ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ
Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική
Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG),
http://www.infostrag.gr/

Σσεδιαζμόρ έπεςναρ πεδίος για ηην Ανάπηςξη Πόπων
& Ικανοηήηων ηων Δήμων με ζηόσο ηη λειηοςπγική
αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ομάδα Εργασίας
Γιάννης Καλογήροσ, Αναπληρωηής Καθηγηηής ΔΜΠ (Δπιζηημονικός Υπεύθσνος)
Λίνα Γοσζίοσ, Δρεσνήηρια - Δργαζηήριο Βιομητανικής και Δνεργειακής ΟικονομίαςEBEO/ΔΜΠ
Παναγιώηης Παναγιωηόποσλος, Δρεσνηηής - Δργαζηήριο Βιομητανικής και
Δνεργειακής Οικονομίας-EBEO/ΔΜΠ
Αιμιλία Πρωηόγεροσ, Γιδάκηωρ ΔΜΠ - Δργαζηήριο Βιομητανικής και Δνεργειακής
Οικονομίας-EBEO

Ιούλιος 2011

Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική
Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG)
http://www.infostrag.gr/

H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη
ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηνπ ΔΜΠ, κε
επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη κέιε ηνπο
εξεπλεηέο Θεφδσξν Καξνχλν, Διέλε Γνπζίνπ, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Παλαγηψηε
Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ, Βαγγέιε ηψθα θαη
Νηθφιαν Καλέιιν. Η νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξχηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο
Γλψζεο.
Ιδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ησλ
ΣΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Η εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί
κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο
αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή
δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ζεκάησλ φπσο ε
επξπδσληθή πξφζβαζε, ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ θ.α.
Η ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο
Σειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΔΒΔΟ ηνπ ΔΜΠ, πνπ είρε
αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε ηελ
θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια
δίθηπα θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είρε αζρνιεζεί
κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ
θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ άζθεζε
βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο
ηεο Πιεξνθνξίαο (INFOSTRAG - http://www.infostrag.gr/) ηνπ ΔΒΔΟ/ΔΜΠ
πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΚΔΓΚΔ έξεπλα πεδίνπ κε ζέκα: «Πφξνη θαη
Ιθαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο Γήκνπο». ηόρνο ηεο
έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε
ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ηνπο λένπο
(Καιιηθξαηηθνχο) Γήκνπο ηεο ρψξαο.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιόγην (Κεθ. 3) κε
βάζε ην ελλνηνινγηθό κνληέιν πνπ αλαιχεηαη ζην Κεθ. 2.. Σν εξσηεκαηνιφγην
απεπζχλεηαη ζην άηνκν πνπ έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ
πάλσ ζηα ζέκαηα ησλ ΣΠΔ ή ζε άιιν θαηάιιειν λα απαληήζεη άηνκν.
Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο,
αμηνπνηήζεθε ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή https://www.questionpro.com κε ζθνπφ ηελ
αλάξηεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ
(ζρεηηθφο ζχλδεζκνο-link: https://infostrag.questionpro.com)
Δθηφο ηεο
ελεκεξσηηθήο επηζηνιήο πνπ έζηεηιε ε ΚΔΓΚΔ ζε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο
ρψξαο θαη ε νπνία εθηφο απφ ην εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ πεξηγξαθή
ηεο ηαπηόηεηαο ηεο έξεπλαο [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β] θαη νδεγίεο [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ]
γηα ηελ νκαιή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε Οκάδα INFOSTRAG αλέιαβε
λα αλαδεηήζεη ζε θάζε δήκν ην/ηα θαηάιιειν/θαηάιιεια άηνκν/άηνκα λα
απαληήζεη/απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην.
εκεηψλεηαη φηη έσο ηψξα έρεη απαληήζεη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ Γήκσλ
(πεξίπνπ 70%) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα φζνλ
αθνξά ην κέγεζνο (πιεζπζκφ), ην είδνο (λεζησηηθφο/επεηξσηηθφο) θαη ηελ
πεξηθέξεηα.
Σειηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη, κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ, λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα νπνία ζα δηαηππσζνχλ
ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ νηθνδόκεζε ησλ θαηάιιεισλ πόξσλ θαη
ηθαλνηήησλ απφ ηνπο λένπο (Καιιηθξαηηθνχο) Γήκνπο ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηελ
νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ απηνχο.
ην Κεθ. 1 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ν ηφρνο θαη ε Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο
ηεο Έξεπλαο ελψ ζην Κεθ. 2 αλαιχεηαη ην Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν κε βάζε ην νπνίν
ζρεδηάζηεθε ην Δξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν θαη παξαηίζεηαη ζην Κεθ. 3.

1. ηόρνο Έξεπλαο & Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο
ηόρνο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΚΔΓΚΔ κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε
ηεο Οκάδαο γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (INFOSTRAG- http://www.infostrag.gr/) ηνπ
ΔΒΔΟ/ΔΜΠ είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή
αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ηνπο
λένπο Γήκνπο ηεο ρψξαο.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιφγην (Κεθ. 3) κε
βάζε ην ελλνηνινγηθό κνληέιν πνπ αλαιχεηαη ζην Κεθ. 2.. Σν εξσηεκαηνιφγην
απεπζχλεηαη ζην άηνκν πνπ έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ
πάλσ ζηα ζέκαηα ησλ ΣΠΔ ή ζε άιιν θαηάιιειν λα απαληήζεη άηνκν. Μπνξεί,
δειαδή, λα απαληεζεί απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο κνλάδαο ΣΠΔ
(Γηεχζπλζε/Σκήκα/Γξαθείν), απφ άιιν ζηέιερνο ηεο κνλάδαο, απφ ηνλ Αξκφδην
Αηξεηφ, απφ άιιν ζηέιερνο-ππάιιειν ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη θαηάιιεινο λα
απαληήζεη ή απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (π.ρ. εηδηθφ ζχκβνπιν Γεκάξρνπ, άιιν
θπζηθφ πξφζσπν).
Η κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηελ αλάξηεζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζην δηαδίθηπν αμηνπνηψληαο ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
http://www.questionpro.com. Σν εξσηεκαηνιφγην, δειαδή, είλαη δηαζέζηκν θαη
ζπκπιεξώλεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε https://infostrag.questionpro.com. Σν
βαζηθό πιενλέθηεκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη δελ απαηηείηαη επίζθεςε ζηνπο
Γήκνπο ή ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε απηνχο αθνχ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπο
ζπκπιεξψλνπλ ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ δηαδηθηχνπ κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή
εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
ζηα ζηειέρε πνπ απαληνχλ λα δηαθφπηνπλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη
λα ζπλερίδνπλ απφ ην ίδην ζεκείν φπνηα ζηηγκή ην επηζπκνχλ. Δπηπιένλ,
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ (απαληήζεσλ) ζε
βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθά παθέηα (SPSS) ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε
δεκηνπξγία on-line αλαθνξψλ.
Μεηά ηελ αλάξηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην δηαδίθηπν, ε ΚΔΓΚΔ έζηεηιε
ελεκεξσηηθή επηζηνιή ζε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο ρψξαο, ε νπνία εθηφο απφ ην
εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηαπηόηεηαο ηεο έξεπλαο
[ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β] (ζηφρνο, θνξείο πνπ ηελ πξαγκαηνπνηνχλ, ζηειέρε ζηα νπνία
απεπζχλεηαη, ππεχζπλνη θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο) θαη απφ νδεγίεο [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Γ] γηα ηελ νκαιή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ελεκέξσζε γηα ηνλ ζρεηηθφ
ζχλδεζκν-link, νξηζκφο Γήκνπ, απάληεζε ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο εξσηήζεηο,
δηφξζσζε απαληήζεσλ, αιιαγή ζειίδαο, απνζήθεπζε απαληήζεσλ, βνήζεηα απφ
άιια ζηειέρε θιπ.). ηε ζπλέρεηα, ε Οκάδα INFOSTRAG αλέιαβε λα αλαδεηήζεη
ζε θάζε δήκν ην/ηα θαηάιιειν/θαηάιιεια άηνκν/άηνκα λα απαληήζεη/απαληήζνπλ
ζην εξσηεκαηνιφγην.

Σειηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα νπνία ζα δηαηππσζνχλ
ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ νηθνδόκεζε ησλ θαηάιιεισλ πόξσλ θαη
ηθαλνηήησλ απφ ηνπο λένπο (Καιιηθξαηηθνχο) Γήκνπο ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηελ
νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
απφ απηνχο. εκεηψλνπκε εδψ φηη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε πξαγκαηνπνίεζε απφ
ηελ ΚΔΓΚΔ θαη δεχηεξεο ζρεηηθήο έξεπλαο ηελ επφκελε δηεηία κε ζηφρν ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ.

2. Δλλνηνινγηθό Πιαίζην
ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ην ελλνηνινγηθό κνληέιν ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε
απηήο ηεο έξεπλαο. Σν ελλνηνινγηθφ απηφ κνληέιν, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα
1, αθνξά ην επίπεδν ελφο Γήκνπ. Σν κνληέιν ππνζέηεη φηη γηα ηελ νπζηαζηηθή
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, δειαδή γηα λα πξνθχςνπλ νπζηαζηηθά νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή
ησλ ΣΠΔ ζην Γήκν, απαηηείηαη ε αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ Πόξσλ θαη Ιθαλνηήησλ
απφ απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη θαηαξρήλ απαξαίηεην ν Γήκνο λα απνθηήζεη θαη
αλαπηχμεη ηνπο θαηάιιεινπο Πόξνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ, δειαδή ηηο θαηάιιειεο
ππνδνκέο ΣΠΔ (επξπδσληθέο ππνδνκέο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, servers,
εθαξκνγέο θιπ.), ην θαηάιιειν αλζξώπηλν δπλακηθό (ηθαλή κνλάδα ΣΠΔ, ππφινηπνη
εξγαδφκελνη θαη ζηειέρε κε πςειφ επίπεδν θαηάξηηζεο ζηηο ΣΠΔ, αηξεηνί θαη ζηειέρε
πνπ λα αληηιακβάλνληαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ νη ΣΠΔ) θαη επίζεο λα θαηαλέκεη
θαηάιιεια ηνπο αληίζηνηρνπο ρξεκαηηθνύο πφξνπο γηα ηα παξαπάλσ.
Σν κνληέιν θάλεη ηε ππφζεζε φηη ε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα απηψλ ησλ πφξσλ αιιά
θαη ν ηξφπνο ζπλδπαζκνχ ηνπο επεξεάδεη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ Λεηηνπξγηθώλ
Ιθαλνηήησλ ηνπ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ΣΠΔ θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ
εθηέιεζε ηνπ θαζεκεξηλνύ έξγνπ ηνπ Γήκνπ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο
ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, ηηο ηθαλφηεηεο
παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηηο ηθαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθήο
δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηα δεκνηηθά πξάγκαηα, ηηο ηθαλφηεηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ππνζηήξημεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΠΔ. Σν είδνο θαη επίπεδν αλάπηπμεο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ηθαλνηήησλ θαζνξίδεη θαη ην είδνο θαη κέγεζνο ησλ σθειεηώλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 5 θαηεγνξίεο: 1)
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, 2) βειηίσζε ηεο
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ, άιισλ θνξέσλ θαη επηζθεπηψλ, 3)
ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα, 4)
ελίζρπζε ηεο δηθηχσζεο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ, 5) αλαπηπμηαθά νθέιε
(ελίζρπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο, αλαβάζκηζε θπζηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο,
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο).
Δπίζεο, κε βάζε ην κνληέιν θάλνπκε ηελ ππφζεζε φηη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
απαξαίηεησλ πφξσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ δπλακηθώλ ηθαλνηήησλ, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί έλα απφ ηα
βαζηθφηεξα αληηθείκελα απηήο ηεο έξεπλαο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο
έλλνηεο ηεο γλώζεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αιιαγήο. Με βάζε ηε ζεσξία
δηαθξίλνπκε απηέο ηηο ηθαλφηεηεο ζε ηξείο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο θαη
αιιεινζπζρεηίδνληαη: α) ηηο ηθαλφηεηεο αλαδηακφξθσζεο/κεηαζρεκαηηζκνχ, β) ηηο
ηθαλφηεηεο εθκάζεζεο θαη γ) ηηο ηθαλφηεηεο νινθιήξσζεο/ζπληνληζκνχ.
Οη ηθαλφηεηεο αλαδηακόξθσζεο/κεηαζρεκαηηζκνύ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα
αληίιεςεο ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζηελφηεξν θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ
ηνπ δήκνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην κνληέιν
πνπ ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε αθνξνχλ ηελ αληίιεςε/ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ δίλνπλ νη ΣΠΔ, ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ λέσλ αλαγθψλ
θαη πξνηηκήζεσλ ησλ δεκνηψλ/επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο
ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο θαηάιιειεο ηξαηεγηθήο-

ρεδίνπ
γηα
ηελ
αμηνπνίεζε
ησλ
ΣΠΔ.
αλαδηακφξθσζεο/κεηαζρεκαηηζκνχ πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, ηελ

Οη

ηθαλφηεηεο

ΟΦΕΛΘ
ΠΟΡΟΙ
Ανκρϊπινο
Δυναμικό
+
ΤΠΕ
+
Χρθματικοί
Πόροι

Αποδοτικότερθ και
Αποτελεςματικότερθ
Εςωτερικι Λειτουργία
Συνδυαςμόσ
Πόρων

Λειτουργικζσ
Ικανότθτεσ

Βελτίωςθ τθσ
Εξυπθρζτθςθσ των
Πολιτϊν – Επιχειριςεων –
Επιςκεπτϊν

Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ
και Συμμετοχισ
των Δθμοτϊν
Χαρακτθριςτικά
Περιβάλλοντοσ
Πλθκυςμόσ &
Είδοσ Διμου,
Νομόσ/
Περιφζρεια,
ΚΕΔΚΕ,
Εταιρείεσ
Αυτοδιοίκθςθσ

Ενίςχυςθ τθσ Δικτφωςθσ και
των Συνεργαςιϊν του
Διμου
Δυναμικζσ
Ικανότθτεσ
Αναδιαμόρφωςθ/Μεταςχθματιςμόσ
Εκμάκθςθ
Ολοκλιρωςθ/Συντονιςμόσ

Αναπτυξιακι
Αξιοποίθςθ

ρήκα 1: Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν πνπ αθνξά ηελ Οηθνδφκεζε Ιθαλνηήησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ ζην επίπεδν ελφο Γήκνπ

ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ (πηνζέηεζε θαηάιιεισλ
ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ, έγθαηξε εκπινθή εξγαδνκέλσλ/πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο, επαξθήο παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, επαξθήο
δνθηκή, εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ έξγσλ), ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηηο ΣΠΔ (δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζεο
κνλάδαο ΣΠΔ, αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ
ηνπ ππφινηπνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ) αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηάιιειεο αλαδηνξγάλσζεο δνκώλ
θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.
Οη
ηθαλφηεηεο
εθκάζεζεο
αθνξνχλ
ηφζν
ην
αηνκηθό
(θάζε
αηξεηφ/ζηέιερνο/εξγαδφκελν) φζν θαη ην νξγαλσζηαθό επίπεδν (ζπλνιηθά ην Γήκν)
θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα απφθηεζεο θαη αμηνπνίεζεο εμσηεξηθήο γλώζεο
κέζσ ηεο δηθηχσζεο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο θνξείο θαη πξαγκαηνπνίεζεο θαηάιιεισλ
ζπλεξγαζηψλ (άιινπο Γήκνπο, Αθαδεκατθά θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα, εηαηξείεο ΣΠΔ,
ςεθηαθέο θνηλφηεηεο, εηαηξείεο ηεο απηνδηνίθεζεο, ΚΔΓΚΔ θ.α.). Δπίζεο,
πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο θαη ζπλδπαζκνχ ησλ γλώζεσλ ησλ
ζηειερώλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο
«νξγαλσζηαθήο γλώζεο» ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαηάιιεισλ εζσηεξηθψλ
δηαδηθαζηψλ φπσο ηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε Οκάδσλ Δξγαζίαο (Teamworking),

ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε κνλάδα ΣΠΔ ή θαη απφ άιινπο
εξγαδφκελνπο, ηελ πηνζέηεζε «θνηλήο γιψζζαο» κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηηο
ΣΠΔ θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ηε κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ απφ κηα
δηεχζπλζε/ηκήκα ζε έλα άιιν θιπ..
Η ηξίηε θαηεγνξία δπλακηθψλ ηθαλνηήησλ (ηθαλφηεηεο νινθιήξσζεο/ζπληνληζκνύ)
πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ θαη νινθιήξσζεο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ
ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ζπζηξάηεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γχξσ απφ ην
ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο αιιαγήο ηεο θνπιηνχξαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ψζηε λα έρνπλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε
θαη κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ (δεκνηψλ, επηρεηξήζεσλ
θιπ.) ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα νινθιήξσζεο ησλ ηερλνινγηθώλ πόξσλ ηνπ
Γήκνπ δειαδή ηελ ηερληθή δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη
εθαξκνγψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο δηαζχλδεζεο γηα ηελ παξαγσγή
ζπλδπαζκέλεο πιεξνθνξίαο. Σέινο, πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα νινθιήξσζεο ησλ
δηαδηθαζηώλ-ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γήκνπ, δειαδή γηα παξάδεηγκα ηελ ηππνπνίεζε θαη
απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζηηο
δηεπζχλζεηο-ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ηαρχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο.
εκεηψλεηαη εδψ φηη κε βάζε ην κνληέιν ζεσξνχκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ
δπλακηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πφξσλ, ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη σθειεηψλ είλαη
ακθίδξνκε δειαδή νη δπλακηθέο ηθαλφηεηεο δελ επεξεάδνπλ κφλν ηνπο πφξνπο, ηηο
ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα νθέιε αιιά θαη επεξεάδνληαη ζε έλα βαζκφ απφ
απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ επηθνηλσλία
θαη ζπλεξγαζία ηνπ δήκνπ κε άιινπο θνξείο (ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο/νθέιε)
δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή θαη απφθηεζε γλψζεο (δπλακηθέο ηθαλφηεηεο) γηα ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ
εμσγελώλ παξακέηξσλ ζηα παξαπάλσ φπσο ην κέγεζνο θαη ην είδνο
(λεζησηηθφο/επεηξσηηθφο) ηνπ Γήκνπ, ε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη, ην
επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επξσζηίαο αιιά θαη ην επίπεδν ησλ γεηηνληθψλ ηνπ
Γήκσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.
Σειηθφ ζηφρν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην είδνο θαη ην
ζπλδπαζκφ ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ
θαιχηεξε θαη πεξηζζφηεξν σθέιηκε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε είδνο Γήκνπ έηζη
ψζηε λα δηαηππσζνχλ ζηνρεπκέλεο πξνηάζεηο κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα απηά.
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Αν ςημειώςατε την επιλογή «ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ» τησ ερώτηςησ Α.9 ςυμπληρώςτε την ερώτηςη
Α.10.2, διαφορετικά ςυμπληρώςτε την ερώτηςη Α.10.1:
A.10.1 ΔΣΗ ΣΗ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ: ……………………
A.10.2 ΔΣΗ ME TH ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ: ……………………
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B.

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ

Β.1 Ανθρώπινο Γσναμικό

Β.1.1 Με ποιο τρόπο υποςτθρίηεται ο Διμοσ ςτα κζματα των Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 1? (δυνατότθτα πολλαπλισ επιλογισ)
 1. Θεςμοκετθμζνθ Μονάδα ΤΠΕ μζςα ςτο Διμο
 2. Μεμονωμζνο/α ςτζλεχοσ/θ που είναι επιφορτιςμζνο/α με το αντικείμενο αυτό
 3. Θεςμοκετθμζνθ Μονάδα ΤΠΕ εκτόσ Διμου (π.χ. Δθμοτικι Επιχείρθςθ)
 4. Με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ
 5. Με κανζνα
Αν ςημειώςατε την επιλογή 1 τησ ερώτηςησ Β.1.1 ςυμπληρώςτε τισ ερωτήςεισ Β.1.2.1, Β.1.2.2 και
Β.1.2.3:
B.1.2.1 Ποια είναι θ υψθλότερθ μορφι οργάνωςθσ τθσ μονάδασ ΣΠΕ του Διμου?
 Διεφκυνςθ
 Τμιμα
 Γραφείο
 Άλλο (προςδιορίςτε):…………………………………
B.1.2.2 Από πόςα άτομα αποτελείται θ Μονάδα ΣΠΕ του Διμου?
.....................
B.1.2.3 Προςδιορίςτε τον αρικμό (ι το ποςοςτό %) των ςτελεχϊν τθσ μονάδασ ΣΠΕ του Διμου ωσ
προσ το επίπεδο εκπαίδευςισ τουσ:

1

Γειαδή ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη επίβιεςεο έξγσλ ΣΠΔ, αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, ζρεδηαζκνχ δηθηχσλ,
ζπληήξεζεο/αζθάιεηαο/αλαβάζκηζεο εμνπιηζκνχ (PCs, Servers, Δθηππσηέο θιπ.), εθαξκνγψλ θαη δηθηχσλ θαη
πξαγκαηνπνίεζεο ζρεηηθψλ πξνκεζεηψλ

Επίπεδο
Εκπαίδευςθσ

Αρικμόσ
τελεχϊν

Υποχρεωτικι
Δευτεροβάκμια
Τεχνικι
Πανεπιςτθμιακι
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

Αν ςημειώςατε την επιλογή 2 τησ ερώτηςησ Β.1.1 ςυμπληρώςτε τισ ερωτήςεισ Β.1.3.1, Β.1.3.2 και
Β.1.3.3:
B.1.3.1 Ποιοσ είναι ο αρικμόσ των μεμονωμζνων ςτελεχϊν ΣΠΕ ςτο Διμο ςασ?
.....................

B.1.3.2 ε ποια υπθρεςιακι μονάδα ανικουν?
……………….……………………………………………...
B.1.3.3 Προςδιορίςτε τον αρικμό (ι το ποςοςτό %) των μεμονωμζνων ςτελεχϊν ΣΠΕ ωσ προσ το
επίπεδο εκπαίδευςισ τουσ:

Επίπεδο
Εκπαίδευςθσ
Υποχρεωτικι
Δευτεροβάκμια
Τεχνικι
Πανεπιςτθμιακι
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

Αρικμόσ
τελεχϊν

Αν ςημειώςατε την επιλογή 1 ή/και την επιλογή 2 τησ ερώτηςησ Β.1.1 ςυμπληρώςτε την ερώτηςη Β.1.4:
B.1.4 ε ποιο βακμό τα τελζχθ ΣΠΕ απαςχολοφνται με τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ ςτο Διμο?

Σχεδιαςμόσ ζργων ΤΠΕ
Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ/
ζργων ΤΠΕ

Δοκιμι

Ανάπτυξθ εφαρμογϊν (Software)
Σχεδιαςμόσ Δικτφων
Συντιρθςθ/Αςφάλεια εξοπλιςμοφ και δικτφων
Προτάςεισ για τθν αναβάκμιςθ του
εξοπλιςμοφ/δικτφων
Τροφοδοςία εξοπλιςμοφ ΤΠΕ με αναλϊςιμα και
άλλα υλικά
Συντιρθςθ/Αςφάλεια εφαρμογϊν
Προτάςεισ για τθν αναβάκμιςθ των εφαρμογϊν
Σχεδιαςμόσ βάςεων δεδομζνων
Συντιρθςθ/Αςφάλεια βάςεων δεδομζνων
Σχεδιαςμόσ Ιςτοχϊρου
Συντιρθςθ Ιςτοχϊρου
Ενθμζρωςθ/Διαχείριςθ Ιςτοχϊρου
Εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθ χριςθ των
ΤΠΕ

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

B.1.5 υμπλθρϊςτε ςτον ακόλουκο πίνακα το είδοσ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που υποςτθρίηουν το
Διμο ςε κζματα ΣΠΕ (γραμμζσ) κακϊσ και τον τρόπο τθσ υποςτιριξθσ αυτισ (ςτιλεσ):
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ
ΕΙΔΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ

Μόνιμοσ

Ευκαιριακόσ

Κανζνασ

Εταιρείεσ ΤΠΕ
Μεμονωμζνοι Σφμβουλοι
Εκελοντικζσ Ψθφιακζσ Κοινότθτεσ
Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ

Β.2 Τποδομές
Β.2.1 υμπλθρϊςτε τον ακόλουκο πίνακα που αφορά τον αρικμό των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν
(Θ/Τ) που διακζτει ο Διμοσ:
Είδοσ Θ/Τ

υνολικόσ
Αρικμόσ Θ/Τ

Αρικμόσ Θ/Τ
κάτω των 3 ετϊν

Υπολογιςτζσ Γραφείου (Desktops)
Φορθτοί (Laptops, τςζπθσ κλπ.)
Εξυπθρετθτζσ (Servers)
Εκτυπωτζσ

Β.2.2 Ποιο είναι το ποςοςτό % των εργαηομζνων γραφείου του Διμου που χρθςιμοποιεί Θ/Τ ςτθν
κακθμερινι εργαςία του? ……………

Β.2.3 θμειϊςτε το ποςοςτό % των Θ/Τ του Διμου που είναι διαςυνδεδεμζνοσ:
ςε τοπικό δίκτυο (LAN)
ςτο internet

Β.2.4 Πόςα κτίρια διακζτει ο Διμοσ? ……………

Β.2.5 Πόςα κτίρια του Διμου είναι ςυνδεδεμζνα ςτο δίκτυο "ΤΗΕΤΞΙ"? ……………

Β.2.6 υμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα που αφορά τισ ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ ςτο internet των
κτιρίων2 του Διμου:

Σαχφτθτα ςφνδεςθσ

Αρικμόσ
Κτιρίων

Χαμθλι Ταχφτθτα (ζωσ 1 Mbps)
Μζςθ Ταχφτθτα (από 2 Mbps ζωσ 24 Mbps)
Υψθλι Ταχφτθτα (από 25 Mbps ζωσ 100 Mbps)
Πολφ Υψθλι Ταχφτθτα (πάνω από 100 Mbps)

Β.2.7 Διακζτει ο Διμοσ δίκτυο WiFi?
 ΝΑΙ  ΟΧΙ
Αν ςημειώςατε την επιλογή ΝΑΙ ςτην ερώτηςη Β.2.7 ςυμπληρώςτε την ερώτηςη Β.2.7.1:

Β.2.7.1 χετικά με τα ςθμεία του δικτφου WiFi που διακζτει ο Διμοσ:

Πόςα είναι τα ςθμεία αυτά ςτα γεωγραφικά
διοικθτικά όριά του?
Πόςα από αυτά αξιοποιοφνται?
Πόςα από αυτά ζχουν χρθματοδοτθκεί μζςω των
Κ.Π.Σ.?
Πόςα από αυτά ζχουν χρθματοδοτθκεί με δικοφσ του
πόρουσ?

2

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα γηα ην ζύλνιν ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξαηε ζηελ εξώηεζε Β.2.4

Β.3 Υρηματικοί Πόροι
Β.3.1 ε ποιο βακμό επαρκοφν οι δαπάνεσ που κάνει ο Διμοσ με δικοφσ του πόρουσ για τα παρακάτω?

Αγορά εξοπλιςμοφ (PCs, servers, εκτυπωτζσ
κλπ.)
Αγορά εφαρμογϊν
Συντθριςθ/Αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ
Συντθριςθ/Αναβάκμιςθ εφαρμογϊν
Αγορά αναλϊςιμων υλικϊν
Μακροπρόκεςμθ λειτουργία/ςυντιρθςθ/
αναβάκμιςθ των ζργων του Γ’Κ.Π.Σ. και
Ε.Σ.Π.Α.

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

C.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ

Γ.1 ε ποιο βακμό χρθςιμοποιεί ο Διμοσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ για τισ παρακάτω λειτουργίεσ?

Αυτοματιςμόσ Γραφείου (Word, Excel
κλπ.)
Πρωτόκολλο
Διαχείριςθ εγγράφων,
εργαςιϊν/διαδικαςιϊν
Διαχείριςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου
Λογιςτιριο
Διαχείριςθ προχπολογιςμοφ,
εςόδων/εξόδων
Διαχείριςθ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ
Λθξιαρχείο
Μθτρϊα
Δθμοτολόγιο
Σχεδιαςμόσ τεχνικϊν ζργων
(ςτατικϊν/αρχιτεκτονικϊν/
οδοποιίασ/ θλεκτρομθχανολογικϊν)
Μελζτθ τεχνικϊν ζργων
Διαχείριςθ/Παρακολοφκθςθ τεχνικϊν
ζργων
Συντιρθςθ τεχνικϊν υποδομϊν
Διαχείριςθ πολεοδομικϊν
δραςτθριοτιτων

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Διαχείριςθ δθμοτικοφ
θλεκτροφωτιςμοφ
Διαχείριςθ φδρευςθσ/άρδευςθσ/
αποχζτευςθσ
Διαχείριςθ ςυλλογισ
απορριμμάτων/ανακφκλωςθσ
Διαχείριςθ οδικοφ δικτφου

Γ.2 ε ποιο βακμό υπάρχει προςωπικό με επαρκείσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ για να λειτουργιςει τισ
εφαρμογζσ?
 1 (μθδενικό)  2 (μικρό)  3 (μζτριο)  4 (μεγάλο)  5 (πολφ μεγάλο)
Γ.3 Γνωρίηετε τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ?
 ΝΑΙ  ΟΧΙ

Αν ςημειώςατε την επιλογή ΝΑΙ τησ ερώτηςησ Γ.3 ςυμπληρώςτε την ερώτηςη Γ.3.1:
Γ.3.1 ε ποιο βακμό ο Διμοσ αναπτφςςει εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ?
 1 (μθδενικό)  2 (μικρό)  3 (μζτριο)  4 (μεγάλο)  5 (πολφ μεγάλο)

Αν ςημειώςατε την επιλογή 1 τησ ερώτηςησ Γ.3.1 μεταβείτε ςτην ερώτηςη Γ.3.3:
Γ.3.2 ε ποιο βακμό ο Διμοσ αναπτφςςει εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ ςε ςυνεργαςία με άλλουσ διμουσ?
 1 (μθδενικό)  2 (μικρό)  3 (μζτριο)  4 (μεγάλο)  5 (πολφ μεγάλο)

Γ.3.3 ε ποιο βακμό χρθςιμοποιεί ο Διμοσ τισ παρακάτω εφαρμογζσ ΕΛ/ΛΑΚ?

Οpenoffice
KDE

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Gnome
Mozilla/Firefox
GNU/Linux
Sendmail
Exim
Postdix
Qmail
MySQL
PostgreSQL
PHP
PERL
JBoss
Web Sites (portals)
Web Sites (content
management)
Software Development
tools
Samba
Squid
Zope

Γ.4 ε ποιο βακμό αξιοποιεί ο Διμοσ τα παρακάτω κεντρικά πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ?

Εκνικό Δθμοτολόγιο
TAXISnet

1

2

3

4

5

Μθδενι
κό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Κτθματολόγιο–Πλατφόρμα GIS
e-ΚΕΠ
e-Πολεοδομία
ΙΚΑnet

Γ.5 ε ποιο βακμό αξιοποιεί ο Διμοσ το δίκτυο «ΤΗΕΤΞΙ» για κάκε μια από τισ παρακάτω υπθρεςίεσ?
1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Κντερνετ
Τθλεφωνία
Τθλεμοιοτυπία (FAX)
Τθλεδιάςκεψθ

Γ.6 Διακζτει ο διμοσ διαδικτυακό τόπο?
 ΝΑΙ  ΟΧΙ
Αν ςημειώςατε την επιλογή ΟΧΙ τησ ερώτηςησ Γ.6 μεταβείτε ςτην ερώτηςη Δ.1:
Γ.6.1 Προςδιορίςτε τθ διεφκυνςθ του διαδικτυακοφ τόπου:
http://................................................
Γ.6.2 Θ ενθμζρωςθ του διαδικτυακοφ τόπου του Διμου πραγματοποιείται:
 Συςτθματικά  Περιςταςιακά

Γ.7 θμειϊςτε ςτον πίνακα που ακολουκεί ποιο είναι το ανϊτερο επίπεδο θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ που χαρακτθρίηει κάκε μια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ υπθρεςιϊν που παρζχει ο
διμοσ ςτουσ πολίτεσ και ςτισ επιχειριςεισ:
(ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α: Οριςμόσ των 5 επιπζδων υπθρεςιϊν)

Προσ Πολίτεσ
Ζκδοςθ ατομικϊν, οικογενειακϊν
πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων
Εγγραφι/Διαγραφι/Αλλαγι ςτοιχείων
πολιτϊν ςτα δθμοτικά μθτρϊα
Πλθρωμι λογαριαςμϊν (π.χ. φδρευςθ,
δθμοτικά τζλθ, φόροι, πρόςτιμα)
Πολεοδομικά κζματα (οικοδομικζσ άδειεσ,
κλπ.)
Ατομικζσ άδειεσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ
Υγεία και Κοινωνικι Φροντίδα

Υπθρεςίεσ για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ
Εκπαίδευςθ/Επαγγελματικι Κατάρτιςθ (elearning)
Ενθμζρωςθ για κζςεισ εργαςίασ, Προϊκθςθ
απαςχόλθςθσ
Ηλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ

Ακλθτιςμόσ/Πολιτιςμόσ/Ψυχαγωγία

Τουριςμόσ
Ενίςχυςθ τοπικισ ανάπτυξθσεπιχειρθματικότθτασ

Δεν
παρζχεται
θλεκτρονικά

Επίπεδο παροχισ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ

1

2

3

4

5

Προσ Επιχειριςεισ
Άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ επιχείρθςθσ

Άδειεσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτων χϊρων
Πλθρωμι λογαριαςμϊν
(π.χ. δθμοτικά τζλθ)

Γ.8 ε ποιο βακμό πραγματοποιεί ο Διμοσ τα παρακάτω3 μζςω του διαδικτυακοφ του τόπου?
1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Πλθροφόρθςθ για το διμο (δομι,
οργανόγραμμά, ςτοιχεία επικοινωνίασ
δθμάρχου/αιρετϊν/ςτελεχϊν)
Ανάρτθςθ αποφάςεων δθμοτικοφ
ςυμβουλίου
Ανάρτθςθ οικονομικϊν απολογιςμϊν διμου
Δθμοςίευςθ τοπικϊν νζων
Αποδοχι αιτθμάτων/παραπόνων/ προτάςεων
των δθμοτϊν
Διερεφνθςθ των απόψεων των δθμοτϊν
(φόρουμ, blogs, ψθφοφορίεσ/
ερωτθματολόγια)

3

Ωο πξνο ηα ππνεξσηήκαηα γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο απνινγηζκνύο ελλννχκε ζε πνην βαζκφ
αλαξηψληαη ηα αλαιπηηθά θείκελα.

Γ.9 ε ποιο βακμό ο Διμοσ αξιοποιεί τθν πλθροφορία που λαμβάνει από τουσ δθμότεσ μζςω του
διαδικτυακοφ του τόπου?
 1 (μθδενικό)  2 (μικρό)  3 (μζτριο)  4 (μεγάλο)  5 (πολφ μεγάλο)
Γ.10 Τπάρχουν κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν απάντθςθ των email των δθμοτϊν?
 ΝΑΙ  ΟΧΙ
Γ.11 θμειϊςτε με ποια ςυχνότθτα ο Διμοσ δθμοςιεφει προκθρφξεισ ςτο διαδίκτυο4 για:
1

2

3

4

5

Ποτζ

πάνια

Μερικζσ
φορζσ

υχνά

υςτθματικά

τθν προμικεια εξοπλιςμοφ
τθν πλιρωςθ νζων κζςεων εργαςίασ ςτο
Διμο
τθν εκτζλεςθ ζργων και υπθρεςιϊν

Γ.12 θμειϊςτε αν ο Διμοσ κάνει χριςθ κάποιων από τισ παρακάτω πρακτικζσ θλεκτρονικϊν
προμθκειϊν (e-procurement):
 Ηλεκτρονικι υποβολι προςφορϊν από πολίτεσ/επιχειριςεισ
 Ηλεκτρονικι αξιολόγθςθ προςφορϊν
 Ηλεκτρονικό άνοιγμα προςφορϊν
 Ηλεκτρονικι πραγματοποίθςθ ςυμβάςεων

Γ.13
υλλζγει ο Διμοσ ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ χριςθ του διαδικτυακοφ του τόπου
(επιςκεψιμότθτα, χρόνοσ παραμονισ ςτθν ιςτοςελίδα κλπ.) ςε ςυςτθματικι βάςθ?

4

Δλλννχκε αλ δεκνζηεχεη ην αλαιπηηθό θείκελν ηεο πξνθήξπμεο.

Δπίζεο, κε ηνλ φξν ζπρλόηεηα ελλννχκε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν Γήκνο δεκνζηεχεη ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ θαη ζην δηαδίθηπν.
Γηα παξάδεηγκα, ζην αθξαίν παξάδεηγκα πνπ έρεη θάλεη ζπλνιηθά κηα πξνθήξπμε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν (π.ρ. γηα πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ) αιιά ηελ έρεη δεκνζηεχζεη ζην δηαδίθηπν ηφηε ζα πξέπεη λα ηζεθάξεηε ηελ επηινγή ζπζηεκαηηθά.

 ΝΑΙ  ΟΧΙ

Γ.13.1 υμπλθρϊςτε τα παρακάτω ςτοιχεία όπου είναι διακζςιμα:
Μζςοσ όροσ του αρικμοφ των επιςκζψεων
ςτο διαδικτυακό τόπο ανά μινα
Αρικμόσ εγγεγραμμζνων χρθςτϊν ςτο
διαδικτυακό τόπο
Μζςοσ όροσ του αρικμοφ των χρθςτϊν που
επιςκζπτεται το διαδικτυακό τόπο ανά μινα
Μζςοσ όροσ του αρικμοφ των χρθςτϊν
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν επιπζδου 3, 4 και 5
ανά μινα

D.

ΔΤΝΑΜΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ

Δ.1 ε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςτο γενικότερο περιβάλλον του Διμου ςασ επικρατοφν οι παρακάτω
αντιλιψεισ?

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Οι ΤΠΕ αποτελοφν (ι μποροφν να αποτελζςουν)
ςθμαντικό παράγοντα για τθν αποδοτικι και
αποτελεςματικι λειτουργία του Διμου.
Το επαρκϊσ καταρτιςμζνο προςωπικό είναι βαςικι
προχπόκεςθ για τθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των
ΤΠΕ ςτο Διμο.
Η πραγματοποίθςθ κατάλλθλων κεςμικϊν και
οργανωτικϊν αλλαγϊν είναι αναγκαία προχπόκεςθ
για τθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςτο Διμο.

Δ.2.1 ε ποιο βακμό ο Διμοσ ενθμερϊνεται για τθ ςτρατθγικι και τισ κατευκφνςεισ των παρακάτω
φορζων πολιτικισ ςχετικά με τισ ΣΠΕ και τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ?

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ειδικι Γραμματεία «Ψθφιακοφ Σχεδιαςμοφ»
του Υπ. Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α
ΚΕΔΚΕ

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Δ.2.2 ε ποιο βακμό γνωρίηει ο Διμοσ τα παρακάτω?

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Σχζδιο Δράςθσ «Ψθφιακι Ατηζντα» για τθν
Ευρϊπθ (Digital Agenda for Europe)
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ»
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Διοικθτικι
Μεταρρφκμιςθ»
Στρατθγικι τθσ ΚΕΔΚΕ για τθ μετάβαςθ ςτον
ψθφιακό Διμο

Δ.3 Ζχει ο Διμοσ καταγεγραμμζνθ ςτρατθγικι5 ςτον τομζα των ΣΠΕ?
 ΝΑΙ  ΟΧΙ

Δ.4 ε ποιο βακμό ο Διμοσ μεριμνά (ανεξαρτιτωσ των πρωτοβουλιϊν άλλων φορζων, π.χ. ΚΕΔΚΕ) για
τθν εκπαίδευςθ ςτισ ΣΠΕ των αιρετϊν/ςτελεχϊν/εργαηομζνων?
 1 (μθδενικό)  2 (μικρό)  3 (μζτριο)  4 (μεγάλο)  5 (πολφ μεγάλο)

Δ.5.1 ε ποιο βακμό ο Διμοσ είναι επαρκϊσ ςτελεχωμζνοσ με ανκρϊπινο δυναμικό που ζχει δεξιότθτεσ
ςτα παρακάτω κζματα?

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Σχεδιαςμόσ ζργων ΤΠΕ (επιχειρθςιακό ςχζδιο,
μελζτεσ βιωςιμότθτασ/ςκοπιμότθτασ/ωρίμανςθσ,
τεχνικό δελτίο, λειτουργικζσ προδιαγραφζσ)
Νομοκεςία/κανονιςμοί/διαδικαςίεσ δθμοςίων
προμθκειϊν, αξιολόγθςθσ προςφορϊν και

5

Δίηε μερσξηζηά θαηαγεγξακκέλε είηε πεξηιακβάλεηαη ζην γεληθφηεξν ηξαηεγηθφ/Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ Γήκνπ.

διεκπεραίωςθσ διαγωνιςμϊν
Παρακολοφκθςθ/Διαχείριςθ ζργων ΤΠΕ
(νομοκεςία, διαδικαςίεσ οικονομικισ/τεχνικισ
διαχείριςθσ και επίβλεψθσ ζργων,
κανονιςμοί/διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ ζργων
ΚΠΣ)

Δ.5.2 θμειϊςτε το βακμό ςτον οποίο ο Διμοσ πραγματοποιεί τα παρακάτω όςον αφορά το
ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και λειτουργία των ζργων ΣΠΕ:

Εςωτερικι διαβοφλευςθ για τθν επιλογι των
ζργων που ζχει περιςςότερο ανάγκθ ο διμοσ
Διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ για τθν επιλογι
των ζργων που κα πραγματοποιθκοφν
Συμμετοχι των ενδιαφερόμενων υπθρεςιϊν
ςτθν υιοκζτθςθ λειτουργικϊν προδιαγραφϊν
Εξαςφάλιςθ επαρκϊν πόρων (ανκρωποωρϊν)
για τθν παρακολοφκθςθ/δοκιμι των ζργων
Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων που ζχει θ λειτουργία των
ζργων

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Δ.6 Παρακαλϊ ςθμειϊςτε τουσ φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται ο Διμοσ για κάκε ζνα από τα ακόλουκα κζματα όςον αφορά τισ ΣΠΕ:

ΘΕΜΑΣΑ

ΦΟΡΕΙ

Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ/
επιχειρθςιακοφ ςχεδίου
Σχεδιαςμόσ/Υλοποίθςθ
ζργων ΤΠΕ, Ανάπτυξθ
εφαρμογϊν
Συντιρθςθ/Αναβάκμιςθ
εξοπλιςμοφ, δικτφων,
εφαρμογϊν
Εκπαίδευςθ αιρετϊν,
εργαηομζνων του διμου,
δθμοτϊν, μικρομεςαίων
επιχειριςεων
Ανταλλαγι γνϊςθσ,
κωδικοποίθςθ πείρασ,
υιοκζτθςθ βζλτιςτων
πρακτικϊν

ΚΕΔΚΕ/ ΕΕΤΑΑ/
ΙΤΑ/ΠΕΤΑ

Δθμοτικζσ
Επιχειριςεισ
του Διμου

Εταιρείεσ ΤΠΕ

ΑΕΙ/ΤΕΙ,
Ερευνθτικά
Κζντρα

Εκελοντικζσ
Ψθφιακζσ
Κοινότθτεσ

Γειτονικοί
Διμοι

Άλλοι ελλθνικοί
Διμοι/δθμόςιοι
φορείσ

Διμοι/φορείσ
του εξωτερικοφ

Δ.7 ε ποιο βακμό πιςτεφετε ότι ςτο διμο ςασ επικρατοφν οι παρακάτω ςυνκικεσ?
1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

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

Δ.8 θμειϊςτε το βακμό ςτον οποίο πραγματοποιοφνται ςτο διμο ςασ τα παρακάτω:
1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

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
30

Δ.9 ε ποιο βακμό υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ επικοινωνίασ μεταξφ των
διαφορετικϊν εφαρμογϊν6 που χρθςιμοποιεί ο Διμοσ?
 1 (μθδενικό)  2 (μικρό)  3 (μζτριο)  4 (μεγάλο)  5 (πολφ μεγάλο)

Αν ςημειώςατε την επιλογή 1 τησ ερώτηςησ Δ.9 μεταβείτε ςτην ερώτηςη Δ.10:
Δ.9.1 ε ποιο βακμό αξιοποιείται θ δυνατότθτα αυτόματθσ επικοινωνίασ μεταξφ των
εφαρμογϊν για τθν:

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

δθμιουργία αναφορϊν προσ τα ανϊτερα
διοικθτικά ςτρϊματα/δθμοτικι θγεςία?
καλφτερθ διαχείριςθ των ςυναλλαγϊν του
Διμου με τουσ δθμότεσ/επιχειριςεισ?

6

Γπλαηφηεηα ζπλδπαζκνύ, κε απηόκαην ηξόπν, ησλ δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθώλ εθαξκνγώλ (π.ρ.
Γεκνηνινγίνπ θαη Γηαρείξηζεο Δζφδσλ) γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεηεο πιεξνθνξίαο.

31

Δ.10 θμειϊςτε το βακμό ςτον οποίο ζχουν αυτοματοποιθκεί (πραγματοποιοφνται
θλεκτρονικά)7 οι απαιτοφμενεσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ ανάμεςα ςτισ
διευκφνςεισ/τμιματα του Διμου που αφοροφν τθ διεκπεραίωςθ:

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

ςυναλλαγϊν του Διμου με τουσ
πολίτεσ/επιχειριςεισ
ςυναλλαγϊν του Διμου με άλλουσ
δθμόςιουσ φορείσ
άλλων εςωτερικϊν ηθτθμάτων-λειτουργιϊν
του Διμου

7

Παξαδείγκαηα Πξαθηηθώλ

α. Γπλαηφηεηα απφ έλαλ ππάιιειν λα αλαδεηά έγγξαθα άιισλ δηεπζχλζεσλ-ηκεκάησλ κέζσ
ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet).
β. Κάζε αίηεκα πνπ θηάλεη ζην Πξσηφθνιιν λα ζθαλάξεηαη θαη λα απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ
αξκφδηα δηεχζπλζε-ηκήκα.
γ. Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ-ηκεκάησλ κέζσ email.
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E.

ΟΦΕΛΗ - ΕΜΠΟΔΙΑ

Ε.1 θμειϊςτε ςε ποιο βακμό θ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτο Διμο ζχει ςυμβάλλει ςτθν:

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των
δθμοτϊν/επιχειριςεων/άλλων φορζων
Αποδοτικότερθ διαχείριςθ και εξοικονόμθςθ
πόρων (χρθματικϊν και ανκρϊπινου δυναμικοφ)
Αφξθςθ εςόδων μζςω αποτελεςματικότερθσ
είςπραξθσ φόρων/προςτίμων
Λιψθ καλφτερων και πιο τεκμθριωμζνων
αποφάςεων από τουσ αιρετοφσ και τα ςτελζχθ
του διμου
Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των
διευκφνςεων-τμθμάτων του διμου /
Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν
Αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων από
τθν εργαςία τουσ
Ενίςχυςθ τθσ διαβοφλευςθσ με τουσ
δθμότεσ/επιχειριςεισ/τοπικοφσ φορείσ για τα
δθμοτικά κζματα
Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτα δθμοτικά
πράγματα
Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ/ςυνεργαςίασ του
διμου με άλλουσ φορείσ τθσ Ελλάδασ (δθμόςια
διοίκθςθ/αυτοδιοίκθςθ, ΜΚΟ κλπ.)
Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ/ςυνεργαςίασ του
διμου με φορείσ του εξωτερικοφ (Οργανιςμοφσ,
αυτοδιοίκθςθ, ΜΚΟ κλπ.)

33

Ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ των τοπικϊν εταιρειϊν
ΤΠΕ και προςζλκυςθ
νζων εταιρειϊν
ΤΠΕ
Αφξθςθ τουριςτικισ κίνθςθσ ςτο διμο

Ε.2 θμειϊςτε ςε ποιο βακμό οι παρακάτω παράγοντεσ ζχουν αποτελζςει προβλιματα
για τθν αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτο Διμο ςασ:

1

2

3

4

5

Μθδενικό

Μικρό

Μζτριο

Μεγάλο

Πολφ
Μεγάλο

Ανεπαρκισ ςτελζχωςθ του διμου με άτομα που τον
υποςτθρίηουν ςτα κζματα των ΤΠΕ
Ανεπαρκζσ επίπεδο κατάρτιςθσ ςτισ ΤΠΕ των
υπόλοιπων εργαηομζνων του διμου
Ανεπαρκζσ επίπεδο ευρυηωνικϊν υποδομϊν
Ανεπάρκεια εξοπλιςμοφ (PCs, servers, εκτυπωτζσ
κλπ.)
Ανεπαρκισ κάλυψθ των λειτουργιϊν του Διμου με
τισ απαραίτθτεσ εφαρμογζσ
Ανεπαρκισ τεχνικι υποςτιριξθ για τθ
ςυντιρθςθ/αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ και των
δικτφων
Ανεπαρκισ τεχνικι υποςτιριξθ για τθ
ςυντιρθςθ/αναβάκμιςθ των εφαρμογϊν
Χαμθλό επίπεδο χριςθσ των υπθρεςιϊν από τουσ
δθμότεσ/επιχειριςεισ
Τα ζργα ΤΠΕ και οι υπθρεςίεσ που παρζχονται δεν
αντιςτοιχοφν ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ του διμου
και των δθμοτϊν/επιχειριςεων

34

Αδυναμία ςτο ςχεδιαςμό ζργων-δράςεων ΤΠΕ

Αδυναμία ςτθν υλοποίθςθ ζργων-δράςεων ΤΠΕ
Χαμθλό όφελοσ από τισ ςυνεργαςίεσ που
πραγματοποιεί ο διμοσ
Αντίςταςθ των ςτελεχϊν/εργαηομζνων του διμου
για αλλαγι
Χαμθλι ςυνεργαςία μεταξφ των
διευκφνςεων/τμθμάτων του διμου

35
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Οξηζκόο ησλ 5 επηπέδσλ ππεξεζηώλ

Δπίπεδν 1 - Πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο (πιεξνθόξεζε):
Παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο
(δηθαηνινγεηηθά, εκπιεθφκελνη θνξείο, ζεηξά ζπλαιιαγψλ).
Δπίπεδν 2 - Δπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο (ιήςε εληύπσλ):
Παξέρνπλ επίζεκν πιηθφ (πξφηππα αηηήζεσλ, βεβαηψζεσλ, θιπ) ην νπνίν νη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα ην ηππψζνπλ θαη λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην θνξέα.
Δπίπεδν 3 - Γηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο (online ππνβνιή αηηήζεσλ):
Πξνζθέξνπλ online θφξκεο γηα ζπκπιήξσζε θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή.
Πξνυπνζέηνπλ κεραληζκφ αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο.
Δπίπεδν 4 - πλαιιαθηηθέο (δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ, νινθιήξσζε ζπλαιιαγώλ
θαη πιεξσκή):
Τπνζηεξίδνπλ κηα ζπλαιιαγή απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. (Πιήξεο ππνθαηάζηαζε
ηεο αληίζηνηρεο κε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο)
Δπίπεδν 5 - Δμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο (πξνδξαζηηθή, ζηνρεπκέλε παξνρή
ππεξεζηώλ):
H έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα
ελέξγεηα, ε πξν- ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ ζε αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Σαπηόηεηα ηεο Έξεπλαο
Η Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο
ηεο Πιεξνθνξίαο (INFOSTRAG - http://www.infostrag.gr/) ηνπ ΔΒΔΟ/ΔΜΠ
πξαγκαηνπνηεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΚΔΓΚΔ έξεπλα πεδίνπ κε ζέκα: «Πφξνη θαη
Ιθαλφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο Γήκνπο». ηόρνο ηεο
έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ηνπο λένπο Γήκνπο ηεο
ρψξαο.
Η έξεπλα πεδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ
αθνινπζεί, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζην άηνκν πνπ έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ
ππνζηήξημε θάζε Γήκνπ πάλσ ζηα ζέκαηα ησλ ΣΠΔ ή ζε άιιν θαηάιιειν λα
απαληήζεη άηνκν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα δε ζα παξνπζηαζηνύλ
απηνηειώο αιιά ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή γεληθώλ ζπκπεξαζκάησλ.
Δπηπιένλ, ε ΚΔΓΚΔ ζα εμαζθαιίζεη ηε δηαλνκή θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ
απηώλ ζηνπο δήκνπο, ψζηε λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό
θαηάιιεισλ πνιηηηθώλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη
δπλαηφηεηεο θάζε δήκνπ.
Η άκεζε αληαπφθξηζή ζαο ζηελ έξεπλα ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο.
αο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηε ζπλεηζθνξά ζαο ζηε ζεκαληηθή απηή
έξεπλα.

Τπεύζπλνο έξεπλαο:
Γηάλλεο Καινγήξνπ, Καζεγεηήο ΔΜΠ

ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο, ππ. Γηδάθησξ ΔΜΠ
Σει: 2107723295, 6977747049
Email: panag.panag82@gmail.com
Λίλα Γνπζίνπ, εξεπλήηξηα ΔΜΠ
Σει: 2107723295, 6978899716
Email: lina.gousiou@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
1) Οξηζκόο Γήκνπ
Ωο Γήκνο νξίδεηαη ν Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ έρεη
πξνθχςεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ «Καιιηθξάηεο» θαη ν νπνίνο
δελ πεξηιακβάλεη ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Ννκηθά Πξφζσπα
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ππάξρνπλ ζην Γήκν.
2) πκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ


Δξσηήζεηο κε επηινγέο

ηηο εξσηήζεηο κε επηινγέο, ηζεθάξεηε ηελ απάληεζε πνπ
επηζπκείηε κε αξηζηεξφ θιίθ. ε θάπνηεο απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο νη
απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή drop-down. Γηα λα επηιέμεηε
ηελ απάληεζε πνπ επηζπκείηε θάλεηε αξηζηεξφ θιίθ ζην βειάθη
δίπια απφ ηε ιέμε «επηιέμηε» θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε κε
αξηζηεξφ θιίθ ηελ απάληεζε πνπ επηζπκείηε. Δπίζεο, ζε θάπνηεο
απφ ηηο εξσηήζεηο κε επηινγέο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε
παξαπάλσ απφ κηα απαληήζεηο (δπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο).


Δξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ

ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, απιψο πιεθηξνινγείηε ζηνλ θελφ
ρψξν/θνπηί ηελ απάληεζε πνπ επηζπκείηε.


Γηόξζσζε απαληήζεσλ

εκεηψλεηαη φηη γηα φια ηα είδε ησλ εξσηήζεσλ έρεηε ηε
δπλαηφηεηα λα δηνξζψζεηε ηελ απάληεζε/απαληήζεηο ζαο. Γηα ηηο
εξσηήζεηο κε επηινγέο, απιψο ηζεθάξεηε ηελ απάληεζε πνπ ηειηθά
επηζπκείηε κε αξηζηεξφ θιίθ (ή κε ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν γηα ηηο
απαληήζεηο ζε κνξθή drop-down). Γηα ηηο εξσηήζεηο φπνπ ππάξρεη
ε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο, αλ ζέιεηε λα ζβήζεηε κηα
απάληεζή ζαο θάλεηε αξηζηεξφ θιίθ ζην αληίζηνηρν ηζεθαξηζκέλν
θνπηάθη ψζηε λα κείλεη άδεην. Γηα ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ
απιψο ζβήλεηε ηελ απάληεζή ζαο θαη πιεθηξνινγείηε ηελ
απάληεζε πνπ ηειηθά επηζπκείηε.
3) Αιιαγή ζειίδαο
Γηα λα πξνρσξήζεηε ζε επφκελε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βεβαησζείηε
πσο έρεηε απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ζειίδαο ζηελ νπνία
βξίζθεζηε θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ηελ επηινγή «επφκελν» ζην θάησ
κέξνο ηεο ζειίδαο.
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Πξνζνρή: Όηαλ βξίζθεζηε ζε κηα ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΓΔ
ΜΠΟΡΔΙΣΔ λα επηζηξέςεηε ζε θάπνηα πξνεγνχκελε. Γηα ην ιφγν απηφ
βεβαησζείηε φηη πξίλ επηιέμεηε ηελ επηινγή «επφκελν», έρεηε απαληήζεη ζε
φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα
απαληήζεηε (ή λα δηνξζψζεηε ηελ απάληεζε) ζε εξψηεζε πξνεγνχκελεο
ζειίδαο είλαη λα μεθηλήζεηε απφ ηελ αξρή ηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ
εξσηήζεσλ
κπαίλνληαο
πάιη
ζην
ζχλδεζκν
(link):
https://infostrag.questionpro.com/
4) Απνζήθεπζε Απαληήζεσλ
Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαθφπηεηε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
θαη λα ζπλερίδεηε απφ ην ίδην ζεκείν φπνηα ζηηγκή ην επηζπκείηε. Απηφ
είλαη εθηθηφ ζπκπιεξψλνληαο φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ζειίδαο ζηελ νπνία
βξίζθεζηε θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο ηελ επηινγή «Απνζεθεχζηε &
ζπλερίζηε αξγφηεξα». ηε ζπλέρεηα ζα ζαο δεηεζεί λα γξάςεηε ηε
δηεχζπλζε ηνπ e-mail ζαο έηζη ψζηε λα ζαο ζηαιεί ζηε δηεχζπλζε απηή
έλαο ζχλδεζκνο (link) ζηνλ νπνίν κπνξείηε λα ζπλδεζείηε, ηε ζηηγκή πνπ
επηζπκείηε, γηα λα ζπλερίζεηε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ
ην ζεκείν ζην νπνίν ζηακαηήζαηε. εκεηψλεηαη φηη ε πξάζηλε κπάξα ζην
πάλσ κέξνο θάζε ζειίδαο ζαο πιεξνθνξεί γηα ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
5) Γπζθνιία Απάληεζεο
Γηα ηηο εξσηήζεηο (ή ππνεξσηήζεηο) πνπ δε γλσξίδεηε λα απαληήζεηε
πξνηείλνπκε λα δεηήζεηε ηε βνήζεηα θάπνηνπ πεξηζζφηεξν αξκφδηνπ
ζηειέρνπο ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ζπλίζηαηαη λα δείηε
ηηο δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο είηε επηιέγνληαο ην πνξηνθαιί εηθνλίδην
είηε ηελ ππνγξακκηζκέλε ιέμε-θξάζε. Αλ, παξ’νιαπηά δελ επηζπκείηε λα
απαληήζεηε ηελ εξψηεζε (ή ππνεξψηεζε) κπνξείηε λα ζπλερίζεηε ζηελ
επφκελε.
6) Έληππε κνξθή Κεηκέλνπ Σαπηόηεηαο ηεο Έξεπλαο, Οδεγηώλ
θαη Δξσηεκαηνινγίνπ
Θα ζαο πξνηείλακε γηα ηε δηθή ζαο δηεπθφιπλζε λα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο
ζε έληππε κνξθή ην Κείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο
Σαπηφηεηαο ηεο Έξεπλαο, ην Δξσηεκαηνιφγην θαη ηηο Οδεγίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε εδψ ζε
κνξθή PDF. ε πεξίπησζε πνπ δε θαηνξζψζεηε λα ην θαηεβάζεηε
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα λα ζαο ην ζηείινπκε.
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7) Γηεπθξηλίζεηο/Απνξίεο
Γηα απνξίεο/δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θ.
Παλαγηψηε Παλαγησηφπνπιν ζην panag.panag82@gmail.com θαη ζηα
ηειέθσλα: 2107723295, 6977747049.
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