ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
καθώς και της
Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης
και της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
και της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
και του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Στην Αθήνα, σήμερα 6 Μαΐου 2014,
1. το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό
κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη,
2. το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό κύριο
Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
3. το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που
εκπροσωπείται από τον Υπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη,
4. το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκπροσωπείται από τον
Υπουργό κύριο Ιωάννη Βρούτση,
5. το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκπροσωπείται από τον Υπουργό
κύριο Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη,
6. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο κυρία Neelie Kroes,
7. η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, που εκπροσωπείται από το Γενικό Γραμματέα
κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο,
8. η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, που εκπροσωπείται από τη Γενική Γραμματέα
κυρία Βασιλική Κόλλια,
9. η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, που εκπροσωπείται από το Γενικό Γραμματέα κύριο
Παναγιώτη Κανελλόπουλο,
10. και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), που
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Αναστάσιο Τζήκα,
1. Αναγνωρίζουν, από κοινού, ότι:
α) Είναι κοινός στόχος η ανάδειξη και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και η σύνδεσή
της με την αγορά εργασίας και πως μπορούν να σχεδιαστούν στοχευμένες πολιτικές και
δράσεις απασχόλησης βασισμένες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
που θα αποδώσουν άμεσα αποτελέσματα μέσα από μια πολυμετοχική συνεργασία Δημοσίου
και Ιδιωτικού τομέα.
β) Έχουν πρόθεση να συνεργαστούν, μέσα από έναν κοινό σχεδιασμό, συνέργειες και
υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και να αξιοποιήσουν τους πόρους και την τεχνογνωσία που
θα διαθέσουν, για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που υπάρχουν σε θέματα
Απασχόλησης, με έμφαση στην αγορά των ΤΠΕ.
γ) Αποτελεί ανάγκη η δημιουργία ενός κοινού περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και αξιών μεταξύ
των μελών για την αποτελεσματική συνεργασία και υλοποίηση των κοινών τους στόχων.
Οι θεματικοί τομείς παρέμβασης, που θα αποτελέσουν το πρώτο πεδίο εφαρμογής της κοινής
προσπάθειας, με βάση τη διεθνή εμπειρία και καταγραφή, είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι:
1. Η ενίσχυση των επενδύσεων σε Ψηφιακές Τεχνολογίες για να καλυφθεί η ανάγκη ο πολίτης ή/
και η επιχείρηση να είναι στο επίκεντρο των νέων, ανασχεδιασμένων υπηρεσιών που
παράγονται και προσφέρονται προς την κατεύθυνση μιας ανοικτής ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην άσκηση δημοσίων πολιτικών για ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες.
2. Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση του τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας,
ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
μέσω της παραγωγής, διάδοσης και ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και της καινοτομίας.
3. Η επιχειρηματική καινοτομία και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας με βάση την Ψηφιακή
Τεχνολογία.
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4. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής βασισμένων σε ψηφιακές τεχνολογίες για την
αναστροφή της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα, την ανάπτυξη πλατφόρμας
προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας στην αγορά των ΤΠΕ.
5. Η μόχλευση πόρων και μέσων για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων με
ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης νέων εν
δυνάμει επιχειρηματιών και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην αγορά ΤΠΕ.
6. Η ενίσχυση της ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
7. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών στις ΤΠΕ μέσω του σχεδιασμού
κοινών παρεμβάσεων για την καταπολέμηση των εμποδίων ανάπτυξης αγορά Ψηφιακής
Τεχνολογίας.
2. Τα συμμετέχοντα Μέρη, στο παρόν Πρωτόκολλο, συμφωνούν να συνεργαστούν με
στόχο:
α.

Τη δημιουργία και λειτουργία ενός νέου τρόπου συνεργασίας με το διακριτικό τίτλο:
“Συμμαχία για τη Ψηφιακή Οικονομία”, κατά το πρότυπο της δράσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής “Grand Coalition for Digital Jobs”, για την ανάδειξη και προώθηση της
συνεργασίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθνικοί εταίροι αναλαμβάνουν την
προώθηση της συνεργασίας, όπως περιγράφεται στα επόμενα, σε εθνικό επίπεδο, ενώ η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την παροχή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και
υποστήριξή της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση και την δράση “Grand Coalition for
Digital Jobs”.

β.

Το συντονισμό και περαιτέρω αξιοποίηση των επιμέρους πρωτοβουλιών τους, ώστε να
δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνέργειες για κοινές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της
απασχόλησης στην Ελλάδα με τη χρήση των ΤΠΕ, που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο
εφαρμογής του παρόντος και θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό δράσεων ψηφιακής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση στην
ενσωμάτωση των ΤΠΕ και εφαρμόζοντας καλές πρακτικές από άλλες χώρες.

γ.

Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας - με έμφαση στις καλές πρακτικές από άλλες
χώρες - μεταξύ των μερών του πρωτοκόλλου, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση
εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

δ.

Στη δημιουργία εντός του επόμενου εξαμήνου ενός κοινού πλάνου δράσης (Action Plan), το
οποίο θα εξειδικεύσει μέσα από προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες,
ορίζοντας συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και δείκτες, την εφαρμογή του παρόντος
για το διάστημα των επόμενων τριών (3) ετών.

ε.

Στην πρόβλεψη επιχειρησιακής ενσωμάτωσης ανάλογων εθνικών πρωτοβουλιών (National
Pledges) που συμμετέχουν και που έχουν εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση
«Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (DG Connect)» στην πρωτοβουλία
“Συμμαχία για τη Ψηφιακή Οικονομία”

3. Συμφωνούν στο ακόλουθο κοινό πλαίσιο συνεργασίας:
α.

Αρμόδια για την επίβλεψη, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των
προβλέψεων του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι Επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων
όλων των Μερών.
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β.

Προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν
Πρωτόκολλο τα Μέρη θα ορίσουν ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως Σύνδεσμο και ένα (1)
αναπληρωματικό του, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την επικοινωνία και το συντονισμό με
τους Συνδέσμους των άλλων Μερών. Η επικοινωνία μεταξύ των μερών θα γίνεται
αποκλειστικά μέσω των Συνδέσμων.

γ.

Τη διάθεση πόρων και τεχνογνωσίας από κάθε εταίρο, όπως και όποτε θα κρίνεται
αναγκαίο, συνεισφορά που θα αποτελεί τη δική του συμμετοχή για την επίτευξη των κοινών
στόχων και θα περιγράφεται για κάθε ένα από τα μέλη σε αντίστοιχα παραρτήματα του
παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας.

δ. Το παρόν Πρωτόκολλο συνεργασίας τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους
εκπροσώπους των Μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται αρχικά να είναι τριετής (3) και θα
υπόκειται σε διαρκή εξαμηνιαία αξιολόγηση από την Επιτροπή η οποία και θα προχωρά
όπου απαιτείται σε προτάσεις βελτίωσης προς διαβούλευση στο σύνολο των μερών σε
κοινή ετήσια συνεδρίαση ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
ε. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν προσηκόντως μεριμνήσει για την υπογραφή του παρόντος
Μνημονίου Συνεργασίας από τους νόμιμους αντιπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων,
σε διακριτές σελίδες υπογραφής ανά συμβαλλόμενο μέρος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Για κάθε Εταίρο)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ

Εκ μέρους του Όνομα Φορέα

Εκπροσωπούμενο από:
Θέση στο Φορέα:
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