ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
To e-business forum ως θεσµός
διαµόρφωσης πολιτικής
Χατζάκης Ηλίας, συντονιστής e-business forum
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ∆ιεξαγωγή ερευνών για
την παραγωγή αξιόπιστων δεδοµένων για τη στήριξη των
πολιτικών
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Του κράτους µε την επιχειρηµατική και
ακαδηµαϊκή κοινότητα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ∆ιαµόρφωση ευέλικτων
και εφαρµόσιµων δράσεων πολιτικής για το ηλεκτρονικό
επιχειρείν
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ενηµερωτικέςεκπαιδευτικές ηµερίδες, ευαισθητοποίηση Μedia
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: e-Europe,
IST, DG INFSO-ENTERPRISE.

www.ebusinessforum.gr

Οι εργασίες του forum
Λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2000
] Εχουν εργαστεί εθελοντικά περίπου 750
εµπειρογνώµονες
Εκπροσωπούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι χώροι
(επιχειρήσεις, τράπεζες, σύµβουλοι,
πανεπιστηµιακοί ερευνητές, η Πολιτεία κ.α.)
Εθελοντική συµµετοχή και εργασία των µελών
] 24 Οµάδες εργασίας
] 3 µεγάλες διαρκείς έρευνες
] Ο ∆ικτυακός Τόπος
]

]
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Ενδεικτικά θέµατα
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Ηλεκτρονικό εµπόριο και πολίτης- καταναλωτής.
∆ιεπιχειρησιακές συνεργασίες
Ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων
Ψηφιακό περιεχόµενο
Mobile commerce
E- marketplaces
Open source λογισµικό
Κοινωνιολογική προσέγγιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Εξ αποστάσεως εργασία
Ανάλυση θεσµικού πλαισίου και συστηµατικός εντοπισµός
ελλείψεων
Εξυπνες κάρτες
Κώδικες δεοντολογίας για το Internet
Ψηφιακή επιχειρηµατικότητα
Logistics management

Οι έρευνες
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Καταγραφή της διείσδυσης των Η/Υ, του Internet, του
κινητού στον ελληνικό πληθυσµό (δείγµα 6000 ατόµων,
διάρκεια: 2001-2006)
Καταγραφή της διείσδυσης τεχνολογιών ηλεκτρονικού
επιχειρείν στις ΜΜΕ (δείγµα 1800 επιχειρήσεων, διάρκεια:
2001-2006)
Καταγραφή των τάσεων χρήσης νέων τεχνολογιών στις 500
µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσειες (δείγµα 500
επιχειρήσεων, διάρκεια: 2003-2006)
Μελέτη καταγραφής και κατάταξης των ερευνητικών
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ∆ηµοσίων Ερευνητικών
Κέντρων που σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό επιχειρείν
(διάρκεια: 2003-2006)

Η επιλογή του e-business forum
ως βέλτιστη πρακτική
Benchmarking national and regional ebusiness policies for SMEs
] Μία

πρωτοβουλία της Γενικής
∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης
] ∆ιάρκεια 1,5 έτος, έληξε 28-6-2002

Τα πιό σηµαντικά κριτήρια της µελέτης
benchmarking
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Στήριξη πολιτικών σε αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα
Συνεχής και ευρεία διαβούλευση µε την επιχειρηµατική
και ακαδηµαϊκή κοινότητα για τη διαµόρφωση ευέλικτων
και εφαρµόσιµων πολιτικών
∆ιαφοροποιηµένη προσέγγιση ανάλογα µε τον κλάδο
και το µέγεθος
Συντονισµός µεταξύ κρατικών φορέων
Απαραίτητη η καλή συνεργασία µεταξύ ∆ηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα
Απαραίτητη η ύπαρξη ενδιάµεσων καταλυτών για την
προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ΜΜΕ

