφορίες και επικοινωνίες στις αγροτικές αυτές κοινότητες. Τα

προγράµµατα του  FAO στο Μεξικό (http://cucapah.mxl.cetys.mx/) και τη Χιλή

(http://fao.cl/) είναι πρωτοπόρα στις επικοινωνιακές πολιτικές και βεβαιώνουν

ότι αυτός ο σηµαντικός κανόνας τηρείται.

http://cucapah.mxl.cetys.mx/
http://fao.cl/
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6.4 Υπάρχουσες αποµακρυσµένες πληροφορίες για Internet
σε χρήστες στις αναπτυσσόµενες χώρες

Το Internet σήµερα δίνει πρόσβαση σε µια πληθώρα πληροφοριών για την

αγροτική ανάπτυξη. Πληροφορίες για φτηνή αγροτική πρώτη ύλη, τιµές

προϊόντων , εναλλακτικές σοδειές, διεθνείς τάσεις των αγορών γεωργικών

προϊόντων, νέες τεχνικές, στρατηγικές για την ανάπτυξη των αγροτικών

περιοχών, έρευνα και εκθέσεις του FAO , και αµέτρητα άλλα θέµατα είναι

διαθέσιµα σε αφθονία στους χρήστες σε όλο τον κόσµο. Για να µπορέσει όλή

αυτή η πληροφορία να βοηθήσει τους µικρούς παραγωγούς και τους

κατοίκους των αποµακρυσµένων περιοχών πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιµη

σε αυτούς  καθώς και στους οργανισµούς που τους  αντιπροσωπεύουν.

6.5 Υποστήριξη των ικανοτήτων του Internet  στον αγροτικό
τοµέα

Η  πιο  σηµαντική οµάδα χρηστών του Internet σήµερα είναι οι απόφοιτοι των

πανεπιστηµίων. Αυτοί έχουν παραπάνω εξοικείωση µε το Internet από το

σχολείο και όταν εργαστούν σε επιχειρήσεις ή στην κυβέρνηση ενθαρρύνουν

τις νέες τεχνολογίες. Πράγµατι µέσα σε έναν οργανισµό σήµερα είναι πολύ

πιθανό να βρει κανείς κάποιον που µόλις τελείωσε το πανεπιστήµιο και οδηγεί

τις εξελίξεις στον τοµέα του Internet.
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7. Επίλογος

Στην τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα εµφανίστηκε το

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ως σηµαντική νέα αγορά και ως εργαλείο για τον

µετασχηµατισµό της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μία θέση στο

WWW και η δηµιουργία τεχνολογικού δικτύου για τη διασύνδεση µε

υπαλλήλους, εταίρους και πελάτες είναι πλέον θεµελιώδη στοιχεία για

τη λειτουργία µίας επιχείρησης.

To Internet δεν είναι η πανάκεια για την εξάλειψη των περιορισµών

στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Φέρνει όµως νέες πηγές

πληροφορίας και έρχεται να ανοίξει νέα κανάλια επικοινωνίας για τις

αγροτικές περιοχές.
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8. Αναφορές

http://www.rurdev.usda.gov/rd/aboutrd.html

http://www.gov.mb/chc/press/top/1999-02/feb2301.html

http://www.ta.doc.gov/PACE/tele.htm

http://www.ispo.cec.be/ecommerce/mou/default.htm

http://www.euroispa.org/dns2.html

http://www.fao.org/

“Europe: Κοινωνία των πληροφοριών για όλους” Ανακοίνωση σχετικά µε
πρωτοβουλία της Επιτροπής για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισαβόνας, 23 και 24 Μαρτίου 2000

Περίληψη σχεδίου νόµου για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών.

«Στρατηγικές ωθούµενες από το περιεχόµενο και το εµπόριο στα Παγκόσµια
∆ίκτυα», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λουξεµβούργο.

«Εφαρµογές & δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας στο Internet»,
Ποµπόρτσης Α, Α.Π.Θ.

http://www.rurdev.usda.gov/rd/aboutrd.html
http://www.rurdev.usda.gov/rd/aboutrd.html
http://www.rurdev.usda.gov/rd/aboutrd.html
http://www.rurdev.usda.gov/rd/aboutrd.html
http://www.rurdev.usda.gov/rd/aboutrd.html
http://www.rurdev.usda.gov/rd/aboutrd.html
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Ο  Οργανισµός Τροφίµων και Αγροτικής των
Ηνωµένων  Εθνών ( Food and Agriculture
Organization, FAO)

- Προώθηση πολιτικής και τοπικός συγχρονισµός για τη
στρατηγική του Internet για την γεωργική ανάπτυξη.

-∆ηµιουργία Πιλοτικών Προγραµµάτων

-Προώθηση κοινοτικής επικοινωνίας και πληροφοριακών
υπηρεσιών

- Υπάρχουσες αποµακρυσµένες πληροφορίες για Internet σε
xρήστες στις αναπτυσσόµενες χώρες

-Υποστήριξη των ικανοτήτων του Internet  στον αγροτικό
τοµέα
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