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  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
   Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2013  

 

Η Συμφωνία Επιχορήγησης για το έργο e-SENS υπογράφηκε 

 

«Άνθρωποι και επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να συναλλάσσονται μέσα σε μια χωρίς σύνορα 

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά αυτή είναι η αξία του Διαδικτύου» Neelie Kroes 

 

Το e-SENS, ένα νέο έργο ευρείας κλίμακας που θα ενδυναμώσει την ιδέα ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Αγοράς μέσω καινοτόμων ΤΠΕ λύσεων στη δημόσια διοίκηση, ξεκίνησε.  Με 

την υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορήγησης του έργου στις 06 Αυγούστου 2013, το έργο ξεκίνησε 

επίσημα. Η υλοποίηση του έργου είναι ήδη σε εξέλιξη από την 1η Απριλίου 2013. Σχεδόν 100 

εταίροι αντιπρόσωποι 20 Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της 

Τουρκίας συνθέτουν το έργο του e-SENS. Επιπλέον  το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 

Προτύπων (ETSI - European Telecommunications Standards Institute) και το OpenPEPPOL 

συνεισφέρουν στο έργο.  

Αυτή η ευρεία συμμετοχή αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την επιτακτική ανάγκη 

για τις απρόσκοπτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Η Ενιαία Αγορά πρόκειται να γίνει 

πραγματικότητα για πολίτες και επιχειρήσεις, και ακόμη περισσότερο μπορεί να γίνει με τη χρήση 

ΤΠΕ. Το e-SENS θα λάβει σημαντικά μέτρα προς την κατεύθυνση «προωθώντας τις Ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες» συνδέοντας σε ψηφιακό επίπεδο. Παρ 'όλα αυτά, πολλά εμπόδια πρέπει ακόμα να 

αντιμετωπιστούν και να εξαλειφθούν - συμπεριλαμβανομένων των νομικών, σημασιολογικών, 

οργανωτικών και τεχνικών προβλημάτων.  

Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει επαρκώς , υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες  

βασιζόμενες σε Ευρωπαϊκή υποδομή. Θα εδραιώσει, αναπτύξει και επεκτείνει προσπάθειες 

πιλοτικών ευρείας κλίμακας που έχουν ξεκινήσει ήδη όπως - e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, 

PEPPOL - διευκολύνοντας την πρόσβαση στη υγεία, στο σύστημα δικαιοσύνης, στις δημόσιες 

προμήθειες και στη δημιουργία επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Γενικευμένες και 

επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις θα παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών σε 

πολλούς τομείς της Ηλ. Διακυβέρνησης.  
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Μέσω των λύσεων του έργου θα επιτραπεί η υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης στην παροχή 

δημόσιων υπηρεσιών –περισσότερο προσανατολισμένη στο χρήστη,- καινοτομική και επαρκής ώστε 

να διασφαλιστεί εξοικονόμηση σε χρήμα και χρόνο, τόσο για τους πολίτες όσο και για την ίδια την 

Δημόσια Διοίκηση. Το e-SENS δεν είναι μόνο ανάπτυξη νέων λύσεων. Το e-SENS είναι οικονομία 

κλίμακας, επαναχρησιμοποίηση, συνεργασία, νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα συντονίζει τους 

τομείς μεταξύ τους σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Το e-SENS θα βοηθήσει στη μετάβαση από μία 

προσέγγιση απομονωμένων τομέων της διοίκησης, στην εδραίωση κοινών και αμοιβαίων 

συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών τομέων της Δημόσιας Διοίκησης και διασυνοριακών ψηφιακών 

υποδομών. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν  τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών εθνικών συστημάτων, οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις 

θα μπορέσουν να επιτύχουν στην παροχή καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.  

 

 

 
Περαιτέρω πληροφορίες:  

• e-SENS ιστοσελίδα: www.esens.eu 
• ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 
• CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

 
 

Επικοινωνία :  esens.info@lists.esens.eu 
Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά µε το e-SENS, εγγραφείτε στο  Newsletter 


