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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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ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ
Η παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη ηελ απγή ηνπ “Καιιηθξάηε”, ν νπνίνο απνηειεί έλα
ζπλνιηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ζεζκηθέο
θαηλνηνκίεο θαη θηιφδνμνπο ζηφρνπο. Με ην ρέδην Καιιηθξάηεο ν ξφινο ησλ
Γήκσλ γίλεηαη πην θξίζηκνο απφ πνηέ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε. ην πιαίζην απηφ, ε
νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο.
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηειεί ε απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αμηνπνίεζεο
ησλ έξγσλ ΣΠΔ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο Γήκνπο θαη γεληθφηεξα ζηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο γηα ηελ θαιχηεξε
ρξήζε ηνπο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο
Γήκνπο κε ηξφπν πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπο, ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ
ξφινπ ηνπ δεκφηε. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο
αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ
πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Αλαιπηηθφηεξα, ζην Κεθ. 1 αλαιχνληαη νη έμη (6) ρψξνη ιεηηνπξγηθήο θαη
αλαπηπμηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζε έλα Γήκν: 1) Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο
ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ/ηνπηθψλ θνξέσλ, 2) Απνηειεζκαηηθφηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, 3) Βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη
επηθνηλσλίαο κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, 4) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο,
δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα, 5)
Γηεζλνπνίεζε/Γηθηχσζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ, 6)
Αλαπηπμηαθά νθέιε (ελίζρπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο, αλαβάζκηζε θπζηθνχ θαη
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο). ηε ζπλέρεηα ηνπ Κεθ. 1
παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, αξκνδηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ κε
μερσξηζηή αλαθνξά ζηηο λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ αλέιαβαλ νη Γήκνη
ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Καιιηθξάηεο».
Σν Κεθ. 2 πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε κε πνζνηηθνχο θαη
πνηνηηθνχο φξνπο ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ΣΠΔ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο Γήκνπο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ’Κ.Π... πγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηα έξγα ησλ Γεκνηηθψλ Γηαδηθηπαθψλ Ππιψλ, ησλ Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (GIS), ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ
(ΜΑΝ) θαη ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο, ηεο «Πξνψζεζεο ηεο
Δπξπδσληθφηεηαο», ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ αιιά θαη ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ
Γεκφζηα Γηνίθεζεο «χδεπμηο». Δπίζεο, δηαηππψλνληαη θάπνηα εηδηθφηεξα θαη
γεληθφηεξα πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παξαπάλσ έξγα. ην ηειεπηαίν
κέξνο ηνπ Κεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα έξγα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε ΚΔΓΚΔ
ζην πιαίζην ηνπ Γ’Κ.Π.. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ
ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο – (LGAF)
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http://lgaf.kedke.org/wiki/» θαη ζηα έξγα Καηάξηηζεο ζηηο ΣΠΔ ησλ Αηξεηψλ θαη
Δξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ.
ην Κεθ. 3.1 πξνηείλεηαη κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, νη νπνίεο
νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ην ηξίπηπρν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ελεξγφ
θαη ηζρπξή παξνπζία ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 1)
Αλάπηπμε αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ, 2) Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα /
Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο, 3) Δπξπδσληθέο ππνδνκέο αλνηρηέο θαη πξνζβάζηκεο. ην
Κεθ. 3.2 δηαηππψλνληαη θάπνηεο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα θάζε
Γήκν ψζηε απηφο, εθκεηαιιεπφκελνο θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θεληξηθά, λα είλαη ηθαλφο λα αμηνπνηεί φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν σθέιηκα ηα έξγα ΣΠΔ πνπ έρεη ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη
γεληθφηεξα λα αμηνπνηεί απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΔ.
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1. Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην
ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη νη ρψξνη ιεηηνπξγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο αμηνπνίεζεο
ησλ ΣΠΔ ζε έλα Γήκν. Με άιια ιφγηα αλαιχνληαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε έλα Γήκν, ηα νπνία
δηαθξίλνληαη ζε έμη (6) θαηεγνξίεο:
1. Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ
2. Απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
3. Βειηίσζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο
4. Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα
5. Γηεζλνπνίεζε/Γηθηχσζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ
6. Αλαπηπμηαθά νθέιε (ελίζρπζε ηνπηθήο νηθνλνκίαο, αλαβάζκηζε θπζηθνχ θαη
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
Δπίζεο, ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο,
αξκνδηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ κε μερσξηζηή αλαθνξά ζηηο λέεο
αξκνδηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ αλέιαβαλ νη Γήκνη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ
«Καιιηθξάηεο».

1.1

6 Φώποι Αξιοποίηζηρ ΤΠΕ

1.1.1 Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ & Δπηρεηξήζεωλ
Η θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε Γήκν λα βειηηψζεη
ζεκαληηθά ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ησλ θνξέσλ θαη
επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ. Μέζσ, δειαδή, ησλ ΣΠΔ έρεη ηελ επθαηξία έλαο
Γήκνο λα πξνρσξήζεη ζε αλαζρεδηαζκφ θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνπο δεκφηεο, ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ζηηο
ηνπηθέο επηρεηξήζεηο παξέρνληάο ηηο απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θαλάιηα
επαθήο [δηαδίθηπν, ηειέθσλν (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ), δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε, θπζηθή
παξνπζία] θαη πνιιέο απφ απηέο ζε 24ψξε βάζε 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα.
Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ1 νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο θαη
1

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο

Δηαθπβέξλεζεο, έρεη πηνζεηεζεί ζε επίπεδν ΕΕ έλα πιαίζην 5 επηπέδσλ εμέιημεο ησλ
ππεξεζηώλ (http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov20basicServices.pdf)
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λα πξαγκαηνπνηνχλ νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο (πιεξσκέο θιπ.). Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην επίπεδν 1 ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλεπάγεηαη φηη ν Γήκνο
παξέρεη, κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο κηαο
ππεξεζίαο δειαδή πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη, γηα ηνπο
θνξείο (δηεπζχλζεηο/ηκήκαηα) πνπ εκπιέθνληαη αιιά θαη ηε ζεηξά ησλ ζπλαιιαγψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Σν επίπεδν 2 πεξηιακβάλεη εθηφο ηεο
παξνρήο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ θνξκψλ γηα αηηήζεηο θαη βεβαηψζεηο ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ησλ
ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ηηο εθηππψζνπλ θαη λα ηηο ζπκπιεξψζνπλ ψζηε λα ηηο έρνπλ
έηνηκεο φηαλ κεηαβνχλ ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε/ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα λα
εμππεξεηεζνχλ.
Πνιχ πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνθχπηνπλ απφ ηα επφκελα ηξία επίπεδα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαζψο ηα επίπεδα απηά ζπλεπάγνληαη ηελ νπζηαζηηθή παξνρή
ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε (κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε αλάγθε γηα κεηαθηλήζεηο
ησλ ρξεζηψλ ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ), ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν 3 νη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο έρνπλ
► Επίπεδο 1 – Πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο (πιεξνθόξεζε)
Παξέρνπλ κόλν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο
(δηθαηνινγεηηθά, εκπιεθόκελνη θνξείο, ζεηξά ζπλαιιαγώλ).
► Επίπεδο 2 – Επηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο (ιήςε εληύπσλ)
Παξέρνπλ επίζεκν πιηθό (πξόηππα αηηήζεσλ, βεβαηώζεσλ, θιπ) ην νπνίν νη
ρξήζηεο κπνξνύλ λα θαηεβάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο, λα ην ηππώζνπλ θαη λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην θνξέα.
► Επίπεδο 3 - Δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο (online ππνβνιή αηηήζεσλ)
Πξνζθέξνπλ online θόξκεο γηα ζπκπιήξσζε θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή.
Πξνϋπνζέηνπλ κεραληζκό αλαγλώξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ
απνζηέιιεη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο.
► Επίπεδο 4 - Σπλαιιαθηηθέο (δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ, νινθιήξσζε ζπλαιιαγώλ
θαη πιεξσκή)
Υπνζηεξίδνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζπλαιιαγή από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. (Πιήξεο
ππνθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο κε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο)
► Επίπεδο 5 – Εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο (πξνδξαζηηθή, ζηνρεπκέλε παξνρή
ππεξεζηώλ)
Υπνζηεξίδεηαη πξνδξαζηηθή παξνρή ππεξεζηώλ, όπνπ δειαδή ν Δήκνο ιεηηνπξγεί
πξνδξαζηηθά γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ηε θηιηθόηεηά ηεο πξνο ην
ρξήζηε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ απνηεινύλ ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε /
ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα, ε πξν-ζπκπιήξσζε
δεδνκέλσλ ζε αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε.
Σην επίπεδν 5 επίζεο ππνζηεξίδεηαη ε απηόκαηε παξνρή ππεξεζηώλ, όπνπ ν Δήκνο
παξέρεη απηόκαηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ν πνιίηεο (ή ε επηρείξεζε)
λα ηηο δεηήζεη.
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ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αηηήζεηο γηα δηάθνξα είδε ππεξεζηψλ
πνπ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπο παξέρεη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πνιίηεο κπνξεί κέζσ
ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Γήκνπ ηνπ λα ζπκπιεξψλεη θαη λα απνζηέιιεη αηηήζεηο γηα ηελ
έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, γηα ηε δηαγξαθή
απφ ηα δεκνηηθά κεηξψα, γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, γηα ηελ παξνρή
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. «Βνήζεηα ζην πίηη») θιπ.. Δπίζεο, κηα επηρείξεζε έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη αίηεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη
γηα ηελ έθδνζε δηαθφξσλ άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. Η ειεθηξνληθή
ππνβνιή ηεο αίηεζεο απφ ηνλ πνιίηε/επηρείξεζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ
ειεθηξνληθή απνζηνιή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σν
επίπεδν 4 ραξαθηεξίδεηαη απφ αθφκα πεξηζζφηεξν αλαβαζκηζκέλεο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο
επηρεηξήζεηο λα πιεξψλνπλ δεκνηηθά ηέιε, θφξνπο, πξφζηηκα αιιά θαη άιιεο
ρξεψζεηο (γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ Γήκν) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο,
νη πνιίηεο κπνξνχλ λα δεηνχλ θαη λα ηνπο απνζηέιινληαη, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ,
αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο. Αθφκε, νη επηρεηξήζεηο θαη
νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαλεψλνπλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο άδεηεο αληίζηνηρα.
Σέινο, ην επίπεδν 5 πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξνδξαζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ
παξάδεηγκα ηεο νπνίαο απνηειεί ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε/επηρείξεζεο ζε
πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα, ε πξν-ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ
ζε αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θιπ..
Δθηφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ
ΣΠΔ επηηξέπεη ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ θαη κέζσ ελαιιαθηηθψλ
θαλαιηψλ επαθήο (δηαδίθηπν, ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν, δηαδξαζηηθή
ηειεφξαζε, θπζηθή παξνπζία) θαη πνιιαπιψλ ζέζεσλ (ζπίηη, γξαθείν,
infoqiosks, ΚΔΠ). Αλαιπηηθφηεξα, νη ρξήζηεο ππεξεζηψλ κπνξνχλ, κέζσ ηνπ
ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ, λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα ππνβάιινπλ
αηηήζεηο γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο κε ή θαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θάπνηνπ ππαιιήινπ
(κέζσ ηεο πιεθηξνιφγεζεο θαηάιιεισλ θσδηθψλ – π.ρ. γηα ηελ ππεξεζία, ηελ
ηαπηνπνίεζή ηνπο, ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ/βεβαίσζεο θιπ.).
Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (κελχκαηα SMS) κπνξνχλ λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ έθβαζε ελφο αηηήκαηνο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, νη ΣΠΔ
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαη ηαρχηεξεο εμππεξέηεζεο ελφο
δεκφηε/επηρείξεζεο αθφκα θαη κέζσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ ηεο θπζηθήο ηνπ
παξνπζίαο ζε κηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ΚΔΠ θαζψο ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ
ΣΠΔ ζπλεπάγεηαη ηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ
θαη επνκέλσο ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο ηνπ δεκφηε/επηρείξεζεο.
Μάιηζηα, ην ρέδην «Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεη θαη ηε δεκηνπξγία κηθξψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ «Γεκνηηθψλ e-ΚΔΠ» ζε θάζε γεηηνληά ή ρσξηφ αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο εμππεξέηεζεο, κε ηα νπνία ζα παξέρνληαη νη βαζηθέο ππεξεζίεο ηεο
δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε.
Σα «Γεκνηηθά e-ΚΔΠ» ζα είλαη εμνπιηζκέλα θαη κε κεραλήκαηα απηφκαηεο
εμππεξέηεζεο, ηα «Γεκνηηθά ΑΣΜ», απφ ηα νπνία νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα απηφκαηεο εμππεξέηεζεο 24 ψξεο ην 24σξν, 365 κέξεο ην ρξφλν.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ
επαθήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο επηηξέπεη ηελ ηζφηηκε εμππεξέηεζε
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο-αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα,
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πνιίηεο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, φπσο είλαη νη
ειηθησκέλνη, θαη πηζαλφλ ηνπο είλαη δχζθνιν λα εμππεξεηεζνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο
ζε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ΚΔΠ λα εμππεξεηεζνχλ αλάινγα. Δπίζεο, ηα Άηνκα κε
Αλαπεξία πνπ ίζσο έρνπλ παξαπάλσ δπζθνιία λα κεηαθηλεζνχλ εθηφο ζπηηηνχ ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ, ηνπ δηαδηθηχνπ ή θαη κέζσ
δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, φπσο νη δεκφζηνη ππάιιεινη ή νη
απηναπαζρνινχκελνη, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κέζσ
δηαδηθηχνπ ζε 24ψξε βάζε 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαζψο εμ’αηηίαο ηνπ
επαγγέικαηφο ηνπο πηζαλφλ λα κελ έρνπλ ρξφλν λα κεηαβνχλ ζε δεκνηηθή ππεξεζία
γηα λα εμππεξεηεζνχλ.

1.1.2 Απνδνηηθόηεξε θαη Απνηειεζκαηηθόηεξε Δζωηεξηθή
Λεηηνπξγία
Οη ΣΠΔ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο,
δηαθίλεζεο θαη παξαγσγήο Πιεξνθνξίαο θαη Γλψζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ
κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Μπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο
θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ζην Γήκν αιιά θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ/ηκεκάησλ ελφο δήκνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ησλ αηξεηψλ. Γεληθφηεξα, κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή,
επράξηζηε θαη ελδηαθέξνπζα ηελ εξγαζία ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ησλ νπνίσλ ν
ξφινο απνθηά έλαλ πην επηηειηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζή ησλ
ΣΠΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε αιιά θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ησλ άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ κε
απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζή ηνπο φπσο είδακε
θαη παξαπάλσ. Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ
θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ απνδνηηθφηεξε,
απνηειεζκαηηθφηεξε αιιά θαη πεξηζζφηεξν δηαθαλή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ
(εγθαηαζηάζεηο, ηερλνινγία, αλζξψπηλν δπλακηθφ). Αθφκε, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζή
ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ έγθαηξε παξαγσγή ζχλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο
πιεξνθνξίαο ηελ νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη αηξεηνί θαη ηα άιια ζηειέρε
θαη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ ψζηε λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο, ηαρχηεξεο θαη
πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο.
Αλαιπηηθφηεξα, ε ρξήζε βαζηθψλ παθέησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ κπνξεί λα
δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία θάζε Αηξεηνχ, ζηειέρνπο θαη εξγαδφκελνπ ηνπ
Γήκνπ. Δπηπιένλ, κέζσ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ (αλάινγα
κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζελφο) ζε πξφζθαηα αιιά θαη παιαηφηεξα έγγξαθα θαη
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
Δπίζεο, νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη
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ππνζέζεσλ. Μέζσ ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζήο ηνπο, δειαδή, παξέρεηαη αθελφο κηα
θαζαξή εηθφλα ηεο ζπλνιηθήο ξνήο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε
θάζε ζέκαηνο θαη, αθεηέξνπ, θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
ζα πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη θάζε εξγαδφκελνο, κε ηελ αληίζηνηρε ηεξάξρεζε
πξνηεξαηνηήησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνζηξηβέο θαη επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε ηαρχηεξε ξνή ηεο εξγαζίαο θαη
θαη’επέθηαζε ζηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ. Δπίζεο, ζε
ζπλδπαζκφ θαη κε ηα παξαπάλσ, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Γήκσλ (ιεμηαξρείν, κεηξψν αξξέλσλ, εθινγηθνί
θαηάινγνη, δεκνηνιφγην, κεηξψν αιινδαπψλ-κεηαλαζηψλ θαη ρνξήγεζε ζρεηηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε κέξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ
απηψλ γεγνλφο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα επηθεληξψλνληαη
πεξηζζφηεξν ζε «πξνβιεκαηηθέο» πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο
αληηκεηψπηζεο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη δηαθαλή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ζπκκεηνρηθή
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ on-line παξαθνινχζεζή ηεο πινπνίεζήο
ηνπ ζπκβάιινληαο ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζή ηνπ θαη κάιηζηα κε
δηαθαλή ζηνπο πνιίηεο ηξφπν. Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο απφ ππεξεζίεο, θφξνπο,
ηέιε θαη πξφζηηκα, ηεο δηαρείξηζεο ησλ εμφδσλ/δαπαλψλ, ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο
(αθίλεηε πεξηνπζία, νρήκαηα θηι.), ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεηψλ θηι.. εκεηψλεηαη εδψ φηη ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε – θαη εηδηθά ζηελ ππεξεζία είζπξαμεο δεκνηηθψλ ηειψλ,
θφξσλ, πξνζηίκσλ θηι. - είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη ξηδηθά. Οη δηαδηθαζίεο, δειαδή,
έθδνζεο ινγαξηαζκψλ θαη είζπξαμεο ή δηαρείξηζεο ησλ εηζπξάμεσλ κπνξεί κε ηε
ρξήζε εθαξκνγψλ ΣΠΔ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ λα απηνκαηνπνηεζεί ζε κεγάιν
βαζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ην ρξφλν λα επηθεληξσζνχλ ζε
άιιεο ζπλαθείο εξγαζίεο φπσο π.ρ. ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ησλ «κε ζπλεπψλ»
δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηελ πηζηνπνίεζε ζηνηρείσλ βάζεη ησλ νπνίσλ
ππνινγίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ηέιε ηνπ Γήκνπ θηι. ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ησλ
πξαγκαηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ
πξνκεζεηψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε
εμνηθνλφκεζε πφξσλ κέζσ ηεο επίηεπμεο ρακειφηεξσλ ηηκψλ γηα ηελ αγνξά
εμνπιηζκνχ θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο, ζε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα.
Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο
απηνδηνίθεζεο. Δλδεηθηηθά, έλαο Γήκνο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηε
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη
ζπληήξεζε ππνδνκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ηηο αμηνπνηήζεη γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ ηερληθψλ έξγσλ (αμηνπνηψληαο θαη ηερλνινγίεο GIS)
θαη ηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζή ηνπο, ηε δηαρείξηζε πνιενδνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (απνηχπσζε πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζε θηεκαηνινγίνπ,
έιεγρνο απζαηξέησλ) θηι.. Αθφκε, ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα
ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (GIS) κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ θνηλήο
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σθέιεηαο δειαδή ηνπ δεκνηηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ, ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο,
άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, ησλ
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη αλαθχθισζεο, ησλ δεκνηηθψλ Μέζσλ Μαδηθήο
Μεηαθνξάο, ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ησλ πάξθσλ, ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ
θνηκεηεξίσλ.
πλνςίδνληαο, ε θαηάιιειε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ
ηεο κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ θαη ηεο αχμεζεο ηεο
απνδνηηθφηεηάο ηεο θαζψο ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη δίλεη ην πεξηζψξην ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε λα δηνρεηεχζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζε άιιεο αλαγθαίεο δξάζεηο θαη
κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα επηηειέζεη θαιχηεξα ην έξγν ηεο.
1.1.3 Βειηίωζε Γηαζύλδεζεο θαη Δπηθνηλωλίαο κε άιινπο
δεκόζηνπο θνξείο
Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ, ηε βειηίσζε
ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρεη ε δηαζχλδεζε, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία
ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο θνξείο ηεο δεκφζηαο
απηνδηνίθεζεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε απηφ.
εκεηψλεηαη φηη φζν πεξηζζφηεξν ζχλζεηε είλαη κηα ππεξεζία ηφζν πεξηζζφηεξνη
δεκφζηνη θνξείο αιιά θαη ηφζν πεξηζζφηεξεο δηεπζχλζεηο/ηκήκαηα ζην εζσηεξηθφ
ελφο θνξέα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ θεληξηθφ
ζηφρν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί ε πςεινχ επηπέδνπ
δηαζχλδεζε, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ ελφο δεκφζηνπ
θνξέα αιιά θαη κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ έηζη ψζηε απηνί λα αληαιιάζνπλ κε
απνηειεζκαηηθφηεηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαη λα ελνξρεζηξψλνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο πνηνηηθέο
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Απαηηείηαη, δειαδή, ε επίηεπμε
θάζεηεο θαη νξηδφληηαο νινθιήξσζεο2 έηζη ψζηε ν πνιίηεο λα εμππεξεηείηαη απφ
έλα θαη κφλν ζεκείν (one-stop shop) αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ
θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο.
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Η θάζεηε νινθιήξωζε ζπλίζηαηαη ζηελ νινθιήξωζε ηωλ ζρέζεωλ θαη ιεηηνπξγηώλ κεηαμύ
ηωλ διαθοπεηικών επιπέδων ηηρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ (Κεληξηθνύ Κξάηνπο,
Πεξηθεξεηώλ, Ννκαξρηώλ, Δήκωλ), ελώ ε νξηδόληηα νινθιήξωζε ζπλίζηαηαη ζηελ
νινθιήξωζε ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ θοπέων ηος ίδιος επιπέδος διοίκηζηρ (π.ρ. κεηαμύ
Δήκωλ, κεηαμύ Πεξηθεξεηώλ θηι.). Εθηόο απηνύ όκωο, κε ηνλ όξν νξηδόληηα νινθιήξωζε
ελλνείηαη θαη ε νινθιήξωζε ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ ηωλ διαθοπεηικών λειηοςπγιών
διακςβέπνηζηρ (δεκόζηαο δηνίθεζεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θηι.) αιιά θαη ε νινθιήξωζε ηωλ
θνξέωλ δηαθπβέξλεζεο διαθοπεηικών σωπών (π.ρ. ζε επίπεδν Επξωπαϊθήο Έλωζεο). Οη
ηειεπηαίεο δύν δηαδηθαζίεο είλαη πεξηζζόηεξν δύζθνιεο θαη αλακέλεηαη λα ζπκβνύλ ζε
επόκελν ζηάδην.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Γήκσλ, απηνί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
αληαιιάζνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε άιινπο θνξείο
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο επξχηεξεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο αιιά θαη ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο είηε απεπζείαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Γήκνπο είηε απφ
άιινπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία παξνρήο
θάζε ππεξεζίαο. Πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ απνηειεί ε θαηάιιειε
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε ηερληθήο,
επηρεηξεζηαθήο/ζεζκηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, έλλνηεο νη
νπνίεο ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα (Κεθ. 3).
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, νη γεηηνληθνί Γήκνη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο θνηλψλ πιαηθνξκψλ
GIS κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηηο ππνδνκέο θαη δίθηπά ηνπο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ έξγσλ θαη ηελ
αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.
1.1.4 Δλίζρπζε Γηαθάλεηαο/Γηαβνύιεπζεο
Έλαο Γήκνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή θαη έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηα δεκνηηθά
πξάγκαηα θαζψο θαη ηε ζπζηεκαηηθή θαη ελεξγφ εκπινθή ηνπο ζε απηά γεγνλφο πνπ
ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνζηαζηνπνίεζε κεγάιεο κεξίδαο
ησλ πνιηηψλ απφ ηα θνηλά θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή
θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κάιηζηα ην ρέδην «Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεη ηε
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ παξαθάησ θαηλνηφκσλ ζεζκψλ:
- Γεκνηηθή θαη πεξηθεξεηαθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο: Έρνπλ γλσκνδνηηθφ
ραξαθηήξα θαη αξκνδηφηεηα λα επηιεθζνχλ ζε ηνπηθέο ππνζέζεηο επξχηαηεο
ζεκαηνινγίαο.
- Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζε δήκνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000)
θαηνίθσλ: Απνηειεί έλα απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ φξγαλν γηα λα αζθεί
αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
- πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο: Απνηειεί κηα λέα δεκνηηθή
αλεμάξηεηε αξρή κε αξκνδηφηεηα ηελ δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ ησλ δεκνηψλ ελαληίνλ
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
- Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Γη@χγεηα» ζηνπο ΟΣΑ: Η εθαξκνγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Γη@χγεηα» ζηνπο ΟΣΑ εμεηδηθεχεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ΟΣΑ α'
θαη β’ βαζκνχ λα αλαξηνχλ απφ ηηο 15/3/2011 ηηο απνθάζεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν ψζηε
απηέο λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ αιιά θαη λα δεκνζηνπνηνχλ ηνπο νηθνλνκηθνχο
ηνπο απνινγηζκνχο. Η ξχζκηζε απηή αθνξά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ νη ΟΣΑ
επνπηεχνπλ.
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ην πιαίζην απηφ, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, έλαο Γήκνο ελδείθλπηαη λα αλαξηά εγθαίξσο ζην δηαδηθηπαθφ
ηνπ ηφπν ηε ζεκαηηθή αηδέληα θάζε επεξρφκελνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα
επηηξέπεη ηε δσληαλή κεηάδνζε θάζε ζπλεδξίαζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη λα
δίλεη ηε δπλαηφηεηα (ζηνπο δεκφηεο) παξαθνινχζεζεο ηνπ βίληεν ηεο ζπλεδξίαζεο
νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή (π.ρ. θάλνληαο ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο
www.youtube.com, www.ustream.tv κλπ.). Γεληθφηεξα, ε δεκνηηθή αξρή έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο ηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηα
ζεκαληηθφηεξα ή θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά δεκνηηθά δξψκελα.
Δπίζεο, ε δεκνζηνπνίεζε ζην δηαδίθηπν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ ηνπ
Γήκνπ, ε αλνηρηή on-line παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη ε
ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ
ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη
επνκέλσο ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηε δεκνηηθή εγεζία.
Δπηπιένλ, έλαο Γήκνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί
ζπζηεκαηηθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο γηα δηάθνξα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δψζεη ζηνπο δεκφηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο παξαπφλσλ/πξνηάζεσλ (π.ρ. γηα ηε κεηαθίλεζε
εγθαηαιεηκκέλνπ νρήκαηνο, ηελ επηδηφξζσζε ιαθθνχβαο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
ειεθηξνθσηηζκνχ, θαζαξηφηεηαο θιπ.) κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ αιιά θαη
κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο. Αθφκε, κέζσ on-line εξσηεκαηνινγίσλ, on-line
Φφξνπκ θαη ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ (πνιιέο θνξέο εζηηαζκέλα ζε ειηθηαθέο
νκάδεο, γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα) νη Αηξεηνί έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ θαη άιισλ θνξέσλ πάλσ ζε
δηάθνξα δεηήκαηα θαη θαη’επέθηαζε ην πεξηζψξην λα ηηο ιάβνπλ ππφςε θαηά ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπίζεο, ε χπαξμε ηνπ δηαδηθηχνπ δηεπθνιχλεη ηελ
ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζε αλζξψπηλα δίθηπα πνιιά απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα
έρνπλ σο ζηφρν ηελ εζεινληηθή δξαζηεξηνπνίεζε πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα (π.ρ.
αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, παξνρή ππεξεζηψλ ζε άζηεγνπο, πνιηηηζηηθέο
δξάζεηο θηι.)
Δλ θαηαθιείδη, ζεκεηψλεηαη φηη πξαθηηθέο φπσο νη παξαπάλσ φρη κφλν
ελδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ πνιηηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα
ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα αιιά παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ θαζψο απηφο έρεη θαιχηεξε
πιεξνθφξεζε-γλψζε γηα ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη
θαη’επέθηαζε κπνξεί λα δηαλέκεη νξζνινγηθφηεξα ηνπο πφξνπο ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.

1.1.5 Γηεζλνπνίεζε/Γηθηύωζε
Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ θάζε Γήκνο/Πεξηθέξεηα
κπνξεί λα δηεπξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη λα εληζρχζεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε
άιινπο δήκνπο, πεξηθέξεηεο θαη θνξείο (π.ρ. Παλεπηζηήκηα, Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο θιπ.) ζηνλ ειιεληθφ θαη ην δηεζλή ρψξν κε ζθνπφ ηε δηαβνχιεπζε, ηε
κεηαθνξά γλψζεο θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ,
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ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη
επίζεο ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ αηξεηψλ θαη
άιισλ ζηειερψλ φκνξσλ Γήκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη
ζεκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (αληηππξηθή πξνζηαζία, αληηπιεκκπξηθά έξγα,
αληηκεηψπηζε άιισλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αλάδεημε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο γηα ηνπξηζηηθνχο θαη γεληθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο θηι.). Δπηπιένλ,
ην δηαδίθηπν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο
δηαθφξσλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ (φκνξσλ ή θαη κε, ζε εζληθφ αιιά θαη
δηεπξσπατθφ/δηεζλέο επίπεδν) κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, εκπεηξηψλ,
πξνβιεκαηηζκψλ θαη ηε δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα
φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ηηο πνιηηηθέο αλαθνχθηζεο αζηέγσλ,
ηελ πξνψζεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θηι..
Αθφκε, ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ελφο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ
ζε δίθηπα ζπλεξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο ζηελ
Διιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ/ηνπξηζηψλ ηνπ αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δειαδή ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.

1.1.6 Αλαπηπμηαθή Αμηνπνίεζε
Πέξα απφ ηνπο παξαπάλσ 5 ρψξνπο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν
ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο
πνιίηεο θαη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, λέν φξακα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη
λα απνηειεί ε δεκηνπξγία ηεο Φεθηαθήο-Δπξπδσληθήο-Έμππλεο Πφιεο (DigitalBroadband-Intelligent City). Η Φεθηαθή-Δπξπδσληθή-Έμππλε Πφιε ζπλεπάγεηαη
ηελ επξχηαηε δηάρπζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζην ζχλνιν κηαο πφιεο κε ηξφπν πνπ ζα
νδεγήζεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμή
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. H έλλνηα ηεο αλάπηπμεο δελ πξέπεη λα
ηαπηίδεηαη κφλν κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο αιιά είλαη κηα επξχηεξε
έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ άκβιπλζε ησλ
αληζνηήησλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απνθιεηζκψλ, ηε δηεχξπλζε ησλ ειεπζεξηψλ θαη
ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ, ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ πεξηνρψλ
αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε
κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάιιειε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε
ππνδνκψλ ΣΠΔ ζε θάζε πεξηνρή κε βάζε ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο.
Αλαιπηηθφηεξα, νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηελ ππνζηήξημε-ελδπλάκσζε ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κηαο πεξηνρήο αιιά θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ
δξαζηεξηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ
εθαξκνγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην) αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ ΣΠΔ νη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κε ηνπο
πξνκεζεπηέο ηνπο, θαιχηεξε εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ,
απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο θαη θαιχηεξε
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εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην
δηαδίθηπν αλνίγεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νξίδνληεο ησλ επηρεηξήζεσλ
δηεπθνιχλνληαο ηελ εχξεζε πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ αθφκα θαη καθξηά απφ ηελ
πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά ηα πεξηζψξηα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία) θαη ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ εμ’αηηίαο ηεο πςειήο
ζεκαζίαο πνπ έρνπλ απηνί νη δχν ηνκείο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη ζα
ηνληζηνχλ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ αλνίγνληαη γηα ηηο ηνπηθέο εηαηξείεο ΣΠΔ
κέζσ ηεο επξείαο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζε κηα πεξηνρή:


Γεσξγία
Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ δπλακηζκνχ ηεο γεσξγηθήο
νηθνλνκίαο κηαο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ (ηξνθίκσλ, πνηψλ θηι.) πνπ ζπλδένληαη
άκεζα κε ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο ρξήζεο
αηζζεηήξσλ (έιεγρνο πνζνηήησλ λεξνχ, ιηπαζκάησλ) αιιά θαη ηεο
αθξηβέζηεξεο ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη απνδνηηθφηεξε ε δηαρείξηζε ησλ
γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δηεπθνιχλεη
ηφζν ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη εκπεηξίαο γηα ηελ πηνζέηεζε απνδνηηθφηεξσλ
κνξθψλ θαιιηέξγεηαο θαη ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ θαη πεξηζζφηεξν
αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ φζν θαη ηε δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ
ηνπηθψλ πξντφλησλ αθφκα θαη ζε μέλεο αγνξέο.



Σνπξηζκφο
Δπίζεο, νη ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά
ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο θαζψο απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο
πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο Γήκνο/Πεξηθέξεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα, πηζαλφηαηα θαη
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία θηι.), λα θάλεη
ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ αιιά θαη παγθφζκηα πξνζβάζηκσλ
πιαηθνξκψλ
(www.maps.google.com,
www.wikipedia.org,
www.wikitravel.com, www.flickr.com) κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο
ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ θαη δπλεηηθνχ επηζθέπηε γηα ηα
αμηνζέαηα, ηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο, ηνπο ρψξνπο δηακνλήο (γηα ηνπο
νπνίνπο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θξαηήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ)
αιιά θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο θαη ππεξεζίεο πγείαο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, νη
Γήκνη κηαο πεξηνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη
πηζαλφλ θαη κε ην ζπληνληζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο κπνξνχλ λα
αλαπηχμνπλ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ ζα πεξηέρνπλ θαη ςεθηαθνχο
ράξηεο, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ απφ θνηλνχ κε ζηφρν ηελ θαηλνηφκν
πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξνρή θαηλνηφκσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ3.

3

Αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα ηνλ ηζηνρψξν TravelOregon.com ηεο Πνιηηείαο ηνπ Όξεγθνλ ζηηο
Η.Π.Α., φπνπ νη δπλεηηθνί επηζθέπηεο ηεο Πνιηηείαο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζηνλ ςεθηαθφ ηνπ ράξηε
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Σέηνηεο πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ
θαζψο ηδηαίηεξα ηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη ηνπξίζηεο
ζέινπλ λα έρνπλ πιεξέζηεξε γλψζε γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη
αμηνινγνχλ κε πην απζηεξά θξηηήξηα ην κέξνο πνπ ζα επηζθεθζνχλ
επηζπκψληαο λα εμαζθαιίζνπλ πξννξηζκφ πνπ παξέρεη ζπλδπαζκφ θζελψλ
θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ-αλέζεσλ. εκεηψλεηαη φηη κηα απφ ηηο ππεξεζίεοεπθνιίεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζηνπο
επηζθέπηεο ηνπ είλαη θαη ε δπλαηφηεηα επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην
δηαδίθηπν θαη επνκέλσο νη Γήκνη ελδείθλπηαη λα πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε
επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν.


Κιάδνο ΣΠΔ
Η νινέλα θαη κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε κηα πεξηνρή είλαη δπλαηφλ
λα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπηθψλ
εηαηξεηψλ ΣΠΔ. Ο Γήκνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε αλαζέηνληαο κεγάιν κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημήο ηνπ ζε
ζέκαηα ΣΠΔ ζε απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ ηεο
πεξηνρήο ηνπ. Σε δεκηνπξγία δήηεζεο ππεξεζηψλ πξνο ηνπηθνχο
αλεμάξηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη κηθξέο εηαηξείεο ΣΠΔ κπνξεί λα επλνήζεη
θαη ε ρξήζε Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ (ΔΛ/ΛΑΚ) απφ ηνλ Γήκν θαη άιινπο
θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο.

Δθηφο ηεο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
γηα λα βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο
θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο αιιά θαη λα δηεπξπλζνχλ νη δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο,
επηθνηλσλίαο, δηθηχσζεο θαη ςπραγσγίαο/δηαζθέδαζεο πνπ απηνί απνιακβάλνπλ:


Τγεία
Η θαηάιιειε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη
γεληθφηεξα ππνδνκψλ ΣΠΔ κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε
κηα πεξηνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ εθαξκνγψλ ηειεπξφλνηαο
(telecare) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλερήο παξαθνινχζεζεο απφ απφζηαζε
αηφκσλ κε πξνβιήκαηα πγείαο (θαξδηαθή αλεπάξθεηα, δηαβήηεο) κέζσ
εηδηθψλ ζπζθεπψλ θαη άκεζεο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε μαθληθνχ
επεηζνδίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ή ελφο ηαηξηθνχ θέληξνπ. Δπίζεο, κέζσ
εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο (telemedicine) δηεπθνιχλεηαη ε δηάγλσζε θαη
ζεξαπεία αζζελεηψλ απφ απφζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ ελφο
αζζελή απφ έλα λνζνθνκείν ζε έλα άιιν λνζνθνκείν ηεο ίδηαο ή κηαο άιιεο
ρψξαο έηζη ψζηε λα κειεηεζνχλ απφ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ
πξνζσπηθφ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ
θαηάιιειε παξνρή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Αθφκε, νη εθαξκνγέο ηειεπγείαο
(telehealth) ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο αθνχ δηεπθνιχλνπλ εθηφο ησλ άιισλ ηελ

ηηο ηνπνζεζίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ θαη ν ηζηνρψξνο ηνπο πξνηείλεη απηφκαηα κηα βέιηηζηε
εθδξνκή/δηαδξνκή (itinerary generator).
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ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη έξεπλα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηνίθεζε ησλ
λνζνθνκείσλ θαη ησλ άιισλ ηαηξηθψλ κνλάδσλ.


Δθπαίδεπζε
Η αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ΣΠΔ
ζε κηα πεξηνρή δηεπξχλεη ηηο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ησλ
ρνιείσλ, ησλ Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ ηεο πεξηνρήο
θαζψο παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο/θνηηεηέο/εξεπλεηέο κηα πιεζψξα πεγψλ
γλψζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο
καζεκάησλ αιιά θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θνηηεηψλ,
θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο. Δπίζεο, δηεπξχλνληαη νη
επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Γηα παξάδεηγκα,
θάπνηνο επηζηήκνλαο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη λα παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ θιάδν.
Δπίζεο, έλαο αγξφηεο κπνξεί λα επηκνξθψλεηαη πάλσ ζε λέεο κεζφδνπο
θαιιηέξγεηαο ή/θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα λέσλ πξντφλησλ. Χο ηειεπηαίν
παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα δνζεί, κέζσ
ηειεθπαίδεπζεο, ζηνπο δεκφζηνπο ή/θαη ηδησηηθνχο ππάιιεινπο λα
βειηηψζνπλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο πάλσ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ε νπνία είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ εξγαζία ηνπο.



Δλεκέξσζε/Φπραγσγία/Γηθηχσζε
Δπίζεο, ην δηαδίθηπν δηεπξχλεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο,
επηθνηλσλίαο, δηθηχσζεο θαη ςπραγσγίαο/δηαζθέδαζεο ζε κηα πεξηνρή.
Αλαιπηηθφηεξα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πνιχπιεπξε θαη ζρεδφλ κεδεληθνχ
θφζηνπο ελεκέξσζε (αλάγλσζε ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη μέλσλ εθεκεξίδσλ,
αθξφαζε θαη παξαθνινχζεζε ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ) γηα ηελ ηνπηθή, εγρψξηα θαη δηεζλή επηθαηξφηεηα.
Δπηπιένλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θζελφηεξεο θαη πνιχπιεπξεο επηθνηλσλίαο
ελφο αηφκνπ κε ηα νηθνγελεηαθά ηνπ πξφζσπα, θίινπο θαη ζπλεξγάηεο αιιά
θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αλζξψπηλα δίθηπα γηα δηαβνχιεπζε θαη
ζπλεξγαζία πάλσ ζε δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα κέζσ email, ηειεδηάζθεςεο,
blogs, forums θαη πιαηθνξκψλ δηαζχλδεζεο (π.ρ. Facebook). Σέινο,
δηεπξχλεη
ηηο
επθαηξίεο
ςπραγσγίαο/δηαζθέδαζεο
(επηινγή
θαη
παξαθνινχζεζε ηαηληψλ, αθξφαζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ θιπ.).

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα παξαπάλσ απνθηνχλ αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαζψο νη δπλαηφηεηεο (παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο
θαη πγείαο απφ απφζηαζε, δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο,
ςπραγσγίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, εξγαζία απφ απφζηαζε θιπ.) πνπ πξνζθέξνπλ νη
ΣΠΔ ζπλεπάγνληαη ηελ απνδπλάκσζε ηνπ παξάγνληα ηεο απφζηαζεο θαη
θαη’επέθηαζε ηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ-επθαηξηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
Σέινο, έλαο Γήκνο ζε ζπλεξγαζία θαη κε γεηηνληθνχο ηνπ Γήκνπο ζα κπνξνχζε λα
θάλεη ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ
(αζηηθνχ θαη θπζηθνχ) θαη παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο
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πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί (Κεθ.
1.1.2), κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο
ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ, ησλ κνλάδσλ αλαθχθισζεο θαη βηνινγηθνχ
θαζαξηζκνχ, ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο, ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο, ησλ
ρψξσλ πξαζίλνπ κέζα ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ θηι.. Δπηπιένλ, κπνξεί λα θάλεη ρξήζε
ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα ζπζηεκάησλ GIS θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
πινπνίεζεο έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ
αιιά θαη λα αμηνπνηεί ηηο ΣΠΔ γηα ηε δηαρείξηζε θαη επέθηαζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηνπ
ηζηνχ4. Αθφκε, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθεξεηαθή
απηνδηνίθεζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (π.ρ. ππξθαγηέο). Δθηφο ησλ παξαπάλσ έλαο
Γήκνο/Πεξηθέξεηα ελδείθλπηαη λα επλνεί πξσηνβνπιίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ αιιά θαη λα
δηεπθνιχλεη επελδχζεηο ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), θαζψο ηέηνηεο
πξσηνβνπιίεο ζπλεπάγνληαη νθέιε γηα ην παγθφζκην πεξηβάιινλ (επηβξάδπλζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο) αιιά θαη γηα ηε ρψξα (εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο σο
πξνο ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, κείσζε-απνθπγή πξνζηίκσλ) [δείηε θαη
http://www.infostrag.gr/?p=699].
Όια ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, κέζσ ηεο
θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ν Γήκνο αιιά θαη ε επξχηεξε δεκφζηα δηνίθεζε
ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κηαο πεξηνρήο (Κεθ. 1.1.1), κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ
εηζνδήκαηνο, ζηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ κηαο απνκνλσκέλεο πεξηνρήο θαη ζηε
βηψζηκε αλάπηπμε παξάγνληεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ θαη θίλεηξν γηα
ηε δηαηήξεζε θαη πξνζέιθπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επηρεηξήζεσλ ζηελ
πεξηνρή απηή.

4

Δμαηξεηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πφιε ηνπ Διζίλθη φπνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ
ηεο πφιεο απηήο αλαπηχρζεθαλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα/πξνηάζεηο δηαθφξσλ νκάδσλ κέζσ ηεο ρξήζεο
GIS (www.greaterhelsinkivision.fi/)
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1.2

Πεπιοσέρ Εθαπμογών και Υπηπεζιών

Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ δχλαηαη
λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ έμη θαηεγνξίεο:
1.

Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε Γήκνπ

2.

Πιεξνθφξεζε θαη Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ

3.

Γηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ππνδνκψλ

4.

Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο

5.

Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο

6.

Γηαρείξηζε θνηλσληθψλ - πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ

Έσο ζήκεξα ην πιήζνο θαη ην εχξνο ησλ ζεζκηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ δήκσλ ήηαλ
θνηλά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ην πιήζνο θαη ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε εζσηεξηθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ησλ Γήκσλ
δηαθνξνπνηνχηαλ κε βάζε ην κέγεζνο (πιεζπζκφ), ηελ έθηαζε, ηνλ αξηζκφ
δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, ηα ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
(λεζησηηθνί, νξεηλνί, παξακεζφξηνη, επεηξσηηθνί, επεηξσηηθνί πνπ ζπλνξεχνπλ κε
ζάιαζζα, θιπ.) θαη ηελ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (αγξνηηθή, δαζηθή,
ηνπξηζηηθή, βηνκεραληθή, θιπ). Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο - ππεξεζίεο θαη έλα
ελδεηθηηθφ πιαίζην νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ελφο κεζαίνπ κεγέζνπο δήκνπ είλαη σο
εμήο:
1. Βαζηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Λεηηνπξγίεο
o Λεηηνπξγίεο Τπνζηήξημεο (Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε δεκάξρνπ θαη
αηξεηψλ, Γεκφζηεο ρέζεηο, Γηεζλείο ρέζεηο, Αγξνηηθή – Σνπξηζηηθή
αλάπηπμε, Παηδεία, Νενιαία, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Πνιηηηζκφο,
Μεραλνξγάλσζε, Τπνζηήξημε αηξεηψλ νξγάλσλ θαη Γηνηθεηηθή
Τπνζηήξημε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ)
o Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο (Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, Γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε, Γηαρείξηζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ, Υνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθψλ ζηνπο πνιίηεο, Υνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο
επηρεηξήζεσλ, Σήξεζε Λεμηαξρείνπ – Γεκνηνινγίνπ – Μεηξψνπ
αξξέλσλ, Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Καζαξηφηεηα θηεξίσλ θαη ινηπέο
βνεζεηηθέο εξγαζίεο)
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2. Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο
o Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο (Γηαρείξηζε Δζφδσλ, Γηαρείξηζε Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο, Πξνυπνινγηζκφο, Γηαρείξηζε Γαπαλψλ, Μηζζνδνζία
Πξνζσπηθνχ, Πξνκήζεηεο, Γηαρείξηζε Απνζήθεο, Σακεηαθή Τπεξεζία)
3. Σερληθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Λεηηνπξγίεο
o Σερληθά Έξγα (Μειέηεο, ρεδηαζκφο/Καηαζθεπή/Δπίβιεςε/πληήξεζε
Σερληθψλ θαη Η/Μ Έξγσλ, ήκαλζε Οδψλ, Πνιενδνκηθέο Δθαξκνγέο,
Φξνληίδα Πξαζίλνπ)
o Πεξηβάιινλ θαη Ηιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο (Γηαρείξηζε
Απνξξηκκάησλ, Ύδξεπζε/Απνρέηεπζε/Άξδεπζε, Καζαξηφηεηα Αζηηθνχ
Πεξηβάιινληνο,
Ηιεθηξνθσηηζκφο, Γεκνηηθά ΜΜΜ, Γηαρείξηζε
Κνηκεηεξίσλ)

Οη εθαξκνγέο ΣΠΔ πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο
ηνπο:
ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ ΔΗΜΨΝ / ΠΕΡΙΟΦΕ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
Πεξηνρή εθαξκνγήο

Πεξηγξαθή

Βαζικέρ λειηοςπγίερ



χζηεκα δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (θείκελα θαη εηθφλεο)

οπγάνωζηρ, λειηοςπγίαρ και



χζηεκα δηαρείξηζεο Πξσηνθφιινπ θαη εγγξάθσλ



Παθέην απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ



Λνγηζηηθφ ζχζηεκα (Γεληθή, Αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαη δεκφζην

επικοινωνίαρ

Γιασείπιζη Πόπων

ινγηζηηθφ)


Γηαρείξηζε εζφδσλ απφ ππεξεζίεο, θφξνπο, ηέιε, αθίλεηε
πεξηνπζία θαη πξφζηηκα: (Ύδξεπζεο, Καζαξηφηεηαο,
Ηιεθηξνθσηηζκνχ, παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ
εζφδσλ, Γηάθνξα Πξφζηηκα (γηα παξαβάζεηο θαζαξηφηεηαο,
χδξεπζεο, ζηάζκεπζεο θιπ)



Γηαρείξηζε εμφδσλ-έιεγρνη δαπαλψλ- πιεξσκέο



Γηαρείξηζε Τιηθνχ θαη Πξνκεζεηψλ



Γηαρείξηζε παγίσλ - αθίλεηεο πεξηνπζίαο



Γηαρείξηζε Πξνυπνινγηζκνχ– Απνινγηζκνχ
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Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ – Μηζζνδνζίαο/ πληάμεσλ



Γηαρείξηζε / παξαθνινχζεζε επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ - λνκηθψλ
πξνζψπσλ (κεηξψν επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ)



χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ θαη
Πξνγξακκάησλ



Γηαρείξηζε Κίλεζεο Ορεκάησλ



Πξφζβαζε/ δηαρείξηζε Ννκνζεζίαο



Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθνχ
ζρεδίνπ

Βαζικέρ λειηοςπγίερ δήμων



Workflow management & BPR



Γηαρείξηζε πφξσλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ δήκνπ



Γηαρείξηζε Μεηξψνπ Γεκνηψλ (Λεμηαξρείν – πνιηηηθνί γάκνη,

και κοινοηήηων

Μεηξψνπ Αξξέλσλ, Δθινγηθνί θαηάινγνη, Γεκνηνιφγην, Μεηξψν
Αιινδαπψλ – Μεηαλαζηψλ, θιπ.

Ανάπηςξη /Σςνηήπηζη



ςποδομών

Πξνγξακκαηηζκφο/ ζρεδηαζκφο Σερληθψλ Έξγσλ (αμηνπνηψληαο
ηερλνινγίεο GIS)



Γηαρείξηζε Πνιενδνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Απνηχπσζε
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζε θηεκαηνινγίνπ, έιεγρνο
απζαηξέησλ, ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο – πξάμεηο αλαινγηζκνχ,
νηθνδνκηθέο γξακκέο, ηξνπνπνηήζεηο, έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ,
θιπ)



Παθέην ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ ηεπρψλ Σερληθψλ Έξγσλ



Γηαρείξηζε/ παξαθνινχζεζε Σερληθψλ Έξγσλ



Γηαρείξηζε ζπληήξεζεο – επηζθεπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ (δηθηχσλ
χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ,
ειεθηξνθσηηζκνχ, νδνπνηίαο, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πξαζίλνπ,
θιπ.)



Γηαρείξηζε απνζήθεο - πιηθψλ θαη κέζσλ αλάπηπμεο/ ζπληήξεζεο/
επηζθεπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ



Γηαρείξηζε θίλεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ



Παθέηα κειέηεο ζηαηηθψλ



Παθέηα κειέηεο αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ



Παθέηα κειέηεο έξγσλ νδνπνηίαο
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Παθέηα κειέηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ



Παθέηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο

Γιασείπιζη ςπηπεζιών και



Γηαρείξηζε δεκνηηθνχ Ηιεθηξνθσηηζκνχ

δικηύων κοινήρ ωθέλειαρ



Γηαρείξηζε Ύδξεπζεο (απνηχπσζε δηθηχνπ, πγεηνλνκηθφο έιεγρνο
λεξψλ, βιάβεο, θαηακεηξήζεηο θαηαλάισζεο, έθδνζε/ είζπξαμε
ινγαξηαζκψλ, λέεο ζπλδέζεηο, λέεο απαηηήζεηο - επεθηάζεηο,
δηαθνπή ζπλδέζεσλ, θιπ)



Γηαρείξηζε απνρέηεπζεο (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο /
θαζαξηζκφο, λέεο απαηηήζεηο, είζπξαμε ηειψλ, θιπ.)



Γηαρείξηζε άξδεπζεο (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο/ θαζαξηζκφο,
είζπξαμε ηειψλ, λέεο απαηηήζεηο – επεθηάζεηο, θιπ.)



Γηαρείξηζε νδηθνχ δηθηχνπ (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο, λέεο
απαηηήζεηο, θιπ.)



Γηαρείξηζε ζπιινγήο απνξξηκκάησλ (απνηχπσζε δηθηχνπ θάδσλ,
ζπλεξγεία, δηαδξνκέο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, δηαρείξηζε
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θιπ.)



Γηαρείξηζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη αλαθχθισζεο



Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ΜΜΜ (απνηχπσζε δηθηχνπ δηαδξνκψλ,
βάξδηεο νδεγψλ, δηαδξνκέο ΜΜΜ, θιπ.)



Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ΜΜΔ (αξρείν, πξφγξακκα, δηαρείξηζε
πξνζσπηθνχ - βαξδηψλ /πξνγξακκάησλ, εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ
δηαθεκίζεσλ, θιπ.)



Γηαρείξηζε Κνηκεηεξίσλ (απνηχπσζε ζέζεσλ ηαθήο, δηαρείξηζε
ζέζεσλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, εηζπξάμεηο ηειψλ, θιπ.)



Γηαρείξηζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (απνηχπσζε ρψξνπ
αζηπλφκεπζεο - δηαδξνκψλ, βάξδηεο αζηπλνκηθψλ, δηαδξνκέο
αζηπλφκεπζεο, παξαθνινχζεζε πξνζηίκσλ, θιπ.)



χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο - πάξθα, παξηέξηα, ρψξνη
ζηάζκεπζεο (απνηχπσζε ρψξσλ, βιάβεο, λέεο απαηηήζεηο, θιπ.)

Όζνλ αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνληαη ηνπηθά απφ θάζε δήκν απηέο δηαθξίλνληαη
ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
a) ε απηέο πνπ παξάγνληαη θαη παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην δήκν θαη
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b) ε απηέο πνπ παξάγνληαη απφ άιινπο θνξείο θαη παξέρνληαη απφ ηνπο
δήκνπο κέζσ ησλ ΚΔΠ.
Πξφζζεηα θάζε θαηεγνξία αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο ππεξεζηψλ βάζεη
ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ:

Ηλεκτρονικζσ Τπηρεςίεσ που παράγονται και παρζχονται από τον ίδιο δήμο
Θεματική ενότητα

Περιγραφή υπηρεςιών

Για τουσ Πολίτεσ
1.

Ζκδοςθ ατομικϊν,

γζννθςθσ, γάμου, κανάτου, οικογενειακισ μερίδασ, μθτρϊου

οικογενειακϊν

αρρζνων,

πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων

κατοικίασ κλπ.

2.

Μθτρϊο αρρζνων, Δθμοτολόγιο και εκλογικοί κατάλογοι, κλπ.

Εγγραφι/Διαγραφι/Αλλαγι

πιςτοποιθτικό

εντοπιότθτασ,

βεβαίωςθ

μόνιμθσ

ςτοιχείων πολιτϊν ςτα δθμοτικά
μθτρϊα
3.

Πλθρωμι Δθμοτικϊν τελϊν,

Υδρευςθσ, Κακαριότθτασ, Θλεκτροφωτιςμοφ, κλπ

φόρων και προςτίμων
4.

Πολεοδομικά κζματα

Οικοδομικζσ άδειεσ, κλπ

5.

Ατομικζσ άδειεσ

Χοριγθςθ αδειϊν μικροπωλθτϊν και λειτουργίασ κυλικείων ςε

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (άλςθ, κιπουσ κλπ.)

6.

Διαχείριςθ φακζλου υγείασ και πρόνοιασ ειδικϊν πλθκυςμιακϊν

Τγεία και Κοινωνικι φροντίδα

ομάδων, Θλεκτρονικζσ υπθρεςίασ φροντίδασ ςτο ςπίτι,
7.

Εκπαίδευςθ – επαγγελματικι

Θλεκτρονικζσ

υπθρεςίεσ

επαγγελματικοφ

προςανατολιςμοφ,

κατάρτιςθ

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (e-learning), κλπ.

8.

Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προϊκθςθσ απαςχόλθςθσ, κλπ.

Ενθμζρωςθ για κζςεισ

εργαςίασ, Προϊκθςθ απαςχόλθςθσ
9.

Θλεκτρονικζσ Βιβλιοκικεσ

10. Ακλθτιςμόσ/Πολιτιςμόσ/Ψυχαγ

Ανάπτυξθ και διαχείριςθ ψθφιακοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου

ωγία
11. Σοπικι οικονομικι ανάπτυξθ

Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προϊκθςθσ εναλλακτικϊν μορφϊν

και επιχειρθματικότθτα

τουριςμοφ, προϊκθςθσ πρωτογενοφσ τομζα και του «θλεκτρονικό
επιχειρείν»

για

τθν

ενίςχυςθ

επιχειρθματικότθτασ

μικρομεςαίων επιχειριςεων
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των

12. Ατομικζσ άδειεσ

Χοριγθςθ αδειϊν μικροπωλθτϊν και λειτουργίασ κυλικείων ςε

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (άλςθ, κιπουσ κλπ.)

13. Θλεκτρονικι ψθφοφορία (evoting)
Για τισ Επιχειρήςεισ
1.

Άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ

καταςτθμάτων, επιχειριςεων, χϊρων ψυχαγωγίασ - κεάτρων,
κινθματογράφων,

μουςικισ

ςε

δθμόςια

κζντρα,

ίδρυςθσ

παιδότοπων κλπ.
2.

Άδειεσ κατάλθψθσ

κοινόχρθςτων χϊρων
3.

Πλθρωμι Δθμοτικϊν τελϊν,

Παρεπιδθμοφντων

φόρων και προςτίμων

4.

και

επί

των

ακακαρίςτων

εςόδων,

Διαφθμίςεων, Λαϊκϊν αγορϊν, Αδειϊν καταςτθμάτων, κλπ.

Δθμόςια ζργα και προμικειεσ

Ηλεκτρονικζσ Τπηρεςίεσ που παράγονται από άλλουσ φορείσ και παρζχονται από τουσ
δήμουσ μζςω των ΚΕΠ
Θεκαηηθή ελφηεηα
1.

2.

Περιγραφή υπηρεςιών

Παιδεία και

Πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ, άδειεσ που εκδίδονται από τθν Κεντρικι

Εκπαίδευςθ

Τπθρεςία του ΤΠ.Ε.Π.Κ., τον Ο.Ε.Ε.Κ., το ΔΛΚΑΣΑ, τα ΑΕΛ και ΣΕΛ,

Ναυτιλία

Πιςτοποιθτικά και άδειεσ που εκδίδονται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία του
Τπουργείου Ναυτιλίασ

3.

Δικαιοςφνθ

Πιςτοποιθτικά και ποινικά μθτρϊα που εκδίδονται από τθν Ειςαγγελία
και Πρωτοδικείο

4.

5.

Εργαςία και

Αςφαλιςτικά

Βιβλιάρια,

Πιςτοποιθτικά,

βεβαιϊςεισ,

αναγνϊριςθ

Κοινωνικι Αςφάλιςθ

προχπθρεςίασ που εκδίδονται από τα αςφαλιςτικά ταμεία

Ανάπτυξθ,

Βεβαιϊςεισ που εκδίδονται από το ΣΕΕ και Πιςτοποιθτικά, άδειεσ και

Βιομθχανία και

εγκρίςεισ που εκδίδονταν από τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ

Εμπόριο
6.

Περιβάλλον, Δάςθ

Εγκρίςεισ και άδειεσ που εκδίδονται από τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ των
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7.

και Χωροταξία

Περιφερειϊν

Τγεία και Πρόνοια

Πιςτοποιθτικά, άδειεσ, εγκρίςεισ και παροχι επιδομάτων που εκδίδονταν
από τισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ

8.

9.

Μεταφορϊν και

Άδειεσ και μεταβιβάςεισ που εκδίδονταν από τισ Νομαρχιακζσ

ςυγκοινωνιϊν

Αυτοδιοικιςεισ

Κζματα Αςτικισ και

Πιςτοποιθτικά, άδειεσ, διαβατιρια και εγκρίςεισ που εκδίδονταν από τισ

Δθμοτικισ

Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ

κατάςταςθσ
10. Τπθρεςίεσ άλλων
Διμων

Πιςτοποιθτικά, άδειεσ, εγγραφζσ ςε μθτρϊα και βεβαιϊςεισ που
εκδίδονται από άλλουσ διμουσ από αυτόν που παρζχονται

1.2.1 Νέεο αξκνδηόηεηεο Καιιηθξαηηθώλ Γήκωλ
Οη λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ δχλαηαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ
σο:
1. Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο πνπ έσο ζήκεξα πινπνηνχληαλ απφ ηελ λνκαξρηαθή
απηνδηνίθεζε θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί αληίζηνηρα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα, φπσο:
o πγεηνλνκηθφο έιεγρνο
o πνιενδνκηθέο ιεηηνπξγίεο
o ιατθέο αγνξέο
o θνηλσληθή πξφλνηα
o αδεηνδνηήζεηο δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ
2. Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο πνπ έσο ζήκεξα πινπνηνχληαλ εζεινληηθά απφ
θάπνηνπο δήκνπο:
o θαηαπνιέκεζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
o έληαμε κεηαλαζηψλ
o πξνζηαζία παηδηθήο θαη ηξίηεο ειηθίαο
o πνιηηηθή πξνζηαζία
3. Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο πνπ έσο ζήκεξα πινπνηνχληαλ απφ άιιεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο.
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2. Αμηνπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ ηνπ Γ’Κ.Π..
Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε κε πνζνηηθνχο θαη
πνηνηηθνχο φξνπο ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ΣΠΔ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο Γήκνπο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ’Κ.Π... πγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηα έξγα ησλ Γεκνηηθψλ Γηαδηθηπαθψλ Ππιψλ, ησλ Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (GIS), ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ
(ΜΑΝ) θαη ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο, ηεο «Πξνψζεζεο ηεο
Δπξπδσληθφηεηαο», ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ αιιά θαη ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ
Γεκφζηα Γηνίθεζεο «χδεπμηο». Δπίζεο, δηαηππψλνληαη θάπνηα εηδηθφηεξα θαη
γεληθφηεξα πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παξαπάλσ έξγα. ην ηειεπηαίν
κέξνο ηνπ Κεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηα έξγα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε ΚΔΓΚΔ
ζην πιαίζην ηνπ Γ’Κ.Π.. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ
ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο – (LGAF)
http://lgaf.kedke.org/wiki/» θαη ζηα έξγα Καηάξηηζεο ζηηο ΣΠΔ ησλ Αηξεηψλ θαη
Δξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ.

2.1

Ποζοηικά Σηοισεία

2.1.1 Γεκνηηθέο Γηαδηθηπαθέο Πύιεο (Portals)
ην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ’ Κ.Π.. 670
πξσηνβάζκηνη Καπνδηζηξηαθνί ΟΣΑ αλέπηπμαλ δηαδηθηπαθέο πχιεο (Portals). ε
571 απφ απηνχο ηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη είραλ πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ είθνζη
ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ, ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλέιαβε ε «Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο» Α.Δ..
ηφρνο ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Γηαδηθηπαθψλ Ππιψλ
(ΓΓΠ) είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ internet γηα ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Δλδεηθηηθά, νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ νη ΓΓΠ ζα κπνξνχζαλ λα θηινμελήζνπλ
πεξηιακβάλνπλ:
o
o
o
o
o
o
o

Αηηήκαηα & Καηαγγειίεο Πνιηηψλ
Ηιεθηξνληθέο Αηηήζεηο Πηζηνπνηεηηθψλ
Αηηήζεηο γηα Βεβαηψζεηο ΣΑΠ
Δλεκέξσζε Γηθαηνχρσλ γηα ηνπο ηίηινπο πιεξσκήο
Πιεξσκή Γεκνηηθνχ Φφξνπ
Πιεξσκή Πξνζηίκσλ ΚΟΚ
Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο
θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθήο
αίηεζεο.
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2.1.2 Γεωγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (GIS)
Μέζσ ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ’ Κ.Π.. 86 Καπνδηζηξηαθνί
Γήκνη αλέπηπμαλ Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (GIS). ηφρν ησλ
έξγσλ απηψλ απνηειεί ε παξαγσγή θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο γεσγξαθηθήο
πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη
εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ. Σα ζπζηήκαηα GIS,
δειαδή, έρνπλ πνιιά πεδία εθαξκνγήο φπσο ηελ πνιενδνκία (απνηχπσζε
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζε θηεκαηνινγίνπ, έιεγρνο απζαηξέησλ, ρψξνη
πξαζίλνπ θιπ.), ηελ απνθνκηδή/ δηαρείξηζε ζθνππηδηψλ – αλαθχθισζε, ηε
δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο (δεκνηηθφο ειεθηξνθσηηζκφο, δίθηπα
χδξεπζεο/άξδεπζεο/ απνρέηεπζεο), ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ηνλ ηνπξηζκφ
(μελνδνρεία, αμηνζέαηα, παξαιίεο, πνιηηηζηηθνί ρψξνη, κνπζεία θιπ.), ηελ πξνζηαζία
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (αλίρλεπζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ)
θ.α..
2.1.3 Έξγα γηα ηελ «Πξνώζεζε ηεο Δπξπδωληθόηεηαο»
Μέζσ ηεο Πξφζθιεζεο 84 ηνπ Μέηξνπ 4.2 "Αλάπηπμε Τπνδνκψλ Γηθηχσλ Σνπηθήο
Πξφζβαζεο" ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ρξεκαηνδνηήζεθαλ έξγα γηα ηελ
«Πξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο Εήηεζεο Δπξπδσληθψλ Τπεξεζηψλ». Φνξείο ησλ
έξγσλ ήηαλ Δξεπλεηηθά θαη Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Γήκνη, Ννκαξρίεο θαη
Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Οη Γήκνη πνπ πινπνίεζαλ ηέηνηεο δξάζεηο ήηαλ 110.
Αληηθείκελν ησλ έξγσλ ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε επηιεγκέλσλ
νκάδσλ πνιηηψλ θαη ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ (νηθηαθνί ρξήζηεο,
επαγγεικαηίεο, επηρεηξήζεηο, θνξείο εθπαίδεπζεο, πγείαο- πξφλνηαο, πηζησηηθά
ηδξχκαηα, πνιηηηζηηθνί θνξείο, θνξείο ΑΜΔΑ, επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο) γηα ηα
νθέιε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη ρξήζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ
θαη ππεξεζηψλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή δεµηνπξγία «επξπδσληθήο
θνπιηνχξαο» πνπ ζα ζπµβάιεη ζηε δεµηνπξγία θαη αχμεζε ηεο δήηεζεο
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε µείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζµαηνο.

2.1.4 Αλάπηπμε ΜΑΝ θαη Αζύξκαηωλ Γηθηύωλ
ηνπο 72 κεγαιχηεξνπο Γήκνπο ηεο Διιάδαο, εθηφο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ
κεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, εγθαηαζηάζεθαλ Μεηξνπνιηηηθά
Γίθηπα νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) θαηά κήθνο θεληξηθψλ αμφλσλ ησλ πφιεψλ ηνπο
ζπλδένληαο ζπλνιηθά πεξίπνπ 5000 - 10000 ζεκεία δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο (Κηίξηα
Γήκσλ, Ννκαξρίεο, Φνξείο Τγείαο, Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζκνχ, Γηθαζηηθέο Αξρέο,
θηι.). Σα έξγα απηά ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ησλ Πξνζθιήζεσλ 93, 145 θαη 195 ηνπ
Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη είραλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 80.151.536 εθ.
Δπξψ. ηφρνο ησλ έξγσλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε πςεινχ επηπέδνπ επξπδσληθψλ
ππνδνκψλ (νπηηθψλ ηλψλ) θαη ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ηηο επηρεηξήζεηο
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θαη ηνπο πνιίηεο πεξηνρψλ φπνπ ε αξρηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηειεπηθνηλσληαθψλ
παξφρσλ γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζεσξείηαη κε ζπκθέξνπζα ή
ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα. Οη Γήκνη πνπ επηιέρζεθαλ ππνρξεψζεθαλ
λα αλαπηχμνπλ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ην νπνίν λα πεξλά απφ ηνπιάρηζηνλ 20 ζεκεία
δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο.
Σελ πεξίνδν απηή ηα δίθηπα ΜΑΝ παξακέλνπλ αλελεξγά εθηφο απφ ιίγεο εμαηξέζεηο
Γήκσλ, νη νπνίνη ηα ιεηηνπξγνχλ πηινηηθά. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη
έρνπλ ιήμεη νη ζπκβάζεηο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν απαμίσζήο
ησλ δηθηχσλ.
Δπίζεο, κέζσ ησλ Πξνζθιήζεσλ 105 θαη 192 αλαπηχρζεθαλ αζχξκαηα δίθηπα
ηνπηθήο πξφζβαζεο ζε πφιεηο θαη πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε κηθξφηεξα πιεζπζκηαθά
κεγέζε απφ απηέο πνπ αλέπηπμαλ ΜΑΝ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 118 Γήκνη θαη
Κνηλφηεηεο ηεο ρψξαο θαη 20 Σνπηθέο Δλψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΣΔΓΚ)
αλέπηπμαλ αζχξκαηα επξπδσληθά δίθηπα. ηφρν ησλ έξγσλ απνηειεί ε ζχλδεζε φζν
ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζεκείσλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ζην εζληθφ δίθηπν
δεκφζηαο δηνίθεζεο «χδεπμηο» κέζσ ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ θάζε Γήκνπ ην νπνίν
είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν «χδεπμηο». Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε
ζχλδεζε Φνξέσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ρνιείσλ θηι.)
ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν θαη ζην δίθηπν θνξκνχ ΔΓΔΣ.

2.1.5 Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο «Σύδεπμηο»
Σν Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «χδεπμηο» παξέρεη ηειεπηθνηλσληαθέο θαη
ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο ζπλδένληαο πεξίπνπ 1800 θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε επξπδσληθά δίθηπα. Απφ ηελ
1/1/2006 παξέρεη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο (θιήζεηο απφ θαη πξνο
ζηαζεξά/θηλεηά ηειέθσλα θαζψο θαη θιήζεηο εμσηεξηθνχ), ηειενκνηνηππίαο,
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε φιεο ηηο παξειθφκελεο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο
ηειεδηάζθεςεο, ηειεθπαίδεπζεο, θαη ηειεξγαζίαο θαζψο θαη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο
θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.
Όζνλ αθνξά ηνπο Γήκνπο, ην δίθηπν «χδεπμηο» παξείρε, έσο πξφζθαηα, ηηο
παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ππεξεζηψλ ζε 913 Καπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο θαη 3
Κνηλφηεηεο ελψ νη ππφινηπεο Κνηλφηεηεο ηεο ρψξαο θάιππηαλ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο
ηνπο αλάγθεο κέζσ ηδησηηθψλ παξφρσλ (ADSL). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δίθηπν
«χδεπμηο» παξείρε επξπδσληθή ηαρχηεηα 2Μbps ζηα θεληξηθά θηίξηα ησλ
κηθξφηεξσλ 815 Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ θαη 3 Κνηλνηήησλ ηεο ρψξαο (< 50-60
εξγαδφκελνη), ηαρχηεηα 8Μbps ζηα θεληξηθά θηίξηα 95 Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ
κεζαίνπ κεγέζνπο (50-60 < < 200 εξγαδφκελνη) θαη ηαρχηεηα 34Μbps ζηα θεληξηθά
θηίξηα ησλ Γήκσλ Αζελαίσλ, Θεζζαινλίθεο θαη Πεηξαηά. Η αλαβάζκηζε ηνπ
δηθηχνπ «χδεπμηο» πξνβιέπεη ζεκαληηθή αχμεζε απηψλ ησλ ηαρπηήησλ. Γηα
παξάδεηγκα, ζηνπο κηθξφηεξνπο Γήκνπο ζα εμαζθαιηζηεί ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 10
Μbps ελψ νη κεγάινη Γήκνη ζα απνιακβάλνπλ ηαρχηεηα έσο θαη 1Gbps.
ρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ δηθηχνπ απφ ηνπο Γήκνπο,
ζεκεηψλεηαη πσο πνιινί Καπνδηζηξηαθνί Γήκνη εθκεηαιιεχνληαλ ην δίθηπν
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«χδεπμηο» θπξίσο γηα ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη φρη γηα ηειεθσληθέο ππεξεζίεο
κε απνηέιεζκα λα ζπλερίζνπλ λα δαπαλνχλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα
ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε.
[Πεγή: «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» Α.Δ.]

2.1.6 Δζληθό Γεκνηνιόγην
Σν έξγν ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ (ΟΠ ΔΓ) πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»
Α.Δ. κε πφξνπο ηνπ Γ’Κ.Π... Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ζπλέλσζε ησλ
δεκνηνινγίσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ε δεκηνπξγία γηα
πξψηε θνξά κηαο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλαιιαγήο ηνπ πνιίηε κε ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηε δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ πνιιψλ θνξέσλ
ηνπ Γεκφζηνπ πνπ θάλνπλ ρξήζε ζηνηρείσλ δεκνηνινγίνπ, φηαλ παξέρνπλ ππεξεζίεο
πξνο ηνπο πνιίηεο. Μέζσ ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ, δειαδή, είλαη δπλαηή ε παξνρή
νξζψλ θαη έγθπξσλ ζηνηρείσλ ζε κηα ζεηξά απφ βάζεηο δεδνκέλσλ δεκνζίσλ
θνξέσλ (π.ρ. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ηξαηνινγία, Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί,
Αζηπλνκία, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θιπ.), νη νπνίνη
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην
Γεκνηνιφγην γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπο έξγνπ (π.ρ. θαηάξηηζε
εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, θαηάξηηζε ζηξαηνινγηθψλ πηλάθσλ, ρξήζε δηαθφξσλ ηχπσλ
πηζηνπνηεηηθψλ, έθδνζε θαη ρξήζε ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ, θιπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ
θαηαξγείηαη ζηαδηαθά ε ηήξεζε ρεηξφγξαθσλ δεκνηνινγίσλ, δελ απαηηείηαη ε
απηνπξφζσπε παξνπζία πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο γηα ζέκαηα αζηηθήο θαη δεκνηηθήο
θαηάζηαζεο ελψ δεκηνπξγείηαη ην ππφβαζξν γηα ηε κειινληηθή θνηλή επεμεξγαζία
ζηνηρείσλ Γεκνηνινγίνπ, Μεηξψνπ Αξξέλσλ, Λεμηαξρείσλ θαη Δθινγηθψλ
ηνηρείσλ.
Σν έξγν ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζηηο 17/12/2009 ελψ ν αξηζκφο ησλ
Καπνδηζηξηαθψλ ΟΣΑ πνπ εληάρζεθαλ ζε απηφ ήηαλ 313, ζηνπο νπνίνπο
αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 5.150.000 πνιίηεο. Δπίζεο, αλαθέξνπκε φηη ν αξηζκφο πνιηηψλ
πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ θνξείο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ιήςε αηνκηθψλ
βεβαηψζεσλ (γέλλεζεο-ηζαγέλεηαο) είλαη 4.350.000 ελψ ν αξηζκφο ησλ νηθνγελεηψλ
πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ βεβαηψζεηο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ θνξείο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη 1.250.000. Αθφκε, ν αξηζκφο εκεξήζησλ απνζηνιψλ απφ
εληαγκέλνπο ΟΣΑ ζην ΟΠ ΔΓ είλαη (ζπλνιηθά – θαηά κέζν φξν) 11.000.
Όζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία
ηνπ έξγνπ, αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ θάπνηα ζεζκηθά-λνκνζεηηθά ζέκαηα πνπ δελ
έρνπλ αθφκα ξπζκηζηεί. Δπίζεο, ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ 313 εληαγκέλσλ ζην
ΟΠ ΔΓ ΟΣΑ θέξλεη ζην θσο εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθψλ
κεξίδσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο απφ ηηο εθαξκνγέο δεκνηνινγίνπ.
Αθφκε, παξαηεξήζεθε πσο ηα ζηνηρεία δεκνηνινγίνπ πνπ απνζεθεχνληαη θεληξηθά
(ζην ΟΠ ΔΓ) δελ ηαπηίδνληαη 100% κε απηά πνπ ηεξνχληαη ηνπηθά. Η
αζπκβαηφηεηα απηή αθνξά ζην 0,4% έσο 4% (αλάινγα κε ην ηνπηθφ ινγηζκηθφ
Γεκνηνινγίνπ πνπ έρεη απνζηείιεη ηα δεδνκέλα) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγξαθψλ πνπ
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έρνπλ εηζαρζεί ζην ΟΠ ΔΓ. Σέινο, ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ ΟΣΑ θαη ε έιιεηςε
πνιηηηθήο βνχιεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ
Γεκνηνινγίνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη ρακειφ δελ επέηξεςαλ ηελ έληαμε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ΟΣΑ ζην ΟΠ ΔΓ.
[Πεγή: «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» Α.Δ.]
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2.2

Ποιοηικά Σςμπεπάζμαηα

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο Γήκνπο απφ ηηο
επελδχζεηο ζε έξγα ΣΠΔ είλαη ζρεηηθά ρακειά ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ησλ
επελδχζεσλ απηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ Γήκσλ δελ έρεη
ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή σο πξνο ηηο ΣΠΔ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε εληαίνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηελ απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε θάζε έξγνπ πξάγκα πνπ επηδξά
αξλεηηθά ζηελ απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζηα έξγα. Δπίζεο, επεηδή ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο δελ ππάξρεη επαξθήο Οκάδα ΣΠΔ, νη Γήκνη δελ κπνξνχλ λα
ζέζνπλ θαηάιιειεο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα έξγα ΣΠΔ αιιά θαη λα
παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ πινπνίεζε ηνπο. Αθφκε, δελ
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έγθαηξε εκπινθή ησλ
ρξεζηψλ – εξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα έξγα. Δθηφο ησλ
παξαπάλσ, ζπλήζσο δελ ππάξρεη επαξθήο ελεκέξσζε, θηλεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε
ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα έξγα ζηνρεχνπλ ζηελ
παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Αλάδνρνη πνπ
αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξνσζνχλ
«έηνηκεο ιχζεηο» πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ. Γεληθφηεξα, ζα
ιέγακε φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη απφ ην
ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ σο ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη
κε ηθαλνπνηεηηθή κε απνηέιεζκα ε ηειηθή σθειηκφηεηα ησλ έξγσλ απηψλ λα είλαη
πεξηνξηζκέλε.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη δελ δηαηίζεληαη επαξθείο πφξνη γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ έξγσλ ΣΠΔ θαη γεληθφηεξα ππάξρεη
αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ πφξσλ πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη
ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε
Γήκνπο πνπ είλαη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ην πνζνζηφ επί
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ΣΠΔ είλαη
ηεο ηάμεο ηνπ 0,5% κε 1%.
Δπίζεο, παξαηεξείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ απνπζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
κεηαμχ ησλ έξγσλ ΣΠΔ θάζε Γήκνπ κε απνηέιεζκα ηε ρακειή απνδνηηθφηεηα ηνπ
ζπλφινπ ησλ έξγσλ. Γεληθφηεξα, ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Γήκσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνζπαζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ρακειή απνδνηηθφηεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο (εμ’αηηίαο απψιεηαο αλζξσπνσξψλ γηα ηελ άληιεζε θαη
επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ θαη γξεγνξφηεξεο απαμίσζεο ησλ εθαξκνγψλ). Δπηπιένλ, ε
έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δελ επηηξέπεη ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ
πιεξνθνξηψλ ζηνπο αηξεηνχο θαη ζηα ζηειέρε, έηζη ψζηε απηνί λα παίξλνπλ
θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, είλαη
απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο κε παξνρήο ηδηαίηεξα πνηνηηθψλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ. Γεληθφηεξα, θαίλεηαη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνπο Γήκνπο ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο «λεζίδεο πιεξνθνξηθήο θαη ειεθηξνληθήο
δηθηχσζεο», ζπλήζσο κε δηαιεηηνπξγνχζεο κε ηα ππφινηπα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ησλ δήκσλ θαη επξχηεξα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
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2.3

Έπγα ΚΕΔΚΕ

2.3.1 Δληαίν Γηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ ΟΤΑ (LGAF)
ηφρνο ηνπ έξγνπ «Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ
ζηνλ Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο – (LGAF) http://lgaf.kedke.org/wiki/» ηεο
ΚΔΓΚΔ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ. Σν έξγν
πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (22 επηπέδνπ 1, 14 επηπέδνπ
2, 21 επηπέδνπ 3 θαη 6 επηπέδνπ 4) απφ πνιιαπιά θαλάιηα επαθήο ζε φιεο ηηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη Γήκνη. Γειαδή νη ππεξεζίεο ζα θπκαίλνληαη
απφ απιέο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο κέρξη θαη πιήξσο δηαδξαζηηθέο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο φια ηα βήκαηα γίλνληαη ειεθηξνληθά. ε πξψηε θάζε νη
ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ηειεθψλνπ (θηλεηνχ θαη ζηαζεξνχ).
Σν έξγν αθνξνχζε αξρηθά 16 θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (14 Γήκνπο, ΣΔΓΚ
Ννκνχ Κνδάλεο, ΚΔΓΚΔ).
Απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα ηνπ έξγνπ ήηαλ ε θεληξηθή αλάπηπμε κηαο Κνηλήο
Σερλνινγηθήο Πιαηθφξκαο (κέζσ ελφο Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ πνπ έρεη δνθηκαζηεί
κε επηηπρία ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ), ηελ νπνία ζα κπνξεί λα ηελ
αμηνπνηήζεη ρσξίο θφζηνο θάζε Γήκνο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο.
Η θνηλή πιαηθφξκα απνηειεί ην πξφηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ην
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τπεξεζηψλ ελφο Γήκνπ (ε πχιε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ). Σν
ηειηθφ πξντφλ ηεο Πιαηθφξκαο είλαη έλα ζχλνιν απφ Δπηρεηξεζηαθέο Τπεξεζίεο
(Business Services) ηηο νπνίεο κηα νκάδα κεραληθψλ κε ηε βνήζεηα ζηειερψλ ελφο
Γήκνπ κπνξεί λα ζπλζέζεη γηα λα παξάγεη ηηο Σειηθέο Τπεξεζίεο Υξεζηψλ πνπ ζα
πξνζθέξεη ε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Γήκνπ.
Οη Δπηρεηξεζηαθέο Τπεξεζίεο δελ απνηεινχλ έλα κνλνιηζηθφ ζχζηεκα αιιά κε ηε
ζεηξά ηνπο δνκνχληαη απφ άιιεο πην ρακεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πνπ
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 5 δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ηνπο.
Οπζηαζηηθά εθαξκφδεηαη ε ζρεδηαζηηθή αξρή φηη απιέο ππεξεζίεο ζπλζέηνπλ
πνιππινθφηεξεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ αθφκα πην
πνιχπινθεο. Η αξρή απηή νλνκάδεηαη δηεζλψο SOA (Service Oriented
Architecture) θαη δίλεη κεγάιε επειημία φρη κφλν ζηελ παξαγσγή ησλ Σειηθψλ
Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ αιιά θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε θαη εκπινπηηζκφ ηεο ίδηαο ηεο
Πιαηθφξκαο κε λέεο Δπηρεηξεζηαθέο Τπεξεζίεο.
Οη Δπηρεηξεζηαθέο Τπεξεζίεο δνκνχληαη ζε ηξία θχξηα ππνζπζηήκαηα/ζπληζηψζεο
πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ αιιά θαη επξχηεξα ηηο απαηηήζεηο
ζχγρξνλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ:
o

o

To χζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη
αλαδήηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (πνιίηεο, ζηειέρε
Γήκσλ).
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Ππιψλ αιιά θαη επξχηεξα ηνπ ζπλφινπ
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o

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ επεμεξγάδνληαη νη Γήκνη γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηεξγαζηψλ παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ζχλζεζεο λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ελνξρήζηξσζεο
ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services) πνπ παξέρεη ε πιαηθφξκα θαη ηνλ
ζπλδπαζκφ ηνπο κε ξνέο εξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ
ζηειερψλ ησλ Γήκσλ θαη ησλ πνιηηψλ (Human Task Workflows).
εκεηψλεηαη εδψ φηη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ έρεη κνληεινπνηεζεί ην ζχλνιν
ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζεκεξηλψλ Γήκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α).

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε Πιαηθφξκα πεξηιακβάλεη Πξφηππν Γηθηπαθφ Σφπν, ν
νπνίνο απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία Γηθηπαθνχ Σφπνπ απφ θάζε Γήκν
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο-επηζπκίεο ηνπ.
Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο έσο ηψξα δελ
ππήξμε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαζψο κφλν δχν Γήκνη απφ απηνχο πνπ αθνξνχζε ε
πηινηηθή θάζε ηνπ έξγνπ επέλδπζαλ (κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν) ζε απηφ θαη είλαη
ιεηηνπξγηθνί ρξήζηεο ηνπ.
Σν Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ (LGAF) ελδείθλπηαη λα πξνσζεζεί θαζψο
εθηφο ηεο βειηίσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο
ζπλεπάγεηαη θαη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα:
o Βαζίδεηαη ζηελ αξρή «Αλάπηπμε εθαξκνγψλ κηα θνξά γηα πνιιέο ρξήζεηο
(Build once – use many)», ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα
(δηαιεηηνπξγηθφηεηα, εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηε βηψζηκε ιεηηνπξγία θαη ηελ
επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ).
o Γηαθάλεηα - Οη πξνδηαγξαθέο θαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη
γλσζηφο θαη δηαζέζηκνο ζην θνηλφ.
o Δπλνεί θαη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία, αιιειεπίδξαζε θαη αληαιιαγή γλψζεο
θαη πείξαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
o Δπηηξέπεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημήο ηνπ θαη απφ κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη απηναπαζρνινχκελνπο εληζρχνληαο ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο.

2.3.2 Καηάξηηζε Αηξεηώλ & Δξγαδνκέλωλ ζηνπο Γήκνπο


Έξγν «Φεθηαθφο Γήκνο»: Καηάξηηζε Αηξεηψλ ζηηο ΣΠΔ

Σν έξγν, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 7,3 εθαηνκκπξίσλ επξψ, κε ηίηιν «Φεθηαθφο
Γήκνο» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «Καηάξηηζε Αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο πξσηνβάζκηαο
απηνδηνίθεζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)»
πινπνηήζεθε ην 2008 ζε φιε ηε ρψξα, κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΚΔΓΚΔ θαη Φνξέα
Δπίβιεςεο ην Ιλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΙΣΑ), κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαηά 75% θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο θαηά 25%.
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ηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε
ηηο ΣΠΔ ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΠΣΑ) θαη ζηελ
ππνζηήξημε ησλ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ πνηνηηθή
αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν πξνέβιεπε ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, επηκφξθσζε θη
εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ηνπ ζπλφινπ ησλ 17.616 αηξεηψλ εθπξνζψπσλ
ηεο ΠΣΑ (914 δεκάξρσλ, 120 πξνέδξσλ θνηλνηήησλ θαη 16.582 δεκνηηθψλ θαη
θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ) ζηνπο 1.034 Καπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ηεο
ρψξαο. Σν αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο αθνξνχζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο πξννπηηθήο πνπ πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο/δεκφηεο, γηα
ηελ εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΠΣΑ θαζψο θαη γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. Δπίζεο, αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ αηξεηψλ κε ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ) θαη
δηαδηθηχνπ (πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ιήςε, απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο, ςεθηαθή
παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νξγάλσζε θαη
παξαθνινχζεζε ςεθηαθψλ ςεθνθνξηψλ/δεκνζθνπήζεσλ, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ
απφ άιινπο θνξείο θηι.).
Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε θάζε λνκφ ζπγθξνηήζεθε κηα
«Σνπηθή Γνκή», ηελ νπνία απνηεινχζαλ ν χκβνπινο Αλάπηπμεο ηεο Σνπηθήο
Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ λνκνχ θαη ν Σερληθφο χκβνπινο ηνπ Γήκνππξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ (θπξίσο απφ ην πξνζσπηθφ Πιεξνθνξηθήο ησλ Γήκσλ) κε
απνζηνιή ηελ ελεκέξσζε θαη παξφηξπλζε ησλ αηξεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
Πξφγξακκα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηνπο Γήκνπο θαη κεηά ην ηέινο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Δπίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπζηάζεθε Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηεο
ΚΔΓΚΔ θαη ηνπ ΗΣΑ, ζην νπνίν ππεβιήζεζαλ ζπλνιηθά 1700 αηηήζεηο θαη
επειέγεζαλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, 350 εηζεγεηέο/επηκνξθσηέο πςειψλ
πξνζφλησλ, νη νπνίνη θαη ελεκεξψζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα Ηκεξίδσλ πνπ
νξγαλψζεθαλ ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα, γηα ην ραξαθηήξα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ψζηε λα κπνξνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξγαλψζεθαλ ζπλνιηθά:
o 59 Ζκεξίδεο (απφ κία ζηελ έδξα θάζε λνκνχ ηεο ρψξαο γηα ην ζχλνιν
ησλ αηξεηψλ ηνπ λνκνχ θαη εκεξίδεο αλά νκάδεο δήκσλ ζηνπο λνκνχο
Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 2.939 Αηξεηνί.
o 6σξεο πλεδξηάζεηο δεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ζε 910 ΟΣΑ, ζηηο νπνίεο
πήξαλ κέξνο 15.182 Γεκνηηθνί θαη Κνηλνηηθνί χκβνπινη.
o 251 ζεκηλάξηα, 20σξεο δηάξθεηαο, ζηα νπνία πήξαλ κέξνο 15.780
Γεκνηηθνί θαη Κνηλνηηθνί χκβνπινη.
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπληάρζεθε πξσηφηππν εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο πνπ είλαη ζεζκηθά επηθνξηηζκέλν κε ηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ.
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Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζην
(http://elearn.kedke.gr/), δνκήζεθε ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο:

δηαδίθηπν

o Α) Γηα ηηο Ζκεξίδεο
1. «Φεθηαθφο Γήκνο: Η νπζία πίζσ απφ ηηο ιέμεηο»
2. «Η λέα κνξθή ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο»
3. «Φεθηαθφο Γήκνο θαη ηνπηθή θνηλσλία»
o Β) Γηα ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Απφ ηε Μεραλνξγάλσζε ζηελ Αλαδηνξγάλσζε ησλ δήκσλ»
«Γηαρείξηζε γεο θαη πεξηνπζίαο κε GIS»
«Γίθηπα intranet-extranet»
«Δπξπδσληθά Γίθηπα»
«Γηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ θαη δηνίθεζε ηνπ Φεθηαθνχ Γήκνπ»
«Παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο»

[Πεγή: ΙΣΑ]


Έξγα Καηάξηηζεο Δξγαδνκέλσλ ζηηο ΣΠΔ

Η ΚΔΓΚΔ ζρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε, κέζσ ηνπ Ιλζηηηνχην Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΙΣΑ) θαη ηεο αλαπηπμηαθήο εηαηξείαο «Πιεξνθφξεζε-ΔπηκφξθσζεΣνπηθή Αλάπηπμε» Α.Δ. (ΠΔΣΑ), πξνγξάκκαηα βαζηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο
θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ
απηνί λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο
θαη γεληθφηεξα πνηνηηθφηεξν έξγν ζην Γήκν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΗΣΑ πξαγκαηνπνίεζε ην 2009 ην έξγν «Φεθηαθή
Απηνδηνίθεζε: Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη θαηάξηηζε ζε
πξνεγκέλεο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», ην νπνίν είρε πξνυπνινγηζκφ
26.968.777,20 Δπξψ θαη πεξηειάκβαλε δχν ζθέιε:
o ηελ θαηάξηηζε (δηάξθεηαο 60 σξψλ) θαη πηζηνπνίεζε, απφ αλαγλσξηζκέλνπο
θνξείο πηζηνπνίεζεο, ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ [εμνηθείσζε κε
βαζηθέο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, κε ηε ρξήζε ηνπ internet αιιά θαη κε ηε
ρξήζε βαζηθψλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ (word, excel, powerpoint, access θηι.)]
20.000 εξγαδνκέλσλ (13.162 γπλαίθεο θαη 6.838 άλδξεο) απφ 372 Γήκνπο ηεο
ρψξαο. Απφ απηνχο 18.209 νινθιήξσζαλ ηελ παξαθνινχζεζε θαη 12.923
(8864 γπλαίθεο θαη 4059 άλδξεο) πέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο θαη δηαζέηνπλ πιένλ
πηζηνπνίεζε απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο.
o ηελ θαηάξηηζε (δηάξθεηαο 70 σξψλ) 4.106 (2.638 γπλαίθεο θαη 1468 άλδξεο)
εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε πξνεγκέλεο
δεμηφηεηεο ρξήζεο ΣΠΔ, κε βάζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξήρζε
πξσηνγελψο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ήηαλ πξνζαξκνζκέλν
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ζηηο απαηηήζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Η θαηάξηηζε ζηηο πξνεγκέλεο
δεμηφηεηεο έγηλε κε ηε κέζνδν ειεθηξνληθήο κάζεζεο (ην πιηθφ έρεη
αλαξηεζεί ζην http://elearn.kedke.gr/) κε θπζηθή φκσο παξνπζία ζε αίζνπζεο
ΚΔΚ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο. Οη ηειεπηαίνη,
παξαθνινχζεζαλ ζε 3 Ζκεξίδεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Αζήλα, ζηε
Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Πάηξα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηηο
κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο αμηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη
ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο http://elearn.kedke.gr/, κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο θαηάξηηζεο.
Σα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα
αλέπηπμαλ εηδηθέο ηθαλφηεηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ΣΠΔ ζην ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε
δηαρείξηζε έξγσλ θαη κάιηζηα εθπαηδεπφκελνη κε πξαθηηθή άζθεζε ζε ζελάξηα
ρξήζεο αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (π.ρ. εξγαδφκελνη ζηελ πιεξνθνξηθή, ηηο
ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηε δηνίθεζε ελφο δήκνπ θιπ.).
Δηδηθφηεξα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνεγκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ παξήρζε αθνξνχζε
ζηηο αθφινπζεο πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
1. «UBUNTU LINUX» (Desktop & Servers)
2. «Τπεξεζίεο Mash-up»
3. «Δπηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ΟΣΑ»
4. «Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο θαη Δθαξκνγέο ΟΣΑ»
5. «Γίθηπα θαη Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ»
Δπίζεο, ε ΠΔΣΑ Α.Δ. πξαγκαηνπνίεζε ην 2009 ην έξγν «Δμεηδηθεπκέλε
Καηάξηηζε Δξγαδνκέλσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηηο
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), θαζ’ νδφλ πξνο ην ζχγρξνλν
Γήκν», ην νπνίν είρε πξνυπνινγηζκφ 5,6 εθ. Δπξψ. Σν έξγν είρε σο ζηφρν ηελ
αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε, ζηε
ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ζηε ιεηηνπξγία, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηε
δξαζηεξηφηεηα ησλ Γήκσλ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, κε
απνηέιεζκα ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο, ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζπκκεηείραλ 5.500 ζηειέρε ηεο απηνδηνίθεζεο. Σν
ζχλνιν ηεο θαηάξηηζεο πινπνηήζεθε κε δηαδηθαζίεο κηθηήο θαηάξηηζεο (blended
learning), θαη’ ειάρηζηνλ ζαξάληα (40) σξψλ, πνπ απνηεινχληαλ απφ θαηάξηηζε
«πξφζσπν κε πξφζσπν» ζε αίζνπζα (10 ψξεο) θαη ηειεθαηάξηηζε αζχγρξνλεο
κνξθήο κέζσ δηαδηθηχνπ (ηνπιάρηζηνλ 30 ψξεο).
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ην νπνίν βξίζθεηαη
ζην http://egnosi.info-peta.gr ) νκαδνπνηεκέλν ζε 8 ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
1. «Δπηρεηξεζηαθή Αμηνπνίεζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Τθηζηάκελσλ
Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ “Business
Intelligence”, “Content Management”, “Business Process Management/
Monitoring”»
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2. «ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ ζην εζσηεξηθφ θαη
ζηελ πεξηθέξεηα ελφο Γήκνπ (LANs, Intranet, χδεπμηο, Δπξπδσληθά Γίθηπα
θιπ.)»
3. «Δπηρεηξεζηαθή Αμηνπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ΣΠΔ ζηνπο ΟΣΑ
(ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, LGAF, GIS, επξπδσληθά, δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ θιπ.)»
4. «Μηθηή Δπηζθφπεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ (3) Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ»
5. «Ηιεθηξνληθά καζήκαηα αμηνπνίεζεο
πζηεκάησλ γηα ηνπο ΟΣΑ»

Γεσγξαθηθψλ

Πιεξνθνξηαθψλ

6. «Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο θαη Αμηνπνίεζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο
ζηνπο ΟΣΑ, κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ»
7. «Αξρέο θαη Σερληθέο ηήξημεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο ΟΣΑ κε
έκθαζε ζηνπο λένπο, κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ»
8. «Γηαρείξηζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο απφ ηνπο ΟΣΑ,
κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ»
Σν πςεινχ επίπεδνπ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αιιά θαη ε πιαηθφξκα ηειεθαηάξηηζεο
http://egnosi.info-peta.gr απνηέιεζαλ ζεκειηψδεηο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
[Πεγή: ΙΣΑ, ΠΔΣΑ]
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3. Πξνηάζεηο Πνιηηηθήο
ην θεθάιαην απηφ δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
έξγσλ ΣΠΔ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο
Γήκνπο θαη γεληθφηεξα ηελ απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ
ΣΠΔ απφ ηνπο λένπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηε δηάρπζε ηεο
ρξήζεο ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Σν πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ
αθνξά παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε επίπεδν ΚΔΓΚΔ θαη γεληθφηεξα ζε
επίπεδν θεληξηθψλ θνξέσλ ελψ ζην δεχηεξν κέξνο δίλνληαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο
γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζε επίπεδν Γήκνπ.

3.1

Πποηεινόμενερ Κενηπικέρ Παπεμβάζειρ

ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν νη νπνίεο
νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ην ηξίπηπρν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ελεξγφ θαη
ηζρπξή παξνπζία ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο:




Αλάπηπμε αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα / Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο
Δπξπδσληθέο ππνδνκέο αλνηρηέο θαη πξνζβάζηκεο.

3.1.1 Αλάπηπμε αηνκηθώλ & νξγαλωζηαθώλ Ιθαλνηήηωλ


Καηάξηηζε Αηξεηψλ/Δξγαδνκέλσλ

Δλδείθλπηαη λα πξνβιεθζεί έλα λέν πξφγξακκα Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη Καηάξηηζεο
ησλ Αηξεηψλ ησλ λέσλ Γήκσλ, ην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην
ζπληνληζκφ ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηε ζπλεξγαζία θαη άιισλ θνξέσλ. Σν Πξφγξακκα απηφ
ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη
θαηάξηηζεο πνπ δελ θάιπςε ην πξψην έξγν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λέν Πξφγξακκα ζα
πξέπεη λα αθνξά πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο Αηξεηνχο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην πξψην
έξγν αιιά επίζεο θαη ηνπο Αηξεηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξψην έξγν αιιά
παξνπζηάδνπλ αθφκα ρακειφ επίπεδν ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο πάλσ ζηηο ΣΠΔ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκε θαη κηα αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ πξψηνπ έξγνπ.
Δπίζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ Φεθηαθνχ Γήκνπ απνηειεί
ε θαηάιιειε θαηάξηηζε πάλσ ζηηο ΣΠΔ ηνπ ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ λέσλ
ΟΣΑ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ελδείθλπηαη ε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ
επαηζζεηνπνίεζεο θαη βαζηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
πινπνίεζε ε ΚΔΓΚΔ. ε θάζε πεξίπησζε, πξνηείλεηαη ε επαξθήο ελεκέξσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ αιιά θαη ησλ Αηξεηψλ γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε
αμηνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο (πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
πξψηνπ έξγνπ) γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζή ηνπο πάλσ ζηηο ΣΠΔ αιιά θαη ζε
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γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Γήκνπο έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε ρξήζε
απηνχ ηνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ απηνχο.


Αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο/Γηεχζπλζε ΣΠΔ

Πξνηείλεηαη λα πξνβιεθηεί ζεζκηθά ν νξηζκφο Αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ ππεχζπλνπ

γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, πνπ ζα κεξηκλά γηα ηελ
ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δεκνηηθή αηδέληα, ζηελ θαζεκεξηλή
ιεηηνπξγία θαη ζηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ δήκνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν
εθπέκπεηαη κήλπκα ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ, ζηνπο πνιίηεο θηι. φηη ην ζέκα
ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ δήκνπ.
Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ νη ζεζκηθέο ελέξγεηεο ψζηε θάζε λένο Γήκνο λα
έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη Γηεχζπλζε ΣΠΔ / Αλεμάξηεηε Τπεξεζηαθή
Μνλάδα ΣΠΔ, ε νπνία λα απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα
ελδείθλπηαη λα έρεη αξκνδηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε
έξγσλ ΣΠΔ θαη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ ελψ ην
δεχηεξν ηκήκα λα αζρνιείηαη κε ηε ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε θαη γεληθφηεξα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηνπ
Γήκνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε θεληξηθφ ζπληνληζκφ νη
θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ
Γηεπζχλζεσλ απηψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε
ζχζηαζε ελφο παλειιαδηθνχ ψκαηνο ζηειερψλ ΣΠΔ πνπ ζα επηιέγνληαη κε
απζηεξά αμηνθξαηηθέο παλειιαδηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα
ηε δνπιεηά ησλ ΟΣΑ. Μπνξεί, δειαδή, λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο
ησλ ζηειερψλ απηψλ θεληξηθά κέζσ ΑΔΠ θαη κε ην ζπληνληζκφ ηεο ΚΔΓΚΔ ψζηε
λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλνπνίεζε θάπνησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ
επάξθεηα θαη θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί
λα εμεηάδεηαη ε θαηάξηηζή ηνπο πάλσ ζηηο ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέηαζε ησλ
νξγαλσηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη θαη έλα ζηάδην πξνεπηινγήο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ
επηινγή θαη αηφκσλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο αιιά κέζσ
θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζνπλ ην επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ
απαηηείηαη γηα λα πξνζιεθζνχλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ζηειέρε
απηά ζα απαζρνιεζνχλ ζε θάζε Γήκν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έλαο
ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζε απηφ είλαη ε εληνπηφηεηά ηνπο. Δίλαη
ζεκαληηθφ δειαδή, ηα ζηειέρε πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζε έλα Γήκν λα είλαη θάηνηθνη
απηνχ ή ζρεηηθά θνληηλνχ Γήκνπ έηζη ψζηε ν θίλδπλνο ηεο παξαίηεζεο θαη ηεο
κεηαθίλεζήο ηνπο ζε άιιε ζέζε εξγαζίαο λα είλαη κηθξφηεξνο. Δπίζεο, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη ν παξάγνληαο ηεο εληνπηφηεηαο ζα πξέπεη λα δίλνληαη
επηπιένλ θίλεηξα θαη λα ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο γηα ηε καθξά
παξακνλή ησλ ζηειερψλ απηψλ ζε θάζε Γήκν. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα
πξνγξακκαηηζηεί θαη ε εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ πθηζηάκελσλ
ζηειερψλ ΣΠΔ ησλ ΟΣΑ ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο
θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςή ηνπο.
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Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Μεηαζρεκαηηζκνχ ιεηηνπξγηψλ & δηαδηθαζηψλ

Πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε Κέληξσλ Μεηαζρεκαηηζκνχ Λεηηνπξγηψλ
θαη Γηαδηθαζηψλ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ζπλερή ππνζηήξημε ζηνπο Γήκνπο γηα ηε
ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν
κεηάβαζήο ηνπο ζηε λέα θαηάζηαζε φζν θαη ζηε ζπλέρεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο Γήκνπο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ
θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ, νξγάλσζεο θαη παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ,
απηνκαηνπνίεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο,
ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ,
εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο
αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο κέζσ ησλ ΣΠΔ θηι..
Η παξέκβαζή ηνπο ζα ζπλίζηαηαη, θαηαξρήλ, ζηε δηαηχπσζε θαηεπζπληήξησλ
νδεγηψλ γηα ηνπο Γήκνπο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο
γλψζεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο, εζληθήο θαη δηεζλνχο εκπεηξίαο.
Δπίζεο, ηα Κέληξα απηά κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ νξηδφληηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη έξγα ΣΠΔ (toolkits) θαζψο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο
Γήκνπο θαη πεξηζζφηεξν άκεζα κέζσ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο αιιά θαη κέζσ
επηηφπησλ επηζθέςεσλ/παξεκβάζεσλ γηα ηελ άκεζε θαη ηαρεία επίιπζε πξνβιεκάησλ
(Helpdesk). Δπηπιένλ, κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη ην ελδερφκελν ηα Κέληξα απηά λα
παξέρνπλ ζηνπο Γήκνπο ή θαη ζε κηθξνκεζαίεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ππεξεζίεο Cloud
Computing.
Η γεσγξαθηθή δηάζηαζε ησλ Κέληξσλ απηψλ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζηε
γεσγξαθηθή δνκή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηαδεκνηηθψλ ρεκάησλ ησλ Γήκσλ ή
άιισλ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ πξάμε. Δπίζεο, ηα Κέληξα
απηά κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζπκπξάμεηο ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ
Γήκσλ ησλ νπνίσλ ζα ππνζηεξίδνπλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη
Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ.


Μεραληζκφο Τπνζηήξημεο & Γηαβνχιεπζεο (e-local government forum)

Η ΚΔΓΚΔ έρεη αλαπηχμεη ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα «Φφξνπκ γηα ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηνπο Γήκνπο» (e-local government forum) ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://diktyo.kedke.gr. Η πιαηθφξκα δεκηνπξγήζεθε γηα λα
ππνζηεξίμεη έλαλ κφληκν κεραληζκφ δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Φεθηαθνχ
Γήκνπ.
Ο κεραληζκφο απηφο απεπζχλεηαη ζηνπο Αηξεηνχο, ζηα ζηειέρε ΣΠΔ θαη ζε άιινπο
εξγαδφκελνπο ησλ δήκσλ, ζε επηζηήκνλεο/εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα ΣΠΔ θαζψο
θαη ζε θάζε άιινλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε/θνξέα. ηφρνο ηνπ κεραληζκνχ
δηαβνχιεπζεο είλαη ε απνηχπσζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο Γήκνπο αιιά θαη
ησλ ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ θαη δηεζλψλ πξαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ
θαηάιιειεο πξνηάζεηο πνιηηηθήο θαη λα ζπληαρζνχλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο
φινπο ηνπο δήκνπο.
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Κεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ κεραληζκνχ απνηειεί ε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία
ζεκαηηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο. Οη νκάδεο ζα έρνπλ ππεχζπλνπο πνπ ζα πξνέξρνληαη
απφ ηελ ΚΔΓΚΔ, ηνλ αθαδεκατθφ-εξεπλεηηθφ ρψξν θαη ηνπο Γήκνπο. Σειηθφο ζηφρνο
ησλ νκάδσλ είλαη ε ζχληαμε παξαδνηέσλ πνπ ζα δίλνληαη ζηε δεκνζηφηεηα γηα
δηαβνχιεπζε.
εκεηψλεηαη ηέινο, φηη ε πιαηθφξκα «e-local government forum» κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γήκσλ φρη
κφλν σο πξνο ηα δεηήκαηα ησλ ΣΠΔ αιιά θαη γηα επξχηεξα ζέκαηα (θνηλσληθή
πνιηηηθή, πγεία, παηδεία, πεξηβάιινλ, ηνπξηζκφο θ.α.).


Καηάξηηζε Γεκνηψλ/ΜΜΔπηρεηξήζεσλ

Η ΚΔΓΚΔ καδί κε άιινπο θνξείο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν κπνξνχλ λα
δηνξγαλψζνπλ ζεκηλάξηα πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν α) ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ (ηδηαίηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ) γηα ηε ρξεζηκφηεηα πνπ ζα
έρεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην Γήκν θαη ζηελ
πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη β) ηελ θαηάξηηζή ηνπο πάλσ ζηε ρξήζε
ησλ ΣΠΔ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ ε ελδπλάκσζε
ηνπ ξφινπ ηνπ δεκφηε αθνχ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζα είλαη πεξηζζφηεξν
ελεκεξσκέλνο, ζα κπνξεί λα εθθξάδεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηε γλψκε ηνπ γηα ηα
ηνπηθά δεηήκαηα θη επίζεο ζα κπνξεί λα έρεη πην ελεξγφ ξφιν ζηε ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ νη λέεο
δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ νη ΣΠΔ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο
δεκφηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ην Γήκν, γεγνλφο πνπ, εθηφο ησλ άιισλ, ζα ηνπο
θάλεη λα έρνπλ θαη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο απφ ην Γήκν ηνπο θαη λα αζθνχλ
κεγαιχηεξε πίεζε ζε απηφλ γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Αθφκε, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο φηη ε αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο θαη λα αλνίμεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο. ην
πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα
απφ Γήκνπο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Δθηφο ησλ άιισλ, ε επαηζζεηνπνίεζε
ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζα ηνπο
δψζεη θαη κεγαιχηεξν θίλεηξν λα θαηαξηηζηνχλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ δεκνηψλ ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε
ησλ ΣΠΔ (άλεξγνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, γπλαίθεο, ειηθησκέλνη, Άηνκα κε
Αλαπεξία θαη κεηνλνηηθέο νκάδεο) είηε γηαηί παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν (ή θαη
κεδεληθφ) βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηηο ΣΠΔ θαη θηλδπλεχνπλ κε «ςεθηαθφ
απνθιεηζκφ» ή/θαη γηαηί ζα έρνπλ κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ θαη γεληθά ησλ ΣΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, νη ειηθησκέλνη έρνπλ κεγαιχηεξε
ηερλνθνβία θαη ρακειφ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηηο ΣΠΔ αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά
έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ ελδερνκέλσλ
πξνβιεκάησλ κεηαθίλεζεο. Δπίζεο, νη άλεξγνη έρνπλ ηελ αλάγθε απφθηεζεο
πεξηζζφηεξσλ πξνζφλησλ θαη ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε θαηάξηηζεο πάλσ ζηηο ΣΠΔ έηζη
ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο νη
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απηναπαζρνινχκελνη ζα πξέπεη λα απνηεινχλ άιιε κηα νκάδα ζηφρν δηφηη εθηφο ηνπ
φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ίζσο λα ηνπο είλαη σθέιηκε ζηε δνπιεηά ηνπο έρνπλ θαη
κεγαιχηεξε αλάγθε ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ δηφηη έρνπλ ιηγφηεξα πεξηζψξηα
ρξφλνπ λα κεηαβαίλνπλ ζε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή άιιε δεκφζηα ππεξεζία γηα λα
εμππεξεηεζνχλ. Σέινο, κηα άιιε θαηεγνξία πνιηηψλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο απνηεινχλ ηα Άηνκα κε Αλαπεξία ηφζν γηαηί πηζαλφλ λα
ζπλαληνχλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηε ρξήζε ε/π φζν θαη γηαηί έρνπλ κεγαιχηεξε
αλάγθε αμηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ελδερνκέλσο ιφγσ δπζθνιίαο ζηε
κεηαθίλεζε. Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
ΣΠΔ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο
δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ελδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ
δηθηπαθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΔΓΔΣ θαη
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ζρνιεία, ΑΔΙ/ΣΔΙ) θάζε πεξηνρήο θαζψο θαη
ειεθηξνληθψλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ησλ ίδησλ ησλ Γήκσλ.

ησλ
θαη
ησλ
ησλ

3.1.2 Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα/Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο


Αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ LGAF απφ ηνπο Γήκνπο

Σα δχν βαζηθά «πξντφληα» ηνπ έξγνπ LGAF απνηεινχλ ε δεκηνπξγία κηαο Κνηλήο
Σερλνινγηθήο Πιαηθφξκαο, ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ρσξίο θφζηνο απφ θάζε
Γήκν γηα ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ε θαηαγξαθή θαη
κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γήκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Δμ’αηηίαο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη θαη ησλ επξχηεξσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ
ζπλεπάγεηαη ην έξγν LGAF (Κεθ. 2.3.1), ελδείθλπηαη λα επηδησρζεί ε νπζηαζηηθή
αμηνπνίεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο λένπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο ηεο ρψξαο θαζψο
απηνί, κε βάζε ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο», έρνπλ πιένλ απνθηήζεη ζρεδφλ ην ίδην
ζχλνιν αξκνδηνηήησλ.
ην πιαίζην απηφ, ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηε
ζπκπιήξσζή ηνπ κε εθαξκνγέο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ
κε βάζε ην ζρέδην «Καιιηθξάηεο». ηε ζπλέρεηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα
απνηειέζεη ζηφρν ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο LGAF απφ θάζε λέν Γήκν ηεο ρψξαο. Γηα
ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε Γήκν κειέηε εθαξκνγήο, ε
νπνία λα πεξηιακβάλεη ηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ
αλαγθψλ-πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηελ απηνκαηνπνίεζε εθείλσλ ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αληίζηνηρε πινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη
πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ
θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δπφκελν βήκα απνηειεί ε
ζπγθέληξσζε, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ αλαγθαίνπ πεξηερνκέλνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα απηνκαηνπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα,
ε πιαηθφξκα LGAF εγθαζίζηαηαη θαη παξακεηξνπνηείηαη ζην Γήκν ζχκθσλα κε ηε
κειέηε εθαξκνγήο φληαο έηνηκε λα ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. εκεηψλεηαη
φηη κεηά ηελ αξρηθή παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο LGAF, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
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ζπλερνχο επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ επηπιένλ αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεχζπλσλ
ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζηειερψλ ΣΠΔ θάζε Γήκνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο
εθαξκνγήο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηεο πιαηθφξκαο φζν θαη γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην Γήκν. Δπίζεο, γηα ηελ επηηπρή
αμηνπνίεζε ηνπ LGAF απφ ηνπο Γήκνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε επαξθήο
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ (ζηειερψλ-εξγαδνκέλσλ ησλ Γήκσλ). Γεληθφηεξα, ζα
πξέπεη λα ππάξμνπλ δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αηξεηψλ, ησλ
ζηειερψλ ησλ Γήκσλ αιιά θαη ησλ δεκνηψλ γηα ην έξγν LGAF κε ζηφρν ηελ ελεξγφ
εκπινθή ησλ Γήκσλ ζε απηφ.
Δλ θαηαθιείδη, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ην έξγν LGAF απνηειεί
ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πσο κπνξνχλ λα
πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλέρηζε θαη αμηνπνίεζή ηνπ ζεκαληηθά νθέιε. Πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη πινπνηεζνχλ ηα επφκελα βήκαηα
ιακβάλνληαο ππφςε ηα ιάζε θαη πξνβιήκαηα θαη γεληθφηεξα ηελ εκπεηξία απφ ηελ
έσο ηψξα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.


Δπίηεπμε
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο

Σερληθήο/Δπηρεηξεζηαθήο/εκαζηνινγηθήο

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ηε κέγηζηε
δπλαηή ζπλέξγηα ησλ έξγσλ ΣΠΔ πνπ έρνπλ ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
απνηειεί ε επίηεπμε ηερληθήο, επηρεηξεζηαθήο-ζεζκηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ Γήκσλ θαη άιισλ
δεκφζησλ θνξέσλ:
o Σερληθή
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
ζπζηεκάησλ ησλ ΟΣΑ

κεηαμχ

ησλ

πιεξνθνξηαθψλ

Δίλαη αλαγθαία ε ηερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ
Γήκσλ κε ηα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Κεληξηθνχ Κξάηνπο
φπσο
ην TAXIS θαη ην TAXISnet, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ θ.α., κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη κε
απηά ησλ άιισλ Γήκσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γη’απηφ είλαη ε ρξήζε αλνηρηψλ
ηερληθψλ πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην Διιεληθφ Πιαίζην
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ (ΠΓ & ΤΗ).
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ θαη λέα πξφηππα ηα νπνία ζα πηνζεηεζνχλ απφ
ην ΠΓ & ΤΗ κε ζηφρν ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ πνπ εθθξεκνχλ γηα ηελ παξνρή
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
o Δπηρεηξεζηαθή-Θεζκηθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
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Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη νινθιήξσζε ησλ ζρέζεσλ
ησλ Γήκσλ κε ηνπο άιινπο θνξείο ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εμνπζίαο κε
ζηφρν ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ
αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ ηνπ Κεληξηθνχ Κξάηνπο, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Γήκσλ
θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Απαηηνχληαη ινηπφλ, δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη
ζεζκηθέο αιιαγέο κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο πνπ ζέηεη ην ΠΓ & ΤΗ έηζη ψζηε νη
Γήκνη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαιιάζζνπλ έγγξαθα/ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο
άιινπο δεκφζηνπο θνξείο κε ζηφρν ηελ παξνρή ηειηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη
ηηο επηρεηξήζεηο.
Αλαιπηηθφηεξα απαηηείηαη ε επζπγξάκκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γήκσλ κε ηνπο
άιινπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζε ησλ
δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο γηα ηελ παξνρή ζχλζεησλ/
νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ έηζη ψζηε λα αλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ξφινη, νη αξκνδηφηεηεο
θαη ηα θαζήθνληα ησλ θνξέσλ ζηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα
πξέπεη λα αλαθαζνξηζηνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θπξηφηεηα ησλ δηαθφξσλ
ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο θαη ζην πιαίζην απηφ
κπνξνχλ λα πξνηππνπνηεζνχλ θαλφλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε επζχλε θάζε
θνξέα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ε επζχλε θάζε θνξέα γηα ηελ
ηειηθή έθβαζε ηνπ αηηήκαηνο ελφο πνιίηε/επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή κηαο
ππεξεζίαο.
o εκαζηνινγηθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
Θα πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θη εθαξκνγψλ πνπ ζεκαίλεη φηη ε αθξηβήο έλλνηαζεκαζία ησλ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη θαηαλνεηή απφ νπνηαδήπνηε
εθαξκνγή. Η ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζα γίλεη εθηθηή κέζσ ηνπ νξηζκνχ
θαη ηεο πηνζέηεζεο θνηλνχ ιεμηινγίνπ θαη νξνινγίαο γηα φια ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο
ππεξεζίεο. Ο νξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ελφο ηέηνηνπ «ιεμηθνχ» ζα πξέπεη λα γίλεη
απφ κηα θεληξηθή αξρή.


Cloud Computing

Ο φξνο Cloud Computing αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλππεξεζηψλ ΣΠΔ κέζσ ηνπ internet. Οη θάζε είδνπο ρξήζηεο δειαδή κπνξνχλ, κέζσ
ηνπ internet, λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο ΣΠΔ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
λα ηηο αλαπηχζζνπλ νη ίδηνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο αιιά κηζζψλνληάο ηηο απφ
απφζηαζε. Παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ Cloud Computing είλαη ε δηάζεζε απφ
απφζηαζε εηθνληθψλ ππνδνκψλ (servers θαη storage) σο ππεξεζία [Infrastructureas-a-Service (IaaS), π.ρ. Amazon Web Services], ε παξνρή Λνγηζκηθνχ/Δθαξκνγψλ
σο ππεξεζία [Software-as-a-Service (SaaS), π.ρ. email, twitter], θαη ε παξνρή
Πιαηθφξκαο αλάπηπμεο θαη εθηέιεζεο λέσλ εθαξκνγψλ σο ππεξεζία [Platform-asa-Service (PaaS), π.ρ. Google Apps]. Σν Cloud Computing, γηα ηνλ ιφγν φηη
ζπλεπάγεηαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξν φθεινο εηδηθά γηα κηθξνχο ζε κέγεζνο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο
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θαζψο απηνί πηζαλφλ λα κελ έρνπλ επαξθείο πφξνπο γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα
θάλνπλ ρξήζε πςεινχ επηπέδνπ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ ΣΠΔ.
Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ππνινγηζηηθψλ θέληξσλ
ηερλνινγίαο Cloud Computing ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε
δηάζεζε ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ζηνπο Γήκνπο θαη ηε θηινμελία θαη παξνρή
εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο απηνχο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Αμηνπνηψληαο, δειαδή, πιήξσο ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο virtualization ζε φια ηα
επίπεδα πιηθνχ, νη ππεξεζίεο ζα εθηεινχληαη πάλσ ζε εηθνληθνχο εμππεξεηεηέο θαη
ζα γίλεηαη δπλακηθή αλάζεζε ησλ πφξσλ πξνο ηηο εθηεινχκελεο εθαξκνγέο e-gov
αλάινγα κε ηε δήηεζε. Έηζη, νη δήκνη ζα κπνξνχλ φρη απιά λα εθηεινχλ κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ ηηο εθαξκνγέο e-gov, αιιά ζα δεζκεχνπλ δπλακηθά δηαζέζηκνπο πφξνπο
αλάινγα κε ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ.
Η πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά θαη ηελ
επξχηεξε δεκφζηα δηνίθεζε ζα νδεγνχζε ζε ζεκαληηθά α) δηαρεηξηζηηθά νθέιε
ιφγσ ηνπ φηη απνδεζκεχνληαη νη Γήκνη θαη νη άιινη δεκφζηνη θνξείο απφ ηε
δηαηήξεζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, β) νηθνλνκηθά νθέιε κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο απφθηεζεο θαη δηαρείξηζεο/ζπληήξεζεο/ιεηηνπξγίαο ησλ
ππνδνκψλ θαη γ) πεξηβαιινληηθά νθέιε αλ ηέηνηα κεγάια ππνινγηζηηθά θέληξα
αμηνπνηήζνπλ απνξξηπηφκελε ζεξκφηεηα (π.ρ. απφ ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο) γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπο. Αθφκε, κέζσ κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο
εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Δπίζεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ Cloud Computing κπνξεί λα επεθηαζεί έηζη ψζηε λα
αθνξά θαη ηνπηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε θαη απηέο λα απνιαχζνπλ
αληίζηνηρα κε ηνπο Γήκνπο δηαρεηξηζηηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε.
εκεηψλνπκε, ηέινο, πσο είλαη πξνθαλέο φηη ε αμηνπνίεζε πξαθηηθψλ Cloud
Computing πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ επαξθνχο
δπλακηθφηεηαο.
3.1.3 Αλάπηπμε & Αμηνπνίεζε Δπξπδωληθώλ Υπνδνκώλ
ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο σο πξνο ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο θαη
αμηνπνίεζεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηε ρψξα θαη ην ξφιν ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ζε απηφ. Με βάζε ηα αθφινπζα ζεκεία ζα κπνξνχζε λα ζπληαρζεί
απφ ηελ ΚΔΓΚΔ ζρεηηθφ ππφκλεκα πξνο φια ηα εκπιεθφκελα ππνπξγεία.


Μαθξνπξφζεζκνο ρεδηαζκφο – Οινθιήξσζε ησλ πθηζηάκελσλ δξάζεσλ
γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ Διιάδα

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ή ζρεδηάδνληαη ζεηξά πξσηνβνπιηψλ πνπ
ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά απφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ππνζηεξίδνληαη
επηρεηξεζηαθά ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη δξάζεηο απηέο
αθνξνχλ ηα εμήο:
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 ρεδηαζκφο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ FTTH ζε 2
εθαηνκκχξηα νηθίεο ζε φιε ηελ Διιάδα
 Καηαζθεπή δεκνηηθψλ κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) ζηηο 72
κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο
(Πξνζθιήζεηο 93, 145, 195)
 Πξνηάζεηο επέθηαζεο ησλ ΜΑΝ γηα ηελ θάιπςε πεξαηηέξσ ζεκείσλ ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα
 ρεδηαδφκελεο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο (rural broadband)
 Αλάπηπμε ζεκείσλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο (WiFi)
 Δμαζθάιηζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
(Πξφζθιεζε 157)
Δίλαη απαξαίηεην νη δξάζεηο απηέο λα εληαρζνχλ ζε έλαλ ζπλνιηθφ κεζνκαθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηε
ρψξα, ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηνχλ ζαθείο νη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο
ηεο πνιηηείαο αλαθνξηθά κε ηελ επξπδσληθφηεηα ζηνπο πνιίηεο, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηζηαζηαθή θαη απηνηειήο (ad-hoc) αμηνιφγεζε ησλ
παξαπάλσ δξάζεσλ μερσξηζηά απμάλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, δελ θαζηζηά μεθάζαξεο
πξνο ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο θαη ινηπνχο επελδπηέο ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο
ρψξαο θαη ζπλνιηθά εθηηκάηαη φηη ζα απνθέξεη ρακειφηεξα νθέιε πξνο ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο θαη ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Διιάδαο.


Άκεζε Λεηηνπξγία ησλ ΜΑΝ

Κξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ άκεζε ζέζε ζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία
ησλ ΜΑΝ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δίθηπα απηά παξακέλνληαο αλελεξγά,
νδεγνχληαη ζηελ ζηαδηαθή απαμίσζή ηνπο εμαλεκίδνληαο ηα νθέιε πνπ έρνπλ
πξνβιεθζεί θαη βάζεη ησλ νπνίσλ δηαηέζεθαλ δεκφζηνη πφξνη γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπο. Η επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ ΜΑΝ κπνξεί λα σθειήζεη ζεκαληηθά ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο (π.ρ. ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζρνιείσλ θαη άιισλ
θνξέσλ εθπαίδεπζεο, δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία ππεξεζηψλ/θηηξίσλ Γήκνπ, ηεο
ηέσο Ννκαξρίαο θιπ.) ελψ ε επέθηαζε ησλ ζπκβνιαίσλ ζπληήξεζεο ζα
εμαζθαιίζεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ κέρξη ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ
δηαρείξηζή ηνπο.


πκκεηνρή ησλ δήκσλ ζηε δηαρείξηζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ΜΑΝ

Αλεμάξηεηα κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δηαρεηξηζηή
ησλ ΜΑΝ νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη ζην
Γ.. ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο κε έλα πνζνζηφ αλάινγν ησλ ζεκαληηθψλ δεκφζησλ
πφξσλ (πεξίπνπ 80 εθαηνκκχξηα επξψ) πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Η
ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ ζηελ δηαρείξηζε ησλ ππνδνκψλ ζα σθειήζεη πνιιαπιά ηελ
πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαζψο ζα θαηαζηεί εθηθηή ε
επζπγξάκκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ ΜΑΝ κε ηνλ επξχηεξν
πνιενδνκηθφ θαη αζηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
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πκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο

Δπεηδή ε επξπδσληθφηεηα είλαη πεγή θαη αξσγφο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη θαζψο αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα έλα
ζπληνληζκέλν, νξηδφληην θαη νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ
εθηειεζζεί ή ζρεδηάδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ επξπδσληθή αλάπηπμε ζηε ρψξα
θξίλεηαη ελδεδεηγκέλε ε ζπκκεηνρή θαη ησλ δήκσλ ηεο ρψξαο πνπ δε δηαζέηνπλ ΜΑΝ
(πην ζπγθεθξηκέλα ε εθπξνζψπεζε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ ηεο
Αζήλαο/Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο αιιά θαη ησλ κηθξφηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ δήκσλ)
ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο.

48

3.2

Πποηεινόμενερ Δπάζειρ Δήμων

ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη θάπνηεο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα
θάζε Γήκν ψζηε απηφο, εθκεηαιιεπφκελνο θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θεληξηθά, λα είλαη ηθαλφο λα αμηνπνηεί φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν σθέιηκα ηα έξγα ΣΠΔ πνπ έρεη ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη
γεληθφηεξα λα αμηνπνηεί απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο ΣΠΔ. Δθηφο ηεο εηδηθήο
αλαθνξάο ζην δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ ηνλίδεηαη
ηδηαίηεξα ε αλάγθε ηεο εκπινθήο φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηδηαίηεξα
ησλ ρξεζηψλ ζην δήηεκα ηνπ Φεθηαθνχ Γήκνπ θαη ηεο Φεθηαθήο Πφιεο. Δπίζεο,
ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ησλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ
ΣΠΔ πνπ ελδείθλπηαη λα εθαξκφδεη ν Γήκνο φπσο νη ζπλεξγαζίεο ηνπ θαη ε
αληαιιαγή γλψζεο κε άιινπο θνξείο αιιά θαη ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία νκάδσλ
εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πηνζέηεζε
βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ θαη ηερλνινγηθψλ επηινγψλ φπσο ε πηνζέηεζε αλνηρηψλ
πξνηχπσλ γηα ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε ρξήζε Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ αιιά
θαη ε επξχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο». Δθηφο ησλ παξαπάλσ, δίλεηαη
έκθαζε ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ-δηαδηθαζηψλ κε
ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο. Σέινο,
παξαηίζεηαη νδεγφο γηα θάζε Γήκν ψζηε λα δηεπθνιχλεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ
αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ.

3.2.1 Δκπινθή Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ


Γήκαξρνο/Αηξεηνί/ηειέρε

Ο Γήκαξρνο, φπσο θαη νη ππφινηπνη Αηξεηνί, ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία
ησλ ΣΠΔ θαη ησλ σθειεηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Ο
Γήκαξρνο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη εηδηθφο ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά ζα πξέπεη λα
θάλεη ηελ ππφζεζε ηνπ ςεθηαθνχ δήκνπ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ αηδέληαο. Θα
πξέπεη, δειαδή, λα παξέρεη πνιηηηθή ππνζηήξημε ζηε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο
γηα ηηο ΣΠΔ αιιά θαη ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ ηεο
θηλεηνπνίεζεο φισλ (ζηειερψλ, εξγαδνκέλσλ, δεκνηψλ, επηρεηξήζεσλ, ηνπηθψλ
θνξέσλ) ζε απηή ηελ ππφζεζε. Δπίζεο, ε απφθηεζε κηαο βαζηθήο θαηάξηηζεο απφ ην
Γήκαξρν πάλσ ζηηο ΣΠΔ ζα νδεγήζεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ
ελψ ε γλψζε ρξήζεο πην εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ (π.ρ. θαηάξηηζε θαη
παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ on-line) είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε θαζψο ζα
κπνξεί λα αμηνπνηεί πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα
ιακβάλεη θαιχηεξεο, ηαρχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο αιιά
θαη λα δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
Σα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ
νη ΣΠΔ έηζη ψζηε λα πξνρσξνχλ ζηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζή ηνπο ζην ρψξν
αξκνδηφηεηάο ηνπο. Όπσο θαη νη Αηξεηνί, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο
θαη θηλεηνπνίεζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ
πξνΐζηαληαη. Όζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζή ηνπο πάλσ ζηηο ΣΠΔ, είλαη ηδηαίηεξα
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ρξήζηκν φρη κφλν λα έρνπλ κηα βαζηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα
θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ θαη γηα απνδνηηθφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο.
Οη Αηξεηνί θαη ηα ηειέρε κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
ψζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε θαηάξηηζε πάλσ ζηηο ΣΠΔ. Μπνξνχλ γηα
παξάδεηγκα λα απηνεθπαηδεπηνχλ αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
πνπ ππάξρεη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα εθπαίδεπζεο ηεο ΚΔΓΚΔ elearn.kedke.gr
θαη ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ησλ έξγσλ γηα ηελ Καηάξηηζε ησλ
Αηξεηψλ θαη ηελ Καηάξηηζε ησλ Δξγαδνκέλσλ (Κεθ. 2.4.2). Δπίζεο, ελδείθλπηαη ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο Αηξεηψλ πνπ ελδερνκέλσο
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σέινο, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πάλσ
ζηηο ΣΠΔ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε θάπνην απφ ηα ζηειέρε ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ.


Δξγαδφκελνη

Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Φεθηαθνχ Γήκνπ έρεη ε
εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ φιε πξνζπάζεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα
επηδηψθεηαη απφ ην Γήκν ε επαξθήο επαηζζεηνπνίεζε, θηλεηνπνίεζε θαη
θαηάξηηζή ηνπο πάλσ ζην ζέκα ησλ ΣΠΔ.
Αλαιπηηθφηεξα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε θαηάξηηζε θαη ε νινέλα θαη επξχηεξε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο γξαθείνπ ηνπ Γήκνπ αιιά θαη απφ
απηνχο πνπ δελ δνπιεχνπλ ζε γξαθείν θαζψο εθηφο ησλ σθειεηψλ πνπ ζα έρεη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ζα θάλεη ηελ θαζεκεξηλή
εξγαζία ηνπο ιηγφηεξν κνλφηνλε θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα. Μέζσ, δειαδή,
ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, νη εξγαδφκελνη ζα ρξεηάδεηαη λα αθηεξψλνπλ
ιηγφηεξν ρξφλν ζε εξγαζίεο ξνπηίλαο, νπφηε ζα κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν
ρξφλν ζε πνηνηηθφηεξεο θαη πην επηηειηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θξίζε θαη
δεκηνπξγηθφηεηα κε απνηέιεζκα λα απνθνκίδνπλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε απφ ηελ
εξγαζία ηνπο θαη λα έρνπλ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ πην νξγαλσκέλε,
ιηγφηεξν απνζπαζκαηηθή θαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ησλ Γήκσλ. Οη εξγαδφκελνη, εθηφο απφ βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ,
ελδείθλπηαη λα μέξνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ θαηάξηηζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Δθηφο ησλ άιισλ, ηδηαίηεξε
ζεκαζία έρεη ε απφθηεζε απφ ηνπο ππαιιήινπο θαηάιιειεο θαηάξηηζεο θαη
θνπιηνχξαο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ ζηελ πεγή ηνπο
έηζη ψζηε κέζα ζε έλαλ ρξνληθφ νξίδνληα λα θαζηεξσζεί ε ςεθηνπνίεζε ζηελ πεγή
φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη θαη αλαπηχζζεη ν δήκνο.
Δπνκέλσο, ελδείθλπηαη νη Γήκνη λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ζηηο
ΣΠΔ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο
ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην ζθνπφ απηφ. Μπνξνχλ, δειαδή, λα ελζαξξχλνπλ ηνπο
εξγαδνκέλνπο λα απηνεθπαηδεπηνχλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο ηεο
ΚΔΓΚΔ elearn.kedke.gr ρξεζηκνπνηψληαο ην πινχζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ
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ππάξρεη ζηελ πιαηθφξκα. Δπηπιένλ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Γήκσλ σο πξνο ηηο ΣΠΔ ζα πξέπεη ην επίπεδν θαηάξηηζεο
θαη εμνηθείσζεο κε ηηο ΣΠΔ λα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα πξφζιεςεο
λέσλ εξγαδνκέλσλ. Γεληθά, έλαλ πξψην ζηφρν γηα θάζε Γήκν κπνξεί λα απνηειέζεη ε
παξνπζία ζε θάζε ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ελφο αηφκνπ ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ
πςειή θαηάξηηζε ζηηο ΣΠΔ θαη ην νπνίν ζα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ.
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε θάζε Γήκν είλαη πηζαλφ έλα πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ
ή ζηειερψλ λα κε κπνξεί ή λα κε ζέιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ
ην Γήκν αιιά αληίζεηα λα απνηειεί εκπφδην ζε απηφ. Οη ιφγνη κπνξεί λα πνηθίινπλ.
Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη ππάιιεινη ησλ Γήκσλ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ
ηερλνθνβία δειαδή λα κελ έρνπλ δηάζεζε λα θαηαξηηζηνχλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη
λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. Δπηπιένλ ε νπζηαζηηθή
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε Γήκν απαηηεί νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο, νη
νπνίεο ίζσο λα αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία θαη αξλεηηθή ζηάζε απφ κέξνο ησλ
ζηειερψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Γήκσλ. Σέινο, έλα πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
Γήκν κπνξεί λα κελ έρεη αληηιεθζεί ηε ζεκαζία πνπ έρεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
δίλεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δνπιεηά ηνπο θαη λα ζεσξνχλ
πνιπηέιεηα ηε ρξήζε ηνπο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν Γήκαξρνο ζα πξέπεη λα εγείηαη κηαο πξνζπάζεηαο
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηα νθέιε ησλ
ΣΠΔ. Οη δεκνηηθνί ππάιιεινη ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη, εθηφο απφ ηε
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ, έρνπλ θαη
νη ίδηνη λα σθειεζνχλ κέζσ ηεο θαηάιιειεο ρξήζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ αθνχ ε
θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο ζα γίλεη πην νπζηαζηηθή, δεκηνπξγηθή, επράξηζηε θη
ελδηαθέξνπζα. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα ηνπο δνζνχλ θη επηπιένλ θίλεηξα έηζη ψζηε λα
ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ θαη γεληθφηεξα
ζηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην Γήκν. Πέξα απφ ηα
παξαπάλσ, ε αιιαγή λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, έηζη
ψζηε απηνί λα έρνπλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, πξέπεη
λα απνηειεί ζπλερή ζηφρν.


Υξήζηεο (δεκφηεο/επηρεηξήζεηο) / Δζεινληηζκφο

Οη Γεκφηεο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα πνπ έρεη ε ρξήζε ησλ
ΣΠΔ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο θαη αληίζηνηρα νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο
λα αληηιεθζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνπλ νη ΣΠΔ γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Παξάιιεια, ελδείθλπηαη, λα
εληζρχζνπλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Γήκνο
κπνξεί λα πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζή ησλ
δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πάλσ ζηηο ΣΠΔ θαη επίζεο λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή
ησλ δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ελδερνκέλσο λα
ζρεδηάζνπλ θαη πινπνηήζνπλ άιινη θνξείο.
Όπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ (Κεθ. 3.1.1), ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηηο
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε
ησλ ΣΠΔ δειαδή ζηνπο άλεξγνπο, ζηνπο ειηθησκέλνπο, ζηηο γπλαίθεο, ζηα Άηνκα
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κε Αλαπεξία, ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο θαη ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Δπίζεο,
ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα
σο πξνο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο, ελδείθλπηαη ε ζπλεξγαζία
θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ Γήκνπ κε ηνπο Γεκφηεο/επηρεηξήζεηο κε ζηφρν απφ ηε κηα
πιεπξά ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ κε ηξφπν πνπ ζα
νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο.
Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ δεκνηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ φπσο αίζνπζεο ζρνιείσλ, βηβιηνζεθψλ θαη πλεπκαηηθψλ
θέληξσλ θαη επίζεο λα αμηνπνηεζεί λεαξήο ειηθίαο αλζξψπηλν δπλακηθφ (καζεηέο,
ζπνπδαζηέο) γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ΣΠΔ ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία.
Γεληθφηεξα, ζηελ νπζηαζηηθφηεξε θαη επξχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε έλα δήκν
έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ε ελδπλάκσζε
δειαδή ηνπ Φεθηαθνχ Δζεινληηζκνχ. ηα φξηα θάζε δήκνπ θηλνχληαη θαη δξνπλ
νκάδεο θαη θνηλφηεηεο πνιηηψλ πνπ ηνπο ελψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ηνπο
θηλεηνπνηεί ε επηζπκία γηα αηνκηθή πξνζθνξά κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θνηλψλ
ηνπηθψλ ζηφρσλ (π.ρ. αλεμάξηεηνη πξνγξακκαηηζηέο, θνηλφηεηεο Αλνηρηνχ
Λνγηζκηθνχ (ΔΛ/ΛΑΚ), αζχξκαησλ δηθηπσλ, ξαδηνεξαζηηερλψλ θηι.). Αθφκα,
ππάξρνπλ πνιίηεο πνπ αλ θαη δε ζπκκεηέρνπλ ή ζπκκεηέρνπλ πεξηζηαζηαθά, κπνξνχλ
λα πξνζθέξνπλ θάπνηα βνήζεηα ή λα αλαιάβνπλ ζηηγκηαία δξάζε είηε εληφο
δηαδηθηχνπ ή εθηφο. Η ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε απηφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε
δηάθνξεο δξάζεηο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Γήκνο ζα πξέπεη λα επηδηψμεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο θηλήζεηο
πνιηηψλ θαη νξγαλψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ έξγν. Μέζα απφ απηέο ηηο επαθέο θαη
ζπδεηήζεηο, ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκφζηα θαηαγξαθή πεξηνπζηνινγίνπ,
ζα νηθνδνκεζεί ε αλαγθαία ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ε αλαγλψξηζε θαη δέζκεπζε ζε
θνηλνχο ζηφρνπο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζνχλ θαη ζα ελδπλακσζνχλ φζνη θάλνπλ ήδε
δξάζεηο κε ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο, αθεηέξνπ δε λα
θεληξηζηεί ην ελδηαθέξνλ θαη λα απειεπζεξσζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα ρηιηάδσλ
δεκνηψλ πνπ κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα αθηεξψζνπλ έλα κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε
κηθξέο δξάζεηο πνπ φκσο αζξνηζηηθά ζα έρνπλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Γηα
παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ νη πνιίηεο λα αλαξηνχλ θσηνγξαθίεο ζε ράξηε ηνπ δήκνπ
εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ. ηελ ίδηα ινγηθή κπνξνχλ
λα επηζεκαίλνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δηαδηθηπαθήο
εθαξκνγήο θάλνληαο ρξήζε θαη ζπζθεπήο iphone.
3.2.2 Γηεξγαζίεο Μάζεζεο
Μεγάιε ζεκαζία γηα θάζε νξγαληζκφ, θαη επνκέλσο θαη γηα έλα Γήκν, ψζηε λα
επηηειεί θαιχηεξα ην έξγν ηνπ έρεη ε ζπλνιηθή γλψζε πνπ θαηέρεη θαη αμηνπνηεί, ε
νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο δηεξγαζίεο κάζεζεο πνπ εθαξκφδεη ζπλεηδεηά ή
αζπλείδεηα. Γηεξγαζίεο κάζεζεο, δειαδή, είλαη νη δηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ
απφθηεζε λέαο γλψζεο απφ θάζε άηνκν (εξγαδφκελν) ηνπ νξγαληζκνχ μερσξηζηά
αιιά θαη απφ ηνλ ίδηνλ ηνλ νξγαληζκφ ζπλνιηθά. Οη δηεξγαζίεο απηέο ζρεηίδνληαη είηε
κε δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζηψλ θαη αιιειεπίδξαζεο κε θάζε είδνπο εμσηεξηθνχο
52

θνξείο είηε κε δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ή θαη κε
ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ. Δμ’αηηίαο ηνπ φηη ν παξάγνληαο ησλ ΣΠΔ
δηαρέεηαη νξηδφληηα ζε θάζε νξγαληζκφ θαη επεξεάδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελζάξξπλζε εθείλσλ
ησλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ απφ ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.


Γηθηχσζε-πλεξγαζίεο

Θα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα ελζαξξχλεηαη ε ζπρλή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία
ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θνξείο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο,
ηνπηθνί
θνξείο,
εηαηξείεο
ΣΠΔ,
θνηλφηεηεο
πξνγξακκαηηζηψλ,
εθπαηδεπηηθά/εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, Γηνίθεζε πεξηθέξεηαο θηι.) κε ζηφρν ηελ
αλάπηπμε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ θαζψο θαη ηνλ δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ βεκάησλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Δπίζεο,
ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ Γήκνπ κε ηνπο
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ (δεκφηεο, επηρεηξήζεηο, ηνπηθνί θνξείο) έηζη ψζηε ν Γήκνο
λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο
παξέρεη αιιά θαη ηηο αλάγθεο-επηζπκίεο ηνπο γηα ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο λέσλ
ππεξεζηψλ.
Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ νη δηεξγαζίεο κάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλεξγαζίεο ηνπ
Γήκνπ κε άιινπο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ
θαζψο κέζσ απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο ν Γήκνο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί
εμσηεξηθή ηερλνγλσζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε
ησλ έξγσλ ΣΠΔ (Κεθ. 3.2.3). Γεληθφηεξα, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ζπλεξγαζία κε άιινπο
Γήκνπο, γεηηνληθνχο ή κε, ηεο Διιάδαο ή θαη ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζηφρν ηελ
αληαιιαγή απφςεσλ, ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ. Πξνο
ηελ θαηεχζπλζε απηή θάζε Γήκνο ελδείθλπηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην κεραληζκφ
δηαβνχιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο e-local government forum πνπ έρεη ζπγθξνηήζεη ε
ΚΔΓΚΔ.


Γεκηνπξγία & Λεηηνπξγία Οκάδσλ Δξγαζίαο

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ δηεξγαζίεο κάζεζεο πνπ αθνξνχλ
ην εζσηεξηθφ ηνπ δήκνπ. Δλδείθλπηαη, γηα παξάδεηγκα, λα θαζηεξσζεί έλαο
νξγαλσκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ πςειφηεξε θαηάξηηζε
ζηηο ΣΠΔ λα κνηξάδνληαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηε γλψζε ηνπο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα είλαη φινη σθειεκέλνη θαζψο νη
ιηγφηεξν θαηαξηηζκέλνη ζα εληζρχζνπλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο θαη ζα είλαη πεξηζζφηεξν
αλεμάξηεηνη ζηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη νη ππάιιεινη κε ηελ πςειφηεξε
θαηάξηηζε ζα έρνπλ θαη απηνί πεξηζζφηεξν ρξφλν λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο
θαζψο ζα αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηε βνήζεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. ην
πιαίζην απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πηνζεηεζεί «θνηλή γιψζζα» κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηηο ΣΠΔ θαη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
δηεπθνιπλζεί ε νξηδφληηα επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνχ πέξα απφ ηεξαξρίεο. Γηα
παξάδεηγκα, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζα ήηαλ λα θαζηεξσζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
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εξγαδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο/ηκήκαηα (team working) γηα ηνλ
θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ιχζε
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, ηε κεηαθνξά θαιψλ πξαθηηθψλ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ
απφ κηα δηεχζπλζε/ηκήκα ζε έλα άιιν θαη ηελ πηνζέηεζε ηαρχηεξσλ δηαδηθαζηψλ
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε. Γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ν πεηξακαηηζκφο
λέσλ ηδεψλ θαη πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ θαιχηεξε
δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ κάζεζεο ν Γήκνο κπνξεί λα πηνζεηεί θαη λα
εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηδφζεσλ φπσο
ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ δηαδηθηχνπ ή κέζσ άιισλ
θαλαιηψλ επαθήο (ηειέθσλν θηι.), ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πνιηηψλ θαη
επηρεηξήζεσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηνπ κέζνπ ρξφλνπ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή θάζε ππεξεζίαο, ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γήκνπ αλά εβδνκάδα/κήλα θ.α..
Δλ θαηαθιείδη, θάζε Γήκνο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη δηεξγαζίεο κάζεζεο γηα ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αιιά θαη λα επηιέγεη εθείλεο ηηο δηεξγαζίεο κάζεζεο
πνπ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο γηα ην ζθνπφ απηφ. Με άιια
ιφγηα ν Γήκνο ζα πξέπεη λα καζαίλεη πψο λα καζαίλεη.
 Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ «Καιιηθξάηε»
Η λενεθιεγκέλε δεκνηηθή αξρή πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγήζεη δχν δηαθξηηέο
νκάδεο πνπ ζα νξγαλψζνπλ θαη ζα δηαρεηξηζηνχλ ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν.
Η πξψηε νκάδα πξνηείλεηαη λα είλαη ηερληθνχ ραξαθηήξα θαη λα απνηειείηαη
απφ 5-6 εκπεηξνγλψκνλεο. Κάζε εκπεηξνγλψκνλαο ζα αλαιάβεη κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ αλάινγα κε ην
πξνθίι θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Δλδεηθηηθά πεδία γηα ηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο είλαη ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα , ηα λνκηθά-ζεζκηθά, ε
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηα πνιενδνκηθά-ρσξνηαμηθά, ε πξφλνηα θαη νη
θνηλσληθέο ππνζέζεηο, ε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ. Πέξα απφ ηα πξνεγνχκελα
ππάξρεη κηα ζεηξά απφ εηδηθφηεξα δεηήκαηα θξίζηκεο ζεκαζίαο. Η θαηάζηαζε
ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο, γηα παξάδεηγκα, είλαη
εμέρνπζαο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ην νπνίν ελδερνκέλσο λα απαηηείηαη ε
ζπγθξφηεζε εηδηθήο νκάδαο (task force). Οη εκπεηξνγλψκνλεο ζα έξρνληαη ζε
επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, ζα δεηνχλ θαη ζα θαηαγξάθνπλ ζηνηρεία,
πφξνπο θαη δηαδηθαζίεο, ζα ζπδεηνχλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ζα αλαδεηνχλ
πιεξνθνξίεο.
Η ηερληθή νκάδα, επίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη θνξείο φπσο ην ΙΣΑ θαη ε
ΔΔΣΑΑ γηα ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ γηα ηνλ Γήκν, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα
ηα θηήξηα θαη ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζπλνιηθά ζα κπνξνχζαλ λα
ζπγθξνηήζνπλ έλα εληαίν πεξηνπζηνιφγην ηνπ Γήκνπ. Η νκάδα ζα ζπληάζζεη
θείκελα φπσο απνινγηζηηθέο αλαθνξέο επαθψλ, απνγξαθηθά ζηνηρεία,
εηζεγήζεηο πνιηηηθήο.
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Η δεχηεξε νκάδα ζα είλαη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη ζεκαληηθφ ε ζχλζεζή
ηεο λα γίλεη κε δηαπαξαηαμηαθά θξηηήξηα, ψζηε λα δψζεη ζε φινπο ην κήλπκα
“Να δνχκε καδί ηη παξαιακβάλνπκε”. Αξκνδηφηεηα ηεο πνιηηηθήο νκάδαο ζα
είλαη ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ, κε βάζε
ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ πνπ ζα εηζξένπλ
απφ ηελ ηερληθή νκάδα πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην Γήκν αιιά θαη απφ
εμσηεξηθέο πεγέο φπσο ε ΔΔΣΣΑ. Λφγσ ηνπ δηαπαξαηαμηαθνχ ηεο ραξαθηήξα
είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα λα νηθνδνκεζνχλ ζπλαηλέζεηο ζε επηιεγκέλνπο
ηνκείο πνιηηηθήο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
3.2.3 Σρεδηαζκόο & Υινπνίεζε έξγωλ ΤΠΔ
Η επηινγή ησλ έξγσλ ΣΠΔ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θάζε Γήκνο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη κε θξηηήξην ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
Γήκνπ γηα ηηο ΣΠΔ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξψλ ηνπ αλαγθψλ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ απαηηείηαη θαη έλαο εληαίνο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ απηψλ αιιά θαη ε
αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπο.
Αλαγθαία πξνυπφζεζε γη’απηφ απνηειεί ε παξνπζία επαξθψο ζηειερσκέλεο
Γηεχζπλζεο ΣΠΔ, ε νπνία λα είλαη ηθαλή λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη επηηπρψο
ηελ φιε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο, δειαδή λα κπνξεί λα ζέηεη ηηο
θαηάιιειεο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε έξγν, λα παξαθνινπζεί θαη λα
αμηνινγεί ηε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ εθάζηνηε Αλάδνρν θηι..
Γεληθφηεξα, ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΣΠΔ ζα πξέπεη λα
δηαθαηέρεηαη απφ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Καηαξρήλ, ηα έξγα ΣΠΔ δελ είλαη ζπκβαηηθά θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη γηα ηνλ ιφγν
απηφ απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ έγθαηξε
εκπινθή ησλ ρξεζηψλ ηνπο (εξγαδνκέλσλ, πνιηηψλ) θαηά ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη
πινπνίεζεο. Θα πξέπεη, δειαδή, νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ λα είλαη πιήξσο
ελεκεξσκέλνη γηα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ έξγσλ θαζψο
θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ απηνχο ηα επξχηεξα νθέιε ησλ έξγσλ. Δπίζεο, ζα
πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ
αιιά θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ έγθαηξε εθπαίδεπζή
ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα ιεηηνπξγήζνπλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ε
θαηάιιειε ππνζηήξημή ησλ ρξεζηψλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ.
Δπίζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ ελδείθλπηαη θαη ε έγθαηξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ έξγσλ. Μπνξεί, δειαδή, λα ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηνπο γηα
ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο
πξνδηαγξαθψλ. Αθφκε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί επαξθήο ελεκέξσζε αιιά θαη
εθπαίδεπζή ηνπο ψζηε λα έρνπλ ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο
πινπνίεζεο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ΣΠΔ θαη λα δηαηεζνχλ επαξθείο πφξνη
(αλζξσπνψξεο θηι.) γηα ην ζθνπφ απηφ. ην πιαίζην απηφ ελδείθλπηαη ε πηνζέηεζε
θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε έξγνπ έηζη
ψζηε λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ην έξγν πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηνπ.

55

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη
γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θάζε έξγνπ απνηεινχλ κφλν έλα κέξνο ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαζψο έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηνχ αθνξά ηελ
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Γήκνο ζα πξέπεη λα
κεξηκλήζεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο
ζπλερνχο αλαβάζκηζεο θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζε
φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ έρεη
ζεκαζία ν θαηάιιεινο ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε άιινπο θνξείο.
Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ
Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΙ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ησλ θνηλνηήησλ Αλνηθηνχ
Λνγηζκηθνχ, ξαδηνεξαζηηερλψλ θαη άιισλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκαηηζηψλ
πηζαλφηαηα ζα έρεη ζεηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ έξγσλ,
ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηελ ηαρχηεηα πινπνίεζεο ηνπο. Δπίζεο, ν ζπληνληζκφο
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ έξγσλ κε άιινπο Γήκνπο, ηελ Πεξηθέξεηα, ηελ
ΚΔΓΚΔ θηι. κέζσ π.ρ. ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο “build once – use many”
ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα, φπσο είπακε, θαζψο δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη
απαιιάζζεη ηνπο Γήκνπο απφ ην θφζηνο απφθηεζεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη
επνκέλσο νη Γήκνη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ. Δθηφο ησλ
παξαπάλσ, ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ (ΓΙΣ,
outsourcing θηι.), είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη επίζεο ζε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη
ηαρχηεξε πινπνίεζε ησλ έξγσλ αιιά θαη ζα επηηξέςεη ηε κφριεπζε πφξσλ ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θαη’επέθηαζε ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Σέινο, ζε κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ε πηνζέηεζε θαιψλ παξαδεηγκάησλ θαη πξαθηηθψλ απφ δήκνπο ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη ηεο Διιάδαο κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα ηνπηθά δεδνκέλα
θαζψο θαη ε αξρηθή πινπνίεζε πηινηηθψλ έξγσλ κε ρακειφ θφζηνο.

3.2.4 Υηνζέηεζε βαζηθώλ αξρώλ ζρεδηαζκνύ


Γηαζπλδεζηκφηεηα/Αμηνπνίεζε «χδεπμηο»

Κάζε Γήκνο ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ επθνιηψλ θαη
εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «χδεπμηο»
(ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, ηειεθπαίδεπζε, ηειεδηάζθεςε, ηειεξγαζία,
ηειεκνηνηππία, ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ
θιπ.) γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δηδηθά ε ρξήζε ηνπ γηα
ηειεθσλία ζα νδεγνχζε ηνπο Γήκνπο ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ αθνχ
ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ.
Παξ’φιαπηά, πνιινί Γήκνη εθκεηαιιεχνληαη ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
«χδεπμηο» θπξίσο γηα ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη φρη γηα ηειεθσληθέο ππεξεζίεο. Οη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ γηα ηειεθσλία είλαη είηε
ηερληθνί (αλππαξμία ζπκβαηνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ή/θαη δνκεκέλεο θαισδίσζεο)
είηε νξγαλσηηθνί (απνπζία ζρεδίνπ κεηάβαζεο ζηε λέα θαηάζηαζε). Γηα ην ιφγν
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απηφ ζα πξέπεη θάζε Γήκνο λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ ηνπ αλαινγνχλ θαη κάιηζηα λα ζηνρεχεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ
«χδεπμηο» απφ φια ηα θηίξηα ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα
ηελ απφθηεζε ζπκβαηνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ζε φια ηα θηίξηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη
λα εγθαηαζηήζεη δνκεκέλε θαισδίσζε ζηα θηίξηα πνπ δε δηαζέηνπλ θαη επηπιένλ ζα
πξέπεη θάζε λέν θηίξην, πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη ππεξεζίεο ηνπ, λα ρηίδεηαη κε
πξνδηαγξαθέο δνκεκέλεο θαισδίσζεο απνηειψληαο παξάδεηγκα γηα θάζε λέν θηίξην
πνπ ρηίδεηαη ζην Γήκν. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη ζρέδην κεηάβαζεο ζηε
λέα θαηάζηαζε, δειαδή ζρέδην κε ην νπνίν νη αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ θαη ζα έρνπλ σο
ζηφρν ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ «χδεπμηο» γηα ηειεθσλία λα κελ παξεκπνδίζνπλ
πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ιφγσ πξνζσξηλήο κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ
ηειεθσληθψλ γξακκψλ.


Γηαιεηηνπξγηθφηεηα πζηεκάησλ/Αλνηρηά πξφηππα

Βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε νη ΣΠΔ λα νδεγήζνπλ ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ αηζζεηή αλαβάζκηζε ηεο
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ είλαη ε χπαξμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηφζν
ζην εζσηεξηθφ ελφο Γήκνπ φζν θαη κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ Γήκσλ θαη θνξέσλ
ηεο επξχηεξεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Κεθ. 3.1.2).
Όζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ηνπ Γήκνπ, ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ
εθαξκνγψλ ηνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηα ίδηα ζηνηρεία λα θαηαρσξνχληαη πνιιέο θνξέο
απφ ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη λα ζπλαληψληαη πεξηπηψζεηο
αζπκθσλίαο ησλ ζηνηρείσλ. Έηζη, ζπαηαινχληαη πνιιέο αλζξσπνψξεο γηα ηελ
επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεηαη θαη πνιιέο θνξέο λα
γίλεηαη αδχλαηε ε δηεθπεξαίσζε θάπνησλ εξγαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Η χπαξμε
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ζα επηηξέςεη ε αιιαγή ελφο δεδνκέλνπ
(π.ρ. ε δηεχζπλζε ελφο Γεκφηε) ζε έλα ηκήκα ηνπ Γήκνπ λα είλαη νξαηή θαη ζηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζα
επηθέξεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ θαη ηελ
ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπο ν νπνίνο ζα γίλεη πην επηηειηθφο. Γεληθφηεξα, ε χπαξμε
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ ηαρχηεξε ξνή ηεο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε
δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία
ηνπ θαη ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ δηεπθνιχλεη
ηνλ παξαγσγηθφ ζπλδπαζκφ ησλ δηαθφξσλ δεδνκέλσλ θαη θαη’επέθηαζε ηελ
παξαγσγή πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίαο ηελ νπνία
κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη αηξεηνί, ηα ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ γηα ηε
ιήςε θαιχηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ.
Δπίζεο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
θάζε Γήκνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη κεγαιχηεξνπ βάζνπο
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Γειαδή ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο/αηηήκαηα (π.ρ. γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ
θαη αδεηψλ) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (επίπεδν 3), λα πξαγκαηνπνηνχλ δηαδηθηπαθά
πιεξσκή δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ (επίπεδν 4) θαη επίζεο λα απνιακβάλνπλ
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πξνδξαζηηθή θαη ζηνρεπκέλε παξνρή ππεξεζηψλ (επίπεδν 5) [Κεθ. 1.1.1].
Σαπηφρξνλα νη δεκφηεο ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ
Γήκνπ ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηφο ηνπο. Δπηπξφζζεηα,
ε χπαξμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο
κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ (δηαδίθηπν, ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν, δηαδξαζηηθή
ηειεφξαζε, θπζηθή παξνπζία ζε Γεκνηηθή ππεξεζία) θαη απφ πνιιαπιέο ζέζεηο
(ζπίηη, γξαθείν, δεκνηηθή ππεξεζία) έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φιεο νη θαηεγνξίεο
ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζα δηεπθνιχλεη ηελ
αμηνπνίεζε ηεο γλψκεο ησλ πνιηηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαζψο, γηα παξάδεηγκα, ζα ζπκβάιιεη ζηελ on-line
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηφζν απφ ηνπο Αηξεηνχο φζν
θαη απφ ηνπο Γεκφηεο.
Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη Γήκνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο:
 Η πηνζέηεζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ. Γεληθά, φια ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο
επεμεξγάδνληαη θαη απνζεθεχνπλ δεδνκέλα αιιά θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ
ηνπο. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ
δελ είλαη ν ίδηνο γηα φια ηα ζπζηήκαηα, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ζηεξίδεηαη
ζε έλα πξφηππν, δειαδή έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηγξάθεη αθξηβψο
ην πψο κεηαθέξνληαη ή απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. Σα πξφηππα απηά κπνξεί
λα είλαη αλνηρηά θαη δηαζέζηκα5 ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη, αιιά κπνξεί λα είλαη
θαη κπζηηθά ή δηαζέζηκα κε πξνυπνζέζεηο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο
πεξηνξηζκνχο.

5

Σα ανοιχτά πρότυπα δθμιουργοφνται από τθ ςυνεργαςία ενδιαφερομζνων φορζων που
καταλιγουν ςε ζνα ςφνολο προδιαγραφϊν, οι οποίεσ καλφπτουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ, ενϊ
παράλλθλα προςφζρουν ελεφκερθ και χωρίσ περιοριςμοφσ πρόςβαςθ και δικαίωμα χριςθσ των
προδιαγραφϊν.
Κάποια από τα ποιο γνωςτά ανοιχτά πρότυπα είναι και τα παρακάτω:
1

TCP/IP – Πρωτόκολλο μεταφοράσ δεδομζνων ςτο Internet

2

HTTP, HTML – Πρότυπα για τον Παγκόςμιο ιςτό

3

SMTP, POP, IMAP – Πρότυπα για το θλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ζνασ Διμοσ κα πρζπει να υιοκετεί τθν εφαρμογι και χριςθ ανοιχτϊν προτφπων κακϊσ, εκτόσ τθσ
εξαςφάλιςθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, τα
ανοιχτά πρότυπα προςφζρουν και τα παρακάτω πλεονεκτιματα:
o

Εξαςφάλιςη ευελιξίασ όςον αφορά τισ πλθροφοριακζσ του υποδομζσ.

o

Αποφυγή μονοπωλιακοφ χαρακτήρα και δζςμευςησ ςε ζναν προμθκευτι.

o

Εξοικονόμηςη πόρων από τθν χωρίσ κόςτοσ (ι με ελάχιςτο κόςτοσ) απόκτθςθ και χριςθ του
προτφπου. Οι πόροι αυτοί μποροφν να διοχετευτοφν ςε υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και
αναβάκμιςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν εξαςφαλίηοντασ τθ βιωςιμότθτά
τουσ.

o

Διαςφάλιςη μελλοντικήσ πρόςβαςησ ςτα δεδομζνα χωρίσ καμία δζςμευςθ και περιοριςμό
πράγμα που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ ςτθν περίπτωςθ ενόσ Διμου πρόκειται για δεδομζνα
που αφοροφν τουσ πολίτεσ (και επομζνωσ ανικουν ςτουσ πολίτεσ).
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 Γεληθφηεξα, ε πηνζέηεζε ηνπ «Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο»
γηα θάζε λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ εγθαζηζηά ν Γήκνο θαη ε νπνία κε
βάζε ην λφκν Ν.3731/2008 έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθή.
 Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο νη
νπνίεο δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαιεηηνπξγνχλ, φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην κπνξεί λα γίλεη ρξήζε Δλδηάκεζνπ Λνγηζκηθνχ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΔΛΓ). Βέβαηα ε ρξήζε ελφο ηέηνηνπ Λνγηζκηθνχ
ζπλεπάγεηαη πνιιέο θνξέο κεγάιν θφζηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ζπλεθηίκεζε ησλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κηα ηέηνηα
ελέξγεηα κε ην θφζηνο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.


Αλνηρηφ Λνγηζκηθφ

«Διεχζεξν Λνγηζκηθφ ή Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα» (ΔΛ/ΛΑΚ) νλνκάδεηαη ε
θαηεγνξία ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζεηαη θαη δηαλέκεηαη ειεχζεξα θαη ηνπ νπνίνπ ν
πεγαίνο θψδηθαο είλαη δηαζέζηκνο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Η ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηφζν ζηε ιεηηνπξγηθή φζν θαη ζηελ αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ ζε έλα Γήκν ή θαη ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή/πεξηθέξεηα γηα ηνπο παξαθάησ
ιφγνπο.
Καηαξρήλ επλνεί ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θη
εθαξκνγψλ θαη απηφ νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη ην ινγηζκηθφ, ζην φηη
ελζαξξχλεη ηελ θνηλή ρξήζε αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ην ινγηζκηθφ ειέγρεηαη
αλνηθηά. Δπίζεο, έλαο Γήκνο επηιέγνληαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα
νδεγεζεί ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Καη’αξρήλ, κπνξεί λα απνθηήζεη ην ΔΛ/ΛΑΚ
δσξεάλ ή κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Δπηπιένλ, ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα αλαβαζκίζεηο,
πνπ ραξαθηεξίδεη ην θιεηζηφ ινγηζκηθφ, ζπλεπάγεηαη έλα ζπρλά απαγνξεπηηθφ
θφζηνο. Αληίζεηα, ην ΔΛ/ΛΑΚ είλαη επέιηθην θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη
ηηο δπλαηφηεηεο θάζε ζπζηήκαηνο νπφηε εμνηθνλνκνχληαη πφξνη πνπ δηαθνξεηηθά ζα
δίλνληαλ γηα αλαβαζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ή κέξνπο ηνπ πιηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ. Η
εμνηθνλφκεζε πφξσλ νθείιεηαη θαη ζην φηη ε ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε απηνχ ηνπ
ινγηζκηθνχ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε κεγάιν πιήζνο αλαδφρσλ (αλεμάξηεηνπο
πξνγξακκαηηζηέο, εηαηξείεο ή θαη ζηνλ ίδην ηνλ ΟΣΑ), νπφηε δεκηνπξγείηαη έλα
πιαίζην πγηνχο αληαγσληζκνχ κε πξνθαλείο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα θφζηε
ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ επλνεί ηε
δηαθάλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην ν πνιίηεο δελ έρεη απιψο
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε πιεξνθνξία
ηπγράλεη επεμεξγαζίαο. Σν ΔΛ/ΛΑΚ, εμ’αηηίαο ηνπ φηη ν πεγαίνο ηνπ θψδηθαο
δηαλέκεηαη ειεχζεξα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνδήπνηε λα κειεηήζεη κε πνηφλ
ηξφπν γίλεηαη ε επεμεξγαζία θη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ.
Η ρξήζε θαη ε πξνψζεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ απφ έλα Γήκν κπνξεί λα απνθέξεη θαη
αλαπηπμηαθά νθέιε ζηελ πεξηνρή ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ην γεγνλφο φηη απαηηεί
ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ζπλεπάγεηαη ηελ απεμάξηεζε απφ
ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο
ηνπ Γήκνπ απφ απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηθξέο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ΣΠΔ
εληζρχνληαο ηελ ηνπηθή απαζρφιεζε θαη νηθνλνκία. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ
ΔΛ/ΛΑΚ είλαη φηη επλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ρξεζηψλ (π.ρ. δεκφζηνη θνξείο,
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επηρεηξήζεηο, ηδηψηεο) – παξαγσγψλ (εηαηξείεο ΣΠΔ, αλεμάξηεηνη πξνγξακκαηηζηέο)
ππεξεζηψλ ΣΠΔ κε απνηέιεζκα λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ θαη λα επλνείηαη ε θαηλνηνκία θαη ε παξαγσγή γλψζεο αθφκα θαη απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Δπνκέλσο, ε δηάρπζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζε κηα πεξηνρή είλαη
πηζαλφλ λα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα απηήλ θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε
ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ (π.ρ. θνξείο
εθπαίδεπζεο, πγείαο θιπ.), ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ
εθηφο ηεο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ θιάδν ησλ
ΣΠΔ, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε παξαπάλσ.
3.2.5 Απηνκαηνπνίεζε & Αλαδηνξγάλωζε Γηαδηθαζηώλ
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θάζε Γήκνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηππνπνίεζεαπηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάκεζα ζηηο δηεπζχλζεηο/ηκήκαηά ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ ηνπ κε ηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο,
ζπλαιιαγψλ ηνπ κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ηε δηεθπεξαίσζε άιισλ
εζσηεξηθψλ δεηεκάησλ ηνπ ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαρχηεξα νη παξαπάλσ
ιεηηνπξγίεο
κε
απνηέιεζκα
ηε
βειηίσζε
ηεο
εμππεξέηεζεο
ησλ
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο
ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ θάζε Γήκνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε κνληεινπνίεζε
ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ LGAF
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α) θαη λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηηο δηθέο ηνπ αθξηβείο δηαδηθαζίεο.
Δθηφο ηεο απηνκαηνπνίεζεο πνιιέο θνξέο γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε απφ ηελ
εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην Γήκν απαηηείηαη ε αλαδηνξγάλσζε κέξνπο
ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ/ιεηηνπξγηψλ. Βέβαηα, ε δηαδηθαζία ηεο
αλαδηνξγάλσζεο εκπεξηέρεη θφζηνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη
θάζε θνξά αλ ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε κέξνπο ησλ
δηαδηθαζηψλ ππεξθαιχπηεη ην θφζηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Δπίζεο, ε
αλαδηνξγάλσζε κέξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεπηεί απφ
αλαδηνξγάλσζε θαη κέξνπο ησλ δνκψλ δειαδή ηνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ξφισλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ, εξγαδνκέλσλ αιιά θαη
δηεπζχλζεσλ/ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ. Σέινο, γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη δνκψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε «δηαρείξηζε/δηνίθεζε
ηεο αιιαγήο» δειαδή λα ππάξρεη θαηάιιειν ζρεδίν ψζηε ε δηαδηθαζία ηεο
αλαδηνξγάλσζεο λα κελ πξνθαιέζεη πξνζσξηλά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ιφγσ π.ρ. δέζκεπζεο πξνζσπηθνχ θαη
ππνδνκψλ. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ «Καιιηθξάηεο»
ζπλεπάγεηαη, νχησο ή αιιηψο ιφγσ ηεο ζπλέλσζεο ησλ Γήκσλ, αλαδηνξγάλσζε ησλ
δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη επνκέλσο είλαη επθαηξία ε αλαδηνξγάλσζε απηή λα
γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.
3.2.6 Οδεγόο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδωληθώλ ππνδνκώλ
Κάζε Γήκνο, εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα Πεξηθεξεηαθά Γηαδεκνηηθά ρήκαηα
(Κεθ. 3.1.3), πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηα παξαθάησ ψζηε λα δηεπθνιχλεη
θαη λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ:
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o Δμ’αηηίαο ηνπ φηη πεξίπνπ ην 70% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ
νπηηθψλ ηλψλ αθνξά έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ (εθζθαθή, θαηαζθεπή
ραληαθηψλ θηι.) ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα θάζε Γήκνο θαηά ηελ πινπνίεζε
δηαθφξσλ ηερληθψλ έξγσλ (θαηαζθεπή/ζπληήξεζε δξφκσλ, δηθηχσλ
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θπζηθνχ αεξίνπ θηι.) λα πξαγκαηνπνηεί παξάιιειε
εγθαηάζηαζε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ή έζησ ησλ απαξαίηεησλ ζσιελψζεσλ
ζηηο νπνίεο ζε επφκελε θάζε ζα κπνχλε νη νπηηθέο ίλεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ,
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ππνδείγκαηνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
[http://www.infostrag.gr/?p=640]
o Γηα ην ζθνπφ απηφ ελδείθλπηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απνηχπσζε θαη
θαηαγξαθή ησλ επίγεησλ, ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο.
Η απνηχπσζε ζα πξέπεη λα είλαη ρσξνηαμηθή, γεσγξαθηθή θαζψο θαη
ρσξεηηθή (π.ρ. θαηαγξαθή δηαζέζηκνπ φγθνπ ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ
απνηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δηθηχνπ πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί).
o Κάζε Γήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ειάρηζην ρξφλν λα εγθαηαζηήζεη
αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππνδνκέο (WiFi, WiMax θηι.) ζε θεληξηθά ζεκεία
κέζα ζηα γεσγξαθηθά ηνπ φξηα (πιαηείεο θηι.), ζε θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ θαζψο θαη ζε άιια δεκφζηα θηίξηα (θέληξα πγείαο, ζρνιεία,
βηβιηνζήθεο θηι.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν:
 Θα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ
Γήκνπ λα έρνπλ επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ δεκφζηα
ζεκεία.
 Θα δηεπθνιπλζεί ε ζχλδεζε επηπιένλ ζρνιείσλ κε ην Παλειιήλην
ρνιηθφ Γίθηπν θαη ην επξπδσληθφ δίθηπν θνξκνχ ηνπ ΔΓΔΣ.
 Θα επηηξαπεί ε ζχλδεζε επηπιένλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ
ζεκείσλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο κε ην δίθηπν «χδεπμηο» κέζσ ηνπ
θεληξηθνχ θηηξίνπ ηνπ Γήκνπ
o Να πξνεηνηκάζεη πνιηηηθέο δξάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε πθηζηάκελεο
θαη λεφδκεηεο πεξηνρέο ηεο πφιεο ψζηε λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα
θηινμελεζνχλ κειινληηθά (φηαλ απαηηεζεί) ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο
εμσηεξηθνχ ρψξνπ (π.ρ. ζηχινη/ππιψλεο, εμσηεξηθέο θακπίλεο, θαηαλεκεηέο
δηθηχνπ θ.α.).
o Να επηδησρζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κε ζεκηλάξηα θαη
καζήκαηα, επηδνηνχκελα ή φρη) φρη κφλν ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αιιά θαη ζηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ
νπηηθψλ ηλψλ θαη ζρεηηθνχ ελεξγνχ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν ζα δηεπθνιπλζνχλ νη δξάζεηο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο
(νηθηζηηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ππνδνκψλ) αιιά ηαπηφρξνλα ζα ηνλσζεί ε
ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο φηαλ ζα έξζεη ε ψξα ησλ κεγάισλ επξπδσληθψλ έξγσλ
(δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ΜΑΝ, αλάπηπμε δηθηχνπ FTTH).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Μνληεινπνίεζε Δπηρεηξεζηαθψλ
Γηαδηθαζηψλ ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηνπ LGAF
Γηα Γεκόηεο

Δ1: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΣΕΛΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΠΡΟΣΙΜΩΝ

Δ1.1

ΠΛΘΡΩΜΘ ΒΕΒΑΛΩΜΕΝΩΝ ΣΕΛΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΚΛΠ.

Δ1.2

ΠΛΘΡΩΜΘ ΜΘ ΒΕΒΑΛΩΜΕΝΩΝ ΣΕΛΩΝ, ΦΟΡΩΝ,

ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΧΕΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΛΠ.

ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Δ1.3

ΕΚΔΟΘ ΒΕΒΑΛΩΘ ΠΕΡΛ ΜΘ ΟΦΕΛΛΘ ΣΑΠ

Δ1.4

ΕΚΔΟΘ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
ΘΛΕΚΣΡΟΔΟΣΘΘ

Δ2: ΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ /

Δ2.1

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΜΗΣΡΩΑ

ΕΓΓΡΑΦΘ / ΔΛΑΓΡΑΦΘ / ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΘ
ΣΟΛΧΕΛΩΝ ΔΘΜΟΣΟΛΟΓΛΟΤ

Δ2.2

ΕΓΓΡΑΦΘ / ΔΛΑΓΡΑΦΘ / ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΘ
ΣΟΛΧΕΛΩΝ ΛΘΞΛΑΡΧΕΛΟΤ

Δ2.3

ΕΓΓΡΑΦΘ / ΔΛΑΓΡΑΦΘ / ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΘ
ΣΟΛΧΕΛΩΝ ΜΘΣΡΩΟΤ ΑΡΡΕΝΩΝ

Δ3: ΖΚΔΟΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ Η

Δ3.1

ΕΚΔΟΘ ΒΕΒΑΛΩΕΩΝ, ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΩΝ &

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

ΛΟΛΠΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΘΜΟΣΛΚΘ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΣΑΣΑΘ & ΔΘΜΟΣΟΛΟΓΛΟΤ

ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ ΑΠΟ ΣΑ

Δ3.2

ΖΚΔΟΘ ΛΘΞΛΑΡΧΛΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Δ3.3

ΖΚΔΟΘ ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΩΝ ΚΑΛ ΒΕΒΑΛΩΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΜΗΣΡΩΑ
ΜΘΣΡΩΟΤ ΑΡΡΕΝΩΝ
Δ4: ΕΚΔΟΗ ΒΕΒΑΙΪΕΩΝ,

Δ4.1

ΕΚΔΟΘ ΒΕΒΑΛΩΕΩΝ, ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΩΝ &

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ

ΛΟΛΠΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΛΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΆ ΘΕΜΑΣΑ
Δ5: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΤ

Δ5.1

ΠΑΡΑΧΩΡΘΘ ΧΩΡΟΤ ΣΑΚΜΕΤΘ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΛΔΛΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
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ΔΙΚΣΤΟΤ

Δ5.2

ΜΛΚΩΘ ΧΩΡΟΤ ΣΑΚΜΕΤΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ

Δ5.3

ΚΑΡΣΑ ΣΑΚΜΕΤΘ Ε ΜΟΝΛΜΟΤ ΚΑΣΟΛΚΟΤ

Δ5.4

ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΣΑ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΓΛΑ ΧΡΘΘ ΣΘ
ΔΘΜΟΣΛΚΘ ΤΓΚΟΛΝΩΝΛΑ

Δ5.5

ΔΘΛΩΘ ΑΠΩΛΕΛΑ Θ ΕΥΡΕΘ ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΩΝ
ΣΑ ΜΕΑ ΜΑΗΛΚΘ ΤΓΚΟΛΝΩΝΛΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ

Δ6: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Δ6.1

ΣΟΠΟΚΕΣΘΘ ΚΑΔΟΤ ΑΠΟΡΡΛΜΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΦΩΣΙΜΟΤ

ΟΛΚΛΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ Θ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ Θ

- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ -

ΑΛΛΑΓΘ ΚΕΘ

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ

Δ6.2

ΤΛΛΟΓΘ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΩΝ,
ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΩΝ ΤΛΛΚΩΝ, ΚΛΠ

Δ6.3

ΣΟΠΟΚΕΣΘΘ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΦΩΣΛΜΟΤ

Δ6.4

ΕΓΓΡΑΦΘ Ε ΕΚΕΛΟΝΣΛΚΕ ΟΜΑΔΕ ΠΟΛΛΣΛΚΘ
ΠΡΟΣΑΛΑ

Δ7: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Δ7.1 (ΕΝΠ)

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΣΙΔΑ

ΕΓΓΡΑΦΘ Ε ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΒΡΕΦΟΝΘΠΛΑΚΟΤ ΚΑΛ
ΠΑΛΔΛΚΟΤ ΣΑΚΜΟΤ

Δ7.2 (ΕΝΠ)

ΕΓΓΡΑΦΘ Ε ΚΑΣΑΚΘΝΩΕΛ

Δ7.3 (ΕΝΠ)

ΕΓΓΡΑΦΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΚΑΠΘ

Δ7.4 (ΕΝΠ)

ΕΓΓΡΑΦΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΚΕΝΣΡΑ
ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΠΑΛΔΛΩΝ (ΚΔΑΠ)

Δ7.5 (ΕΝΠ)

ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΟ
ΠΛΣΛ»

Δ7.6 (ΕΝΠ)

ΕΓΓΡΑΦΘ Ε ΚΕΝΣΡΑ ΠΡΟΛΘΨΘ,
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΚΛΠ.

Δ7.7 (ΕΝΠ)

ΚΛΕΛΛΜΟ ΡΑΝΣΕΒΟΤ

Δ7.8 (ΕΝΠ)

ΤΝΕΔΡΛΑ ΕΞΤΠΘΡΕΣΟΤΜΕΝΟΤ ΜΕ ΤΠΘΡΕΛΕ
ΤΓΕΛΑ, ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ
ΦΡΟΝΣΛΔΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ

Δ8: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Δ8.1 (ΕΝΠ)

ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΛΘ
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ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ

ΕΝΘΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΩΝ ΠΛΘΚΤΜΛΑΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ

ΟΜΑΔΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Δ8.2

ΔΑΝΕΛΜΟ ΒΛΒΛΛΩΝ ΑΠΟ ΣΘΝ ΔΘΜΟΣΛΚΘ
ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ

Δ9: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Δ9.1 (ΕΝΠ)

ΕΓΓΡΑΦΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΑ

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΕ, ΨΤΧΑΓΩΓΛΚΕ,

ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ

ΑΚΛΘΣΛΚΕ ΚΛΠ. ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ)

Δ10: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Δ10.1

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ

ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΓΛΑ ΚΕΜΑΣΑ
ΕΠΛΧΕΛΡΘΜΑΣΛΚΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΣΟΠΛΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ

Δ10.2

ΑΝΑΗΘΣΘΘ - ΕΤΡΕΘ ΕΡΓΑΛΑ

Δ11.1

ΠΑΡΑΧΪΡΘΘ (ΜΛΚΩΘ) ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΟΤ

ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ(άτομα
και επιχειρήςεισ)
Δ11: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ

ΣΑΦΟΤ, ΧΩΡΟΤ ΟΣΕΟΦΤΛΑΚΛΟΤ ΚΑΛ ΕΚΣΑΦΘ
Δ11.2

ΧΡΘΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΚΟΛΜΘΣΘΡΛΟΤ (ΑΦΘ
ΚΑΝΔΘΛΛΩΝ, ΚΑΚΑΡΛΟΣΘΣΑ, ΚΛΠ)

Δ12: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΤΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ

Δ13: ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - (ΆΔΕΙΑ

Δ12.1

ΤΝΔΕΘ ΣΟ ΔΛΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΘ

Δ12.2

ΤΝΔΕΘ ΣΟ ΔΛΚΣΤΟ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ

Δ12.3

ΔΘΛΩΘ – ΕΠΛΚΕΤΘ ΒΛΑΒΩΝ

Δ13.1

ΆΔΕΛΑ ΠΑΡΑΜΟΝΘ

Δ13.2

ΚΣΘΘ ΛΚΑΓΕΝΕΛΑ – ΠΟΛΛΣΟΓΡΑΦΘΕΛ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΚΛΠ.)
Δ14: ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΛΙΣΩΝ –

Δ14.1(ΕΝΠ)

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΩΝ, ΔΛΑΜΑΡΣΤΡΛΩΝ,
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΟΛΛΣΩΝ

Δ14.2(ΕΝΠ)

ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΔΘΜΟΛΕ ΔΛΑΒΟΤΛΕΤΕΛ

Δ14.3 (ΕΝΠ)

ΤΜΜΕΣΟΧΘ Ε ΟΜΑΔΕ ΚΟΛΝΘ ΩΦΕΛΕΛΑ
(ΕΚΕΛΟΝΣΛΜΟ)

Δ15: ΠΑΡΟΧΗ

Δ15.1

ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Γηα Δπηρεηξήζεηο

Δ101: ΆΔΕΙΑ ΙΔΡΤΗ &

Δ101.1

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ

ΆΔΕΛΑ ΛΔΡΤΘ & ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ
ΤΓΕΛΟΝΟΜΛΚΟΤ ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝΣΟ

Δ101.2

ΑΝΣΛΚΑΣΑΣΑΘ ΑΔΕΛΑ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΛΟΓΩ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΝΕΑ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ ΕΝΣΟ ΣΟΤ
ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ - ΛΟΓΩ ΜΛΚΩΘ Θ
ΤΠΕΚΜΛΚΩΘ - ΛΟΓΩ ΣΡΟΠΟΠΟΛΘΘ
ΚΑΣΑΣΑΣΛΚΟΤ – ΛΟΓΩ ΜΕΣΑΒΛΒΑΘ ΑΔΕΛΑ

Δ101.3

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΩΝ ΜΟΤΛΚΘ Ε ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΑ
(ΑΡΧΛΚΘ - ΑΝΑΝΕΩΘ)

Δ101.4

ΑΝΣΛΚΑΣΑΣΑΘ ΑΔΕΛΩΝ ΜΟΤΛΚΘ Ε
ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΑ

Δ101.5

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΠΘΡΕΛΩΝ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟΤ

Δ101. 6

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΓΛΑ ΨΤΧΑΓΩΓΛΚΑ-ΣΕΧΝΛΚΑ
ΠΑΛΓΝΛΑ

Δ1Ο1.7

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΠΑΛΔΟΣΟΠΩΝ

Δ101.8

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΟΛΤΜΒΘΣΛΚΘ
ΔΕΞΑΜΕΝΘ

Δ101.9

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΛΔΡΤΘ & ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ
ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ ΕΚΜΛΚΩΘ
ΜΟΣΟΠΟΔΘΛΑΣΩΝ ΚΑΛ ΠΟΔΘΛΑΣΩΝ

Δ101.10

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ & ΧΡΘΘ ΟΛΚΟΤ
ΑΝΟΧΘ

Δ101.11

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΛΔΡΤΘ
ΠΣΘΝΟΚΣΘΝΟΣΡΟΦΛΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

Δ101.12

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΠΣΘΝΟ67

ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΛΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

Δ102: ΆΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Δ101.13

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΧΡΘΘ ΚΟΛΝΟΧΡΘΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δ101.14

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΔΛΑΦΘΜΛΘ

Δ102.1

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΑΚΘΘ ΤΠΑΛΚΡΛΟΤ ΣΑΛΜΟΤ

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΕΜΠΟΡΛΟΤ
Δ102.2

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ
ΨΤΧΑΓΩΓΛΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ (ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ,
Κ.Λ.Π.)

Δ102.3

ΕΚΔΟΘ ΑΔΕΛΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ
ΚΕΑΣΡΩΝ –ΚΛΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ

Δ103: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ

Δ103.1

ΣΕΛΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΠΡΟΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΧΕΣΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ)

ΠΛΘΡΩΜΘ ΒΕΒΑΛΩΜΕΝΩΝ ΣΕΛΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΚΛΠ.
(ΠΛΝΑΚΑ 103.1)

Δ103.2

ΠΛΘΡΩΜΘ ΜΘ ΒΕΒΑΛΩΜΕΝΩΝ ΣΕΛΩΝ, ΦΟΡΩΝ,
ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΛΠ.

Δ103.3

ΕΚΔΟΘ ΒΕΒΑΛΩΘ ΠΕΡΛ ΜΘ ΟΦΕΛΛΘ ΣΑΠ

Δ103.4

ΕΚΔΟΘ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
ΘΛΕΚΣΡΟΔΟΣΘΘ

Δ103.5

ΔΘΛΩΘ ΣΕΛΟΤ ΕΠΛ ΣΩΝ ΑΚΑΚΑΡΛΣΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΚΕΝΣΡΩΝ ΔΛΑΚΕΔΑΘ

Δ104: ΕΚΔΟΗ ΒΕΒΑΙΪΕΩΝ,

103.6

ΔΘΛΩΘ ΣΕΛΟΤ ΠΑΡΕΠΛΔΘΜΟΤΝΣΩΝ

Δ104.1

ΕΚΔΟΘ ΒΕΒΑΛΩΕΩΝ, ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΩΝ &

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ

ΛΟΛΠΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΛΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΆ ΘΕΜΑΣΑ
(ΕΠΙΧΕΙΡΉΕΙ)
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