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Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική

Κυρίες και κύριοι,

Συμφωνούμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία, κατά την οποία 
διακυβεύεται η ίδια η συνέχεια της χώρας όπως την γνωρίζουμε. Φτάσαμε έως εδώ ωστόσο, 
ακολουθώντας μια πορεία που δεν ήταν αναπόφευκτη. Αλλά, για λόγους που όλοι ξέρουμε- και που 
δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε διεξοδικά- βρισκόμαστε μπροστά στην επιλογή, αν θα 
συνεχίσουμε ως Ελλάδα ή όχι. Σ' αυτό ακριβώς το σημείο, και λόγω της παγκόσμιας συγκυρίας, ο 
ρόλος της Πληροφορικής αναδύεται ως προνομιακή ευκαιρία για την αναπτυξιακή προοπτική και 
την αναγκαία ανταπόκριση της χώρας μας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προκλήσεις. Τόσο το 
υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων Πληροφορικής όσο και τα εγγενή χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας (αποβιομηχάνιση, κρίση παραγωγικότητας, αποσυντονισμός των 
παραγωγικών δυνάμεων, στρεβλή οικοδόμηση, κατανάλωση και όχι παραγωγή τεχνολογιών 
αιχμής, κλπ) συνηγορούν σε μια εντατική ενίσχυση της χώρας στον τομέα του σχεδιασμού και της 
αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε έκφανση της 
κοινωνίας μας, ως λύση προοπτικής για την αντιμετώπιση του σημερινού γόρδιου δεσμού που 
απειλεί την ίδια την ύπαρξη της χώρας μας. 

Ωστόσο, σε οριακές καταστάσεις σαν αυτή που βιώνουμε, δεν αρκεί μόνο η διαπίστωση των 
δυνατοτήτων: απαιτείται και η εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης. Και όταν τα προβλήματα 
διαπερνούν το σύνολο της κοινωνίας, η ισχυρή βούληση είναι ανάγκη να εκφραστεί τόσο από την 
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. 

Απαιτείται μια συνολική προσέγγιση με τη συνεργασία όλων των κοινωνικών δυνάμεων που θα 
κατατείνει σε ένα στρατηγικού τύπου σχεδιασμό προς όφελος της χώρας μας. Χρειάζεται να 
συμφωνήσουμε στον Κοινό Στρατηγικό μας Στόχο και να διαμορφώσουμε την Αποστολή μας ως 
πρόσωπα αλλά και ως συλλογικότητες. 

Σε αυτή την προοπτική, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας εργάζεται δραστήρια την τελευταία 
δεκαετία παρεμβαίνοντας συχνά με κείμενα που αναδεικνύουν κρίσιμες πτυχές του επιδιωκόμενου 
Στρατηγικού Κοινωνικού Διαλόγου για τη Μετάβαση στην Πληροφορική Εποχή (παρεμβάσεις 
διαθέσιμες στο http://www.epe.org.gr/). Ενδεικτικά επισημαίνουμε τις ακόλουθες παρεμβάσεις μας: 

1. Παρέμβαση στη Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020 COM(2009)647 (Ηλεκτρ. 
διαθέσιμη στο http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=386). 

2. Παρέμβαση της ΕΠΕ στην Προκαταρκτική Διαβούλευση για την αναμόρφωση του πλαισίου 
μελετών και έργων (Ηλεκτρ. διαθέσιμη στο http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=389). 

3. Συγκρότηση Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο Πλαίσιο (Ηλεκτρ. διαθέσιμη στο 
http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=235) 
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Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει ήδη προτείνει τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Επιμελητηρίου 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΕΘΕΠΕ (http://www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip) ως 
απαραίτητης προϋπόθεσης για την αποτελεσματική συμμετοχή του συνόλου των πληροφορικών 
της Χώρας μας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Η 
ανυπαρξία ενός ενιαίου φορέα επιμελητηριακής έκφρασης όλων των πληροφορικών καθιστά 
προβληματική κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης των στρεβλώσεων και των αντιεπιστημονικών 
αντιλήψεων του παρελθόντος που κρατούν ομήρους τους Πληροφορικούς και οδηγούν στην 
υπανάπτυξη τη χώρα μας και στην επικράτηση αντιπαραγωγικών και αντιεπιστημονικών 
αντιλήψεων. 

Η ίδρυση ενός τέτοιου φορέα, ειδικά στη σημερινή κρίσιμη φάση, μπορεί να αποτελέσει την 
ενέργεια που (μαζί φυσικά και μ' άλλες συμπληρωματικές επιλογές), θα κάνει τη διαφορά για μια 
"φυγή προς τα εμπρός". Εννοούμε έναν επιστημονικό φορέα νέο, χωρίς δεσμεύσεις με διάφορα 
συμφέροντα οικονομικά ή άλλα. Ένα νέο φορέα που θα διαμορφωθεί χωρίς βαρίδια και 
αγκυλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα λάθη του παρελθόντος άλλων αντίστοιχων φορέων (αρκεί 
κάποιος να δει την Αθήνα για να καταλάβει τι εννοούμε), θα μπορεί να μιλήσει σε κοινή γλώσσα με 
όλους ανεξαίρετα τους φορείς του τόπου, θα μπορεί να συνθέσει διαφορετικές ανάγκες και να 
προτείνει λύσεις γι' αυτές και τέλος, θα μπορεί να εγγυάται αξιόπιστα στην εκάστοτε κυβέρνηση 
αλλά και στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, την ασφαλή χάραξη μιας πορείας προς το μέλλον. 

Κανείς λόγος δεν υπάρχει, οι δράσεις της ανάπτυξης της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη 
χώρα, αλλά και οι ανάγκες της ενίσχυσης της εκπαίδευσης στην Πληροφορική, να καταλήξουν σε 
ένα αποσπασματικό μόρφωμα, κάτι που αποτελεί προϊόν όχι μόνον συμφερόντων που κατά καιρούς 
εξυπηρετήθηκαν, αλλά και "καλών προθέσεων" που δεν επεδίωξαν συνολικές μακρόπνοες λύσεις 
αλλά μόνον ευκαιριακές προσεγγίσεις. Και είναι η λύση του ΕΘ.Ε.Π.Ε. - κάτω από πολύ 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις - που μπορεί να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.   

Χωρίς να μακρηγορήσουμε άλλο, καθώς οι αναλυτικές προτάσεις μας έχουν κατατεθεί στο 
προεδρείο, θέλουμε να σας καλέσουμε να προχωρήσετε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση άμεσα και 
αποφασιστικά στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η Πληροφορική να μπορέσει άμεσα να αναλάβει 
τον βαρύ ρόλο που της αναλογεί, όχι μόνον για την έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και για 
την περαιτέρω διασφάλιση του μέλλοντος της χώρας μας για τις επόμενες δεκαετίες, μέσω της 
αυτοδύναμης ανάπτυξης και της αξιοποίησης του αξιόλογου επιστημονικού της δυναμικού. 

Αντιδράσεις από οργανωμένα συμφέροντα θα υπάρξουν. Και πάλι - όπως σε τόσα κρίσιμα 
ζητήματα στο παρελθόν - πρόσωπα, φορείς και ομάδες πίεσης θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν 
"κεκτημένα" και να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται "μελέτες" και "έργα". Όμως πρέπει να 
συμφωνήσουμε κάποια στιγμή στα αυτονόητα: η χώρα μας δεν είναι "χωράφι" όπου "μελέτες και 
έργα φυτρώνουν" και κάποιοι τα "δρέπουν", ούτε οι πολίτες της είναι όμηροι διαφόρων 
συμφερόντων - μόνον και μόνον επειδή είμαστε Έλληνες. Και η διακριτική αυτή γραμμή ανάμεσα 
σ' αυτό το παρελθόν (και παρόν) και στο μέλλον που όλοι θέλουμε, μόνον με πολιτικό θάρρος και 
αποφασιστικότητα μπορεί να χαραχθεί. 

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
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