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Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004 

Αξιότιµες Κυρίες / Αξιότιµοι Κύριοι, 

Επικοινωνούµε µαζί σας για ένα θέµα που συνδέεται µε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την 

ισότιµη συµµετοχή της στην Κοινωνία των Πληροφοριών που διαµορφώνεται παγκοσµίως.  

Είναι γνωστά τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που συναντά τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια για 

την ευρεία διάδοση της Πληροφορικής και για την αποτελεσµατική αξιοποίησή της από τον δηµόσιο και 

τον ιδιωτικό τοµέα. Μια από τις κύριες δυσκολίες είναι η επικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ των δηµοσίων 

φορέων που αναλαµβάνουν τη δηµιουργία υποδοµών πληροφορικής και η συνακόλουθη έλλειψη 

συντονισµού µεταξύ τους. Επιπλέον, πολλές φορές απουσιάζει ένας µακρόπνοος στρατηγικός 

σχεδιασµός, ο οποίος θα εξασφάλιζε τη βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των πολυδάπανων 

επενδύσεων που πραγµατοποιούνται σε υλικό και λογισµικό.  

Έχουµε την ισχυρή πεποίθηση ότι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα 

προβλήµατα και να προχωρήσει η χώρα µε ακόµη πιο γρήγορους ρυθµούς στην υλοποίηση των 

απαιτούµενων υποδοµών για την επιτυχή αντιµετώπιση των προκλήσεων της Κοινωνίας των 

Πληροφοριών, είναι η ίδρυση ενός Εθνικού Επιµελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΕΘΕΕΠ). Το 

ΕΘΕΕΠ θα αναλάβει το ρόλο του συµβούλου της Πολιτείας και της Κοινωνίας σε θέµατα Πληροφορικής 
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και Επικοινωνιών και θα εξασφαλίσει όρους ποιότητας και αποτελεσµατικότητας στις υποδοµές που 

αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο µέλλον. 

Είναι πλέον ώριµες οι συνθήκες για την ίδρυση του ΕΘΕΕΠ. Αρκεί το νέο αυτό επιµελητήριο να 

συγκροτηθεί µε τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζει την επιστηµονική του εγκυρότητα και θα ξεπερνά τα 

γνωστά λειτουργικά προβλήµατα των υφιστάµενων επιµελητηριακών οργανώσεων. Σε αυτό το πνεύµα, 

διαµορφώσαµε µια ολοκληρωµένη πρόταση νόµου την οποία και σας κοινοποιούµε µε την παρούσα. Τα 

κύρια στοιχεία πρωτοτυπίας της πρότασής µας είναι η πανεθνική εµβέλεια του προτεινόµενου 

επιµελητηρίου, η αποκεντρωµένη λειτουργία και η έλλειψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως του Κρατικού 

Προϋπολογισµού. 

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η πρόταση νόµου που διαµορφώσαµε προέκυψε µετά από 

επίπονες διαδικασίες συζήτησης στις τοπικές συνελεύσεις όλων των παραρτηµάτων της Ένωσής µας και 

απηχεί τις θέσεις και τις αγωνίες όλων των µελών µας. Άµεση εµπλοκή είχε και ο Σύλλογος Τεχνολόγων 

Μηχανικών Πληροφορικής, ο οποίος εκπροσωπεί τους πτυχιούχους ΤΕΙ Πληροφορικής. Το γεγονός 

αυτό, της άµεση εµπλοκής εκατοντάδων Τεχνικών Επιστηµόνων και Τεχνολόγων του κλάδου στη 

διαδικασία σύνταξης και επεξεργασίας της προτάσεως νόµου που σας αποστέλλουµε, µας επιτρέπει να 

έχουµε την ισχυρή πεποίθηση, ότι εξετάσαµε και την τελευταία λεπτοµέρεια και ότι η υιοθέτηση της 

πρότασής µας θα έχει ως αποτέλεσµα ένα άρτιο και ρεαλιστικό θεσµικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει την 

επιδοκιµασία όλων των προσώπων που θα κληθούν να το εφαρµόσουν στην πράξη. 

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σηµασία των προσπαθειών που γίνονται από όλο το πολιτικό 

προσωπικό της χώρας µας για τη δηµιουργία των υποδοµών που θα εξασφαλίσουν την ισότιµη 

συµµετοχή της στην Κοινωνία των Πληροφοριών, παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία 

διευκρίνηση και περαιτέρω εποικοδοµητική συνεργασία στην κατεύθυνση της θεσµοθέτησης του 

Εθνικού Επιµελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής. 
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