
 

 

 

 

 

 

SECOVIA – “Αποτιμώντας την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις προηγμένες λύσεις ΤΠΕ για 
την εικονική προσβασιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” 

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013: 

 

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους που έχει θέσει το έργο SECOVIA, είναι η αποτίμηση της 
τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με τις ανάγκες, υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες για την εικονική 
προσβασιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ). Αυτή η γνώση θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε 
την έκταση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των περιοχών της ΝΑΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες (G2C) και προς τις επιχειρήσεις(G2B), ενώ θα μας 
βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τον καταλληλότερο τρόπο δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο η κοινοπραξία του SECOVIA, εκτελεί δράσεις ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης και 
συγκριτικής αποτίμησης αναφορικά με τα παρακάτω θέματα: 

 Υποδομές ΤΠΕ, πλατφόρμες και υπηρεσίες στη ΝΑΕ οι οποίες προωθούν την εικονική 
προσβασιμότητα (σε παραγωγική λειτουργία, υπό σχεδίαση) 

 Στρατηγικές, πρωτοβουλίες και έργα που έχουν υλοποιηθεί εντός της ΝΑΕ αναφορικά με την 
υπόθεση της εικονικής προσβασιμότητας 

 Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αναφορικά με την εικονική 
προσβασιμότητα στη ΝΑΕ 

 Οργανωτικές και τεχνικές ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων αναφορικά με 
διαμοιραζόμενους εικονικούς πόρους ΤΠΕ και υποδομές στη ΝΑΕ 

 Οργανωτικές και τεχνικές ανάγκες των περιφερειακών διοικήσεων αναφορικά με διαμοιραζόμενες 
διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες στη ΝΑΕ 

 

Τα δεδομένα θα συλλεχθούν από το δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων του SECOVIA (Stakeholder’s 
network). Για το λόγο αυτό ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ετοιμάζονται για κάθε ένα από τα παραπάνω 
θέματα. Εντός των προσεχών ημερών τα ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα δημόσια και το δίκτυο 
ενδιαφερόμενων φορέων του SECOVIA στη ΝΑΕ θα συμμετάσχει στην έρευνα με σκοπό το διαμοιρασμό 
της πολύτιμης εμπειρία τους σχετικά με τις περιοχές της εικονικής προσβασιμότητας και της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 

Παράλληλα, μια πρωτοβουλία προκαταρκτικής συλλογής δεδομένων και ανάλυσης έχει ήδη ξεκινήσει. 
Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του δικτύου ενδιαφερόμενων του SECOVIA και στην 



 

 

παροχή μιας πρώτης εικόνας για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις ανάγκες, υποδομές και δημόσιες 
υπηρεσίες στη ΝΑΕ αναφορικά με την εικονική προσβασιμότητα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Τα 
δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων οι οποίες οργανώθηκαν από τους εταίρους του 
SECOVIA με περίπου 20 ενδιαφερόμενους φορείς από χώρες της ΝΑΕ. Η ανάλυση των δεδομένων και τα 
συμπεράσματά της πρόκειται να δημοσιευθούν στον ιστότοπο του SECOVIA μέσα στις επόμενες μέρες.  

 

Περισσότερες Πληροφορίες 

Σχετικά με το έργο: http://secovia.eu 
Σχετικά με το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»: http://www.imis.athena-innovation.gr  
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Υπεύθυνος  ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά»: Σπύρος Αθανασίου (spathan@imis.athena-innovation.gr)  
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