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Δομι Παρουςίαςθσ

 Μεθοδολογία Τλοποίηςησ Έρευνασ
 Προφίλ Δείγματοσ Δήμων
 Προφίλ Ερωτώμενου
 Ερωτηματολόγιο
 Πόροι Δήμου

○ Ανθρώπινο Δυναμικό
○ Τποδομέσ 
○ Φρηματικοί Πόροι

 Λειτουργικέσ Ικανότητεσ
 Δυναμικέσ Ικανότητεσ
 Οφέλη
 Προβλήματα



Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ 
Ζρευνασ

 Φρήςη διαδικτυακήσ εφαρμογήσ για την 
ανάρτηςη και ςυμπλήρωςη του 
ερωτηματολογίου μέςω διαδικτύου

 Ενημερωτική Επιςτολή ΚΕΔΚΕ ςτουσ Δημάρχουσ
 Αναζήτηςη από INFOSTRAG του καταλληλότερου 

ατόμου ςε κάθε Δήμο να απαντήςει ςτο 
ερωτηματολόγιο
 Τπεύθυνοσ Μονάδασ ΣΠΕ
 τέλεχοσ Μονάδασ ΣΠΕ
 Άλλοσ Τπάλληλοσ του Δήμου
 Αρμόδιοσ Αιρετόσ
 Εξωτερικόσ υνεργάτησ

○ ύμβουλοσ Δημάρχου
○ Άλλο Υυςικό Πρόςωπο



Προφίλ Δείγματοσ (Περιφζρεια)
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Προφίλ Δείγματοσ (Είδοσ)
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Προφίλ Δείγματοσ (Μόνιμοσ 
Πλθκυςμόσ)
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Προφίλ Ερωτϊμενου

 Υύλο
 Άνδρεσ: 75%
 Γυναίκεσ: 25%

 Ηλικία
 25-34: 19%
 35-44: 57%
 45-54: 22%
 55-64: 2%

 Επίπεδο Εκπαίδευςησ
 Δευτεροβάθμια: 16%
 ΙΕΚ: 1%
 Σεχνική: 18%
 Πανεπιςτημιακή: 40%
 Μεταπτυχιακό: 23%
 Διδακτορικό: 2%



Προφίλ Ερωτϊμενου

 Ειδικότητα Εκπαίδευςησ (πολλαπλήσ επιλογήσ)
 Πληροφορική: 45%

 Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ – Μηχανικόσ Τπολογιςτών: 15%

 Μηχανικόσ άλλησ ειδικότητασ: 12%

 Υυςική/Μαθηματικά/Φημεία : 4%

 Οικονομία/Διοίκηςη: 13%

 Άλλο: 18%

 ημερινή Θέςη ςτο Δήμο
 Αρμόδιοσ Αιρετόσ: 4%

 Τπεύθυνοσ Μονάδασ ΣΠΕ: 36%

 τέλεχοσ Μονάδασ ΣΠΕ : 24%

 τέλεχοσ-Τπάλληλοσ άλλησ Μονάδασ: 36%



Πόροι Διμου



Ανκρϊπινο Δυναμικό



Εςωτερικι Υποςτιριξθ ςε κζματα ΤΠΕ

 Ύπαρξη Μονάδασ ΣΠΕ ή Μεμονωμένα 
τελέχη

 Μορφή Οργάνωςησ (Μονάδα)

○ Διεύθυνςη

○ Σμήμα 

○ Γραφείο

 Αριθμόσ τελεχών ΣΠΕ

 Επίπεδο Εκπαίδευςησ τελεχών ΣΠΕ



Σε ποιο βακμό τα Στελζχθ ΤΠΕ απαςχολοφνται με
τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ ςτο Διμο? 



Συχνότθτα υποςτιριξθσ από 
Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ (Εταιρείεσ 
ΤΠΕ)



Συχνότθτα υποςτιριξθσ από 
Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ 
(Μεμονωμζνοι Σφμβουλοι)



Συχνότθτα υποςτιριξθσ από 
Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ (Εκελοντικζσ 
Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ)



Συχνότθτα υποςτιριξθσ από 
Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ (Δθμοτικζσ 
Επιχειριςεισ)



Σε ποιο βακμό υπάρχει προςωπικό με
επαρκείσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ για να
λειτουργιςει τισ εφαρμογζσ?



Υποδομζσ



Υποδομζσ

 Ηλεκτρονικοί Τπολογιςτέσ (Γραφείου, Υορητοί, 
Servers, Εκτυπωτέσ)
 Αριθμόσ ανά υπάλληλο

 Παλαιότητα (αριθμόσ η/υ άνω των 3 ετών)

 Διαςυνδεςιμότητα (Internet, LAN)

 Ευρυζωνικότητα
 Αριθμόσ Κτιρίων ςτο «ΤΖΕΤΞΙ»

 Ευρυζωνικέσ Σαχύτητεσ Κτιρίων

 Δίκτυο Wi-Fi
○ Αριθμόσ ςημείων 

○ Αριθμόσ ςημείων που αξιοποιούνται



Υποδομζσ
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ΌΦΙ



Ίδιοι Χρθματικοί Πόροι



Ίδιοι Χρθματικοί Πόροι: 
Σε ποιο βακμό επαρκοφν οι δαπάνεσ που
κάνει ο Διμοσ με δικοφσ του πόρουσ για τα
παρακάτω?



Λειτουργικζσ Ικανότθτεσ



Σε ποιο βακμό χρθςιμοποιεί ο Διμοσ
θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ για τισ παρακάτω
λειτουργίεσ?



Σε ποιο βακμό υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ
επικοινωνίασ μεταξφ των διαφορετικϊν
εφαρμογϊν που χρθςιμοποιεί ο Διμοσ?



Σε ποιο βακμό αξιοποιείται θ δυνατότθτα
αυτόματθσ επικοινωνίασ μεταξφ των
εφαρμογϊν για τθν:



δθμιουργία αναφορϊν προσ τα ανϊτερα
διοικθτικά ςτρϊματα/δθμοτικι θγεςία?



καλφτερθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του
Διμου με τουσ δθμότεσ/επιχειριςεισ? 



Γνωρίηετε τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ?
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Σε ποιο βακμό ο Διμοσ αναπτφςςει
εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ?



Σε ποιο βακμό ο Διμοσ αναπτφςςει
εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ ςε ςυνεργαςία με
άλλουσ διμουσ?



Σε ποιο βακμό χρθςιμοποιεί ο Διμοσ
τισ παρακάτω εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ?



Σε ποιο βακμό αξιοποιεί ο Διμοσ τα
παρακάτω κεντρικά πλθροφοριακά

ςυςτιματα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ?



Σε ποιο βακμό αξιοποιεί ο Διμοσ το
δίκτυο «ΣΥΗΕΥΞΙΣ» για κάκε μια από τισ
παρακάτω υπθρεςίεσ? 



Διακζτει ο διμοσ διαδικτυακό
τόπο?
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Θ ενθμζρωςθ του διαδικτυακοφ τόπου
του Διμου πραγματοποιείται:

82%

18%

υςτηματικά

Περιςταςιακά



Επίπεδο Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν 
(Πολίτεσ)



Ζκδοςθ ατομικϊν, οικογενειακϊν
πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων



Εγγραφι/Διαγραφι/ Αλλαγι ςτοιχείων
πολιτϊν ςτα δθμοτικά μθτρϊα



Πλθρωμι λογαριαςμϊν (π.χ. φδρευςθ, 
δθμοτικά τζλθ, φόροι, πρόςτιμα)



Ακλθτιςμόσ/Πολιτιςμόσ/ Ψυχαγωγία



Τουριςμόσ



Επίπεδο Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν 
(Επιχειριςεισ)



Άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ
επιχείρθςθσ



Άδειεσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτων
χϊρων



Πλθρωμι λογαριαςμϊν (π.χ. δθμοτικά
τζλθ)



Σθμειϊςτε το βακμό ςτον οποίο ζχουν
αυτοματοποιθκεί (πραγματοποιοφνται
θλεκτρονικά) οι απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ και
διαδικαςίεσ ανάμεςα ςτισ διευκφνςεισ/τμιματα
του Διμου που αφοροφν τθ διεκπεραίωςθ:



ςυναλλαγϊν του Διμου με τουσ
πολίτεσ/επιχειριςεισ



ςυναλλαγϊν του Διμου με άλλουσ
δθμόςιουσ φορείσ



άλλων εςωτερικϊν ηθτθμάτων-
λειτουργιϊν του Διμου



Σε ποιο βακμό πραγματοποιεί ο Διμοσ
τα παρακάτω μζςω του διαδικτυακοφ
του τόπου?



Σε ποιο βακμό ο Διμοσ αξιοποιεί τθν
πλθροφορία που λαμβάνει από τουσ
δθμότεσ μζςω του διαδικτυακοφ του τόπου?



Υπάρχουν κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ
για τθν απάντθςθ των email των
δθμοτϊν?

42%

58%
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OXI



Συχνότθτα δθμοςίευςθσ προκθρφξεων

ςτο διαδίκτυο για:



Χριςθ πρακτικϊν θλεκτρονικϊν
προμθκειϊν (e-procurement)

 Ηλεκτρονική υποβολή προςφορών από 
πολίτεσ/επιχειρήςεισ: 4%

 Ηλεκτρονική αξιολόγηςη προςφορών: 2%

 Ηλεκτρονικό άνοιγμα προςφορών: 2%

 Ηλεκτρονική πραγματοποίηςη ςυμβάςεων: 
2%



Συλλζγει ο Διμοσ ςτατιςτικά ςτοιχεία
για τθ χριςθ του διαδικτυακοφ του
τόπου?

37%

63%

NAI

OXI



Δυναμικζσ Ικανότθτεσ



Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςτο
γενικότερο περιβάλλον του Διμου ςασ
επικρατοφν οι παρακάτω αντιλιψεισ?



Σε ποιο βακμό ο Διμοσ ενθμερϊνεται για τθ
ςτρατθγικι και τισ κατευκφνςεισ των παρακάτω
φορζων πολιτικισ ςχετικά με τισ ΤΠΕ και τθν
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ?



Σε ποιο βακμό γνωρίηει ο Διμοσ τα
παρακάτω?



Ζχει ο Διμοσ καταγεγραμμζνθ
ςτρατθγικι ςτον τομζα των ΤΠΕ?
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Σε ποιο βακμό ο Διμοσ μεριμνά για
τθν εκπαίδευςθ ςτισ ΤΠΕ των
αιρετϊν/ςτελεχϊν/εργαηομζνων?



Σε ποιο βακμό ο Διμοσ είναι επαρκϊσ
ςτελεχωμζνοσ με ανκρϊπινο δυναμικό που
ζχει δεξιότθτεσ ςτα παρακάτω κζματα?



Σε ποιο βακμό ο Διμοσ πραγματοποιεί
τα παρακάτω όςον αφορά το
ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και λειτουργία
των ζργων ΤΠΕ:



Συνεργαςίεσ Διμου



Συνεργαςία για: Διαμόρφωςθ
ςτρατθγικισ/επιχειρθςιακοφ ςχεδίου
ωσ προσ τισ ΤΠΕ 



Συνεργαςία για: Σχεδιαςμό/Υλοποίθςθ
ζργων ΤΠΕ, Ανάπτυξθ εφαρμογϊν



Συνεργαςία για: 
Συντιρθςθ/Αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ, 
δικτφων, εφαρμογϊν



Συνεργαςία για: Εκπαίδευςθ ςτισ ΤΠΕ 
αιρετϊν, εργαηομζνων του διμου, 
δθμοτϊν, μικρομεςαίων επιχειριςεων



Συνεργαςία για: Ανταλλαγι γνϊςθσ,  
κωδικοποίθςθ πείρασ, υιοκζτθςθ
βζλτιςτων πρακτικϊν



Σε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςτο διμο
ςασ επικρατοφν οι παρακάτω
ςυνκικεσ?



Υπάρχει «Κοινι Γλϊςςα» μεταξφ των
εργαηομζνων ωσ προσ τισ ΤΠΕ και τισ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ



Οι περιςςότερο καταρτιςμζνοι υπάλλθλοι
ςτισ ΤΠΕ μεταδίδουν τισ γνϊςεισ τουσ ςτουσ
λιγότερο καταρτιςμζνουσ



Γίνονται προςπάκειεσ για τθ μετάδοςθ
καλϊν πρακτικϊν αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ από
ζνα γραφείο/τμιμα/διεφκυνςθ ςε ζνα άλλο



Ομάδεσ Εργαςίασ (team working): Συνεργαςία
μεταξφ εργαηομζνων/διαφορετικϊν τμθμάτων για
τθν κατανόθςθ και λφςθ προβλθμάτων, και τθν
ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν



Σθμειϊςτε το βακμό ςτον οποίο
πραγματοποιοφνται ςτο διμο ςασ τα
παρακάτω: 



Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τα οφζλθ
που μπορεί να ζχει για τουσ ίδιουσ και τουσ
δθμότεσ/επιχειριςεισ θ κατάλλθλθ
αξιοποίθςθ των ΤΠΕ 



Διερεφνθςθ και κατανόθςθ των αναγκϊν-
επικυμιϊν των δθμοτϊν/επιςκεπτϊν/
επιχειριςεων του διμου για το είδοσ και
τον τρόπο παροχισ των υπθρεςιϊν



Ενθμζρωςθ των
δθμοτϊν/επιχειριςεων/τοπικϊν φορζων
για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχει
ο διμοσ



Οργάνωςθ ςεμιναρίων εκπαίδευςθσ
των δθμοτϊν/επιχειριςεων/τοπικϊν
φορζων πάνω ςτθ χριςθ των ΤΠΕ



Οφζλθ



Οφζλθ: Σθμειϊςτε ςε ποιο βακμό θ αξιοποίθςθ
των ΤΠΕ ςτο Διμο ζχει ςυμβάλλει ςτθν:



Προβλιματα



Προβλιματα: Σθμειϊςτε ςε ποιο βακμό οι
παρακάτω παράγοντεσ ζχουν αποτελζςει
προβλιματα για τθν αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτο
Διμο ςασ:


