
•Προϋπόθεση για την πρόσβαση είναι η ύπαρξη υποδοµής
τελευταίου τύπου

•Απαιτούνται ακριβές επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδοµή,
οι οποίες πραγµατοποιούνται από τον ιδιωτικό τοµέα

•Οι επενδύσεις συγκεντρώνονται σε περιοχές που διαθέτουν
τον µεγαλύτερο αριθµό αλληλεπιδρώντων καταναλώτων η
πυκνοκατοικηµένες περιοχές

•Αποτελεσµα: Περιθωριοποίηση περιοχών που πλήττονται
από ανεπάρκεια µέσων επικοινωνίας

Γιατί υπάρχει ανισότητα πρόσβασης στη Κ.Τ.Π.Γιατί υπάρχει ανισότητα πρόσβασης στη Κ.Τ.Π.
µεταξύ περιφερειών και µεταξύ περιφερειών και αστικωναστικων περιοχών ; περιοχών ;



•Υπάρχει ακόµη µεγάλη απόσταση µεταξύ των πλουσιότερων
και των λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών  όσον αφορά τη
βασική υποδοµή σε τεχνολογίες της πληροφορίας και της
επικοινωνίας,
•Υπάρχει  µεγάλη διαφορά και µέσα στα κράτη µέλη (στην
Ισπανία, για παράδειγµα, η Μαδρίτη είναι εφοδιασµένη µε 45
τηλεφωνικές γραµµές ανά 100 κατοίκους, σε σύγκριση µε τις 22
γραµµές στην περιφέρεια της Εξτρεµαδούρα).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ

ΕΕΕΕ



•Εχει ήδη επιτευχθεί ένα επίπεδο ουσιαστικά καθολικής
πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής (RTPC),
συνεχίζουν όµως να υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα ποιότητας
των υπηρεσιών.
•Οσον αφορά  τις προηγµένες υπηρεσίες, υπήρξε πρόοδος σε
σχέση µε τα κυψελοειδή τηλέφωνα, περιλαµβανοµένου του
GSM, συνεχίζουν όµως να υπάρχουν  διαφορές στα επίπεδα
ποιότητας των υπηρεσιών.
•Η πρόσβαση και το κόστος, µαζί µε άλλα εµπόδια,
µεταφράζονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα χρήσης των
περισσότερων από τις υπηρεσίες αυτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ

ΕΕΕΕ



Κ εν τρ ικο ί
Υπ ο λογ ισ τές  γ ια
το  In te rn e t ανά
10 0 0  κα το ίκο υς

Κ ύρ ιες
τη λ εφω ν ικές
γραµ µ ές  ανά  10 0
κα το ίκου ς

Κ ύρ ιες
τη λ εφω ν ικές
γραµ µ ές  µ ε
ψ ηφ ια κή
σύνδ εσ η  (% )

Κ ινη τά  τη λ έφω να
ανά  10 0
κα το ίκου ς

Αυσ τρ ία 11 ,4 4 5 4 5 7 ,5
Β ελγ ιο 6 ,4 4 4 5 4 4 ,7
∆ ανία 2 0 ,4 5 1 4 7 2 5 ,7
Φ ινλα νδ ία 5 5 ,5 5 6 6 2 2 9 ,2
Γαλλ ία 4 ,2 5 5 8 8 4 ,3
Γ ερµαν ία 8 ,8 4 6 3 7 7 ,1
Ε λλάδα 1 ,5 4 6 1 5 1 ,6
Ιρ λα νδ ία 7 ,6 3 3 6 8 7 ,4
Ιτα λ ία 2 ,6 4 2 5 8 11 ,2
Λου ξεµβούργο 8 ,6 5 5 8 2 11 ,3
Κ άτω  Χω ρες 1 7 ,5 5 0 9 3 6 ,5
Π ορτο γαλ ία 2 ,6 3 4 5 9 5 ,6
Ισ π α νία 2 ,8 3 7 4 1 7 ,6
Σουηδ ία 2 6 ,3 6 8 6 7 2 8 ,8
Η ν  Βασ ίλ ε ιο 1 0 ,1 4 7 7 5 11 ,7
Μ έσο ς  όρο ς
χω ρώ ν  σ υνοχής

3 ,4 3 9 ,6 4 8 ,2 6 ,7

Μ έσο ς  όρο ς
κ εν τρ ικώ ν
χω ρώ ν

1 6 ,9 5 3 ,3 6 5 1 3 ,5

Σ ύνολο  ΕΕ 1 2 ,4 4 6 6 0 11 ,2
Π ηγή  : N e tw o rk  W iza rd s  , Ε υρω πα ϊκή  Επ ιτροπ ή

Στατιστικά στοιχείαΣτατιστικά στοιχεία



Κατά κεφαλή ∆απάνες για Πληροφορική στην Ελλάδα και στη ∆. Ευρώπη 1997 
(ECU)
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Κατά Κεφαλή δαπάνες για πληροφορικήΚατά Κεφαλή δαπάνες για πληροφορική
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1996     812 δισ.δρχ        2,7%       Α.Ε.Π.

1997    1,029 τρισ.δρχ    3,1%      Α.Ε.Π.

1998   1,471 τρισ.δρχ     4,2%      Α.Ε.Π.

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

                       5 - 6 %

ΗΗ Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
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1. Είναι αναγκαίο τα  πλεονεκτήµατα της κοινωνίας των
πληροφοριών να είναι προσιτά σε όλους τους πολίτες των
κρατών µελών της ΕΕ.

2. Οι εφαρµογές για τις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες θα
πρέπει να προσανατολισθούν στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων
συστηµάτων που θα καλύπτουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες ,
κυρίως στις αγροτικές , νησιώτικες και αποµακρυσµένες
περιοχές
3. Στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές η δυνατότητα
πρόσβασης στα σύγχρονα µέσα πληροφορίας και ιδίως στο
Internet θα πρέπει  να επαφίεται στην δυνατότητα ευρείας
πρόσβασης από  σταθµούς εργασίας σε δηµόσιους χώρους
συλλογικού ενδιαφέροντος ( βιβλιοθήκες , σχολεία , εµπορικά
επιµελητήρια κλπ)

Κατευθυντήριες γραµµές της   ΕυρωπαϊκήςΚατευθυντήριες γραµµές της   Ευρωπαϊκής
ΕνωσηςΕνωσης



4. Ο άνθρωπος θα πρέπει να τοποθετείται διαρκώς περισσότερο
στο κέντρο της κοινωνίας των πληροφοριών. Η δηµόσια
πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών µπορεί να
οργανωθεί µέσω των σχολείων, των γραφείων δηµοσίων
υπηρεσιών και των βιβλιοθηκών.

Η διαθεσιµότητα και η εύκολη πρόσβαση προς τα
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες αποτελούν
προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης
της κοινωνίας των πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραµµές της   ΕυρωπαϊκήςΚατευθυντήριες γραµµές της   Ευρωπαϊκής
ΕνωσηςΕνωσης



Εξαιτίας των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας , ενδέχεται να
δηµιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό και περιφερειακό ρήγµα στην
Ευρωπαϊκή Ενωση

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη χρήση των λεωφόρων
της πληροφορίας σε σχέση µε τις υφιστάµενες ανισότητες και
διαφορές ( τηλειατρική, τηλεεκπαίδευση , τηλεεργασία ,
τηλεδιοίκηση κλπ),

Υπάρχει κίνδυνος τα οφέλη αυτά να µη γίνουν αισθητά σε όλες
τις περιφέρειες , ενδεχόµενο που θα είχε ως αποτέλεσµα να
γίνουν ακόµη βαθύτερες οι ήδη υφιστάµενες διαφορές

Κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τηνΚίνδυνοι που ελλοχεύουν από την
περιθωριοποίηση των περιφερειώνπεριθωριοποίηση των περιφερειών



Οι ίδιες οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
δεν έχουν αξιόλογες περιφερειακές επιπτώσεις. Οι συνέπειές
τους εξαρτώνται από την ικανότητα που έχει κάθε περιφέρεια να
εκµεταλλευθεί και να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναµικό και τις
υποδοµές της, προσδιορίζοντας έτσι την αναπτυξιακή της
δυναµική.

Κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τηνΚίνδυνοι που ελλοχεύουν από την
περιθωριοποίηση των περιφερειώνπεριθωριοποίηση των περιφερειών



Οι ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση των λεωφόρων
της πληροφορίας και τη διαµόρφωση µιας ανταγωνιστικής
υποδοµής θα πρέπει να στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές :

α) Την παραχώρηση µη µεροληπτικής πρόσβασης στο
δίκτυο, σε όλους τους προµηθευτές πληροφοριών.

β) Τη διασφάλιση του καθολικού χαρακτήρα της υπηρεσίας.

Στρατηγικοί στόχοιΣτρατηγικοί στόχοι



MEDIAN Mediterranean Agricultural Network
Το σύστηµα MEDIAN υποστηρίζει µια σειρά από εφαρµογές ειδικά σχεδiασµένες
για ανθρώπους που ασχολούνται µε αγροτικές δραστηριότητες σε
αποµακρυσµένες περιoχές των µεσογειακών χωρών

Παράγοντες επιτυχίας του συστήµατος
   Οµοιότητες των κουλτούρων των χωρών αυτών
�Οµοιότητα των τοπογραφικών και κλιµατολογικών συνθηκών
�Οµοιότητες που παρουσιάζει η αγροτική παραγωγή των χωρών αυτών
� ∆υσκολίες επικοινωνίας, συνεργασιών και ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα
σε κατοίκους περιφερειακών περιοχών στις µεσογειακές χώρες
�∆υσκολία  εξεύρεσης πληροφορίας γρήγορα και αποτελεσµατικά
�Αυξανόµενος ρόλος του internet στη γεωργία

Ενδεικτικά Ενδεικτικά ProjectsProjects



�Συστήµατα παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης όπως αγροτικοί κατάλογοι,
αγροτικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, διαχείριση αγροτικών δραστηριοτήτων,
µεταφορά αγροτικής τεχνογνωσίας, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως κλπ
�Εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης για τις τοπικές δραστηριότητες της
Μεσογείου όπως αγροτικά συστήµατα
�Εργαλεία για τη διάδοση ηλεκτρονικού εµπορίου και τη διάδοση τοπικών
αγροτικών αγαθών

MEDIAN Mediterranean Agricultural Network

Αποδέκτες των εφαρµογών είναι :
• Οι αγρότες
• Υπεύθυνοι αγροτικών δραστηριοτήτων , γεωπόνοι
• Ειδικοί σε αγροτικά θέµατα
• Ερευνητές
• Εκπαιδευτικοί
• Τοπικοί φορείς και κυβερνητικοί οργανισµοί
• Πανεπιστήµια



 ΟΦΕΛΗ

� Η µείωση των κινδύνου, επιτρέποντας στους αγρότες να µοιράζονται δεδοµένα και
εµπειρίες κατά τρόπο γρήγορο και άµεσο έτσι ώστε στο µέλλον να αποφεύγονται µη
αποδοτικές πρακτικές

� Την µεταφορά τεχνογνωσίας στο αγροτικό τοµέα
� Η διευκόλυνση της συνεργασίας και επικοινωνίας ανάµεσα ανάµεσα στους
κατοίκους περιφερειακών περιοχών στη ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

� Η δυνατότητα από κοινού διαχείρισης ορισµένων θεµάτων ανάµεσα σε γειτονικές
µεσογειακές χώρες όπως διαχείρισης υδάτων , ασθενειών καλλιεργειών

� Η προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα στους αγρότες, γεωπόνους, επιχειρήσεις
αγροτικού περιεχοµένου , τοπικοί φορείς των µεσογειακών χωρών

MEDIAN Mediterranean Agricultural Network



Τα σηµαντικότερα εµπόδια στην υλοποίηση των παραπάνω εφαρµογών σε
περιφερειακές περιοχές είναι:

�Η γλώσσα ( η δυνατότητα πολύγλωσσης υποστήριξης των
εφαρµογών αυτών αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του
εγχειρήµατος στις περιφερειακές περιοχές )

�Η έλλειψη οικειότητας όσον αφορά τις εφαρµογές του Internet και τις
δυνατότητες που προσφέρει

�Η προκατάληψη που χαρακτηρίζει καινούργιες και καινοτόµες ιδέες
� Τα κόστη των τηλεπικοινωνιών
� Το κόστος που συνεπάγεται η χρήση των συστηµάτων αυτών
�Η έλλειψη υποστήριξης και εκπαίδευσης
�Η έλλειψη εξοικείωσης µε περιφερειακά υπολογιστών όπως το
πληκτρολόγιο

� Το κόστος αγοράς και αναβάθµισης του εξοπλισµού

MEDIAN Mediterranean Agricultural Network



Λοιπά  Λοιπά  ProjectsProjects
Τίτλος : Περιφερειακή αγορά (Rural Marketplace)

Χωρα : Ισπανία

Περιγραφή : Σκοπός  της RMP είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η

διασφαλίση της βιωσιµότητας των µικρών επιχειρήσεων σε

περιφερειακές περιοχές, για  τη διατήρηση και αύξηση της

απασχόλησης και οικονοµικής ανάπτυξης. Ο στόχος είναι να

συµβάλλει  ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναµίες που αντιµετωπίζουν

µικροµεσαίες επιχειρήσεις , όπως η έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε

ορισµένα προϊόντα µαζικής παραγωγής , η έλλειψη πληροφόρησης για

πρόσβαση στις αγορές αυτές , εµπορικής υποστήριξης κλπ. Το

περιφερειακό αυτό δίκτυο σκοπεύει να υποστηρίξει τις περιφερειακές

αγορές και ταυτόχρονα να βελτιώσει την πρόσβαση στη ευρύτερη

αγορά. ( στην περίπτωση ορισµένων περιφερειακών προϊόντων )

Στόχοι : Να ξεπεραστούν τα εµπόδια όσον αφορά την έλλειψη υποδοµής των

περιοχών αυτών µέσω της τεχνολογίας και πληροφορικής

Αµεση επαφή και επικοινωνία ανάµεσα σε παραγωγούς - εµπόρους και

πελάτες

Υποστήριξη επιχειρήσεων  σε υποστηρικτικές δραστηριότητες (

Logistics , εφοδιασµός , διανοµή κλπ µείωση των κοστών

αποθεµατοποίησης και µεταφοράς)

∆ιευκόλυνση Εµπορικών  διαπραγµατεύσέων

Χώρος

εφαρµογής

Λιανεµπόριο

Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευση , πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης

Ηµ/νία Από 11/99 µέχρι 9/1999



Λοιπά  Λοιπά  ProjectsProjects
Τίτλος : ISO 9000-ON DEMAND Συµβουλευτικές υπηρεσίες και εξ αποστάσεως

εκπαίδευση για ΜΜΕ  σε περιφερειακές περιοχές - ICARE 9000

Χωρα : Πορτογαλία

Περιγραφή Σκοπός του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη µεθοδολογίας και προτύπου

για υποστήριξη ΜΜΕ στη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9000. To

πρόγραµµα έχει βασίσει τη µεθοδολογία του σχετικά µε τη παροχή

συµβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών πάνω στις τεχνολογίες τις

επικοινωνίας , κυρίως videoconferencing , µεταφορά αρχείων , και τηλε-

εργασία

Το πρότυπο περιείχε τις ακόλουθες ενότητες :

� Εκπαιδευτικά προγράµµατα πάνω σε ISO 9000

� Παροχή συµβούλών σε θέµατα ISO on demand

� Πρόσβαση σε ISO 9000 Βάσεις ∆εδοµένων ( αναφορές σε λογισµικό,

ινστιτούτα , διασκέψεις, κείµενα κλπ)

Στόχοι : � Στόχος του ICARE 9000 είναι η παροχή νέου , ταχύ και

αποτελεσµατικού εργαλείου σε επιχειρήσεις για την πιστοποίηση

κατά τα πρότυπα ISO 9000 µέσω εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών οn demand. Με τη χρήση των

τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης µέσω ISDN,

τηλεµατικών εφαρµογών, internet , Multimedia το ICARE 9000

παρεχει υποστήριξη σε ΜΜΕ όσον αφορά την εκπαίδευση του

ειδικευµένου προσωπικού , την ανάπτυξη και διασφάλιση

συστηµάτων ποιότητας

Μικροµεσαίες επιχειρήςεις

Υπηρεσίες Desktop Multimedia conferences, videoconference, multiconference,

πρόσβαση σε video servers , ηλεκτρονική µεταφορά αρχείων , παροχή

συµβουλευτικών υπηρεσιών , Multimedia Βάσεις δεδοµένων και

ταχυδροµείο

Ηµ/νία Από 1/95 µέχρι 12/1997



Λοιπά  Λοιπά  ProjectsProjects
Τίτλος : Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση  A PONTE

Χωρα : Ισπανία

Περιγραφή : Το πρόγραµµα A PONTE  στοχεύει στην εισαγωγή του  Internet και

στην προώθηση εφαρµοσµένων υπηρεσιών Internet σε γυµνάσια και

εκπαιδευτικά κέντρα στις περιφερειακές περιοχές τις περιοχής Galicia

στην Ισπανία   

Στόχοι : � Να διευκολύνει τη ροή της πληροφόρησης ανάµεσα σε

πανεπιστήµια , σχολεία, ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα σε

περιφερειακές περιοχές

� Να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ αποµακρυσµένων

γεωγραφικά περιοχών

� Να διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που

αφορούν εκπαιδευτικά θέµατα

� Να παρέχει πρόσβαση σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά

προγράµµατα που ∆ε διδάσκονται σε περιφερειακές περιοχές

� Να αξιολογήσει τα πλεονεκτήµατα της νέας τεχνολογίας στο

εκπαιδευτικό περιβάλλον

Χώρος

εφαρµογής

Εκπαιδευτική κοινότητα

Υπηρεσίες Ανταλλαγή πληροφόρησης - τεχνογνωσίας , δικτυακή επικοινωνία

Τηλεκπαίδευση , πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, τοπικές

πληροφορίες

Ηµ/νία Από 9/98 µέχρι 9/2000


