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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για τη διαµόρφωση της στρατηγικής της ΚΕ∆ΚΕ για την ισχυρή παρουσία των
οργανισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη οι διεθνείς τάσεις και πρακτικές µε την κατάλληλη
προσαρµογή τους στα ελληνικά δεδοµένα. Η τάση που επικρατεί όλο και
περισσότερο στο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται απο την α) αποκέντρωση των
υπηρεσιών και ταυτόχρονα την β) συγκέντρωση των υποδοµών.
Η αποκέντρωση των υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
από τους ∆ήµους συνδέεται στενά µε την αύξηση του αριθµού των υπηρεσιών που
µπορούν να παρέχονται σε αυτούς από απόσταση (χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη
η µετάβαση σε υπηρεσία του ∆ήµου ή ΚΕΠ) µέσω του διαδικτύου, του τηλεφώνου
(σταθερού και κινητού) ή ακόµα και µέσω διαδραστικής τηλεόρασης γεγονός που θα
αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα διευρύνει τις προοπτικές
ανάπτυξης κάθε περιοχής.
Παράλληλα µε την αποκέντρωση των υπηρεσιών ενισχύεται και η τάση της
συγκέντρωσης των υποδοµών ώστε να επιτυγχθούν οικονοµίες κλίµακας. Στο πλαίσιο
αυτό υιοθετείται όλο και περισσότερο η κεντρική ανάπτυξη των εφαρµογών ανοιχτού
λογισµικού και η δυνατότητα εγκατάστασης τους από κάθε ∆ήµο µε µόνο πρόσθετο
κόστος τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παραγωγική χρήση των
εφαρµογών. Μια πιο σύγχρονη τάση αφορά την ενιαία παροχή υπηρεσιών
υπολογιστικού κέντρου, τεχνολογίας cloud computing, που διασφαλίζει τη διάθεση
υπολογιστικής ισχύος στους ∆ήµους και τις Κοινότητες και τη φιλοξενία και παροχή
εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω του ∆ιαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό οι
∆ήµοι θα χρειάζεται να έχουν στην κατοχή τους κυρίως τερµατικά για να έχουν
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του συνολικού
κόστους
απόκτησης
αλλά
και
του
συνολικού
κόστους
διαχείρισης/συντήρησης/λειτουργίας των υποδοµών εξ’αιτίας του ότι οι ∆ήµοι θα
δεσµεύουν δυναµικά διαθέσιµους πόρους ανάλογα µε τη ζήτηση των υπηρεσιών.
Επίσης µέσω αυτής της διαδικασίας µπορούν να προκύψουν και περιβαλλοντικά
οφέλη αν αξιοποιηθεί απορριπτόµενη θερµότητα (π.χ. από σταθµούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας) για τον κλιµατισµό του κέντρων αυτών.
Μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την αποκέντρωση των υπηρεσιών µε
ταυτόχρονη συγκέντρωση των υποδοµών αποτελεί η αξιοποίηση πλατφορµών (π.χ.
google maps, wikipedia) του διαδικτύου (πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζονται από
µεγάλη επισκεψιµότητα σε παγκόσµιο επίπεδο) για την αποτελεσµατικότερη
αντιµετώπιση των προβληµάτων κάθε ∆ήµου και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Γενικότερα, η λογική της συγκέντρωσης των υποδοµών και της ταυτόχρονης
αποκέντρωσης των υπηρεσιών έχει ως στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας
των ∆ήµων (καλύτερη αντιµετώπιση προβληµάτων ∆ήµου, καλύτερη εξυπηρέτηση
πολιτών και επιχειρήσεων) µέσω και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους
(εξοικονόµηση πόρων). Για τον λόγο αυτό ενδείκνυται για τους ∆ήµους και τις
Κοινότητες της χώρας να κινηθούν προς τη λογική αυτή µε τον συντονισµό της
ΚΕ∆ΚΕ.

1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών
(ΤΠΕ) από τους ∆ήµους θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους
αιρετούς καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ∆ήµους να οργανώνουν και να
διεκπεραιώνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να διαχειρίζονται αποδοτικότερα και µε
διαφάνεια τα οικονοµικά τους, να αξιοποιούν δηµιουργικότερα και
αποτελεσµατικότερα το ανθρώπινο δυναµικό τους, να τεκµηριώνουν καλύτερα τις
αποφάσεις τους και να παρακολουθούν συστηµατικότερα τα έργα τους, τις
παρεµβάσεις και τις δράσεις τους. Επιπλέον, µέσω των ΤΠΕ µπορούν οι ∆ήµοι να
αναβαθµίσουν τη σχέση τους µε τους δηµότες και τις τοπικές επιχειρήσεις αφού η
κατάλληλη αξιοποίησή τους θα επιτρέψει στους ∆ήµους να υποστηρίξουν τη
γρήγορη, αποδοτική και αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών τους στους δηµότες
και στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά και σε πραγµατικό χρόνο. Επίσης, οι ΤΠΕ
αποτελούν το µέσο για να µπορέσουν οι δηµότες να ενηµερώνονται ουσιαστικά και
έγκαιρα για την πορεία του ∆ήµου τους και να έχουν αποφασιστικό λόγο και διαρκή
παρέµβαση στα δηµοτικά πράγµατα. Ακόµη, οι ∆ήµοι µπορούν να αξιοποιήσουν τις
ΤΠΕ για την ενίσχυση της επικοινωνίας και των συνεργασιών τους µε άλλους ∆ήµους
και φορείς, για την ανάδειξη της περιοχής τους στην Ελλάδα και τον κόσµο και
γενικότερα για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Τέλος, οι ΤΠΕ αποτελούν
παράθυρο στον κόσµο και τη γνώση για τους πολίτες κάθε περιοχής.
Για την εξέταση του βαθµού αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους ∆ήµους
πραγµατοποιήθηκαν τρείς µελέτες περίπτωσης που αφορούσαν τους ∆ήµους
Ελευσίνας, Κέρκυρας και Τρικκαίων. Αυτές οι µελέτες περίπτωσης επιβεβαίωσαν ότι
υπάρχει σε ένα βαθµό αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της λειτουργίας των
∆ήµων και την ενηµέρωση κι εξυπηρέτηση του πολίτη. Παρ’όλαυτά θα πρέπει να
γίνει µεγαλύτερη προσπάθεια έτσι ώστε οι ΤΠΕ να αξιοποιηθούν για την αισθητή
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών του ∆ήµου,
για τη σηµαντική αναβάθµιση της σχέσης του ∆ήµου µε το δηµότη καθώς και για τη
δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την τοπική ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση
αυτοί οι ∆ήµοι και η ΚΕ∆ΚΕ θα πρέπει να προχωρήσουν σε κατάλληλες δράσεις και
πρωτοβουλίες οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.
Από τις µελέτες περίπτωσης προέκυψε πως ο βαθµός αξιοποίησης των ΤΠΕ από κάθε
∆ήµο εξαρτάται άµεσα από το βαθµό αναγνώρισης και συνειδητοποίησης από το
∆ήµαρχο αλλά και τους υπόλοιπους αιρετούς και στελέχη του ∆ήµου των
δυνατοτήτων που δίνουν οι ΤΠΕ για τη λειτουργία και ανάπτυξη του ∆ήµου και
την αναβάθµιση της σχέσης του µε τους δηµότες. Εποµένως έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα το έργο Κατάρτισης των Αιρετών που υλοποιεί η ΚΕ∆ΚΕ και για το λόγο
αυτό είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του
και η εξαγωγή συµπερασµάτων για τις επόµενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για
την περαιτέρω ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των αιρετών.
Επιπλέον, φάνηκε πως η παρουσία οµάδας ατόµων που ασχολείται και έχει
ικανότητες στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και στην παροχή νέων
υπηρεσιών έχει µεγάλη σηµασία για την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Εποµένως κάθε ∆ήµος θα πρέπει να ενεργήσει για την πρόσληψη κι επιµόρφωση

ατόµου ή ατόµων (ανάλογα µε το µέγεθος του ∆ήµου) που θα αναλάβουν αυτό το
ρόλο. Για την εξασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης των στελεχών αυτών µπορεί
να εξεταστεί το ενδεχόµενο της κεντρικής πρόσληψης των στελεχών αυτών µε το
συντονισµό της ΚΕ∆ΚΕ. Επιπλέον η ΚΕ∆ΚΕ θα πρέπει να δηµιουργήσει και να
ενδυναµώσει µηχανισµούς υποστήριξης των στελεχών αυτών (οµάδες εργασίας,
γραφεία πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης, ανάπτυξη οδηγών, on-line
µαθήµατα) για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη υλοποίηση των έργων
ΤΠΕ. Επίσης η ΚΕ∆ΚΕ µπορεί να διοργανώσει σεµινάρια εκπαίδευσης των
υπόλοιπων εργαζοµένων των ∆ήµων έτσι ώστε να αποκτήσουν περισσότερο
στοχευµένη κι εξειδικευµένη κατάρτιση πάνω στις ΤΠΕ που θα τους επιτρέψει
να κάνουν αποδοτικότερη χρήση των ΤΠΕ στην καθηµερινή τους εργασία.
Επιπρόσθετα η διοργάνωση σεµιναρίων για α) την ευαισθητοποίηση των πολιτών
γύρω απο τη σηµασία που έχει η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε ∆ήµο και β) την
κατάρτιση στις ΤΠΕ οµάδων πολιτών οι οποίες κινδυνεύουν µε «ψηφιακό
αποκλεισµό» έχει ιδιαίτερη σηµασία.
Από τις µελέτες περίπτωσης επιβεβαιώθηκε η απουσία διαλειτουργικότηταςδιασύνδεσης των πληροφοριακών συστηµάτων κι εφαρµογών των ∆ήµων. Η έµφαση
στη διαλειτουργικότητα αποτελεί µία από τις βασικές αρχές σχεδιασµού που θα
πρέπει να υιοθετούνται κατά το σχεδιασµό των πληροφοριακών συστηµάτων
αφού η ύπαρξή της θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση πόρων, στην παροχή
ολοκληρωµένης πληροφορίας στους αιρετούς και τα υπόλοιπα στελέχη του
∆ήµου γεγονός που θα τους βοηθήσει κατά τη λήψη και τεκµηρίωση
αποφάσεων, σε περισσότερο ενιαία αντιµετώπιση των προβληµάτων και
γενικότερα στην καλύτερη λειτουργία του ∆ήµου. Επιπλέον η ύπαρξη
διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων αποτελεί µία από τις βασικές
προϋποθέσεις για την παροχή ποιοτικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις µέσα από πολλαπλά κανάλια επαφής (διαδίκτυο,
σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ΚΕΠ). Οι υπόλοιπες βασικές αρχές σχεδιασµού
που θα πρέπει να υιοθετούνται κατά το σχεδιασµό των πληροφοριακών συστηµάτων
είναι η ανάπτυξη εφαρµογών «µια φορά για πολλές χρήσεις», η χρήση Ανοιχτών
Προτύπων και η χρήση Ανοιχτού Λογισµικού η οποία συνεπάγεται πολλαπλά
οφέλη για τους ∆ήµους.
Στο πλαίσιο αυτό τα έργα που υλοποιεί ή προτείνεται να υλοποιήσει η ΚΕ∆ΚΕ, όπως
το Ενιαίο ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον για τους ΟΤΑ και το Γεωγραφικό
Πληροφοριακό Σύστηµα αντίστοιχα, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εκτός του
ότι αναµένεται να αλλάξουν το τοπίο των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες
και στις επιχειρήσεις και να βελτιώσουν αισθητά τη λειτουργία των ∆ήµων έχουν
σχεδιαστεί ή θα σχεδιαστούν µε βάση τις παραπάνω αρχές. Για το λόγο αυτό τελικό
στόχο θα πρέπει να αποτελεί η επέκταση αυτών των έργων σε όλους τους ∆ήµους και
Κοινότητες της χώρας. Επιπρόσθετα προτείνεται η ΚΕ∆ΚΕ να σχεδιάσει και
υλοποιήσει την ενιαία παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού κέντρου, τεχνολογίας
cloud computing, που θα διασφαλίζει τη διάθεση υπολογιστικής ισχύος στους
δήµους και τη φιλοξενία και παροχή εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω
του ∆ιαδικτύου. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας µπορούν να προκύψουν οικονοµικά
και περιβαλλοντικά οφέλη.

Επίσης θα ήταν αρκετά ωφέλιµο για κάθε ∆ήµο να προχωρήσει σε µεγαλύτερη
αξιοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις» (π.χ. χρήση
για τηλεφωνία) και να κινηθεί προς την κατεύθυνση των ηλεκτρονικών προµηθειών.
Οι παραπάνω ενέργειες, εκτός των άλλων, θα οδηγήσουν τους ∆ήµους και σε
σηµαντική εξοικονόµηση πόρων. Γενικότερα η ανάπτυξη και αξιοποίηση των
πληροφοριακών υποδοµών των ∆ήµων θα πρέπει να στοχεύει, µεταξύ άλλων, και
στην εξοικονόµηση πόρων έτσι ώστε οι ∆ήµοι να έχουν τη δυνατότητα να
δαπανούν περισσότερα χρήµατα και για τη λειτουργία, συντήρηση και
αναβάθµιση των συστηµάτων κι εφαρµογών έτσι ώστε να µην απαξιώνονται
σηµαντικές και απολύτως χρήσιµες επενδύσεις σε ΤΠΕ. Μάλιστα από τις µελέτες
περίπτωσης προέκυψε ότι οι τρείς ∆ήµοι που εξετάστηκαν, παρ’όλο που έχουν καλή
ποσοτικά παρουσία σε έργα ΤΠΕ, παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό δαπανών για ΤΠΕ
επί του συνολικού προϋπολογισµού γεγονός που µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις
στη βιωσιµότητα των εφαρµογών.
Η ευρυζωνικότητα θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της αυτοδιοικητικής
αντζέντας σε όλα τα επίπεδα (∆ήµος, κοινότητα, ΤΕ∆Κ, ΚΕ∆ΚΕ) καθώς η
διαδοσή της αποτελεί α) αναγκαίο υποστηρικτικό περιβάλλον για τη βελτίωση της
δουλειάς και της λειτουργίας του δήµου, β) απαραίτητη δικτυακή υποδοµή για τη
λειτουργία µιας σύγχρονης πόλης, γ) χρήσιµο εργαλείο για τη διευκόλυνση της
καθηµερινότητας των δηµοτών και δ) αποτελεσµατικό µέσο για τον σχεδιασµό και
την υλοποίηση µιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Έτσι προτείνεται η
συνεργασία των ∆ήµων για την ανάπτυξη κατάλληλων ευρυζωνικών υποδοµών
(οπτικές ίνες, ασύρµατα δίκτυα) έτσι ώστε οι δηµότες και επιχειρήσεις κάθε
∆ήµου να απολαµβάνουν ποιοτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες µε χαµηλό κόστος.
Η κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση
και ευρύτερη διάχυση των διαφόρων πληροφοριών που αφορούν έναν ∆ήµο το οποίο
θα έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη ενηµέρωση κι εξυπηρέτηση των δηµοτών, την
καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου και τη δηµιουργία
ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Για το
σκοπό αυτό ενδείκνυται η δηµιουργία διαδικτυακού τόπου από κάθε ∆ήµο και η
κατάλληλη αξιοποίηση του, καθώς και η αξιοποίηση διαφόρων πλατφορµών(
wikitravel, wikipedia, youtube, κλπ) του διαδικτύου (πολλές από τις οποίες
χαρακτηρίζονται από µεγάλη επισκεψιµότητα σε παγκόσµιο επίπεδο). Επίσης οι ΤΠΕ
µπορούν να αξιοποιηθούν για την διεύρυνση της επικοινωνίας και την ενίσχυση των
συνεργασιών του ∆ήµου µε άλλους ∆ήµους και φορείς της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Τέλος, για την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών από ένα ∆ήµο στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις απαιτείται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών
συστηµάτων του ∆ήµου µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων ∆ήµων και
φορέων της δηµόσιας διοίκησης (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νοµαρχίες) και η
αναδιοργάνωση των δοµών και διαδικασιών των ∆ήµων και των άλλων
δηµόσιων φορέων καθώς και των µεταξύ τους σχέσεων. Επίσης θα πρέπει να
γίνουν ενέργειες για την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών έτσι ώστε να κατοχυρωθεί
η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σκοπός του παραδοτέου αυτού είναι η αποτύπωση των αποτελεσµάτων από τις τρείς
µελέτες περίπτωσης που αφορούσαν την κατανόηση του βαθµού αξιοποίησης των
ΤΠΕ στους ∆ήµους Ελευσίνας, Κέρκυρας και Τρικκαίων αλλά και η αποτύπωση
κάποιων γενικών συµπερασµάτων από αυτές τις µελέτες. Οι ∆ήµοι αυτοί επιλέχθηκαν
µε τα παρακάτω κριτήρια. Ο ∆ήµος Ελευσίνας επιλέχθηκε διότι εκτός του ότι έχει
κάνει από νωρίς προσπάθειες για την εισαγωγή των ΤΠΕ στις λειτουργίες του,
αποτελεί ταυτόχρονα και µεγάλο βιοµηχανικό και οικονοµικό κέντρο αφού στην
ευρύτερη περιοχή του δραστηριοποιούνται πολλές βιοµηχανικές και άλλες
επιχειρήσεις. Ο ∆ήµος Κέρκυρας επιλέχθηκε ως η πρωτεύουσα ενός έντονα
τουριστικού νησιού το οποίο βρίσκεται εκτός του κύριου κορµού της χώρας. Τέλος η
επιλογή του ∆ήµου Τρικκαίων έγινε διότι ο ∆ήµος αυτός είναι αρκετά δραστήριος ως
προς τα θέµατα των ΤΠΕ και επίσης είναι µια µεγάλη πόλη της ηπειρωτικής
Ελλάδας.
Πιο συγκεκριµένα στους τρείς ∆ήµους εξετάστηκε ο βαθµός λειτουργικής και
αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Η λειτουργική αξιοποίηση αφορά την
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, για
την ενηµέρωσή τους και τη διαβούλευση µαζί τους για σηµαντικά θέµατα που
αφορούν το ∆ήµο. Επίσης αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της
εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήµου δηλαδή κατά πόσο οι ΤΠΕ αλλάζουν το επίπεδο
επικοινωνίας και συντονισµού µεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων/τµηµάτων του
∆ήµου αλλά και του ∆ήµου µε τους άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης και
αυτοδιοίκησης. Ακόµη σχετίζεται µε το κατά πόσο οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τους
αιρετούς και τα στελέχη του ∆ήµου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
γενικά µε το κατά πόσο συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των διαφόρων
προβληµάτων/ζητηµάτων του ∆ήµου µέσω και της ενίσχυσης της επικοινωνίας
και συνεργασίας µε άλλους ∆ήµους και φορείς. Η αναπτυξιακή αξιοποίηση αφορά
το κατά πόσο η εισαγωγή των ΤΠΕ στο ∆ήµο δίνει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην
τοπική οικονοµία και κοινωνία. Για το σκοπό αυτό σε κάθε ∆ήµο εξετάστηκε η
ύπαρξη δικτυακών υποδοµών (οπτικοί δακτύλιοι, ασύρµατο δίκτυο, ψηφιακό πάρκο),
αν παρέχονται στους πολίτες υπηρεσιών εξοικείωσης και κατάρτισης στις ΤΠΕ, αν
δηµιουργείται ζήτηση υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτοαπασχολούµενους και
µικρές τοπικές επιχειρήσεις ΤΠΕ και αν αξιοποιούνται οι ΤΠΕ για την τουριστική και
πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής. Σε κάθε ∆ήµο εξετάστηκαν και η βαρύτητα που
έχουν οι ΤΠΕ στη θεµατολογία του δηµάρχου και του δηµοτικού συµβουλίου,
διάφορες παράµετροι που έχουν σχέση µε τις πληροφοριακές υποδοµές του
∆ήµου καθώς και ο βαθµός εξοικείωσης και κατάρτισης στις ΤΠΕ των
στελεχών, των υπαλλήλων και των δηµοτών του ∆ήµου.
Εκτός από την αποτύπωση των επιµέρους και γενικότερων συµπερασµάτων από τις
τρείς µελέτες περίπτωσης στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται και προτάσεις για την
καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ οι οποίες βασίζονται εν µέρει στα συµπεράσµατα που
έχουν εξαχθεί από τις τρείς µελέτες περίπτωσης. Οι προτάσεις αυτές αφορούν
δράσεις που µπορούν να κάνουν οι ∆ήµοι και δράσεις που µπορεί να κάνει ή να
συνεχίσει να κάνει η ΚΕ∆ΚΕ για την καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής της στο
θέµα αυτό.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών
(ΤΠΕ):
•

διευρύνει τις λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του ∆ήµου,
βελτιώνει τις λειτουργίες του και την ποιότητα των αποφάσεων που
λαµβάνονται και κάνει αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη τη δουλειά
του,

•

προσδίδει δύναµη στον δηµότη,

•

συµβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής και συνεισφέρει στην τοπική
ανάπτυξη.

Η εισαγωγή, η παραγωγική και λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν διαχωρίζεται
από τις υπόλοιπες δηµοτικές λειτουργίες και δραστηριότητες και από τις υπηρεσίες
που προσφέρουν οι δήµοι. Όµως, οι ΤΠΕ προκαλούν µετασχηµατισµούς,
προϋποθέτουν αλλαγές και δηµιουργούν αλλαγές. Συνδέονται, ειδικότερα µε
αντίστοιχες οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές και αλλαγές στη νοοτροπία, τον
τρόπο σκέψης, το στυλ διοίκησης και τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Πάνε χέριχέρι µε την αναδιοργάνωση και τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών, των λειτουργιών
και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παρά τις όποιες δυσκολίες- ενίοτε σηµαντικές- η
αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήµους δεν είναι πολυτέλεια ούτε µόνον ένας ακόµη
µπελάς. Προσφέρουν µια ρεαλιστική δυνατότητα αναβάθµισης της δουλειάς όλων
µέσα στο ∆ήµο και κυρίως της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους
δηµότες σε συνδυασµό µε τη διευκόλυνση της συµµετοχής τους στα δηµοτικά
πράγµατα. Αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η εξοικείωση των αιρετών µε την
κατανόηση των συγκεκριµένων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ και των
αναγκαίων επιλογών που συνδέονται µε την εφαρµογή τους και όχι η µετατροπή τους
σε ειδικούς των ΤΠΕ. Η εξοικείωση αυτή µπορεί να οδηγήσει στην αναβάθµιση του
θέµατος της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην ηµερήσια δηµοτική διάταξη και σε
συγκεκριµένη και διαρκή δέσµευση των δηµοτικών αρχών σε ένα σχέδιο δράσης για
τη λειτουργική αξιοποίησή τους. Άλλωστε, όλα δείχνουν πως όπως, µια σύγχρονη
πόλη δεν µπορεί πια να λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρισµό, ύδρευση, αποχέτευση,
διαχείριση απορριµµάτων, έτσι δεν θα µπορεί και στο άµεσο µέλλον να λειτουργήσει
χωρίς τη δυνατότητα διαρκούς, απρόσκοπτης και φθηνής πρόσβασης όλων στην
ψηφιακή πληροφορία και την ηλεκτρονική επικοινωνία.
Ο σχεδιασµός και ο τρόπος εφαρµογής της πληροφορικής και των δικτυακών
τεχνολογιών µετράνε πάρα πολύ και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την
επιτυχία του εγχειρήµατος. Απαιτείται η υιοθέτηση βασικών αρχών σχεδιασµού
(διαλειτουργικότητα, ανοιχτά πρότυπα και λογισµικό ανοιχτού κώδικα, ανάπτυξη
εφαρµογών µια φορά για πολλές χρήσεις και πολλαπλούς χρήστες, πρόσβαση σε κάθε
υπηρεσία από πολλαπλά κανάλια) καθώς και αποδοτικών και αποτελεσµατικών
σχηµάτων υλοποίησης και διοίκησης της υλοποίησης µε την έγκαιρη εµπλοκή των
λειτουργών των συστηµάτων και των χρηστών.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο σηµαντικά έργα γενικότερης σηµασίας για
την αυτοδιοίκηση: α) Το έργο Κατάρτισης των αιρετών στις ΤΠΕ, και β) το «Ενιαίο
∆ιαδικτυακό Περιβάλλον για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τις επιχειρήσεις».
Επίσης παρουσιάζεται η Πρόταση της ΚΕ∆ΚΕ για τη δηµιουργία
ενός
ολοκληρωµένου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος καθώς και η πρωτοβουλία
για τη συγκρότηση µονίµων εξειδικευµένων θεµατικών οµάδων εργασίας για τη
συντονισµένη συνεργασία (ανταλλαγή εµπειριών, εκµάθηση από επιτυχίες και
δυσκολίες κ.α.) των δήµων που υλοποιούν οµοειδή έργα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας.
Η επιτυχία του εγχειρήµατος του ψηφιακού δήµου και της ψηφιακής πόλης συνδέεται
µε ορισµένες προϋποθέσεις. Και συγκεκριµένα:
•

Η δέσµευση του δηµάρχου- και του δηµοτικού συµβουλίου- για τη
λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η συγκεκριµένη έκφρασή της και η
έµπρακτη διατήρησή της αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση.

•

Ο καλός σχεδιασµός και η αποδοτική και αποτελεσµατική διοίκηση της
υλοποίησης µε τη βοήθεια µιας ικανής οµάδας- ιδίως από νέους- που
οργανώνουν τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο δήµο σε συνδυασµό µε
την κινητοποίηση των εργαζοµένων στο δήµο, των χρηστών, των ειδικών και
των επαγγελµατιών των ΤΠΕ στην περιοχή, των ψηφιακών εθελοντών, των eακτιβιστών και της τοπικής κοινωνίας αποτελούν την ικανή συνθήκη για την
προώθηση του εγχειρήµατος του ψηφιακού δήµου. Ειδικότερα, ο κόσµος της
έρευνας και της εκπαίδευσης που ασχολείται µε τις ΤΠΕ και την εφαρµογή
τους στα ιδρύµατα της περιοχής, οι επαγγελµατίες και οι µικρές επιχειρήσεις
πληροφορικής στην περιοχή του ∆ήµου έχουν σηµαντικό ρόλο να παίξουν.

Γενικά, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας ότι η Κοινωνία της
Πληροφορίας είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφεθεί αποκλειστικά στους
ειδικούς.

3.1 Η στρατηγική επιλογή και η έκκληση: Οι Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στη δηµοτική και
κοινοτική ηµερήσια διάταξη
Τον Μάϊο του 2006, το ∆ιεθνές Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ µε θέµα την «Αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη» κατέληξε σε µια σηµαντική έκκληση προς
όλους τους συνδυασµούς που θα συµµετείχαν στις δηµοτικές εκλογές του Οκτωβρίου
του 2006. Το Συνέδριο κάλεσε όλους τους δηµοτικούς συνδυασµούς να θέσουν σε
πρώτη προτεραιότητα στα προεκλογικά τους προγράµµατα το θέµα της αξιοποίησης
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η έκκληση αυτή απέρρεε
από τη µείζονα στρατηγική επιλογή της ΚΕ∆ΚΕ το 2004 να δραστηριοποιηθεί µε
τεκµηριωµένη άποψη και συνολικό σχέδιο για την προώθηση της ενεργού
συµµετοχής των δήµων και των κοινοτήτων στη διαµόρφωση µιας Κοινωνίας της
Πληροφορίας για όλους στη χώρα µας.
Αρκετοί δηµοτικοί συνδυασµοί, σε µικρότερη ή µεγαλύτερη έκταση, σε µικρότερο ή
µεγαλύτερο βάθος και εύρος, ψηλότερα ή χαµηλότερα στην ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων τους, ανταποκρίθηκαν. Ενδεχοµένως, ορισµένοι να κατάφεραν και
κάτι περισσότερο: να κινητοποιήσουν τοπικές δυνάµεις και ιδίως νέους και νέες γύρω
από τον στόχο του «ψηφιακού δήµου» και µε τεκµηριωµένες προτάσεις για
συγκεκριµένες επιµέρους δράσεις. Μερικοί επιπροσθέτως, είχαν να παρουσιάσουν
πέρα από ιδέες και µελλοντικά σχέδια και πεπραγµένα και συγκεκριµένο απολογισµό.
Ασφαλώς, η εφαρµογή των όποιων εξαγγελιών θα κριθεί τελικώς στη διάρκεια της
επόµενης τετραετίας. Ισχυριζόµαστε- µε βάση τη διεθνή και την ελληνική
συσσωρευµένη πείρα- ότι το κλειδί για την όποια πρόοδο είναι η στάση των
αιρετών και πρώτα απ΄όλα των δηµάρχων και των προέδρων των κοινοτήτωνκαι η εδραίωση της πεποίθησης ότι η εισαγωγή και η συστηµατική και
συντονισµένη λειτουργική χρήση των ΤΠΕ αξίζει τον κόπο και το όποιο κόστος
αφού µπορεί να φέρει πολλαπλάσια οφέλη. Μια θετική αντίληψη του δηµάρχου για
τη χρησιµότητα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη λειτουργία και στις
δραστηριότητες του δήµου, στην καθηµερινή δουλειά και το έργο τους η οποία θα
µπορέσει να µεταφρασθεί κατάλληλα σε συγκεκριµένους στόχους, λειτουργικές
δεσµεύσεις, σχέδιο δράσης και µηχανισµούς υποστήριξης αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την όποια επιτυχία.

3.2 Οι ΤΠΕ στους δήµους: άλλος ένας µπελάς, µια ακόµη
πολυτέλεια ή µια ρεαλιστική δυνατότητα αναβάθµισης της
λειτουργίας τους;
3.2.1 Η παρούσα κατάσταση
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις και έχουν
πραγµατοποιηθεί συγκεκριµένα βήµατα για την εισαγωγή και τη χρήση της
πληροφορικής και του διαδικτύου στους οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έτσι, σήµερα σε όλους σχεδόν τους δήµους υπάρχει κάποια σύνδεση µε το διαδίκτυο
µε την αξιοποίηση και του Εθνικού ∆ικτύου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις» το
οποίο όµως αξιοποιείται περισσότερο στα κεντρικά κτίρια κάθε ∆ήµου και κυρίως για
πρόσβαση στο διαδίκτυο και όχι για τηλεφωνία κι έτσι οι περισσότεροι ∆ήµοι δεν
απολαµβάνουν σηµαντικά λειτουργικά και οικονοµικά οφέλη από τη χρήση του.
Πρόσθετα αναφέρουµε πως το 40% των κτιρίων των ∆ήµων έχουν ευρυζωνική
πρόσβαση στο διαδίκτυο (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007). Ακόµη, έχουν
εγκατασταθεί πληροφοριακά συστήµατα που υποστηρίζουν ορισµένες λειτουργίες
που συµβάλουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ∆ήµου και στην
εξυπηρέτηση των δηµοτών. Πιο συγκεκριµένα οι διοικητικές και οικονοµικές
λειτουργίες παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά µηχανογράφησης ενώ οι ειδικές
λειτουργίες των ∆ήµων (µητρώα, ληξιαρχείο, δηµοτολόγιο) παρουσιάζουν µέτρια
ποσοστά µηχανογράφησης. Από την άλλη πλευρά οι λειτουργίες που αφορούν την
ανάπτυξη και συντήρηση υποδοµών και τη διαχείριση δικτύων και υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας υποστηρίζονται σε πολύ χαµηλά ποσοστά από τις ΤΠΕ πράγµα που
οφείλεται και στο ότι υπάρχει πολύ χαµηλή αξιοποίηση γεωγραφικών
πληροφοριακών συστηµάτων. Γενικότερα, φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί λιγότερο
ή περισσότερο αναπτυγµένες «νησίδες πληροφορικής και ηλεκτρονικής δικτύωσης»,
συνήθως µη διαλειτουργούσες µε τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα του δήµου
και ευρύτερα της δηµόσιας διοίκησης.
Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτές παρέχονται περίπου από το 20% των
∆ήµων και αφορούν κυρίως την ενηµέρωση µέσω του διαδικτύου για τον τρόπο
διεκπεραίωσης µιας υπηρεσίας (περίπου το 95% των υπηρεσιών) δηλαδή την
πληροφόρηση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους εµπλεκόµενοι φορείς και τη
σειρά των συναλλαγών που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία ενώ µικρό
ποσοστό αφορά το κατέβασµα αιτήσεων από το διαδίκτυο και την on-line υποβολή
αιτήσεων (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007).
Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό δεν είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η
πλειοψηφία των ∆ήµων (80%) δεν έχει καταγεγραµµένη στρατηγική στον τοµέα των
ΤΠΕ (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007) . Επίσης υπάρχει χαµηλός βαθµός
ενηµέρωσης των αρµόδιων στελεχών για τις ΤΠΕ στους ∆ήµους για τις περισσότερες
ευρωπαϊκές κι εθνικές στρατηγικές και κατευθύνσεις των φορέων πολιτικής για τις
ΤΠΕ. Για παράδειγµα η Στρατηγική της ΚΕ∆ΚΕ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
Κοινωνία της Πληροφορίας (προοπτικές και δράσεις στο 4o ΚΠΣ) και το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 είναι γνωστά στο 21% και
στο 12% αντίστοιχα των αρµόδιων στελεχών για τις ΤΠΕ στους ∆ήµους
(Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007) . Η κατάσταση αυτή αναµένεται να µεταβληθεί
προς το καλύτερο µε την ολοκλήρωση του έργου «Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων

της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών» που πραγµατοποιεί η ΚΕ∆ΚΕ. Όσον αφορά την υπηρεσία
Πληροφορικής-Μηχανοργάνωσης µόνο το 37% των ∆ήµων διαθέτει τέτοια υπηρεσία,
το 46% καλύπτει τις σχετικές ανάγκες του µέσω εξωτερικού συνεργάτη ενώ το 17%
στερείται πλήρως τέτοιας υπηρεσίας (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007). Ως προς
την κατάρτιση των στελεχών των υπηρεσιών αυτών φαίνεται να υπάρχουν κενά
γνώσεων και είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις το 21% των στελεχών αυτών έχει
σπουδές Πληροφορικής (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2007). Γενικότερα δεν
υπάρχει επαρκής εµπειρία στους περισσότερους δήµους και ειδικά στους µικρούς
στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ. Όσον αφορά το σύνολο των εργαζοµένων γραφείου των
∆ήµων παρατηρείται ψηφιακό χάσµα µεταξύ των µεγαλύτερων σε ηλικία
υψηλόβαθµων στελεχών και των νεώτερων στελεχών στους ΟΤΑ.
Γενικότερα θα λέγαµε ότι η κατάσταση είναι αρκετά άνιση. Εµφανίζονται
σηµαντικές διαφοροποιήσεις υστέρησης και προόδου. Σε γενικές γραµµές οι
µεγάλοι ∆ήµοι φαίνεται να υπερτερούν των µικρών τόσο σε επίπεδο υποδοµών όσο
και σε επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την
Κοινωνία της Πληροφορίας έχουν εγκριθεί την τελευταία επταετία και υλοποιούνται
µε διάφορες ταχύτητες σηµαντικές επενδύσεις για δικτυακές υποδοµές και µεγάλα
έργα πληροφορικής στη δηµόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Παράλληλα,
προωθείται η ψηφιοποίηση σηµαντικού ιστορικού και πολιτισµικού αποθέµατος της
χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα είναι ορατά. Τα
έργα αυτά, αν υλοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά και κυρίως αν
διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής τους και οργανικής ένταξής τους
στη λειτουργία των δήµων µπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για την ποιοτική
αναβάθµιση της δηµοτικής δραστηριότητας και του δηµοτικού έργου.

3.2.2 Το πραγµατικό διακύβευµα ή τι πραγµατικά παίζεται: Η
λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήµους
Τι είναι, όµως, εκείνο που ουσιαστικά λείπει, ώστε η «πληροφορική και οι σύγχρονες
επικοινωνίες» να µην είναι µια µερική, αποσπασµατική και σε ορισµένες περιπτώσεις
συγκυριακή επιλογή επικεντρωµένη σε µεµονωµένες πτυχές της λειτουργίας και της
δραστηριότητας της δηµοτικής αρχής και του δήµου γενικότερα; Τι πραγµατικά
παίζεται, ώστε οι δήµοι να µπουν ουσιαστικά στην υπό διαµόρφωση «Κοινωνία της
Πληροφορίας»;
Το ζητούµενο σήµερα είναι η λειτουργική αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορικής και των επικοινωνιών στους δήµους και τις κοινότητες. Μια
τέτοια προσέγγιση απαιτεί τη διασύνδεση του θέµατος της εισαγωγής και της
διάχυσης των ΤΠΕ µε αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές, µε αλλαγές
νοοτροπίας, κουλτούρας και εν τέλει µε αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της
εργασίας και στο στυλ διοίκησης. Η εισαγωγή και η χρήση των ΤΠΕ πάει χέρι-χέρι
µε την αναδιοργάνωση και τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών, των λειτουργιών και
των παρεχοµένων υπηρεσιών.

3.2.3 ∆έκα εύλογα ερωτήµατα ζητούν πειστικές απαντήσεις
Ας είµαστε όµως ρεαλιστές. Παρά το γεγονός ότι αναµφίβολα είναι ενδιαφέρουσες
και χρήσιµες οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στο δηµοτικό έργο και ότι οι
επιτυχηµένες εφαρµογές τους σε φορείς της αυτοδιοίκησης σε άλλες χώρες- αλλά και
σε ορισµένες περιπτώσεις και στη χώρα µας- µπορούν να αποτελέσουν πηγή
έµπνευσης για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών, εκ των πραγµάτων
αναδεικνύονται ορισµένα εύλογα ερωτήµατα που ζητούν πειστικές απαντήσεις.
Ερώτηµα 1ο: Πέρα από τις γενικότερες διακηρύξεις -που έχουν και αυτές τη σηµασία
τους ιδίως αν και όταν διευκολύνουν την ανάδειξη στην ηµερήσια διάταξη νέων
θεµάτων- έχουν οι δηµοτικοί άρχοντες στην πλειοψηφία τους, παρά τις πρωτοπόρες
πρωτοβουλίες της ΚΕ∆ΚΕ αλλά και συγκεκριµένων δηµάρχων, πεισθεί για την
πραγµατική αξία και την πρακτική χρησιµότητα των τεχνολογιών αυτών στη δουλειά
τους και στην εξυπηρέτηση των δηµοτών τους, των επιχειρήσεων και των φορέων της
περιοχής ευθύνης τους; Ποιά θέση κατέχει στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ενός
δηµάρχου και ενός δήµου η λειτουργική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών;
Ερώτηµα 2ο : Μήπως, ιδίως στους µικρότερους δήµους, η συντονισµένη και
λειτουργική εφαρµογή της πληροφορικής, του Ίντερνετ και οι σύγχρονες δικτυακές
υποδοµές συνιστούν στην πράξη έναν ακόµη µπελά στη δύσκολη καθηµερινή
πραγµατικότητα της διαχείρισης των δηµοτικών υποθέσεων;
Ερώτηµα 3ο : Και ακόµη περισσότερο, µήπως σε µια εποχή δηµοσιονοµικών
περιορισµών, αλλά και ταυτόχρονης διεύρυνσης του πεδίου δραστηριοποίησης των
δήµων, η ενασχόληση µε την πληροφορική και το ∆ιαδίκτυο αποτελεί πολυτέλεια,
ωφέλιµη ενδεχοµένως, αλλά πάντως πολυτέλεια;
Ερώτηµα 4ο : Έστω ότι γίνεται αντιληπτή και αποδεκτή η πρακτική αξία των
τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών, µπορεί και πώς να
διανυθεί ο δύσκολος και «µακρύς δρόµος από την επιθυµία στην απόφαση» και
απ΄εκεί στην υλοποίηση; Που θα βρεθούν οι πόροι και πως θα οργανωθεί η
υλοποίηση; Υπάρχουν οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η αναγκαία τεχνική
υποστήριξη;
Ερώτηµα 5ο : Έστω ότι λαµβάνονται οι σχετικές αποφάσεις για τη λειτουργική
αξιοποίηση των ΤΠΕ και ανευρίσκονται οι σχετικοί πόροι (αυτοχρηµατοδότηση, Γ’
και ∆’ ΚΠΣ κ.α.), γνωρίζει και µπορεί ο δήµος να προχωρήσει στις αναγκαίες
σχεδιαστικές και τεχνικές επιλογές µε βάση λειτουργικές προδιαγραφές και όχι
περιττές και εν πολλοίς άχρηστες, περιοριστικές ακόµη και φωτογραφικές
περιγραφές; Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα έργα πληροφορικής
δεν είναι συµβατικά κατασκευαστικά έργα. Τα έργα πληροφορικής απαιτούν έγκαιρη
και ουσιαστική εµπλοκή αυτών που θα τα λειτουργήσουν και θα τα
χρησιµοποιήσουν. Ο σχεδιασµός και η αρχιτεκτονική των συστηµάτων και των έργων
πληροφορικής µετράει πάρα πολύ. Σε ποιες περιπτώσεις σχήµατα Σ∆ΙΤ ή
«outsourcing» (εξωτερικής ανάθεσης µιας συγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας)
µπορούν να αξιοποιηθούν;

Ερώτηµα 6ο : Έστω, ότι ακολουθούνται σύγχρονες αρχές σχεδιασµού και
επιτυγχάνεται η έγκαιρη και ουσιαστική εµπλοκή των λειτουργών και των χρηστών,
θα µπορέσουν τελικώς να υλοποιηθούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά; ∆ηλαδή
εγκαίρως, εντός του προϋπολογισµού και έτοιµα να λειτουργήσουν και να
ενσωµατωθούν οργανικά στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του δήµου; Πόσο
έτοιµος είναι ο τεχνικός και ο διοικητικός µηχανισµός του δήµου να λειτουργήσει τα
έργα αυτά;
Ερώτηµα 7ο : Πως διασφαλίζεται ότι «τα λεφτά που θα επενδυθούν θα πιάσουν
τόπο»; Θα µπορέσουν τα ίδια τα έργα να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά, να
αξιοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό µε την αναγκαία τεχνική υποστήριξη των
χρηστών τους, να συντηρηθούν και να αναβαθµίζονται συνεχώς, να
συλλειτουργήσουν µε άλλες υποδοµές και να εκµεταλλευθούν τις όποιες συνέργειες;
Ερώτηµα 8ο : Και έστω ότι προωθείται η συγκρότηση ηλεκτρονικών υποδοµών και
η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πως µπορεί τελικώς να επιτευχθεί η τοπική
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όταν σηµαντικό τµήµα των δηµοτών αλλά και των
µικρών επιχειρηµατιών και των µικρών επιχειρήσεων της περιοχής του δήµου δεν
είναι εξοικειωµένο µε το ∆ιαδίκτυο και ακόµη χειρότερα διαπνέεται από
τεχνοφοβικές αντιλήψεις; Είναι δυνατή η ηλεκτρονική τοπική διακυβέρνηση χωρίς
ψηφιακά ενήµερους και ηλεκτρονικά δικτυωµένους πολίτες και επιχειρήσεις;
Ερώτηµα 9ο : Η δηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων, δικτυακών υποδοµών
κ.λπ. υλοποιείται κατά κανόνα από επιχειρήσεις εκτός της περιοχής των πιο πολλών
δήµων. Μπορούν η πληροφορική, τα ευρυζωνικά και τα ασύρµατα δίκτυα, το
γρήγορο Ίντερνετ να αποτελέσουν πηγή τοπικής ανάπτυξης (άµεσα και έµµεσα);
Ερώτηµα 10ο : Τούτων δοθέντων, αξίζει τον κόπο ο δηµότης- αλλά και οι τοπικοί
φορείς- να ασκούν πίεση και να χρησιµοποιούν την όποια επιρροή τους για την
προώθηση της χρήσης και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο δήµο τους ή
µήπως είναι καλύτερα να απαιτούν την αντιµετώπιση άλλων πιο καυτών, αλλά και
πιο χειροπιαστών προβληµάτων; Με άλλα λόγια διαµορφώνονται στο δηµοτικό και
τοπικό περιβάλλον κίνητρα για τους δηµοτικούς άρχοντες ώστε να αναβαθµίσουν
στην ατζέντα τους το θέµα της παραγωγικής και λειτουργικής αξιοποίησης των ΤΠΕ;

3.2.4 Και όµως αξίζει να επενδύσουµε χρόνο, κόπο και πόρους για
την παραγωγική και λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήµους
Παρά τα προβλήµατα, παρά τις δυσκολίες, τη δυσπιστία, την τεχνοφοβία και την
επιφυλακτικότητα η απάντηση στο κεντρικό ερώτηµα δεν µπορεί παρά να είναι
καταφατική. Ναι αξίζει τον κόπο να επενδύσουµε στην αξιοποίηση των τεχνολογιών
της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών στους δήµους και τις τοπικές
κοινωνίες. Καταρχάς, την αναγκαιότητα της επιλογής αυτής υποστηρίζει η
πολύµορφη διεθνής εµπειρία και όχι µόνον στον αναπτυγµένο κόσµο. Ενδεικτικά,
µπορούµε να αναφέρουµε τις επιτυχίες της Βραζιλιάνικης τοπικής αυτοδιοίκησης
στον τοµέα αυτό. Αλλά και τα επιτεύγµατα των δήµων της Καταλονίας και ιδίως της
Βαρκελώνης αξίζουν την προσοχή µας.

Άλλωστε, η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων
επικοινωνιών δεν διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες δηµοτικές λειτουργίες και
δραστηριότητες καθώς και από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δήµοι.
Αποτελούν οι νέες τεχνολογίες το εργαλείο για να οργανώνουν και να κάνουν οι
δήµοι καλύτερα τη δουλειά τους, να διαχειρίζονται αποδοτικότερα και µε διαφάνεια
τα οικονοµικά τους, να αξιοποιούν δηµιουργικότερα και αποτελεσµατικότερα το
ανθρώπινο δυναµικό τους, να τεκµηριώνουν καλύτερα τις αποφάσεις τους, να
παρακολουθούν συστηµατικότερα τα έργα τους, τις παρεµβάσεις και τις δράσεις
τους, να υποστηρίζουν τη γρήγορη, αποδοτική και αποτελεσµατική παροχή των
υπηρεσιών τους ηλεκτρονικά και σε πραγµατικό χρόνο, να υποβοηθούν την τοπική
ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής τους στην Ελλάδα και τον κόσµο.
Αποτελούν το µέσο για να µπορέσουν οι δηµότες να ενηµερώνονται ουσιαστικά και
έγκαιρα για την πορεία του δήµου τους και να έχουν αποφασιστικό λόγο και διαρκή
παρέµβαση στα δηµοτικά πράγµατα.
Αποτελούν τη δίοδο για να µπορέσουν οι τοπικές µικρές και πολύ µικρές τοπικές
επιχειρήσεις να διευρύνουν τον επιχειρηµατικό τους ορίζοντα και να ξεπεράσουν τα
όρια της τοπικής αγοράς.
Αποτελούν παράθυρο στον κόσµο και τη γνώση για τους πολίτες της περιοχής και
ιδίως για τους νέους.
Αποτελούν υπόβαθρο εθνικής και διεθνούς δικτύωσης των δήµων και των
κοινοτήτων.

3.3 Τι πρέπει και τι µπορεί να γίνει: Τα δοµικά στοιχεία και
οι βασικές επιλογές
Τι χρειάζονται όµως οι δήµοι για να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορικής
και των επικοινωνιών, για να δηµιουργηθούν και στη χώρα µας ψηφιακές πόλεις;
Επιγραµµατικά, τα δοµικά στοιχεία ενός ψηφιακού δήµου και µιας ψηφιακής πόλης
είναι:
α) δικτυακές και πληροφοριακές υποδοµές διασυνδεδεµένες και διαλειτουργούσες
καθώς και εργαλεία διαχείρισής τους,
β) συντονισµένη αξιοποίηση των υποδοµών, ώστε να µπορούν να προσφέρουν
ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγµατικό χρόνο,
γ) ψηφιακό περιεχόµενο, και
δ) ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των τεχνολογιών αυτών (αιρετοί, στελέχη και
εργαζόµενοι στο δήµο, δηµότες, τοπικές επιχειρήσεις πληροφορικής, ανθρώπινο
επιστηµονικό δυναµικό σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος σε
τοπικό επίπεδο, αναπτυξιακές εταιρείες κ.α.)
Αναλυτικότερα, όπως µια σύγχρονη πόλη δεν µπορεί πια να λειτουργήσει χωρίς
ηλεκτρισµό, ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριµµάτων, έτσι δεν θα µπορεί και
στο άµεσο µέλλον να λειτουργήσει χωρίς τη δυνατότητα διαρκούς, απρόσκοπτης και
φθηνής πρόσβασης στην ψηφιακή πληροφορία και την ηλεκτρονική επικοινωνία. Η
σύγχρονη πόλη και οι οικισµοί της µετατρέπονται πολύ γρήγορα στον
αναπτυγµένο κόσµο αλλά και αλλού σε έναν ενιαίο ψηφιακό χώρο, όπου οι
δηµότες θα έχουν εύκολη και διαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες κάθε είδους, σε
ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες, σε περιεχόµενο, σε δυνατότητα συνεχούς
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Προϋπόθεση γι’αυτό είναι η διασφάλιση της
δυνατότητας διαρκούς παρουσίας τους στο ∆ιαδίκτυο χωρίς τεχνολογικά εµπόδια και
χωρίς υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση. Για να προωθηθεί ταχύτερα και οµαλότερα
η εξέλιξη αυτή είναι αναγκαία η αλλαγή της φιλοσοφίας διοίκησης του ∆ήµου. Η
διασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφορία και την ηλεκτρονική επικοινωνία για
όλους πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια βασική υπηρεσία αντίστοιχη µε τις
υπόλοιπες βασικές υπηρεσίες που χρειάζεται για να λειτουργήσει µια σύγχρονη πόλη.
Οι δικτυακές υποδοµές που υποστηρίζουν την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών
πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ένα είδος «δηµόσιου αγαθού», όπως αντίστοιχα
θεωρούνται τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και τα συστήµατα
διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων. Και όµως οι διοικήσεις σε διάφορα
επίπεδα ασχολούνται µονοµερώς µε τις συµβατικές υποδοµές που διευκολύνουν την
µετακίνηση ατόµων και τη µεταφορά εµπορευµάτων και πολύ λίγο ή σχεδόν καθόλου
µε τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδοµές που διευκολύνουν τη διακίνηση της
πληροφορίας, την άµεση ηλεκτρονική επικοινωνία και τη ροή της γνώσης.
Ειδικότερα, οι ευρυζωνικές υποδοµές και το γρήγορο και συνεχούς πρόσβασης
Ίντερνετ συγκροτούν µια νέα βασική υποδοµή στις αρχές του 21ου αιώνα, που θα
είναι όλο και περισσότερο απαραίτητη για την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας, τη
λειτουργία των επιχειρήσεων και της δηµόσιας διοίκησης, την ενηµέρωση, τη
συνεργασία. Η διευκόλυνση της διακίνησης της πληροφορίας, η απρόσκοπτη,

διαρκής και φθηνή πρόσβαση σ΄αυτήν και η ηλεκτρονική επικοινωνία θα
εντάσσονται όλο και περισσότερο στις αρµοδιότητες της δηµοτικής αρχής µιας πόλης
και δεν µπορούν απλώς να αφήνονται στην «καλή θέληση» ενός µεγάλου
τηλεπικοινωνιακού οργανισµού, που µπορεί να µην ενδιαφέρεται ή/και να µην έχει
κίνητρο και συµφέρον να καλύψει ορισµένες από τις τοπικές ανάγκες. Η κατασκευή
και η λειτουργία των οπτικών δακτυλίων στις 100 µεγαλύτερες πόλεις της χώρας, η
βέλτιστη αξιοποίηση υφισταµένων δικτυακών υποδοµών (Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας
και Τεχνολογίας και τα δίκτυα των πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και των Ερευνητικών
Κέντρων, το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, το Εθνικό ∆ίκτυο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
«Σύζευξις»), η εγκατάσταση και η χρήση ασύρµατων τοπικών δικτύων, η παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών στις περιφέρειες της χώρας αποτελούν θέµατα πρώτης
προτεραιότητας για τη λειτουργία των δήµων και των πόλεων, για την τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη.
Η καλή οργανική ενσωµάτωση όµως των τεχνολογιών της πληροφορικής και των
επικοινωνιών συνδέεται µε επιλογές που προωθούν την συµµετοχή, την συνεργασία
και την πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα. Η υιοθέτηση βασικών αρχών σχεδιασµού των
πληροφοριακών συστηµάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι δήµοι είναι
καθοριστικής σηµασίας. Και συγκεκριµένα:

1

•

Η επιλογή της χρήσης ανοικτών προτύπων και ελεύθερου
Λογισµικού –Ανοιχτού κώδικα που µειώνει το κόστος χρήσης και
λειτουργίας, εξοικονοµεί πόρους για την τεχνική υποστήριξη και την
αναβάθµιση και διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη και
προσαρµογή.

•

Η ανάπτυξη εφαρµογών µια φορά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
επαναχρησιµοποιήσιµες βάσει του µοντέλου ανάπτυξης “ανάπτυξη
µια φορά για πολλές χρήσεις” “build once, use many times”. Η
πρακτική αυτή αποτρέπει την αγορά της ίδιας εφαρµογής από κάθε
δήµο χωριστά, οδηγώντας σε εξοικονόµηση πόρων που µπορούν να
διοχετευθούν σε υπηρεσίες προσαρµογής, τεχνικής υποστήριξης και
συνεχούς αναβάθµισης.

•

Η υλοποίηση υπηρεσιών που είναι προσβάσιµες από πολλαπλά
κανάλια (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διαδραστική τηλεόραση,
διαδίκτυο ακόµη και έντυπο που εκτυπώνεται από έναν υπολογιστή)
και πολλαπλές θέσεις (σπίτι, γραφείο, infoqiosks, ΚΕΠ)

•

Η έµφαση στη διαλειτουργικότητα1 – για την επικοινωνία των
πληροφοριακών συστηµάτων των δήµων µεταξύ τους και µε τα

Ο όρος διαλειτουργικότητα
οργανωτική και τη σηµασιολογική.

περιλαµβάνει

τρείς

πτυχές:

την

τεχνική,

την

Τεχνική διαλειτουργικότητα
Σε τεχνικό επίπεδο, η διαλειτουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα µεταφοράς και
χρησιµοποίησης της πληροφορίας µε οµοιογενή και αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ
συστηµάτων πληροφορικής και οργανισµών.
Για την επίτευξη της έχει δηµιουργηθεί ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο
διαλειτουργικότητας
για
την
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση.
Αυτό
το
πλαίσιο
διαλειτουργικότητας περιέχει τεχνικές προδιαγραφές και περιγράφει αναλυτικά τρόπους
αποθήκευσης, µεταφοράς και παρουσίασης δεδοµένων. Κάθε νέα εφαρµογή και
πληροφοριακό σύστηµα του δηµοσίου τοµέα θα πρέπει να είναι συµβατά µε το ελληνικό
πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

αντίστοιχα συστήµατα των περιφερειών, των νοµαρχιών, της
κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, µε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής καθώς και µε τα αντίστοιχα συστήµατα των κρατών µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γίνεται εφικτό µε την υιοθέτηση του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας.
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644 .
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία έχει σχεδιαστεί το έργο της ΚΕ∆ΚΕ για την παροχή
διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο αρχικά σε 16
δήµους.
Αναφορικά µε το ψηφιακό περιεχόµενο, ήδη από το 2003 ψηφιοποιείται µε
χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας ένα
σηµαντικό ιστορικό και πολιτισµικό απόθεµα της χώρας µας σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο από εκατοντάδες φορείς.
Η εξοικείωση του ανθρώπινου δυναµικού και η κατάρτισή του στη χρήση της
πληροφορικής και του ∆ιαδικτύου αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την
ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους δήµους. Αφορά άµεσα τους
αιρετούς, που δεν χρειάζεται να γίνουν ειδικοί επιστήµονες της πληροφορικής και
των επικοινωνιών, αλλά αρκεί να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που τους
προσφέρουν και να εµπιστευθούν σε νέους ανθρώπους την προώθησή τους. Αφορά
τους υπαλλήλους των δήµων που πρέπει να γίνουν καλοί χρήστες των τεχνολογιών
αυτών στην καθηµερινή δουλειά τους. Αφορά τους δηµότες που πρέπει να
διευκολυνθούν, αρκετοί από αυτούς να γίνουν απαιτητικοί χρήστες, ενώ οι εξ αυτών
πληροφοριακά ανυποψίαστοι ή/ και τεχνοφοβικοί πολίτες να µετατραπούν σε απλούς
τακτικούς χρήστες. Η αξιοποίηση των υφιστάµενων ηλεκτρονικών και δικτυακών
υποδοµών των δήµων, των σχολείων, των ΑΕΙ και των ΤΕΙ (Ε∆ΕΤ, πανεπιστηµιακά
δίκτυα, Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, εργαστήρια πληροφορικής κ.α.) µπορεί να
Στο πλαίσιο αυτό διαλειτουργικά δίκτυα και βάσεις δεδοµένων συντονίζονται σε
περιφερειακό επίπεδο ώστε να είναι διαχειρίσιµα εύκολα και αποτελεσµατικά. Οι τοπικοί
φορείς παρακινούνται ώστε να δεχτούν κοινές λύσεις, µε στόχο να αποφευχθεί η δαπανηρή
αναπαραγωγή λογισµικού ενώ γίνεται δυνατή η µεταβίβαση εµπειρίας από πιο προηγµένες
σε πιο καθυστερηµένες διοικητικές µονάδες. Τέλος, παρέχεται ένα οµοιογενές περιβάλλον
διασύνδεσης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη βάση της περιφερειακής οργάνωσης.
Οργανωτική διαλειτουργικότητα
Η οργανωτική διαλειτουργικότητα αναφέρεται στον καθορισµό στόχων, τη
διαµόρφωση διαδικασιών και την επίτευξη συνεργασίας των φορέων που επιδιώκουν
ανταλλαγή πληροφοριών και ίσως έχουν διαφορετικές εσωτερικές δοµές και διαδικασίες.
Επιπλέον στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της κοινότητας των χρηστών
προσφέροντας υπηρεσίες αναγνωρίσιµες, προσβάσιµες και επικεντρωµένες στις ανάγκες του
χρήστη.
Σηµασιολογική διαλειτουργικότητα
Η Σηµασιολογική διαλειτουργικότητα (Semantic Interoperability) αφορά τη
διασφάλιση ότι η ακριβής έννοια-σηµασία των ανταλλασσόµενων πληροφοριών είναι
κατανοητή από οποιαδήποτε εφαρµογή. Έτσι επιτρέπει στα συστήµατα να συνδυάζουν τις
πληροφορίες µε εκείνες από άλλες πηγές και να τις επεξεργάζονται αποτελεσµατικά.
Η σηµασιολογική διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται ορίζοντας και υιοθετώντας κοινό
λεξιλόγιο και ορολογία σε όλα τα συστήµατα και υπηρεσίες. Ο ορισµός και η συντήρηση
ενός τέτοιου «λεξικού» γίνεται συνήθως από µια κεντρική υπηρεσία.

υποστηρίξει τη µαζική εξοικείωση των πολιτών- και ιδίως εκείνων των κατηγοριών
που κινδυνεύουν µε ψηφιακό αποκλεισµό- σε κάθε δήµο της χώρας. Ας προωθηθεί η
ιδέα ότι δεν υπάρχει φραγµός (ηλικιακός, µορφωτικός...) για τη στοιχειώδη χρήση της
πληροφορικής και του Ίντερνετ.
Όµως, η κρισιµότερη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στους
δήµους είναι:
•

η διαρκής πολιτική δέσµευση των δηµάρχων- και των δηµοτικών
συµβουλίων- που θα πρέπει:
o να ορίσουν τον άνθρωπο των ΤΠΕ στον ∆ήµο που θα αναφέρεται
απευθείας στον ∆ήµαρχο,
o να συγκροτήσουν στους δήµους τους µια καταρτισµένη και µε
αρµοδιότητες εξειδικευµένη οµάδα -από νέους ανθρώπους- που θα
αναλάβει την οργάνωση της αξιοποίησης της πληροφορικής και
των επικοινωνιών στο δήµο.
o να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό εθελοντισµό,
o να συνεργαστούν µε τους ανθρώπους της πληροφορικής και των
επικοινωνιών στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και τα σχολεία της
περιοχής τους, και
o να ενεργοποιήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις, την τοπική αγορά,
διαµορφώνοντας τη ζήτηση που θα στηρίξει τοπική νεανική
επιχειρηµατικότητα στους τοµείς αυτούς.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα Κοινωνία. ∆εν
είναι εξοπλισµός και λογισµικό που απλώς τα «φυτεύουµε» στον δήµο. ∆εν είναι
απλό άθροισµα έργων, έστω πολλών έργων. Η Κοινωνία της Πληροφορίας
απαιτεί πάνω απ΄όλα την κινητοποίηση της κοινωνίας. Η Κοινωνία της
Πληροφορίας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφεθεί µόνο στους ειδικούς.

3.4. Τι πρέπει και τι µπορεί να γίνει: η συµβολή της ΚΕ∆ΚΕ
3.4.1 Το έργο «Ενιαίο διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή
Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»
Είναι δεδοµένο ότι οι δήµοι και ιδιαίτερα οι µικροί σε µέγεθος δεν έχουν τη
δυνατότητα και τους πόρους να παρακολουθούν την εξέλιξη των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και να αποκτούν σύγχρονες εφαρµογές
πληροφορικής. Επίσης, η απόκτηση εφαρµογών πληροφορικής ξεχωριστά από τον
κάθε µεµονωµένο δήµο ή την κάθε κοινότητα αυξάνει σηµαντικά το κόστος και την
πολυπλοκότητα, ενώ δυσχεραίνει την επικοινωνία των συστηµάτων πληροφορικής
των δήµων µεταξύ τους αλλά και µε τα άλλα πληροφοριακά συστήµατα του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα.
Tο έργο της ΚΕ∆ΚΕ - http://lgaf.kedke.gr/ που υλοποιείται από την ΠΕΤΑ Α.Ε. µε
την επιστηµονική υποστήριξη της «Ερευνητικής Οµάδας για την Τεχνολογική,
Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας» του
Εργαστηρίου Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας του ΕΜΠ- στοχεύει στην
δηµιουργία ενός δυναµικού κλίµατος ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στη
τοπική αυτοδιοίκηση, δεδοµένου ότι:
• Αξιοποιεί τις κεντρικές και υφιστάµενες υποδοµές σχεδιάζοντας µια φορά για
όλους.
• Η στρατηγική αυτή καταλήγει σε οικονοµίες όµοιων επενδύσεων και
οικονοµίες στην χρήση, δηλαδή, σε διασφάλιση πόρων για τη βιώσιµη
λειτουργία τους και για την υλοποίηση πρόσθετων και ποιοτικά πιο
αναβαθµισµένων επενδύσεων.
• Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ανταλλάσσουν πληροφορίες και
εµπειρίες και αναπτύσσουν νέες συνεργασίες.
• Ενισχύεται η τοπική οικονοµία µε την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης των
συστηµάτων αυτών.
Αντικείµενο του έργου είναι η αναβάθµιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των
επιχειρήσεων καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών
µέσω της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του
πολίτη και των επιχειρήσεων από τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ).

Ο στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών2 (22 επιπέδου1, 14
επιπέδου2, 21 επιπέδου3 και 6 επιπέδου4) από πολλαπλά κανάλια επαφής για την
διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων σε 16 φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης. ∆ηλαδή οι υπηρεσίες θα κυµαίνονται από απλές υπηρεσίες
ενηµέρωσης (πχ. διαδικτυακός τόπος µε δυναµικό περιεχόµενο και πληροφόρηση)
µέχρι και πλήρως διαδραστικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις οποίες όλα τα βήµατα
γίνονται ηλεκτρονικά. Σε πρώτη φάση οι υπηρεσίες θα παρέχονται µέσω διαδικτύου,
κινητού και σταθερού τηλεφώνου. Σε κάθε δήµο θα υλοποιηθούν µία ή περισσότερες
υπηρεσίες ανάλογα µε τη µελέτη εφαρµογής. Το σύνολο των υπηρεσιών που θα
υλοποιηθούν και από το ολοκληρωµένο περιβάλλον θα είναι:
Για τους πολίτες:
1. Πληρωµή ∆ηµοτικών τελών, φόρων, προστίµων και χρεώσεων για την
παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών από το δήµο.
2. Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δηµοτικά µητρώα.
3. Έκδοση ατοµικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
4. Πολεοδοµικά θέµατα - έκδοση οικοδοµικών άδειών.
5. Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο.
6. Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση.
2

Για την αξιολόγηση του βαθµού ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης των υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, έχει υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ ένα πλαίσιο 5 επιπέδων
εξέλιξης
των
υπηρεσιών

(http://www.observatory.gr/files/meletes/eGov20basicServices.pdf)
► Επίπεδο 1 – Πληροφοριακές υπηρεσίες (πληροφόρηση)
Παρέχουν µόνο πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης
(δικαιολογητικά, εµπλεκόµενοι φορείς, σειρά συναλλαγών).

της

υπηρεσίας

► Επίπεδο 2 – Επικοινωνιακές υπηρεσίες (λήψη εντύπων)
Παρέχουν επίσηµο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ) το οποίο οι χρήστες
µπορούν να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιµοποιήσουν
κατά τη συναλλαγή τους µε το φορέα.
► Στάδιο 3 - ∆ιαδραστικές υπηρεσίες (online υποβολή αιτήσεων)
Προσφέρουν online φόρµες για συµπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή.
Προϋποθέτουν µηχανισµό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδοµένων που
αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας.
► Στάδιο 4 - Συναλλακτικές (διεκπεραίωση αιτηµάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών
και πληρωµή)
Υποστηρίζουν µια ολοκληρωµένη συναλλαγή από την αρχή µέχρι το τέλος. (Πλήρης
υποκατάσταση της αντίστοιχης µη ηλεκτρονικής υπηρεσίας)
.
► Στάδιο 5 – Εξατοµικευµένες υπηρεσίες (προδραστική, στοχευµένη παροχή
υπηρεσιών)
Υποστηρίζεται προδραστική παροχή υπηρεσιών, όπου δηλαδή ο ∆ήµος λειτουργεί
προδραστικά για να αναβαθµίσει την παροχή της υπηρεσίας και τη φιλικότητά της προς το
χρήστη. Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων αποτελούν η έγκαιρη ειδοποίηση του πολίτη /
χρήστη σε περίπτωση που πρέπει να προβεί σε κάποια ενέργεια, η προ-συµπλήρωση
δεδοµένων σε αιτήσεις του χρήστη.
Στο στάδιο 5 επίσης υποστηρίζεται η αυτόµατη παροχή υπηρεσιών, όπου ο ∆ήµος
παρέχει αυτόµατα συγκεκριµένες υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται ο πολίτης (ή η επιχείρηση)
να τις ζητήσει.

7. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα.
8. Εκπαίδευση.
9. Πολιτισµός – ψυχαγωγία.
10. Τοπική οικονοµική ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα
11. Ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy)
Για τις Επιχειρήσεις:
1. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
2. Ατοµικές άδειες επαγγελµατικής δραστηριότητας
3. Πληρωµή ∆ηµοτικών τελών, φόρων και προστίµων
Το σύνολο των υπηρεσιών θα παρέχεται από ένα ανοιχτό ευέλικτο ενιαίο περιβάλλον
το οποίο µε την κατάλληλη παραµετροποίηση θα µπορεί να διεκπεραιώσει
ηλεκτρονικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο κάθε δήµος. Το λογισµικό µε το οποίο
υλοποιείται το περιβάλλον έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία σε πολλές χώρες του
εξωτερικού.
Το «Ενιαίο ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και
στις Επιχειρήσεις - http://lgaf.kedke.gr/ » θα αναπτυχθεί κεντρικά από την ΚΕ∆ΚΕ,
θα διατίθενται και θα υποστηρίζεται κεντρικά χωρίς κόστος κτήσης ή αδειών χρήσης
για κάθε δήµο ή φορέα που ενδιαφέρεται να το χρησιµοποιήσει. Το ενιαίο
διαδικτυακό περιβάλλον θα συνεργάζεται και θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του
Εθνικού ∆ικτύου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Για καθένα από τους 16 δήµους ξεχωριστά θα γίνει µελέτη εφαρµογής, αποτύπωση
της υπάρχουσας κατάστασης, των αναγκών και προτεραιοτήτων για την
αυτοµατοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας µε το πολίτη και τις επιχειρήσεις.
Σκοπός της µελέτης εφαρµογής είναι να εξασφαλίσει ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
θα παρέχονται µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο έτσι ώστε να συµπληρώνουν και να
διαλειτουργούν µε τα πληροφοριακά συστήµατα και τις υπηρεσίες που ήδη παρέχει ο
κάθε δήµος.
Το ενιαίο περιβάλλον θα εγκατασταθεί και θα παραµετροποιηθεί για κάθε δήµο
ξεχωριστά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες που θα προσδιοριστούν
κατά την µελέτη εφαρµογής.
Για κάθε δήµο απο τους 16 θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου
πρόσθετου εξοπλισµού, του λογισµικού συστήµατος και των υποδοµών (θέσεις
εργασίας και δοµηµένη καλωδίωση) που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Σε κάθε δήµό απο τους 16 θα γίνει συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του
αναγκαίου περιεχοµένου για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βάσει των
απαιτήσεων και των προτεραιοτήτων κάθε φορέα που θα προσδιοριστούν κατά την
µελέτη εφαρµογής του κάθε δήµου.
Το ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον δεν αντικαθιστά αλλά συνεργάζεται και
προσφέρει ενα πλαίσιο διαλειτουργικότητας µε τα υπάρχοντα συστήµατα και
εφαρµογές πληροφορικής των δήµων. Προκειµένου να είναι δυνατή η επικοινωνία

και η συνεργασία του ολοκληρωµένου διαδικτυακού περιβάλλοντος µε τα
υφιστάµενα συστήµατα πληροφορικής του ∆ήµου, θα αναπτυχθεί εξειδικευµένο
λογισµικό (Ενδιάµεσο Λογισµικού ∆ιαλειτουργικότητας - ΕΛ∆) το οποίο θα δίνει τη
δυνατότητα να αξιοποιηθούν µέσα από το νέο σύστηµα υπάρχουσες εφαρµογές
πληροφορικής.
Κατά την παραγωγική λειτουργία του περιβάλλοντος θα παρέχεται υποστήριξη
λειτουργίας από τον ανάδοχο καθώς επίσης και µεταφορά τεχνογνωσίας, υποστήριξη
χρηστών και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης. Για τους χρήστες του
ενιαίου περιβάλλοντος προβλέπεται βασική εκπαίδευση στην χρήση καθώς και
παροχή εγχειριδίων και αναλυτικών οδηγιών. Τέλος θα υπάρξουν δράσης
ενηµέρωσης και εξοικείωσης των δηµοτών και των επιχειρήσεων για τις νέες
υπηρεσίες και τα οφέλη που προσφέρουν (σεµινάρια, ηµερίδες, φυλλάδια, δράσεις
δηµοσιότητας).

3.4.1.1 Βασική φιλοσοφία του έργου
Το σύνολο του ενιαίου περιβάλλοντος βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα και σε ελεύθερο
λογισµικό. Τα βασικά πακέτα λογισµικού που θα χρησιµοποιηθούν για την
υλοποίηση του έργου θα µεταφραστούν στην Ελληνική γλώσσα και θα
προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕ∆ΚΕ,
ΤΕ∆Κ και ΟΤΑ).
Υιοθετείται το µοντέλο υλοποίησης έργων “develop once–use many”. Όλες οι
εφαρµογές θα αναπτυχθούν κεντρικά ως ελεύθερο λογισµικό και όλοι οι ∆ήµοι θα
µπορούν να τις εγκαταστήσουν αξιοποιώντας την υπάρχουσα εµπειρία, µε µόνο
πρόσθετο κόστος τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παραγωγική χρήση των
εφαρµογών.
Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το έργο:
• Χρήση της διαδικτυακής υποδοµής και των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω
του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
• Χρήση του φυλλοµετρητή (web browser) σαν το βασικό εργαλείο
αλληλεπίδρασης. Παράλληλα θα είναι δυνατή η εναλλακτική πρόσβαση από
άλλα µέσα (κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο, PDA).
• ∆ιαλειτουργικότητα και χρήση ανοικτών προτύπων σύµφωνα µε το Ελληνικό
και ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Υιοθέτηση του προτύπου XML
για την απεικόνιση και ολοκλήρωση των δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.
• Επεκτασιµότητα – ∆υνατότητα των συστηµάτων να προσαρµοστούν ώστε να
µπορούν να ανταποκριθούν σε µεγάλο φόρτο εργασίας.
• ∆ιαφάνεια - Οι προδιαγραφές και ο τρόπος αποθήκευσης δεδοµένων θα είναι
γνωστός και διαθέσιµος στο κοινό.

3.4.2 Πρόταση της ΚΕ∆ΚΕ για τη δηµιουργία ενός γεωγραφικού
πληροφοριακού συστήµατος (GIS) διαχείρισης και διάθεσης
υποβάθρων και µεταδεδοµένων.
To ολοκληρωµένο σύστηµα GIS (Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα) που
προτείνεται να αναπτυχθεί στοχεύει στην κάλυψη αναγκών της τοπικής
αυτοδιοίκησης για τις οποίες δεν υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα εναλλακτική
δυνατότητα. Οι ανάγκες αυτές αναλύονται σε πολλαπλά επίπεδα χρήσης από
διάφορες κατηγορίες χρηστών συµπεριλαµβανοµένων των πολιτών, διαφόρων
κοινωνικών οµάδων, των φορέων της δηµόσιας διοίκησης και της ΚΕ∆ΚΕ. Ανάλογα
ΓΠΣ έχουν υλοποιηθεί από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (αντίστοιχους µε την
ΚΕ∆ΚΕ) σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συγκεκριµένη πρόταση υιοθετείται η γενικότερη προσέγγιση: Ανάπτυξη µιας
εφαρµογής µια φορά και χρήση της από περισσότερους χρήστες (develop once and
use many) µε στόχο την αποφυγή αγοράς κάθε εφαρµογής από κάθε δήµο χωριστά.
Η ΚΕ∆ΚΕ δεν υποκαθιστά τον ΟΚΧΕ, αλλά θα αξιοποιήσει τα ψηφιακά υπόβαθρα
που διαθέτει ο ΟΚΧΕ και άλλοι φορείς του δηµοσίου τοµέα καθώς και τα απαραίτητα
δεδοµένα που παράγουν η ΕΣΥΕ και άλλοι φορείς του δηµοσίου για να παρέχει
συνδυασµένη και επεξεργασµένη µετα-πληροφορία που είναι απαραίτητη στους
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειµένου να τεκµηριώνουν τις αποφάσεις τους
και να ασκούν τις αρµοδιότητές τους. Η λειτουργία του συστήµατος θα είναι
διαφανής, επεκτάσιµη και παραµετροποιήσιµη αναλογα µε τις προτεραιότητες το
κάθε δήµου και της ΚΕ∆ΚΕ και θα υλοποιηθεί µε τη χρήση ανοιχτού λογισµικού. Η
πιλοτική υλοποίηση συµπεριλαµβάνει την ψηφιοποίηση των γεωγραφικών δεδοµένων
για 10 επιλεγµένους δήµους, προκειµένου να δηµιουργηθούν τα απαραίτητα
παραδείγµατα και να αποδειχθεί η λειτουργικότητα του συστήµατος σε επίπεδο
δήµου. Ο κάθε δήµος µπορεί να επιλέξει τα εργαλεία και τις εφαρµογές που επιθυµεί
να χρησιµοποιήσει προκειµένου να εξυπηρετήσει τις εσωτερικές λειτουργικές
ανάγκες του ή τις υπηρεσίες που επιθυµεί να παράσχει στους δηµότες του,
παραµετροποιώντας την κάθε εφαρµογή πέρα από την κεντρικά-παρεχόµενη
λειτουργικότητα. Η χρήση της πλατφόρµας αυτής µπορεί να γίνει κεντρικά (µέσω του
Εθνικού ∆ικτύου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ») εάν ο δήµος δεν διαθέτει
τις κατάλληλες υποδοµές ή αποκεντρωµένα στον κάθε δήµο. Η κεντρική πρόσβαση
στα δεδοµένα, επιτρέπει σε όλους τους δήµους να συµπληρώνουν ή να
επικαιροποιούν µε νέα δεδοµένα το σύστηµα συνεχώς.
Παράλληλα, κατ΄ αυτό τον τρόπο καλύπτεται η ανάγκη για αντίγραφα ασφαλείας και
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των δήµων σε χρήσιµα δεδοµένα που
αναφέρονται σε νοσοκοµεία, ιατρεία, πλατείες, οχήµατα, οδούς, ρέµατα καθώς και σε
άλλα δεδοµένα που µπορεί να κριθούν αναγκαία σε περίπτωση φυσικών ή
τεχνολογικών καταστροφών. Προς την κατεύθυνση αυτή καθοριστικό ρόλο έχουν τα
κοινά πρότυπα αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδοµένων τα οποία επιτρέπουν την
οµοιόµορφη αποθήκευση των πληροφοριών που κρίνει ο κάθε δήµος πως
χρειάζονται, πέρα από τις βασικές πληροφορίες που συντηρούνται κεντρικά από την
ΚΕ∆ΚΕ.
Σε επιτελικό επίπεδο το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο στρατηγικού
σχεδιασµού και προγραµµατισµού για την προαγωγή της οργάνωσης και της

αποτελεσµατικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και ως εργαλείο για
την τεκµηρίωση των θέσεων της ΚΕ∆ΚΕ και την βελτίωση της διαπραγµατευτικής
της ικανότητας σχετικά µε τα οικονοµικά της αυτοδιοίκησης στις διαπραγµατεύσεις
µε την κεντρική διοίκηση και την εκάστοτε κυβέρνηση βάσει των διαρκώς
αυξανόµενων αρµοδιοτήτων της. Μπορεί, επίσης, να διευκολύνει τη συνεργασία
µεταξύ δήµων, π.χ. τον κοινό προγραµµατισµό έργων όµορων δήµων, την
αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων και ανάπτυξη παράλληλων στρατηγικών µε
στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την υποστήριξη των συµφερόντων των
µελών της ΚΕ∆ΚΕ.
Τέλος, τα Γεωγραφικα Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) αποτελούν βασικό εργαλείο
για την υποστήριξη του θεσµικού ρόλου της ΚΕ∆ΚΕ, που αναφέρεται:
•
•
•
•

στην προαγωγή της δηµοτικής και κοινοτικής διοίκησης,
στη διερεύνηση και µελέτη δηµοτικών και κοινοτικών ζητηµάτων,
στη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών για στρατηγικό
σχεδιασµό σε διάφορους τοµείς ανάπτυξης
στη διατύπωση απόψεων επί σχετικών νοµοσχεδίων.

Συγκεκριµένα, τα ΓΠΣ επιτρέπουν:
•

τη συσχέτιση και την ανάλυση της χωρικής, οικονοµικής και κοινωνικής
πληροφορίας καθώς και των οικιστικών συστηµάτων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο,

•

την αξιολόγηση πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία, το
περιβάλλον και την ανάπτυξη των πόλεων,

•

τη συσχέτιση του χωρικού σχεδιασµού µε τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό των
περιφερειών και των πόλεων στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης,

•

την κατασκευή δεικτών και
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

µοντέλων

χωρικής

ανάπτυξης

και

Γενικοτερα, ο σχεδιασµός οριζόντιων και κάθετων εφαρµογών GIS υποστηρίζει τη
λειτουργία και την ανάπτυξη των ΟΤΑ.
Ο ρόλος της ΚΕ∆ΚΕ είναι καθοριστικής σηµασίας σε θέµατα συντονισµού και
γενικότερης αναδιοργάνωσης των ∆ήµων και των υπηρεσιών που παρέχουν στους
πολίτες. Ο ρόλος αυτός αναβαθµίζεται µε τη λειτουργική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και διευκολύνεται από τη χρήση των
GIS. Με την προώθηση της προτυποποίησης και της εναρµόνισης των δράσεων των
τοπικών φορέων ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες (µε την
υποστήριξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών) η σχέση πολίτητοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται απλούστερη αλλά ταυτόχρονα πιο λειτουργική και
ποιοτική.

Παράδειγµα
Η συσχέτιση της χωρικής πληροφορίας σε εθνική κλίµακα µε στοιχεία της
ΕΣΥΕ σε επίπεδο δήµων – που ενδεικτικά παραθέτουµε- καθώς και µε τα
στοιχεία για τα οικονοµικά των ΟΤΑ και η οπτική παρουσίασή τους αποτελούν
ισχυρή βάση για την ΚΕ∆ΚΕ ώστε να τεκµηριώσει πολιτικές θέσεις και απόψεις
τόσο για το στρατηγικό σχεδιασµό σε διάφορους τοµείς ενδιαφέροντός της όσο
και για τη διατύπωση απόψεων επί σχετικών νοµοσχεδίων.
Παράλληλα, τα ίδια στοιχεία σε επίπεδο δήµου αποτελούν βάση τεκµηρίωσης για
τον τοπικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό.

Στοιχεία ΕΣΥΕ σε επίπεδο ΟΤΑ
•

Πληθυσµιακή Εξέλιξη 1971 – 2001 σε επίπεδο ∆ήµων – κοινοτήτων Μόνιµος – Πραγµατικός πληθυσµός 1991 - 2001 σε επίπεδο δήµων κοινοτήτων

•

Αναλογία Γεννήσεων Θανάτων, Ελλάδα κ΄ Αν. Αττική 2000 - 2004

•

∆ιάρθρωση πληθυσµού ανά φύλο και οµάδες ηλικιών σε επίπεδο δήµων –
κοινοτήτων 2001

•

Αλλοδαποί και ηµεδαποί σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων 2001

•

Υπηκοότητα σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

•

Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

•

QL ( συντελεστής Χωροθέτησης ) σε επίπεδο ∆ήµων - κοινοτήτων

•

Κύρια ασχολία σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

•

Αριθµός Υπαλλήλων ανά µέγεθος επιχείρησης σε επίπεδο δήµων –
κοινοτήτων 2001

•

Επάγγελµα σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων 2001

•

Εκπαιδευτικό Επίπεδο σε επίπεδο ∆ήµων - κοινοτήτων 2001

•

Θέση σε επάγγελµα σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

•

Ανεργία ( φύλο - πλήθος ) σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων 2001

•

Ανεργία και εκπαίδευση σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων 2001

•

Ανεργία - επαγγέλµατα σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

•

Ισοζύγιο καθηµερινών µετακινήσεων για εργασία σε επίπεδο δήµων κοινοτήτων 2001

•

Αυτοί που µετακινούνται καθηµερινά για εκπαίδευση / επαγγέλµατα σε
επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

•

Αρχηγός νοικοκυριού κ΄ κύρια ασχολία σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων 2001

•

Αρχηγός νοικοκυριού κ΄ επαγγέλµατα σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων 2001

•

Αρχηγός νοικοκυριού και θέση στο
κοινοτήτων 2001

επάγγελµα σε επίπεδο δήµων -

•

Υποδοµές – υπηρεσίες υποστήριξης σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

•

Κατοικία (επιφάνεια ανά άτοµο / καθεστώς ενοικίασης / παλαιότητα /
αποχέτευση / οικοδοµικές άδειες ) σε επίπεδο δήµων - κοινοτήτων

Οικονοµικά Στοιχεία ΟΤΑ
- Η καταγραφή και η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο των εσόδων και
της διάρθρωσής τους (τέλη, φόροι, επιχορηγήσεις, ειδικότερα έσοδα από
ακίνητη περιουσία). Επίσης, η απεικόνιση της σχέσης τακτικών-εκτάκτων
εσόδων καθώς και εσόδων που αφορούν την τρέχουσα και παρελθούσες
χρήσεις.
- Η καταγραφή και η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο των δαπανών
(µισθοδοσία, επενδύσεις, καταναλωτικές δαπάνες, εξυπηρέτηση χρέους).

Κατάσταση σχολείων
- Κτίρια
- Ηµεροµηνία κατασκευής και κατάσταση κτιρίων
- Αριθµός αιθουσών
- Αριθµός Μαθητών
- Αριθµός Εργαζοµένων (εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό)

3.4.3 Το έργο «Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων της πρωτοβάθµιας
αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών»
Το έργο του «ψηφιακού δήµου» που αναφέρεται στην «Κατάρτιση αιρετών
εκπροσώπων της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών» και χρηµατοδοτείται απο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της
«Κοινωνίας της Πληροφορίας» συνιστά µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στην
αντιµετώπιση του ζητήµατος της «έλλειψης εξοικείωσης µε την πληροφορική, το
διαδίκτυο και τις τεχνολογίες των σύγχρονων επικοινωνιών» στο χώρο της
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΤΑ) και υποστηρίζει τις αλλαγές που
γίνονται και έχουν ως στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση των δοµών, των
λειτουργιών και των υπηρεσιών του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα το έργο προβλέπει την
ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, επιµόρφωση κι εξοικείωση µε τη χρήση του Η/Υ του
συνόλου των 17.616 αιρετών εκπροσώπων της ΠΤΑ (914 δηµάρχων, 120 προέδρων
κοινοτήτων και 16.582 δηµοτικών και κοινοτικών συµβούλων) στους 1.034 ΟΤΑ της
χώρας. Το αντικείµενο της επιµόρφωσης αφορά θέµατα που σχετίζονται µε την
κατανόηση των δυνατοτήτων και της προοπτικής που προσφέρει η αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους πολίτες/δηµότες, για την εσωτερική αναδιοργάνωση των
οργανισµών της ΠΤΑ, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση αποτελεσµάτων έργων όπως
τα ΚΕΠ, το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», τα Πληροφοριακά Συστήµατα Υπουργείων, Περιφερειών,
Νοµαρχιών και ∆ήµων καθώς και για τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που ανοίγονται
για τις τοπικές οικονοµίες. Επίσης, αντικείµενο του έργου θα είναι η εξοικείωση των

αιρετών µε τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου – ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο
διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η
οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας, η ψηφιακή παρακολούθηση της ροής των
διοικητικών διαδικασιών, η ψηφιακή ψηφοφορία/δηµοσκόπηση και η αναζήτηση
πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες.
Για την τεχνική υποστήριξη της εκπαίδευσης των αιρετών συγκροτείται ένα
ανθρώπινο δίκτυο µε ειδικούς από το κέντρο και την περιφέρεια που σκοπό έχει την
προώθηση και την υποστήριξη σε συνεχή βάση της χρήσης των ΤΠΕ στους ΟΤΑ
αξιοποιώντας και τους τεχνικούς συµβούλους των ∆ήµων. Προβλέπονται συνολικά
309.240 ανθρωποώρες επιµόρφωσης/ κατάρτισης για τους αιρετούς και τους
τεχνικούς συµβούλους εκπαίδευσης, µε την χρήση καινοτόµων µεθόδων κατάρτισης
όπως η προσωποποιηµένη εκπαίδευση η τηλεκατάρτιση µέσω της εκπαιδευτικής
πύλης του έργου (portal) που θα παρέχει ελεύθερα όλο το εκπαιδευτικό υλικό και θα
επιτρέπει σε κάθε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο να διατηρεί το δικό του
εκπαιδευτικό προφίλ. Το έργο θα καλύψει το σύνολο της χώρας και θα υποστηριχθεί
από κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης των εκπαιδευτών σε κάθε Νοµό.

3.4.4 Συγκρότηση µονίµων εξειδικευµένων θεµατικών οµάδων
εργασίας για την συντονισµένη συνεργασία των δήµων που
υλοποιούν οµοειδή έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Η ΚΕ∆ΚΕ, µε βάση τα συµπεράσµατα του Θεµατικού Συνεδρίου της για την
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Μάιος 2006,
Ηράκλειο Κρήτης http://kedke.ntua.gr) δηµιουργεί Οµάδες Εργασίας απο στελέχη
των δήµων που υλοποιούν έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αντικείµενο των
Οµάδων αυτών είναι η ανταλλαγή προβληµατισµών και εµπειριών και η εξαγωγή
συµπερασµάτων για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των έργων της Κοινωνίας
της Πληροφορίας στους ∆ήµους. Για την υποστήριξη των Οµάδων αυτών θα
αξιοποιηθούν και ειδικοί εµπειρογνώµονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ειδικότερα στο πλαίσιο των Οµάδων Εργασίας θα αποτυπωθούν και θα
κωδικοποιηθούν:
α) τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην
υλοποίηση και αξιοποίηση έργων – δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
β) οι τεχνολογικές τάσεις και διεθνείς πρακτικές,
προκειµένου να συνταχθούν κατευθυντήριες οδηγίες για όλους τους δήµους.
Αρχικά θα συγκροτηθούν οι εξής οµάδες εργασίας:
•

Α. Για τεχνικά θέµατα. Οι Οµάδες της ενότητας αυτής θα συγκροτηθούν από
τεχνικούς των δήµων που υλοποιούν παρεµφερή έργα που υπάγονται στις
εξής κατηγορίες:

•

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναδιοργάνωση των διαδικασιών του δήµου για
την εξυπηρέτηση του πολίτη, την προώθηση του τουρισµού και την ανάδειξη
του πολιτισµού

•

Ευρυζωνικότητα, µέσω δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», δικτύων οπτικών ινών και
ασύρµατων δικτύων τοπικής πρόσβασης

•

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών για την κάλυψη των αναγκών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

•

Β. Για την οργάνωση και διοίκηση της αξιοποίησης των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι Οµάδες της ενότητας αυτής θα
συγκροτηθούν από στελέχη των δήµων που ασχολούνται ή πρόκειται να
ασχοληθούν µε:

•

Επιχειρησιακά µοντέλα αξιοποίησης των υποδοµών ΤΠΕ (πληροφοριακά
συστήµατα και δικτυακοί κόµβοι, δίκτυα οπτικών ινών και ασύρµατων
δικτύων τοπικής πρόσβασης, γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών)

•

Εκπαίδευση πολιτών σε θέµατα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών µε την συντονισµένη αξιοποίηση των υποδοµών εργαστηρίων
πληροφορικής σε σχολεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ και ∆ήµους.

Οι Οµάδες Εργασίας συγκροτούνται µε ευθύνη της ΚΕ∆ΚΕ και µε την τεχνική
υποστήριξη της ΠΕΤΑ ΑΕ, της ΕΕΤΑΑ και του ΙΤΑ. Την επιστηµονική υποστήριξη
της λειτουργίας των Οµάδων θα έχει η «Ερευνητική Οµάδα για την Τεχνολογική,
Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας» του ΕΜΠ.
Οι συναντήσεις των οµάδων αυτών θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
σύµφωνα µε το πλάνο εργασιών που θα συντάξουν οι υπεύθυνοι της κάθε Οµάδας
Εργασίας µε στόχο την επεξεργασία και επίλυση προβληµάτων και διάχυση της
διεθνούς και ελληνικής εµπειρίας και γνώσης. Η λειτουργία της κάθε οµάδας
εργασίας θα υποστηρίζεται από αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο.
Ήδη συγκροτήθηκε η πρώτη οµάδα για την Ευρυζωνικότητα που συναντήθηκε στις 1
και 2 Απριλίου 2008 στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκαν:
•

Οι δηµόσιες πολιτικές για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στη χώρας µας
(Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εσωτερικών,
∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Κοινωνία της
Πληροφορίας, ΚτΠ ΑΕ, Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, Ε∆ΕΤ κ.α.).

•

Τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ για την ευρυζωνικότητα
(Θεσσαλονίκη)

•

Η διεθνής εµπειρία µε τη συµµετοχή δύο εµπειρογνωµόνων/ καθηγητών από
τη ∆ανία,

•

Οι περιφερειακές µελέτες για τις ευρυζωνικές υποδοµές των πόλεων καθώς
και άλλα συναφή θέµατα

4.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθενται το Αναλυτικό Πλαίσιο για τη συγγραφή των µελετών
περίπτωσης καθώς και η Μεθοδολογία για τη συγκέντρωση των δεδοµένων στα
οποία βασίστηκε η διεξαγωγή των µελετών περίπτωσης.

4.1 Αναλυτικό Πλαίσιο για τη συγγραφή των µελετών
περίπτωσης
Η συγγραφή των µελετών περίπτωσης βασίστηκε στην εξέταση και καταγραφή των
παρακάτω θεµάτων:

1. Οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες του δήµου που
µπορούν να υποστηριχθούν από ΤΠΕ
1.1 Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον
δήµο
1.1.1. Για την παραγωγή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της
περιοχής.
• Με διάφορα κανάλια και
• Σε πραγµατικό χρόνο συναλλαγές
1.1.2. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού
• Εσωτερική επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων ∆ιευθύνσεων/Τµηµάτων.
• Επικοινωνία του ∆ήµου µε τους άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης
και της αυτοδιοίκησης.
• Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης και παρακολούθησης αποφάσεων του
∆ηµάρχου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
• Ενηµέρωση και Επικοινωνία µε τους δηµότες
o Παρουσία του ∆ήµου στο ∆ιαδίκτυο
o Για την ενηµέρωσή τους για τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τους
προβληµατισµούς που αναπτύσσονται στο ∆ήµο και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
o Για τη διαβούλευση µαζί τους σε θέµατα µεγάλου ενδιαφέροντος
ή/και µείζονος σηµασίας για τους δηµότες.
1.1.3. Για την επικοινωνία του δήµου µε άλλους δήµους στον ελληνικό και το διεθνή
χώρο.

1.2. Η αναπτυξιακη αξιοποίηση των ΤΠΕ από
τον δήµο

Η διαµόρφωση δυνατοτήτων και η δηµιουργία ευκαιριών για τη διευρυµένη και την
εντατική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους φορείς, τα υποκείµενα και τους πολίτες της
τοπικής οικονοµίας και κοινωνίας. Αναλυτικότερα:
1.2.1. ∆ηµιουργία και παροχή υπηρεσίας χρήσης δικτυακών υποδοµών
• Ασύρµατου ∆ικτύου.
• Οπτικού ∆ακτυλίου.
• Ψηφιακού Πάρκου.
1.2.2. Παροχή υπηρεσιών εξοικείωσης ή/και κατάρτισης στις ΤΠΕ
1.2.3. ∆ηµιουργία ζήτησης υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτοαπσχολούµενους και
µικρές τοπικές επιχειρήσεις ΤΠΕ
1.2.4. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την τουριστική και πολιτισµική ανάπτυξη της
περιοχής.
1.2.5. Το αναπτυξιακό προφίλ του ∆ήµου και του Νοµού ή/και της περιφέρειας και η
δυνάµει ζήτηση για ΤΠΕ.

2. Οι προϋποθέσεις
2.1. Η βαρύτητα των ΤΠΕ και της ΚτΠ στη
θεµατολογία του ∆ηµάρχου, του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου/ της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
% στον χρόνο ενασχόλησης και στις προτεραιότητες του ∆ηµάρχου.
% στις αποφάσεις.
% στο δηµοτικό προϋπολογισµό.
Ύψος και σύνθεση δαπανών σε ΤΠΕ την τελευταία διετία.
Παρουσία του ∆ήµου στα έργα του ΕΠ ΚτΠ και των υπόλοιπων έργων ΤΠΕ
Βαθµός αναγνώρισης της σηµασίας και κατανόησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στη
δουλειά του ∆ήµου (∆ήµαρχος, διευθυντικά στελέχη ∆ήµου).

2.2. Οι αναγκαίες υποδοµές
2.2.1. Οι δηµόσιες υποδοµές και υπηρεσίες για ΤΠΕ (Π.χ. η αξιοποίηση του Εθνικού
∆ικτύου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις»).
2.2.2. Τα πληροφοριακά συστήµατα.
2.2.3. Η αρχιτεκτονική και η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων.
2.2.4. Οι αναγκαίες εφαρµογές.
2.2.5. Η ενοποίηση και η ολοκλήρωση συστηµάτων και υπηρεσιών.

2.3. Το ανθρώπινο δυναµικό
2.3.1. Γνώσεις και επίπεδο κατανόησης του ∆ηµάρχου.
2.3.2. Παρουσία CIO και Οµάδας ΤΠΕ (ικανής να σχεδιάσει και να οργανώσει την
παροχή νέων υπηρεσιών και έργων ΤΠΕ).
2.3.3. Ικανότητες οργάνωσης έργων και παροχής υπηρεσιών.
2.3.4. ∆ιαβαθµισµένο επίπεδο γνώσης και δεξιοτήτων σχετικά µε τις ΤΠΕ και τη
λειτουργική τους αξιοποίηση
• Οµάδα Υποστήριξης της Ανάπτυξης και της Συντήρησης Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Υποδοµών (απαντάται και ως ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης).
• Πρόσωπα ικανά να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στην καθηµερινή τους δουλειά.
• Απλοί χρήστες ΤΠΕ.
2.3.5. Συνεργασία µε ΑΕΙ/ΤΕΙ περιοχής, µε το Σχολικό ∆ίκτυο κ.α.

3. Τα απτά αποτελέσµατα και η αξιολόγηση της κατάστασης
και του επιπέδου των ∆ήµων

4.2 Μεθοδολογία για τη Συγκέντρωση των ∆εδοµένων
Για κάθε µελέτη περίπτωσης συγκεντρώθηκαν δεδοµένα τα οποία αφορούσαν
την:
1. Αποτύπωση των αναγκών και της πολιτικής του δήµου για την αξιοποίηση των
ΤΠΕ στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες τους.
2. Συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της υφιστάµενης κατάστασης,
που αφορούν:


Στην Οργάνωση – Λειτουργία του δήµου



Στις Υφισταµένες υποδοµές ΤΠΕ και υποδοµές σε Ανάπτυξη στο δήµο
και στην περιοχή



Στο Ανθρώπινο δυναµικό στο δήµο και στην περιοχή

Η διαδικασία συλλογής των δεδοµένων περιελάµβανε:
1. Αποστολή εγγράφου στο δήµαρχο (και παράλληλα τηλεφωνική επικοινωνία µε
τον δήµαρχο) µε τα εξής στοιχεία:


Εισαγωγικό κείµενο σχετικά µε την λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ και
συνηµµένα:
o το κείµενο «Μεθοδολογία για τη Συγκέντρωση των ∆εδοµένων»
o το κείµενο «Αναλυτικό Πλαίσιο για τη συγγραφή των µελετών
περίπτωσης»
o το κείµενο «Τι αλλάζει στην ΤΑ µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ»

 Κατάσταση µε τα στοιχεία που έπρεπε να διαθέσει ο δήµος στην «Οµάδα
για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας
της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ» πριν την έναρξη των συνεντεύξεων,
που περιελάµβανε:
o το αναλυτικό οργανόγραµµα,
o καταγραφή των θέσεων εργασίας Η/Υ και των εφαρµογών
πληροφορικής που αξιοποιούνται από κάθε οργανική οµάδα
o καταγραφή του αριθµού του ανθρώπινου δυναµικού που
στελεχώνει κάθε οργανική µονάδα βάσει του οργανογράµµατος
και τον αριθµό των εργαζοµένων που χρησιµοποιούν
εφαρµογές πληροφορικής.
o τα Τεχνικά ∆ελτία για τα έργα του δήµου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ΚτΠ, το ΠΕΠ, ή άλλα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά
προγράµµατα και στοιχεία σχετικά µε συνεργασίες ή
συµµετοχή του δήµου σε εθνικά ή ευρωπαϊκά δίκτυα ή
οργανισµούς.
2. Συνέντευξη µε το δήµαρχο και τους αντιδηµάρχους βάσει των ερωτηµάτων που
ακολουθούν:

 Αποφάσεις που λαµβάνονται σε διάφορα επίπεδα του δήµου (κατά
περίπτωση τι πληροφορίες απαιτούνται, πως συγκεντρώνονται και σε τι
βαθµό είναι ψηφιοποιηµένες)
Συγκεκριµένα στους τοµείς δραστηριότητας:


Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισµού



Παρακολούθηση εσόδων / εξόδων - ρευστότητα



Κατάρτιση και παρακολούθηση τεχνικού προγράµµατος
(προµήθειες, κτήρια, εξοπλισµός, δίκτυα κοινής ωφέλειας,
δικό δίκτυο, περιβάλλον, επενδύσεις για τοπική ανάπτυξη,
κλπ.)



Θέµατα προσωπικού - Απασχόληση, εκπαίδευση/
κατάρτιση και πρόσληψη



Εξυπηρέτηση του πολίτη – παραλαβή και παρακολούθηση
διεκπεραίωσης αιτηµάτων του (πιστοποιητικά, θέµατα
ύδρευσης, καθαριότητας, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισµού,
οδικού δικτύου, κλπ.)



Θέµατα κοινωνικής πολιτικής και ασφάλειας στο δήµο



Πολιτιστικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία



άλλα έκτακτα θέµατα

 Εντοπισµένες ανάγκες για πληροφοριακή υποστήριξη των αποφάσεών
τους και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους,
 επίπεδο αξιοποίησης ΤΠΕ και πλάνο ανάπτυξης
 δαπάνες για ΤΠΕ
 το ετήσιο πρόγραµµα για την ανάπτυξη των ΤΠΕ του δήµου,
 αν υπάρχει υπεύθυνος, οµάδα ή εξωτερικοί συνεργάτες για την
υποστήριξη και ανάπτυξη των ΤΠΕ.
 περιβάλλον υποστήριξης και ανάπτυξης των ΤΠΕ στη περιοχή του δήµου
– υποδοµές, εταιρείες ΤΠΕ, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόµενο, σχολικά
εργαστήρια, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ.
 τι έχει αλλάξει µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στο δήµο και στην περιοχή
 πρόγραµµα εκπαίδευσης - κατάρτισης εσωτερικά στο δήµο και στην
περιοχή του δήµου
3. Συνέντευξη µε επιλεγµένα στελέχη του δήµου βάσει του ερωτηµατολογίου:
 Αποφάσεις που λαµβάνονται στο τοµέα δραστηριότητας τους (τι
πληροφορίες απαιτούνται, πως συγκεντρώνονται και σε τι βαθµό είναι
ψηφιοποιηµένες, τυπολογία δραστηριοτήτων και αποφάσεων)
Συγκεκριµένα, 6-8 βασικές λειτουργίες του τοµέα δραστηριότητας τους +
έκτακτα ζητήµατα,
 σχετικές εισηγήσεις στελεχών του δήµου για την ανάπτυξη υποδοµών –
εφαρµογών πληροφορικής,

 προσδιορισµό των αναγκών τους για πληροφοριακή υποστήριξη των
αποφάσεών τους και της παρακολούθησης της υλοποίησής τους,
 δαπάνες για ΤΠΕ στο τοµέα δραστηριότητάς τους
 επίπεδο αξιοποίησης ΤΠΕ και πλάνο ανάπτυξης στο τοµέα
δραστηριότητας τους
 τι έχει αλλάξει µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στο τοµέα δραστηριότητας τους
 πρόγραµµα εκπαίδευσης-κατάρτισης του προσωπικού του τοµέα
δραστηριότητας τους

4. Συνέντευξη µε επιλεγµένα στελέχη του δήµου ή άλλων φορέων για την
αποτύπωση στοιχείων της περιοχής του δήµου σχετικά µε:


τις υφιστάµενες και µελλοντικές δικτυακές υποδοµές της περιοχής του
δήµου και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους για τις δραστηριότητες του
δήµου και την τοπική ανάπτυξη,



υποδοµές υποστήριξης και ανάπτυξης των ΤΠΕ στη περιοχή του δήµου,
εταιρείες ΤΠΕ, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόµενο, σχολικά εργαστήρια,
ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ.



το ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής του δήµου που ασχολείται
επαγγελµατικά ή/και εθελοντικά µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.



τον βαθµό χρήσης των υπολογιστών, του ∆ιαδικτύου και ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στην περιοχή του δήµου

5. Επίσης, κατά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων, κατά περίπτωση διερευνήθηκαν
θέµατα όπως:
 το εύρος των υπηρεσιών (κατηγορίες εργασιών) που παρέχονται από κάθε
µονάδα σύµφωνα µε το οργανόγραµµα
 η ύπαρξη ανοιχτών πρότυπων και ανοιχτών αρχιτεκτονικών
 οι υφιστάµενες και µελλοντικές δικτυακές υποδοµές της περιοχής του
δήµου και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους για τις δραστηριότητες του
δήµου και την τοπική ανάπτυξη
 ο βαθµός χρήσης των υπολογιστών, του ∆ιαδικτύου και των βασικών
εφαρµογών τους (ειδικές εφαρµογές για συγκεκριµένες υπηρεσίες του
δήµου, εφαρµογές διαχείρισης πόρων, πληροφοριών, πλοήγηση σε
πληροφορίες, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κοκ)
 το ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής του δήµου που ασχολείται
επαγγελµατικά ή/και εθελοντικά µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Αυτό το κεφάλαιο περιέχει την αποτύπωση των αποτελεσµάτων από τρείς µελέτες
περίπτωσης που αφορούσαν την κατανόηση του βαθµού αξιοποίησης των ΤΠΕ στους
∆ήµους Ελευσίνας, Κέρκυρας και Τρικκαίων ενώ στο επόµενο κεφάλαιο
αποτυπώνονται τα γενικά συµπεράσµατα από τις τρείς αυτές µελέτες περίπτωσης. Οι
∆ήµοι αυτοί επιλέχθηκαν µε κάποια κριτήρια. Ο ∆ήµος Ελευσίνας επιλέχθηκε διότι
εκτός του ότι έχει κάνει από νωρίς προσπάθειες για την εισαγωγή των ΤΠΕ στις
λειτουργίες του, αποτελεί ταυτόχρονα και µεγάλο βιοµηχανικό και οικονοµικό κέντρο
αφού στην ευρύτερη περιοχή του δραστηριοποιούνται πολλές βιοµηχανικές και άλλες
επιχειρήσεις. Ο ∆ήµος Κέρκυρας επιλέχθηκε ως η πρωτεύουσα ενός έντονα
τουριστικού νησιού το οποίο βρίσκεται εκτός του κύριου κορµού της χώρας. Τέλος η
επιλογή του ∆ήµου Τρικκαίων έγινε διότι ο ∆ήµος αυτός είναι αρκετά δραστήριος ως
προς τα θέµατα των ΤΠΕ και επίσης είναι µια µεγάλη πόλη της ηπειρωτικής
Ελλάδας.
Τα περισσότερα στοιχεία των µελετών περίπτωσης αφορούν τον Μάϊο του 2007 και
συγκεντρώθηκαν µέσω επιτόπιας επίσκεψης στους τρείς αυτούς ∆ήµους η οποία
περιελάµβανε λεπτοµερείς συνεντεύξεις µε το ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους και
άλλα επιλεγµένα στελέχη και φορείς του ∆ήµου. Επίσης πραγµατοποιήθηκε και
πρόσφατη επικαιροποίηση κάποιων στοιχείων µέσω συνεντεύξεων µε στελέχη των
∆ήµων καθώς και µελέτης των διαδικτυακών τόπων των ∆ήµων.

5.1 Μελέτη Περίπτωσης ∆ήµου Ελευσίνας
5.1.1 Ταυτότητα του ∆ήµου Ελευσίνας
H Ελευσίνα είναι πόλη του νοµού Αττικής, έδρα της Νοµαρχίας της ∆υτικής Αττικής,
και βρίσκεται σε απόσταση 20 χλµ. από την Αθήνα. Έχει έκταση 20 τετρ. χλµ. και
30.000 κατοίκους, διασχίζεται από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, την
σιδηροδροµική γραµµή Αθηνών-Πατρών, την Αττική Οδό, διαθέτει εµπορικό λιµάνι
και στρατιωτικό αεροδρόµιο. Η Ελευσίνα αποτελούσε µαζί µε την Αθήνα, την
Ολυµπία, τους ∆ελφούς και τη ∆ήλο τις 5 ιερές πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος (Από τη
Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, http://el.wikipedia.org/).
Κατά τη δεκαετία 1950 πραγµατοποιείται η πληθυσµιακή έκρηξη στην περιοχή
εξ’αιτίας της κατάστασης που είχε δηµιουργηθεί στην ύπαιθρο από τον εµφύλιο
πόλεµο και τη φτώχεια που µάστιζε πολλές περιοχές. Εγκαθίστανται στην Ελευσίνα
πληθυσµοί από την Ήπειρο, τη Χίο, τα ∆ωδεκάνησα, την Κέρκυρα. Η πρώτη
παρουσία των Κρητών χρονολογείται στις αρχές του 1960. Στα µέσα της δεκαετίας
του 1960 αρχίζει η εγκατάσταση των Ποντίων, ιδιαίτερα από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης (http://www.elefsina.gr/istorika.php).
∆ηµογραφικά και ποιοτικά στοιχεία
Ενδιαφέρον έχουν και µερικά δηµογραφικά στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή, τα
οποία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΕΡΙΟΧΗ

2001

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

1991

ΕΚΤΑΣΗ
ΣΕ ΧΙΛ
ΣΤΡ.

ΑΡΡΕΝ

ΘΥΛ

ΑΡΡΕΝ

ΘΥΛ

∆ήµος
Μεγάρων

322,2

13.964

13.708

27.672

12.351

12.710

25.061

13,1

7,9

10,4

∆. Νέας
Περάµου

7,9

4.190

3.499

7.689

3.629

3.240

6.869

15,5

8

11,9

∆ήµος
Μάνδρας

206

6.363

6.393

12.756

5.539

5.804

11.343

14,9

10,1

12,5

∆ήµος
Ελευσίνας

18,5

13.276

12.674

25.950

11.498

11.295

22.793

15,5

12,2

13,9

∆.Ασπρ/γου

102

14.635

13.270

27.905

8.112

7.603

15.715

80,4

74,5

77,6

Κοιν.
Μαγούλας

18

2.043

1.959

4.002

1.375

1.288

2.663

48,6

52,1

50,3

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΡΕΝ
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΕΣΥΕΑ, Απογραφή 1991 & 2001, http://www.statistics.gr/

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΥΛ

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η Ελευσίνα αποτελεί ένα, εν δυνάµει, σύνθετο
κέντρο µιας περιοχής µε έντονο χαρακτήρα εµπορικό, υπηρεσιών αλλά και
βιοµηχανικό. Οι γενικότερες δραστηριότητες του ∆ήµου πλαισιώνονται από εταιρίες,
οργανισµούς και πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Στους φορείς αυτούς περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

Πολιτιστικός Οργανισµός
Κοινωνική Υπηρεσία
Αθλητικός Οργανισµός
∆ηµοτική Επιχείρηση (στην οποία δουλεύουν 50 άτοµα και τα οποία
πληρώνονται απο προγράµµατα και έργα)
ΚΑΠΗ
Εκπαιδευτικά ιδρύµατα: 11 δηµοτικά, 4 Γυµνάσια, 2 Λύκεια, 1 ΣΕΠ,
Νηπιαγωγεία, 2 ∆ηµόσια ΙΕΚ, 2 ΤΕΕ, 8 Σχολικές Επιτροπές
Σύλλογοι – Φορείς: Εργατικό Κέντρο, Νοσοκοµείο, Εκκλησία, Σωµατεία,
Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι, Προσκοπικοί Σύλλογοι κοκ

Σήµερα στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν διυλιστήρια, χαλυβουργεία, εργοστάσια
τσιµέντου, ναυπηγεία, βιοµηχανία πυροµαχικών, καθώς και 2000 µικρότερες
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εµπορικές επιχειρήσεις. Αν και το φυσικό περιβάλλον
έχει αλλοιωθεί πλήρως από την εκβιοµηχάνιση, τα τελευταία χρόνια µε µια σειρά από
παρεµβάσεις η ατµοσφαιρική και η θαλάσσια ρύπανση στον κόλπο της Ελευσίνας
έχουν µειωθεί, ενώ η πόλη έχει αναπτυχθεί σε διοικητικό και οικονοµικό κέντρο µε
έντονη πολιτιστική κίνηση.
Σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο και τα στατιστικά του ∆ήµου 280 οικογένειες προστίθενται
στο ∆ήµο Ελευσίνας, κάθε χρόνο, γεγονός που προσδιορίζει την γενικότερη
στρατηγική και τις δράσεις του ∆ήµου. Το σηµαντικότερο µέρος των πόρων για την
υλοποίηση
του
Επιχειρησιακού
Σχεδίου
(http://www.eleusina.gr/Files/SxedioEpix/EpixeirisiakoProgram.zip) βασίζεται στο
όραµα, τις γνώσεις και τη θέληση του ∆ηµάρχου για την περιβαλλοντολογική
κατάσταση της περιοχής (αύξηση πληθυσµού, ανακύκλωση, ενέργεια), τα οικονοµικά
του ∆ήµου (αναλυτικά έσοδα, έξοδα και προϋπολογισµός) και την εύρυθµη
διοικητική του λειτουργία (αποφάσεις και ενέργειες ∆ήµου).

5.1.2 Υφιστάµενη κατάσταση στις ΤΠΕ
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσπάθειες εισαγωγής των ΤΠΕ στον ∆ήµο ξεκινούν
απο το 1993.
Σήµερα στον ∆ήµο απασχολούνται 80 υπάλληλοι γραφείου ενώ υπάρχουν 69 η/υ, η
πλειοψηφία των οποίων λειτουργεί σε δίκτυο. Παρακάτω απεικονίζονται οι
διαθέσιµοι η/υ ανά τµήµα.
Υπολογιστές και εφαρµογές ανά διεύθυνση
Ακολουθεί πίνακας µε τους διαθέσιµους υπολογιστές και εφαρµογές ανά διεύθυνση
στον ∆ήµο.

∆/ΝΣΗ

Η/
Υ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13

AUTOCAD

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Εφαρµογή GIS

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ERGOLIPTIS

Οργάνωση και σχεδιασµός έργων

AUTOCAD

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΕΤΑΑ

∆ΑΥΚ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
(ΥΠΕΣ∆∆Α)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΥΠΕΣ∆∆Α

Α∆ΕΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ
∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΑΚΕΤΟ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

ΚΕΠ

7

e-KEP

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΕΚ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

LAND SCAPE

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ (µε το γραφείο
∆ηµάρχου και ∆Σ)

69

Πηγή: ∆ήµος Ελευσίνας

Παρουσία του ∆ήµου στο ∆ιαδίκτυο
Ο διαδικτυακός τόπος του ∆ήµου (www.eleusina.gr) επικεντρώνεται στην ενηµέρωση
των πολιτών µε τοπικά και άλλα νέα. ∆ίνονται πληροφορίες για τη ∆ηµοτική Αρχή
αλλά δεν δηµοσιοποιούνται οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Ο διαδικτυακός τόπος είναι ενηµερωµένος για τη δοµή του
∆ήµου και τα έργα ∆ηµοτικής Αρχής και δίνει µια καλή εικόνα της κατάστασης στον
∆ήµο. Επίσης διαθέτει πληροφορίες για ιστορικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά
θέµατα καθώς και φωτογραφικό υλικό. Ακόµη δίνεται η δυνατότητα για on-line
αναζήτηση βιβλίων από τη δηµοτική βιβλιοθήκη.
Επιπλέον υπάρχει βασική ενηµέρωση και οδηγίες για αιτήσεις και πιστοποιητικά.
Τελευταία µάλιστα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να διατυπώνουν on-line
αιτήµατα, προτάσεις και καταγγελίες και να ενηµερώνονται για την πορεία
διεκπεραίωσής τους. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως εναλλακτικά οι πολίτες µπορούν να
εκφράζουν τα ίδια αιτήµατα µέσω πενταψήφιας τηλεφωνικής γραµµής.
Η νέα δικτυακή πύλη του ∆ήµου (http://digital.elefsina.gr) µέσω του αντίστοιχου
έργου του ΕΠ ΚτΠ θα αναβαθµίσει και οργανώσει ακόµα περισσότερο της υπηρεσίες
αυτές. Σχεδιάζονται υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων , ζωντανές
µεταδόσεις
των
συνεδριάσεων
του
δηµοτικού
συµβουλίου
(http://digital.elefsina.gr/el/liveDS.aspx) και ενηµέρωση µέσα από γεωγραφικά
δεδοµένα από το αντίστοιχο σύστηµα GIS του ∆ήµου.

5.1.3 Οικονοµικά στοιχεία για ΤΠΕ – Έργα ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ύψος και η σύνθεση των δαπανών του ∆ήµου σε
ΤΠΕ το 2005.

Ύψος δαπανών για ΤΠΕ το 2005 στο ∆ήµο Ελευσίνας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΟ∆Α. 2005

Λογισµικά προγράµµατα H/Y

65.580,00 €

Προµήθεια µηχανογραφικού υλικού
(Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & συναφή)

18.218,00 €

Τηλεπικοινωνίες

54.009,00 €

Πηγή: ∆ήµος Ελευσίνας
Παρουσία του ∆ήµου σε έργα ΤΠΕ
Ο ∆ήµος έχει συµµετοχή σε 5 έργα τα οποία χρηµατοδοτούνται απο το ΕΠ ΚτΠ:
1. Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα για την εξυπηρέτηση των πολιτών
2. Ανάπτυξη ∆ηµοτικής ∆ιαδικτυακής Πύλης
3. Υλοποίηση συστήµατος GIS
4. Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις»
5. Εθνικό δηµοτολόγιο

5.1.4 Οι προϋποθέσεις
5.1.4.1 Η βαρύτητα των ΤΠΕ και της ΚτΠ στη θεµατολογία του
∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Η βαρύτητα των ΤΠΕ και της ΚτΠ στις προτεραιότητες του ∆ηµάρχου.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον εκσυγχρονισµό του δήµου αλλά και για την
εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί µια από τις προτεραιότητες του ∆ηµάρχου. O
∆ήµαρχος µε το γραφείο του έχουν σε µεγάλο βαθµό συγκεντρωµένη την πολιτική
ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων. Για τη διαδικασία αυτή χρησιµοποιούνται σε
κάποιους τοµείς ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των οποίων η επεξεργασία γίνεται σε
υψηλό επίπεδο και τα οποία είναι δυνητικά διαθέσιµα και στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Το οργανωτικό σχέδιο του ∆ηµάρχου, το οποίο είναι σε εξέλιξη,
στοχεύει στο να γίνεται πιο εµπεριστατωµένα ο σχεδιασµός πολιτικών και η λήψη
των αποφάσεων και πιο αποκεντρωµένα η υλοποίησή τους.
Βαθµός αναγνώρισης της σηµασίας και κατανόησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ
στη δουλειά του ∆ήµου (∆ήµαρχος, διευθυντικά στελέχη ∆ήµου).
Οι συναντήσεις στον ∆ήµο Ελευσίνας περιέλαβαν οµαδικές και κατ’ιδίαν συνοµιλίες
µε τον ∆ήµαρχο, τον Αντιδήµαρχο, όλους τους διευθυντές των Τµηµάτων, 5 στελέχη
σχετικά µε την πληροφορική στις υπηρεσίες (3 από το Τµήµα Πληροφορικής). Κλειδί
στο µέλλον θα αποτελέσει ο νέος Γενικός Γραµµατέας ο οποίος θα αναλάβει την
σύνθεση της γενικής εικόνας του ∆ήµου προς το ∆Σ. Η πλειοψηφία των παραπάνω
στελεχών αναγνωρίζουν την ανάγκη και την χρησιµότητα των ΤΠΕ στον ∆ήµο ενώ
έχουν και κάποια εµπειρία στη χρήση και την αξιοποίηση της πληροφορικής στην
καθηµερινή δουλειά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ∆ήµαρχος έχει συµβάλλει
σηµαντικά στο να έχει ο ίδιος και το ∆Σ συνεχώς ανανεώσιµα στοιχεία για την
διαχείριση των σκουπιδιών µέσα απο µια αντίστοιχη εφαρµογή.
Ύψος και σύνθεση δαπανών σε ΤΠΕ
Οι δαπάνες σε ΤΠΕ αποτελούν περίπου το 0.5% µε 1% των συνολικών δαπανών του
∆ηµου, ποσοστό που κρίνεται χαµηλό.
Παρουσία του ∆ήµου σε έργα ΤΠΕ
Όσον αφορά την παρουσία του ∆ήµου σε έργα ΤΠΕ αυτή κρίνεται καλή ποσοτικά κι
επιπλέον τα συγκεκριµένα έργα σχετίζονται λιγότερο ή περισσότερο µε όλα τα
βασικά τµήµατα και τις λειτουργίες του ∆ήµου (διοικητικές, οργανωτικές,
επιχειρησιακές).

5.1.4.2 Οι αναγκαίες υποδοµές
Αξιοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις»
Το δίκτυο Σύζευξις χρησιµοποιείται κυρίως για πρόσβαση στο διαδίκτυο (όχι για
τηλεφωνία) ενώ παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης σε

αυτό. Επίσης υπάρχουν θεσµικοί λογαριασµοί ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και
περίπου το 80% των e-mail που δέχονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου απαντάται.
Τα πληροφοριακά συστήµατα
Γενικά χρησιµοποιούνται από συγκεκριµένους χρήστες εφαρµογές γραφείου και
σχεδιαστικά πακέτα (autocad). Υπάρχουν κάθετες ασύνδετες εφαρµογές όπως το
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (όπου καταγράφονται 30.000 θέµατα τον χρόνο) µε
περιορισµένες δυνατότητες και λειτουργίες παρακολούθησης εγγράφων και
υποθέσεων. Σηµειώνεται ότι τηρούνται τουλάχιστον 3 ακόµη ανεπίσηµα πρωτόκολλα
σε διαφορετικά τµήµατα.
Το τµήµα πληροφορικής έχει αρκετά καλή γνώση των παραπάνω, χειρίζεται επιπλέον
την βάση δεδοµένων ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ένα υποτυπώδες GIS για την καταγραφή
πρασίνου και τη διαχείριση των απορριµµατοφόρων, ενώ κάνει και αναζητήσεις για
ΦΕΚ στην βάση του Εθνικού Τυπογραφείου (περίπου 50 αιτήµατα / µήνα),
Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι στα τέλη του 2008 εγκαταστάθηκε και ασύρµατο
δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο στο ∆ηµαρχείο αλλά και σε άλλα
γειτονικά κτίρια το οποίο θα εξαπλωθεί µε στόχο να καλύψει, µέσα στο 2009, τα 2/3
της πόλης.
Επίσης υπάρχει ψηφιακή καταγραφή του όγκου των σκουπιδιών και της κίνησης των
απορριµµατοφόρων (ανά εβδοµάδα, κιλά, καύσιµα κοκ) για το Γραφείο του
∆ηµάρχου έτσι ώστε να µπορεί ο ∆ήµαρχος να αξιοποιεί τα στοιχεία αυτά κατά τη
λήψη αποφάσεων πάνω στα θέµατα αυτά.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως ο ∆ήµος Ελευσίνας είναι από τους ∆ήµους που
έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρµογή του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.
∆ιαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση συστηµάτων και υπηρεσιών.
∆εν έχει δοθεί έµφαση στη διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων παρόλο που
αναφέρονται σχετικές ανάγκες απο τους χρήστες των εφαρµογών. Επιπλέον δεν
φαίνεται ο ∆ήµος ή ο κεντρικός σχεδιασµός απο το ΕΠ ΚτΠ να έχει εξηγήσει ή
προδιαγράψει τη διαλειτουργικότητα του συστήµατος GIS µε το ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα και τη διαδικτυακή πύλη. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο πως
αυτά θα αξιοποιήσουν το «Σύζευξις» ή πως θα ενσωµατωθεί το επερχόµενο Εθνικό
∆ηµοτολόγιο.
Πάντως σηµειώνεται ότι για το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα για την
εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη δηµοτικής διαδικτυακής πύλης, οι
µελέτες που θα οδηγήσουν στην προκήρυξη γίνονται από την ίδια εταιρεία, γεγονός
που, υπό προϋποθέσεις και µε κατάλληλες οδηγίες, µπορεί να οδηγήσει σε κάποια
προδιαγραφή συνεργασίας των εφαρµογών.

5.1.4.3 Το ανθρώπινο δυναµικό
Ικανότητες οργάνωσης έργων και παροχής υπηρεσιών
Κατ’αρχήν υπάρχει Οµάδα Υποστήριξης της Ανάπτυξης και της Συντήρησης
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών (∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης).
Αποτελείται από 2 άτοµα τα οποία ασχολούνται µε την µηχανοργανωτική υποστήριξη
του ∆ήµου και 1 άτοµο το οποίο έχει και συνεργασία µε τον δήµαρχο πάνω σε
θέµατα σχεδιασµού.
Παρ’όλαυτά το υπάρχον προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες ικανότητες στην οργάνωση
έργων ΤΠΕ και στην παροχή νέων υπηρεσιών. Ο ρόλος αυτός καλύπτεται από
εξωτερικό Τεχνικό Σύµβουλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενιαίος
σχεδιασµός αλλά το κάθε έργο να αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά.
Επίπεδο γνώσης και δεξιοτήτων των εργαζοµένων του ∆ήµου
Οι περισσότεροι υπάλληλοι που εργάζονται στα γραφεία του δήµου χρησιµοποιούν
υπολογιστή για βασικές εργασίες όπως επεξεργασία κειµένου, χρήση λογιστικών
φύλλων, περιήγηση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πολλοί
από αυτούς χρησιµοποιούν καθηµερινά εξειδικευµένες εφαρµογές (Σχεδιαστικά
Προγράµµατα, Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών κλπ). Επίσης θα πρέπει να
σηµειωθεί πώς σε κάθε τµήµα υπάρχει τουλάχιστον ένας υπάλληλος που είναι καλός
γνώστης των ΤΠΕ. Για το λόγο ότι τα έργα πληροφοριακής αντιµετωπίζονται σε
σχέση µε την πηγή χρηµατοδότησής τους (ΚΠΣ, ∆ήµος κοκ) και όχι βάσει ενός
ενιαίου σχεδιασµού δεν υπάρχουν και συνολικές προδιαγραφές εκπαίδευσης.
Αντίθετα η εκπαίδευση του προσωπικού του δήµου σε ΤΠΕ κρίνεται αποσπασµατική
και µη στοχευµένη. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι που
χειρίζονται τις εφαρµογές εκφράζουν ενδιαφέρον να µάθουν και “κάτι παραπάνω”.
Τέλος αναφέρεται πως δεν πραγµατοποιείται αξιοποίηση του Σχολικού ∆ικτύου για
την εκπαίδευση του προσωπικού ή πολιτών του ∆ήµου.

5.1.5 Η αξιολόγηση της κατάστασης και του επιπέδου του ∆ήµου
Συνοψίζοντας η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον εκσυγχρονισµό του δήµου αλλά και για
την εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί µια από τις προτεραιότητες του ∆ηµάρχου.
Επίσης η πλειοψηφία των σηµαντικότερων στελεχών του ∆ήµου αναγνωρίζουν την
ανάγκη και την χρησιµότητα των ΤΠΕ στον ∆ήµο.
Ως προς τη συµβολή των ΤΠΕ στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ∆ήµου
το θετικό είναι ότι υπάρχει σε αρκετούς τοµείς υποστήριξη από τις ΤΠΕ στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γενικότερα η φιλοσοφία οργάνωσης του ∆ήµου
Ελευσίνας, µέσω του ∆ηµάρχου, χαρακτηρίζεται από την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του µέσω καλά καταγεγραµµένων ροών πληροφορίας. Επίσης στόχο
αποτελεί η άντληση και διαλογή των ποσοτικών στοιχείων όσο το δυνατόν πιο κοντά
στην πηγή των γεγονότων/συµβάντων καθώς και η καθηµερινή ροή δεδοµένων από
και προς τις υπηρεσίες. Μια δράση που στηρίζεται στην άντληση και οργάνωση
στοιχείων µέσω ΤΠΕ είναι το ευρωπαϊκού επιπέδου παράδειγµα ανακύκλωσης αλλά
και γενικότερα η διαχείριση των σκουπιδιών (δείτε: Η Ελευσίνα µάς βάζει τα γυαλιά
στην ανακύκλωση, Καθηµερινή 4/4/2008
http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_04/04/2008_128
∆ιαχείριση
Αστικών
Στερεών
Αποβλήτων
(ΑΣΑ)
7331,
http://www.elefsina.gr/Files/recycle/elefsina_recycle.pps). Η συνολική αυτή δράση
έχει δηµιουργήσει και νέες αναγκαιότητες για ΤΠΕ στον ∆ήµο µε σηµαντικότερή την
αναγκαιότητα καταγραφής, στο υπο διαµόρφωση GIS του ∆ήµου, των θέσεων των
κάδων και των οχηµάτων (skipper) µε προγραµµατισµό για online παρακολούθησή
τους. Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου του ΕΠ ΚτΠ θα πρέπει να υπάρξει
συνεργασία µε την υπηρεσία µηχανογράφησης και την τεχνική γραµµατεία για
παροχή χαρτών, στοιχείων κτλ.
Ένα παράδειγµα του γενικού σεναρίου οργάνωσης των δράσεων αφορά την ανάγκη
ύπαρξης οικονοµικών στοιχείων σε όλα τα νοµικά πρόσωπα συµπεριλαµβανοµένων
κι επιµέρους τοµέων εσόδων ( πχ. ∆ΕΗ, καταστήµατα κοκ), των οποίων να γίνεται
χρήση από ένα µοντέλο το οποίο χρησιµοποιεί η οικονοµική διεύθυνση για τον
καλύτερο σχεδιασµό και υλοποίηση του προϋπολογισµού.
Για την υλοποίηση του µοντέλου οργάνωσης υπάρχει, για κάθε βασικό στρατηγικό
άξονα, ένα γραφείο του ∆ήµου κοντά στον ∆ήµαρχο (πχ. Γραφείο περιβάλλοντος µε
2 χηµικούς ως επιστηµονικούς υπαλλήλους) ενώ προωθείται και η συνεργασία του
∆ήµου µε επιλεγµένες ΜΚΟ για την υποστήριξη των αντίστοιχων δράσεων.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εσωτερική επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων
∆ιευθύνσεων/Τµηµάτων κρίνεται περιορισµένη. Το ίδιο ισχύει για την επικοινωνία
του ∆ήµου µε τους άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Όσον αφορά στην εξωτερική αποτελεσµατικότητα (ενηµέρωση, εξυπηρέτηση του
πολίτη και διαβούλευση µε το πολίτη) εκτός από την ενηµέρωση για διάφορα θέµατα
που αφορούν το ∆ήµο, υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης αιτηµάτων, προτάσεων
και καταγγελιών είτε µέσω του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου είτε µέσω
πενταψήφιας τηλεφωνικής γραµµής. Επίσης ηλεκτρονική διαβούλευση µε τον πολίτη
αναµένεται να ξεκινήσει µέσω της νέας
δικτυακής πύλης του ∆ήµου
(http://digital.elefsina.gr) µέσω της οποίας θα µεταδίδονται και ζωντανά οι

συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στην ενηµέρωση του πολίτη θα συνέβαλλε
και η δηµοσίευση των αποφάσεων του ∆Σ στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου.
Όπως αναφέραµε το υπάρχον προσωπικό δεν έχει ιδιαίτερες ικανότητες στην
οργάνωση έργων ΤΠΕ και στην παροχή νέων υπηρεσιών και ο ρόλος αυτός
καλύπτεται από εξωτερικό Τεχνικό Σύµβουλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην
υπάρχει ενιαίος σχεδιασµός αλλά το κάθε έργο να αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά
πράγµα που είναι πιθανόν να επιδράσει αρνητικά στην απόδοση της συνολικής
επένδυσης στα έργα. Πιο συγκεκριµένα το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα
για την εξυπηρέτηση των πολιτών, η διαδικτυακή πύλη και το σύστηµα GIS
προϋπολογίζονται στα 475.000 ευρώ. Η απόδοση της επένδυσης αυτής, µε το
υπάρχον µοντέλο αποσπασµατικής υλοποίησης (κάθε έργο προκυρήσσεται χωριστά,
χωρίς ενιαίο πλαίσιο διαλειτουργικότητας, υλοποιείται από διαφορετική εταιρεία
µέσα απο κλειστά πρότυπα και διαδικασίες, υπάρχει κάποιος χρόνος υποστήριξης και
µετά σταδιακή απαξίωση) είναι ένα ερώτηµα.
Εκτός αυτού, η λειτουργική ένταξη των έργων στο πλαίσιο του ∆ήµου απαιτεί την
αντιµετώπιση βασικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους. Για παράδειγµα στο
πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη ∆ηµοτικής ∆ιαδικτυακής Πύλης» που προβλέπει την
ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών στο πολίτη σε πραγµατικό χρόνο, είναι απαραίτητο να
πραγµατοποιηθεί η αναδιοργάνωση κάποιων εσωτερικών διαδικασιών και δοµών.
Επιπλέον το θέµα της διαλειτουργικότητας είναι κοµβικό για την ουσιαστική
ενσωµάτωση των τεχνολογιών και για την ύπαρξη αποτελεσµατικών λειτουργιών και
διαδικασιών και θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ξεχωριστά.
Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό, συνεκτιµώντας το επίπεδο εξοικείωσης του
προσωπικού και την επιθυµία του για παραπέρα εκπαίδευση, κρίνουµε ότι ο ∆ήµος
µπορεί να γίνει πολύ αποτελεσµατικότερος µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ εφ’όσον
φροντίσει η εκπαίδευση του προσωπικού του να γίνει λιγότερο αποσπασµατική εµπειρική και µε περισσότερη στόχευση. Επίσης είναι σηµαντική η συνεργασία του
τµήµατος µηχανοργάνωσης µε τους χρήστες των υφιστάµενων εφαρµογών ανά
Τµήµα για να συζητηθούν οι πιθανές άµεσες βελτιώσεις τους πράγµα το οποίο γίνεται
σε ένα βαθµό.
Τέλος το αναπτυξιακό προφίλ του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής (µεγάλη
οικονοµική δραστηριότητα) προδιαθέτει, βάσει της διεθνής εµπειρίας, για µια
αυξηµένη ζήτηση για υποδοµές και υπηρεσίες ΤΠΕ απο πολίτες και επιχειρήσεις
πράγµα που ο ∆ήµος µπορεί να εκµεταλλευτεί. Για παράδειγµα θα ήταν ιδιαίτερα
ωφέλιµο ένα έργο εγκατάστασης ευρυζωνικών υποδοµών.

5.2 Μελέτη Περίπτωσης ∆ήµου Κέρκυρας
5.2.1 Ταυτότητα του ∆ήµου Κερκυραίων
Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα νησιά του Ιονίου Πελάγους, βρίσκεται στην
είσοδο της Αδριατικής Θάλασσας κοντά στις Ηπειρωτικές ακτές. Οι
βορειοανατολικές ακτές της βρίσκονται αρκετά κοντά ( περ. 2 Km ) στην Αλβανία
Έχει σχήµα µακρόστενο, πλατύτερο στο βόρειο τµήµα της ενώ στενεύει προς το νότο.
Τα παράλια της έχουν συνολικό µήκος 217 χλµ. και σχηµατίζουν αρκετούς όρµους
και ακρωτήρια. Το έδαφός της είναι κυρίως ορεινό, ιδιαίτερα στο βόρειο τµήµα. Οι
ξένοι την αποκαλούν Κορφού (αγγλ. Corfu), από τις δύο κορυφές που φαίνονται
καθώς πλησιάζει ο επισκέπτης στο νησί. Οι υψηλότερες κορυφές είναι ο
Παντοκράτορας ή αρχαία Ιστώνη (914 µ.) και το Στραβοσκιάδι (849 µ.). Είναι από τα
πλέον πυκνοκατοικηµένα νησιά της Μεσογείου µε πυκνότητα πληθυσµού 193
κατοίκους ανά τετρ.χλµ. (http://el.wikipedia.org ).
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ βρίσκεται στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της
Κέρκυρας και είναι ο αρχαιότερος ∆ήµος στο νησί και από τους παλαιότερους στην
Ελλάδα. Ιδρύθηκε µετά την Ένωση της Επτανήσου την 6η Ιανουαρίου 1866, αλλά
νοµικά υφίσταται από το 1912 µε το 261/31-8-1912 ΦΕΚ.
Το 1997 ο ∆ήµος Κερκυραίων χαρακτηρίστηκε "Καποδιστριακός" και έτσι στα
πλαίσια του νόµου 2539/97 "Σχέδιο Ι. Καποδίστριας" διευρύνθηκαν τα όρια του
∆ήµου και συµπεριλήφθηκαν οι πρώην κοινότητες Αλεπού, Ευρωπούλοι, Κανάλια
(∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ∆. Κερκυραίων). Οι οικιστικές ενότητες που περιλαµβάνει
είναι η πόλη της Κέρκυρας, η Ανάληψη, το Κανόνι (Ποντικονήσι), το Φιγαρέτο, η
Στρατιά, τα Γουβιά, το Κοντόκαλι, η Κυρά Χρυσικού, ο Ποταµός, το Τεµπλόνι
καθώς επίσης και οι νησίδες Βίδο και Λαζαρέτο.
Είναι ο µεγαλύτερος σε πληθυσµό ∆ήµος του νησιού, µε 40.000 περίπου
κατοίκους (απογραφή 2001: 39.847). Είναι το οικονοµικό, διοικητικό και εµπορικό
κέντρο του νησιού αφού στα όριά του συγκεντρώνεται το 54% της δραστηριότητας
του δευτερογενή τοµέα, το 51% των καταστηµάτων του τριτογενή τοµέα και το 94%
των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα. Είναι επίσης η κύρια πύλη εισόδου στο νησί
αφού σε αυτόν βρίσκονται το λιµάνι και το αεροδρόµιο του νησιού.
Η δοµή του οικιστικού συνόλου της πόλης της Κέρκυρας παρουσιάζει µια
ιδιαίτερη γεωγραφική και ιστορική δυναµική. ∆ιακρίνεται στην «εντός των τειχών»
ιστορική πόλη και στην νέα πόλη που αναπτύσσεται περιµετρικά περίπου 4
χιλιόµετρα, µε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας σύγχρονης πόλης. Το πιο
«ζωντανό µνηµείο», η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας είναι γνωστή για τη δόµησή της σε
συνεχές σύστηµα, µε µεγάλα ύψη και στενούς δρόµους (καντούνια), λόγω της
ύπαρξης των τειχών περιµετρικά. Η αρχιτεκτονική της είναι επηρεασµένη κυρίως από
την περίοδο της Ενετοκρατίας (1386-1797) και εκεί συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο
µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς του νησιού.
Το Κεντρικό ∆ηµαρχιακό κατάστηµα (Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη) στεγάζεται σε
ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά ενετικής αρχιτεκτονικής κτίρια. Άρχισε να κτίζεται

το 1663 και τελείωσε το 1693 από άγνωστο αρχιτέκτονα. Είναι από πέτρα Σινιών σε
Αναγεννησιακό ρυθµό.
Στο κτίριο υπήρχε κάποτε η Στοά των Ευγενών (Luoggia Nobili) κι αργότερα
χρησιµοποιήθηκε ως λέσχη αξιωµατικών του ενετικού στόλου. Το 1717 µετατράπηκε
σε θέατρο 350 ατόµων και ονοµάστηκε San Giacomo. Το Κερκυραϊκό θέατρο ήταν
από τα πρώτα ευρωπαϊκά θέατρα που ανέβασε παραστάσεις όπερας. Από το 1903
µετατράπηκε σε ∆ηµαρχείο µε σχέδιο του µηχανικού Σερπιέρη, όπου και έχει την ίδια
χρήση µέχρι σήµερα. Στο Κεντρικό ∆ηµαρχιακό κατάστηµα στεγάζονται το γραφείο
του ∆ηµάρχου Κερκυραίων, του Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των
Αντιδηµάρχων και το οικονοµικό Τµήµα.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου στεγάζονται σε διάφορα ακόµα κτίρια:
•

Ιόνιος Βουλή. Στεγάζεται η γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Κερκυραίων. Έργο του Κερκυραίου αρχιτέκτονα Ι. Χρόνη (1854). Στο
κτίριο αυτό ψηφίστηκε η Ένωση των Επτανήσων µε την Μητέρα Ελλάδα. Μετά
την Ένωση δόθηκε στην αγγλική κοινότητα και µετατράπηκε σε αγγλικανική
Εκκλησία. Υπέστη µεγάλη καταστροφή το 1943 και το 1960 αναστηλώθηκε
µε αρκετές αλλαγές. Σε ένα τµήµα του κτιρίου στεγάζεται µέχρι σήµερα η
αγγλικανική Εκκλησία και το υπόλοιπο χρησιµοποιήθηκε από το ∆ήµο
Κερκυραίων έως το 2000 ως χώρος συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

•

"Μαράσλειο"Λ. Αλεξάνδρας 6Α: Στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες του
∆ήµου. Μελλοντικά πρόκειται να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών του
∆ήµου.

•

Σολωµού 11: Στεγάζονται οι ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του ∆ήµου.

•

∆ηµοτικό Θέατρο: Στεγάζονται το Γραφείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και η
∆ηµοτική Αστυνοµία

•

Μον Ρεπό: Χρησιµοποιείται για τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Κερκυραίων.

Τις υπηρεσίες του ∆ήµου Κερκυραίων συµπληρώνουν οι ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις και τα Ν.Π.∆..∆. :
•

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

•

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

•

ΙΟΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

•

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

•

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

•

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

•

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

•

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

•

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΙΣΙΟΓΩΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ & AIDS "ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ"

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

∆ΗΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ

•

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

5.2.2 Υφιστάµενη κατάσταση στις ΤΠΕ
Το σύνολο των εργαζοµένων (µόνιµοι και συµβασιούχοι) του ∆. Κερκυραίων, που
έχουν ως αντικείµενο εργασίας «δουλειά γραφείου» είναι 129 άτοµα και το σύνολο
των θέσεων εργασίας Η/Υ είναι 86, ήτοι το 67% των εργαζοµένων έχει δικό του Η/Υ
για τη διεκπεραίωση της εργασίας του. Αναλυτικά στοιχεία για τη στελέχωση και τις
θέσεις εργασίας Η/Υ ανά οργανική µονάδα και κτήριο παρατίθενται στο Παράρτηµα
Β.
Εφαρµογές Πληροφορικής
Ακολουθεί πίνακας µε τις εφαρµογές πληροφορικής και τον αριθµό των χρηστών
στους οποίους αντιστοιχούν.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εφαρµογή

Προµηθευτής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ)
ΤΑΠ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Κ.Ο.Κ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

SINGULAR
SINGULAR
SINGULAR
SINGULAR
ALTEC
GENESIS *

Εφαρµογή ∆ηµοτολογίου
ΥΠΕΣ∆∆Α

ΥΠΕΣ∆∆Α

Έτος
προµήθειας
1999
1997
1997
1997
2005
1997
2001

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
GENESIS *
1997
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
GENESIS *
1997
* ∆εν υπάρχει υποστήριξη λόγο ότι δεν υφίσταται η εταιρία GENESIS

Αριθµός
χρηστών
21
3
2
3
5

2
9

Πηγή: ∆ήµος Κέρκυρας

Παρουσία του ∆ήµου στο ∆ιαδίκτυο
Ο διαδικτυακός τόπος του ∆ήµου (www.korfu.gr) περιέχει στοιχεία για την
οργάνωση και λειτουργία του ∆ήµου κι επίσης δίνει χρήσιµες πληροφορίες για
ιστορικά, πολιτιστικά και τουριστικά θέµατα καθώς και χρήσιµα τηλέφωνα. Επίσης
αναρτώνται σε αυτόν κάποια τεχνικά έργα, οι προϋπολογισµοί τους καθώς και δελτία
τύπου και ανακοινώσεις του ∆ήµου. ∆ε δηµοσιεύονται σε αυτόν οι αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά µπορεί κανείς να παρακολουθήσει ζωντανά τις
συνεδριάσεις του σε τηλεοπτικό σταθµό. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι δόθηκε η
δυνατότητα δηµόσιας διαβούλευσης µέσω του διαδικτύου για το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα του ∆ήµου για τα έτη 2008-2010. Θα πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί πως
λειτουργεί τηλεφωνική γραµµή για την επισήµανση προβληµάτων από τον πολίτη
(λακούβες, εγκατελειµµένα οχήµατα, προβλήµατα ηλεκτροφωτισµού/καθαριότητας).

Πάντως, η διαδικασία επικαιροποιήσης της ιστοσελίδας παρουσίαζε και παρουσιάζει
προβλήµατα. Μέχρι και σήµερα ο µηχανισµός παραγωγής πληροφορίας προς
δηµοσίευση στο διαδίκτυο δεν είναι αποτελεσµατικός. Πολλές φορές µάλιστα το
γραφείο µηχανοργάνωσης, εκτός των αρµοδιοτήτων του, αναγκάστηκε να παράγει
πληροφορία.

5.2.3 Οικονοµικά στοιχεία για ΤΠΕ – Έργα ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ύψος των δαπανών για ΤΠΕ και το αντίστοιχο
ποσοστό επί των συνολικών δαπανών για τα έτη 2005 και 2006. Στο Παράρτηµα Γ
απεικονίζεται αναλυτικά η σύνθεση αυτών των δαπανών.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΕΣ
%
∆ΑΠΑΝΩΝ
ΤΠΕ
∆ΑΠΑΝΩΝ
∆ΉΜΟΥ
ΤΠΕ

2006
21.383.521
(ΑΠΟΛΟΓ.)

142.342

0,67%

2005
25.149.288
(ΑΠΟΛΟΓ.)

140.900

0,56%

Πηγή: ∆ήµος Κέρκυρας
Έργα ΤΠΕ του ∆ήµου
Ο ∆ήµος Κερκυραίων έχει υλοποιήσει ή πρόκειται να υλοποιήσει έργα του ΕΠ ΚτΠ
όπως την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο ∆ήµο,το ολοκληρωµένο GIS, το
Μητροπολιτικό ∆ίκτυο οπτικών ινών, την Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης
Πολιτών και την Ανάδειξη Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονοµιάς της Κέρκυρας.
Επιπλέον υλοποιεί ή θα υλοποιήσει µόνος του ή από κοινού µε άλλους ∆ήµους έργα,
τα οποία αφορούν την τουριστική και πολιτιστική προβολή της Κέρκυρας και των
άλλων ∆ήµων µε τη χρήση ΤΠΕ. Τα έργα του ΕΠ ΚτΠ καθώς και τα υπόλοιπα έργα
παρατίθενται στα παραρτήµατα ∆ και Ε αντίστοιχα.

5.2.4 Οι προϋποθέσεις
5.2.4.1 Η βαρύτητα των ΤΠΕ και της ΚτΠ στη θεµατολογία του
∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βαθµός αναγνώρισης της σηµασίας και κατανόησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ
στη δουλειά του ∆ήµου (∆ήµαρχος, διευθυντικά στελέχη ∆ήµου) - Η βαρύτητα
των ΤΠΕ και της ΚτΠ στις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ο ∆ήµαρχος είναι ευαισθητοποιηµένος και αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των ΤΠΕ στους διάφορους τοµείς δραστηριότητας του ∆ήµου µπορεί να
επιφέρει αποτελεσµατικότερη εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου, καλύτερη διαχείριση
των αιτηµάτων των πολιτών και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους. Εκτιµά ότι ο ∆ήµος
είναι πολύ πίσω στην χρήση – αξιοποίηση των ΤΠΕ αλλά πρόθεσή του είναι να
καλυφθεί το χαµένο έδαφος. Αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο του εκπαιδευµένου
ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα αξιοποίησης ΤΠΕ και προτίθεται να συγκροτήσει
Οµάδα Εργασίας αποτελούµενη από υπεύθυνους ΤΠΕ σε κάθε οργανική µονάδα του
∆ήµου και πλαίσιο συνεργασίας τους µε το Γραφείο Πληροφορικής για την
αποτελεσµατικότερη προώθηση ζητηµάτων εφαρµογής ΤΠΕ. Παράλληλα, θεωρεί ότι
συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα, όπως µε τα ΑΕΙ, µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά
στην προώθηση των ΤΠΕ.
Βέβαια, η σηµερινή καθηµερινότητα του ∆ήµου παρουσιάζει µια ιδιαίτερα δύσκολη
πραγµατικότητα, µε πολλά και ποικίλα προβλήµατα (οικονοµικά, ανθρώπινου
δυναµικού, κλπ. ), που καλείται να αντιµετωπίσει ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε αποτέλεσµα ο χρόνος ενασχόλησης µε τα θέµατα αξιοποίησης ΤΠΕ να
µην είναι ο απαιτούµενος βάσει των προτεραιοτήτων του ∆ηµάρχου. Επίσης αποτελεί
ερώτηµα το κατά πόσο τα περισσότερα στελέχη του ∆ήµου αναγνωρίζουν σε βάθος
τη σηµασία και την κατανόηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στη δουλειά του ∆ήµου.
Παρουσία του ∆ήµου σε έργα ΤΠΕ
Η παρουσία του ∆ήµου στα έργα ΤΠΕ είναι καλή ποσοτικά, έχει εγκεκριµένα έργα
στους τοµείς εξυπηρέτησης του πολίτη, τουρισµού/ πολιτισµού, ευρυζωνικών
δικτύων και γεωγραφικών συστηµάτων, αλλά υπάρχουν αρκετά ερωτήµατα ως προς
την ουσιαστική ευθυγράµµιση των έργων αυτών µε τις προτεραιότητες οργάνωσης
και λειτουργίας του ∆ήµου.
Ύψος και σύνθεση δαπανών σε ΤΠΕ
Τέλος, το ύψος και η σύνθεση δαπανών σε ΤΠΕ την τελευταία διετία (0,5%-0,7%) δε
φαίνεται να συµβάλουν ουσιαστικά προς τους στόχους ανάπτυξης που αρχικά έθεσε ο
∆ήµαρχος.

5.2.4.2 Οι αναγκαίες υποδοµές
Ο ∆ήµος έχει κινηθεί για την κάλυψη της ανάγκης για ενηµέρωση και πληροφόρηση
και έχουν αναπτυχθεί συνδέσεις στο διαδίκτυο σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες του. Οι
συνδέσεις αυτές εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο πλοήγηση στο διαδίκτυο (browsing)
και κατά δεύτερο λόγο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Πάντως η αξιοποίηση του
διαδικτύου θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Αξιοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις»
Ο ∆ήµος αξιοποιεί µέρος των βασικών υπηρεσιών του Εθνικού ∆ικτύου της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». ∆εν είναι σε θέση ακόµη να ολοκληρώσει την
αξιοποίηση του όπως τη χρήση του για τηλεφωνία λόγω του ότι δεν διαθέτει τις
απαιτούµενες εσωτερικές τεχνικές υποδοµές όπως σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο στο
κεντρικό Κτήριο του ∆ηµαρχείου που να έχει την δυνατότητα διασύνδεσης µε το
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ», την αναγκαία δοµηµένη καλωδίωση, κλπ.
Τα πληροφοριακά συστήµατα
Το σύνολο της οικονοµικής διεύθυνσης του ∆ήµου χρησιµοποιεί το λογισµικό
«Απλογραφικής-∆ιπλογραφικής Λογιστικής» στο οποίο εντάσσονται και τα
υποσυστήµατα ΤΑΠ, ΚΟΚ, και ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ. Επίσης στην οικονοµική διεύθυνση
γίνεται χρήση του λογισµικού ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ. Επίσης η διεύθυνση διοικητικών
υπηρεσιών χρησιµοποιεί τα λογισµικά ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.
Γενικά τα πληροφοριακά συστήµατα, που λειτουργούν στις διάφορες υπηρεσίες του
∆ήµου, παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήµατα και ελλείψεις µε αποτέλεσµα να µην
ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στις απαιτήσεις των χρηστών. Πρόσθετα,
εµφανίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις προβλήµατα τόσο στην τεχνική
υποστήριξη των χρηστών όσο και στην τεχνική συντήρηση / αναβάθµιση των
εφαρµογών. Αυτό οφείλεται είτε στην απουσία ή ανεπάρκεια της εξωτερικής
τεχνικής υποστήριξης από την προµηθεύτρια εταιρεία ή σε περιορισµένη κάλυψη από
τα αντίστοιχα συµβόλαια συντήρησης. Μέσα από τις συζητήσεις µε τα στελέχη του
∆ήµου αναδείχθηκε ότι υπάρχει πρόβληµα στο πως εκφωνούνται – διατυπώνονται τα
προβλήµατα και οι απαιτήσεις των χρηστών ή/και πως αυτά προσλαµβάνονται από
τις εταιρείες υποστήριξης. Σε πολλές περιπτώσεις τα συµβόλαια συντήρησης είναι
τυποποιηµένα από τις προµηθεύτριες εταιρείες και περιλαµβάνουν υπηρεσίες
υποστήριξης διατυπωµένες σε γενικό επίπεδο µε αποτέλεσµα όταν εµφανίζονται
συγκεκριµένα προβλήµατα στην καθηµερινή εργασία των χρηστών αυτές να µην
ανταποκρίνονται.
∆ιαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση συστηµάτων και υπηρεσιών.
Η αρχιτεκτονική, ο τρόπος και το τεχνικό περιβάλλον ανάπτυξης (εργαλεία, γλώσσες
βάσεις δεδοµένων, κλπ) των πληροφοριακών συστηµάτων, στις περισσότερες των
περιπτώσεων είναι ξεπερασµένα και αποτελούν εµπόδια στη
διασύνδεση–
διαλειτουργικότητα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα ίδια στοιχεία να
καταχωρούνται πολλές φορές από τα διαφορετικά τµήµατα του ∆ήµου και να
συναντώνται περιπτώσεις ασυµφωνίας ή ακεραιότητας στοιχείων, γεγονός που έχει
ως αποτέλεσµα η άντληση στοιχείων να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία για το
εµπλεκόµενο προσωπικό. Αυτό οδηγεί στη χαµηλή αξιοποίηση των υφιστάµενων

εφαρµογών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων από τον ∆ήµαρχο και τα άλλα
στελέχη του ∆ήµου.
Αναγκαίες Εφαρµογές
Τέλος, ο ∆ήµος θα ήταν χρήσιµο να αναπτύξει περισσότερες αναγκαίες εφαρµογές
για την εύρυθµη και αποτελεσµατική εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία και για
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πολίτη.

5.2.4.3 Το ανθρώπινο δυναµικό
Επίπεδο γνώσης και δεξιοτήτων των εργαζοµένων του ∆ήµου
Από τις συζητήσεις µε στελέχη του ∆ήµου και τα στοιχεία χρήσης Η/Υ στην
καθηµερινή εργασία προκύπτει ότι σχεδόν το δύο τρίτα του ανθρώπινου δυναµικού
που εκτελεί εργασίες γραφείου είναι απλοί χρήστες ΤΠΕ (word/excel, πρόσβαση στο
διαδίκτυο και e-mail). Επίσης ένα µικρότερο ποσοστό της τάξης του 20-25% έχει ένα
παραπάνω επίπεδο γνώσης - βασικών δεξιοτήτων σχετικά µε την αξιοποίηση των
ΤΠΕ. Πρόσθετα, ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 10 - 15% έχει ευρύτερες γνώσεις
για την
λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους διάφορους τοµείς και
δραστηριότητες του ∆ήµου.
Πάντως θα πρέπει να υπάρξει περισσότερο οργανωµένη και στοχευµένη εκπαίδευση
του προσωπικού στη χρήση των ΤΠΕ. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο, εκτός των άλλων,
να µάθουν οι υπάλληλοι του ∆ήµου να ψηφιοποιούν άµεσα τις πληροφορίες γεγονός
που θα συνέβαλλε και στην επικαιροποιήση του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου.
Τέλος είναι θετικό το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των στελεχών και του προσωπικού
του ∆ήµου διατύπωσε επιθυµία πρόσθετης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ.
Ικανότητες οργάνωσης έργων και παροχής υπηρεσιών
Η οργάνωση και τρόπος λειτουργίας του Τµήµατος Μηχανογράφησης, το οποίο
αποτελείται από πέντε άτοµα, επικεντρώνεται κυρίως στην τεχνική υποστήριξη της
λειτουργίας των υφιστάµενων υποδοµών – εφαρµογών και εξοπλισµού Η/Υ και
δικτύων. Το υπάρχον προσωπικό δεν έχει ασχοληθεί και δεν έχει αναπτύξει εµπειρία
στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και το σχεδιασµό και οργάνωση παροχής
νέων υπηρεσιών µε την αξιοποίηση ΤΠΕ.
Ο ρόλος αυτός τυπικά καλύπτεται από εξωτερικό Τεχνικό Σύµβουλο, ο οποίος
φαίνεται να λειτουργεί και να σχεδιάζει έργα για το ∆ήµο σχετικά «αυτόνοµα» χωρίς
ουσιαστική µελέτη των πραγµατικών αναγκών του ∆ήµου και ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων του. ∆ηλαδή, τα έργα πληροφοριακής φαίνεται να αντιµετωπίζονται
σε σχέση µε την πηγή χρηµατοδότησή τους (ΚτΠ, ΥΠΕΣ∆∆Α, κλπ) και όχι βάσει
ενός ενιαίου σχεδιασµού.
Επίσης, διαφαίνεται να µην έχει διαµορφωθεί πλαίσιο συνεργασίας του Τεχνικού
Συµβούλου τόσο µε το Τµήµα Μηχανογράφησης όσο και µε τις υπηρεσίες του
∆ήµου που είναι αρµόδιες για την παραγωγική λειτουργία των σχεδιαζόµενων έργων.

Γενικά, θα ωφελούσε ιδιαίτερα η συστηµατική συνεργασία αυτών που τυχαίνει να
έχουν ευρύτερες γνώσεις µε το Τµήµα Μηχανογράφησης, τον Τεχνικό Σύµβουλο και
την διοίκηση του ∆ήµου, έτσι ώστε να σχεδιάζονται έργα και δράσεις που να
ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου
Αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων περιοχής
Η συνεργασία µε το ΑΕΙ της περιοχής, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο έχει ξεκινήσει και
αφορά την οργάνωση – ταξινόµηση του ιστορικού αρχείου του ∆ήµου καθώς και το
έργο της εγκατάστασης Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών. Χρήσιµη θα ήταν και
η αξιοποίηση του Σχολικού ∆ικτύου και των υποδοµών του Πανεπιστηµίου για την
εκπαίδευση των υπαλλήλων ή πολιτών του ∆ήµου στη χρήση των ΤΠΕ.

5.2.5 Η αξιολόγηση της κατάστασης και του επιπέδου του ∆ήµου
Βάσει των παραπάνω δεδοµένων που αποτυπώνουν την σηµερινή κατάσταση στο ∆.
Κερκυραίων και των σχετικών συζητήσεων που έγιναν µε βασικά στελέχη του δήµου,
εκτιµούµε ότι απαιτείται σε µεγάλο βαθµό επανεξέταση και ανασχεδιασµός των
εφαρµογών που αξιοποιούνται από τις διάφορες υπηρεσίες του δήµου µε βασικό
γνώµονα την κάλυψη των καθηµερινών λειτουργιών των υπηρεσιών του δήµου και τη
διαλειτουργικότητα µεταξύ των εφαρµογών. Η συµβολή των ΤΠΕ όσον αφορά στην
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του ∆ήµου (αποτελεσµατικότητα υπαλλήλων
και ∆ηµοτικών Οργάνων) εκτιµάται ως σχετικά περιορισµένη βάσει των
δυνατοτήτων που υπάρχουν ενώ όσον αφορά στην εξωτερική αποτελεσµατικότητα
(ενηµέρωση, εξυπηρέτηση του πολίτη και διαβούλευση µε το πολίτη) µπορεί να γίνει
µεγαλύτερη. Πάντως, το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα δηµόσιας διαβούλευσης
για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου µέσω του διαδικτύου είναι ένα θετικό
βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ως προς την αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ θα πρέπει να αναφέρουµε πως ο
∆ήµος Κέρκυρας αναµένει την εγκατάσταση Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών
κι επίσης έχει υλοποιήσει το έργο «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας» που έχει ως
στόχο την ενηµέρωση του πληθυσµού της περιοχής για τις δυνατότητες που
προσφέρει η χρήση των Ευρυζωνικών ∆ικτύων. Επιπλέον συνεργάζεται µε ∆ήµους
της Ελλάδας και του εξωτερικού για την υλοποίηση κοινών έργων που έχουν ως
στόχο την τουριστική και πολιτιστική προβολή των ∆ήµων αυτών µέσω των ΤΠΕ.
Όσον αφορά στη συντήρηση εφαρµογών, όπως προαναφέρθηκε είναι ανεπαρκής - µη
ικανοποιητικές υπηρεσίες υποστήριξης – γεγονός που µπορεί να οφείλεται στον
ασαφή προσδιορισµό των απαιτήσεων συντήρησης από τους χρήστες, στην έλλειψη
επαρκούς χρηµατοδότησης από πλευράς του ∆ήµου, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για
ΤΠΕ την τελευταία διετία είναι πολύ χαµηλές ( µεταξύ 0,5% και 0,7%) ή/και στην
περιορισµένη κάλυψη από τα αντίστοιχα συµβόλαια συντήρησης.
Επίσης ενδείκνυται να δοθεί έµφαση στη διαλειτουργικότητα µεταξύ των
πληροφοριακών συστηµάτων του ∆ήµου, έτσι ώστε αυτά να επικοινωνούν αυτόµατα
και να ανταλλάσουν δεδοµένα µεταξύ τους.
Όσον αφορά τα έργα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σε ένα βαθµό αναντιστοιχία µεταξύ
ενεργειών – προτάσεων νέων έργων ΤΠΕ στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ και πραγµατικών
λειτουργικών αναγκών και δυνατοτήτων του ∆ήµου, εξ’αιτίας του ότι δεν υπάρχει µια
οργανωµένη οµάδα Στελεχών και Χρηστών που να έχει σαφή εικόνα των απαιτήσεων
και του ζητούµενου αποτελέσµατος για κάθε έργο.
Ο ρόλος αυτός, όπως προαναφέρθηκε, έχει ανατεθεί σε εξωτερικό Τεχνικό Σύµβουλο,
αλλά παράλληλα δεν δηµιουργήθηκε µια συστηµατική διαδικασία µελέτης των
αναγκών του δήµου και µεταφοράς της τεχνογνωσίας των συµβούλων προς τα
στελέχη του δήµου. Επίσης θα πρέπει να αντιµετωπισθούν στο πλαίσιο των έργων
αυτών βασικές προϋποθέσεις για την λειτουργία τους. Για παράδειγµα στο πλαίσιο
του έργου «Ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών ∆ήµου Κερκυραίων», το οποίο
προβλέπει την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών στον πολίτη σε πραγµατικό χρόνο, ο
∆ήµος θα πρέπει να προχωρήσει στις οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται.
Όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό του ∆ήµου, συνεκτιµώντας το επίπεδο
εξοικείωσης του προσωπικού και την επιθυµία του για παραπέρα εκπαίδευση,
κρίνουµε ότι ο ∆ήµος µπορεί να γίνει πολύ αποτελεσµατικότερος µε την αξιοποίηση

των ΤΠΕ, εφόσον αναπτύξει τις αναγκαίες υποδοµές και εργαλεία. Αυτό απαιτεί
συστηµατική ανάλυση των απαιτήσεων των διαφόρων υπηρεσιών του ∆ήµου και
σχεδιασµό – προγραµµατισµό έργων και δράσεων ΤΠΕ µε την συµµετοχή των
στελεχών και βασικών χρηστών ΤΠΕ του ∆ήµου.

5.3 Μελέτη Περίπτωσης ∆ήµου Τρικκαίων
5.3.1 Ταυτότητα του ∆ήµου Τρικκαίων
Τα Τρίκαλα είναι πόλη της ∆υτικής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού,
που συνορεύει ανατολικά µε το νοµό Λάρισας, νότια µε το νοµό Καρδίτσας,
νοτιοδυτικά µε το νοµό Άρτας, βορειοδυτικά µε το νοµό Ιωαννίνων και βόρεια µε το
νοµό Γρεβενών. Η πόλη των Τρικάλων βρίσκεται στο Βορειοδυτικό τµήµα της
Θεσσαλικής πεδιάδας. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στην
απογραφή του 2001 το ∆.δ. Τρικκαίων είχε 51.862 κατοίκους, ενώ η πόλη των
Τρικάλων 48.686 κατοίκους. To µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού του Νοµού ζει και
εργάζεται στην πόλη των Τρικάλων, όπου ο πραγµατικός πληθυσµός σήµερα ξεπερνά
τις 70.000 (σχεδόν το ήµισυ του Νοµού).
Νοµός Τρικάλων
Ο νοµός συγκεντρώνει το 1,3% του πληθυσµού της χώρας, ενώ το 1997 κατατάχθηκε
43ος στο δείκτη του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π,µε 66,9% επί του µέσου όρου της Ελλάδας.
Ο νοµός έχει πληθυσµό 138.946 κατοίκους και η έκτασή του είναι 3.384τ.χλµ.
∆ιοικητικά ανήκει στην περιφέρεια Θεσσαλίας και διαιρείται σε 23 δήµους και 3
κοινότητες.

∆ηµογραφικά στοιχεία
∆ηµογραφικά στοιχεία του ∆ήµου Τρικκαίων
Άρρενες

22484

Άρρενες Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός

12988

Άρρενες Οικονοµικώς ενεργοί Άνεργοι

792

Άρρενες Οικονοµικώς ενεργοί Άνεργοι νέοι

492

Άρρενες Οικονοµικώς ενεργοί Απασχολούµενοι
Άρρενες Οικονοµικώς µη ενεργός πληθυσµός
Θήλεις
Θήλεις Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός

11704
9496
23697
7941

Θήλεις Οικονοµικώς ενεργοί Άνεργοι

507

Θήλεις Οικονοµικώς ενεργοί Άνεργοι νέοι

564

Θήλεις Οικονοµικώς ενεργοί Απασχολούµενοι

6870

Θήλεις Οικονοµικώς µη ενεργός πληθυσµός

15756

Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός

20929

Εργοδότες

3163

Μισθωτοί

12752

Οικονοµικώς ενεργοί Ανεργοι

1299

Οικονοµικώς ενεργοί Ανεργοι νέοι

1056

Οικονοµικώς ενεργοί Απασχολούµενοι
Με Μεταπτυχιακό - ∆ιδακτορικό

18574
152

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών

5400

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

1455

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης
Πηγή: ∆ήµος Τρικκαίων

11974

Εταιρίες, Οργανισµοί και Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου
Οργανισµός Βρεφονηπιακών Σταθµών
Οργανισµός Αθλητικών Κέντρων & Άθλησης
∆ηµοτική Επιχείρηση Κατασκευών & Τεχνικών έργων Τρικάλων
∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)
∆ηµοτική Επιχείρηση Πάρκινγκ
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης
∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριµνας Τρικάλων
∆ηµοτικό Θέατρο

Ποιοτικά στοιχεία
Σχετικά µε την δοµή του παραγωγικού συστήµατος του νοµού Τρικάλων, πρέπει να
σηµειώσουµε ότι στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα. Στην πόλη των
Τρικάλων, το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων ασχολείται µε την παροχή
υπηρεσιών (εµπόριο, υπηρεσίες, µικρές και µεσαίες βιοτεχνίες, κλπ), και αρκετά
σηµαντικό ποσοστό στις βιοµηχανίες της περιοχής, τόσο µέσα και γύρω από την πόλη
,όσο και κατά µήκος των οδικών αξόνων. Στην πόλη των Τρικάλων το ποσοστό των
υπηρεσιών αυξάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια σε βάρος των δύο άλλων τοµέων.

Γράφηµα σύνθεσης απασχόλησης νοµού Τρικάλων

Πηγή: ∆ήµος Τρικκαίων

5.3.2 Υφιστάµενη κατάσταση στις ΤΠΕ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση ως προς τις ΤΠΕ στο
∆ήµο Τρικκαίων. Τα Τρίκαλα γενικά πρωτοπορούν σε θέµατα ΤΠΕ σε πανελλαδικό
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πόλη των Τρικάλων έχει ανακηρυχθεί το 2004
από τον Υφυπουργό Οικονοµικών Χ. Φώλια ως η πρώτη ψηφιακή πόλη της
Ελλάδας.
Υπηρεσίες που παρέχονται στους ∆ηµότες
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων έχει υλοποιηθεί µια
πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προσφέρονται στους
πολίτες µέσα από διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας (µέσω τηλεφώνου, µέσω του
∆ιαδικτύου, µέσω Infokiosk). Οι πιο σηµαντικές υπηρεσίες αναφέρονται παρακάτω:
- Υπηρεσία τηλε-πρόνοιας για την από απόσταση υποστήριξη ευπαθών οµάδων
πολιτών.
- Υπηρεσία «∆ηµοσθένης»
Σύστηµα ∆ιαδηµοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (πλατφόρµα Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών e-Government, όπου θα συνεργάζονται στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών). Μέσα από το σύστηµα αυτό
εξυπηρετούνται οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της ΤΕ∆Κ του Νοµού Τρικάλων.
Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει τη διατύπωση παραπόνων από τους πολίτες είτε µέσω του
διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου είτε µέσω δωρεάν τηλεφωνικής γραµµής.
- ∆ιαδικτυακή πύλη ενηµέρωσης και επικοινωνίας
Υπάρχει επίσηµος διαδικτυακός τόπος του ∆ήµου στη διεύθυνση www.trikalacity.gr.
Εκεί υπάρχουν χρήσιµα νέα και πληροφορίες που ανανεώνονται συνεχώς και τα
οποία συµβάλλουν και στην πολιτιστική και τουριστική προβολή της περιοχής.
Επίσης ο διαδικτυακός τόπος φιλοξενεί, όπως είπαµε, και την υπηρεσία παραπόνων
«∆ηµοσθένης». Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο διαδικτυακό τόπο οι ∆ηµότες µπορούν
να παρακολουθήσουν ζωντανά τα δηµοτικά συµβούλια, αλλά και να αναζητήσουν
και να βρουν όλες τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Εκτός από την
ενηµέρωση των πολιτών η δικτυακή πύλη τους δίνει τη δυνατότητα να συµµετέχουν
σε συζητήσεις αλλά και να ψηφίζουν σε δηµοσκοπήσεις.
- ∆ωρεάν ασύρµατο δίκτυο
Ο ∆ήµος Τρικκαίων είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που παρείχε δωρεάν ασύρµατο
internet. Έχουν δηµιουργηθεί HOT-SPOTs στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης, στη ∆ηµοτική επιχείρηση Κοινωνικής ανάπτυξης Τρικάλων καθώς και
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Επιπλέον σε εξωτερικούς δηµόσιους χώρους της πόλης
έχουν τοποθετηθεί 15 Wi-Fi από τα οποία οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

- Ολοκληρωµένο Σύστηµα ευφυών µεταφορών, που συµβάλλει στην καλύτερη
διαχείριση του κυκλοφοριακού και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται
από τα Αστικά λεωφορεία των Τρικάλων. Επιπλέον λειτουργεί ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα για το parking µε ορατά οφέλη για τους οδηγούς και το
∆ήµο.
- Χρηµατοδότηση κι ενίσχυση του δεύτερου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών από το
∆ήµο Τρικκαίων ώστε αυτό να ψηφιοποιήσει σταδιακά τις υπηρεσίες του. Προς το
παρόν κάποιες υπηρεσίες παρέχονται µέσω email.
- H ψηφιοποίηση σηµαντικού όγκου σπάνιων βιβλίων και τοπικών εφηµερίδων από
τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Τρικκαίων δίνει τη δυνατότητα στους
δηµότες κι επισκέπτες του ∆ήµου να έχουν µέσω του διαδικτύου πρόσβαση σε αυτά.

Υπολογιστές και εφαρµογές ανά διεύθυνση
Ακολουθεί πίνακας µε τους διαθέσιµους υπολογιστές και εφαρµογές ανά διεύθυνση
στον ∆ήµο.
∆/ΝΣΗ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η/Υ

23

17

20

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

GEOCALC

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

POLIS

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

AUTOCAD

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

GEOMEDIA

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

MAPINFO

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ

PROCOST
AUTOCAD

ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΕΤΑΑ

∆ΑΥΚ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΥΠΕΣ∆∆Α)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆.Σ.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆/ΝΣΗ

Η/Υ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΥΠΕΣ∆∆Α

Α∆ΕΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14

ΚΕΠ

8

ΤΕΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΗΣ
ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ
e-KEP
ORACLE 9i

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4

(e-Trikala)

12

∆ΗΜΟΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ &
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

4

ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

SQL SERVER 2000
MICROSOFT ISA 2000
SQL NAVIGATOR
ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

6

AUTOCAD
LAND SCAPE

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΣ

5

ΑΠΟΘΗΚΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
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Παρουσία του ∆ήµου σε έργα ΤΠΕ
Ο ∆ήµος Τρικκαίων υλοποιεί, θα υλοποιήσει ή έχει προγραµµατίσει µια πληθώρα
έργων ΤΠΕ. Κάποια από αυτά που έχει υλοποιήσει είναι το Κέντρο Τηλεπρόνοιας, το
πολεοδοµικό GIS, η Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο ∆ήµο, τα HOT-SPOT της
∆ΕΠΑ, της ∆ΕΚΑ και της ∆.Βιβλιοθήκης και το έργο εκπαίδευσης «Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση-Πολιτεία» ενώ κάποια από αυτά που υλοποιεί ή έχει προγραµµατίσει
είναι το Μητροπολιτικό ∆ίκτυο οπτικών ινών, το Ασύρµατο ∆ιαδηµοτικό
Ευρυζωνικό ∆ίκτυο της ΤΕ∆Κ Νοµού Τρικάλων, το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα Ευφυών Μεταφορών και το ERP του ∆ήµου. Αναλυτικός πίνακας µε όλα τα
έργα ΤΠΕ παρατίθεται στο παράρτηµα ΣΤ.
∆ίκτυο INEC
Τα Τρίκαλα έγιναν πρόσφατα µέλος του ∆ιεθνούς ∆ικτύου Ψηφιακών Κοινοτήτων
(INEC). Στο παγκόσµιο αυτό δίκτυο κοινοτήτων µε ψηφιακές τεχνολογίες
συµµετέχουν ακόµη οι παρακάτω πόλεις και ψηφιακές κοινότητες: Almere
(Ολλανδία), Amsterdam (Ολλανδία), Kuuskaista (Φινλανδία) MSC (Μαλαισία),
Portodigital (Βραζιλία), Seltjarnarnes (Ισλανδία), Stockholm (Σουηδία), UTOPIA
(Πολιτεία Utah - ΗΠΑ) και Stedenlink (Ολλανδία). Σκοπός της ίδρυσης του δικτύου
είναι η λειτουργία ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ µε έµφαση στην ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτά. Επιπλέον η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων
πρακτικών λειτουργίας ψηφιακών συστηµάτων αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της
ίδρυσης του ∆ικτύου.
Με πρότυπο το δίκτυο INEC ο ∆ήµος Τρικκαίων ανέλαβε πρωτοβουλία να
προσελκύσει και να ενηµερώσει όµορους δήµους µε στόχο τη δηµιουργία Ελληνικού
Ανοικτού ∆ικτύου Πόλεων µε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη στην Ελλάδα (FTTH).

5.3.2 Οικονοµικά στοιχεία για τις ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ύψος και η σύνθεση των δαπανών σε ΤΠΕ την
τελευταία διετία.

Ύψος και σύνθεση δαπανών σε ΤΠΕ την τελευταία διετία στο ∆ήµο Τρικκαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση
&
(HARDWARE)

επισκευή

ΠΡΟΥΠΟΛ.
2005

ΤΙΜΟΛΟΓ.
2005

ΠΡΟΥΠΟΛ.
2006

ΤΙΜΟΛΟΓ.
2006

10.000,00 €

1.120,37 €

10.000,00 €

9.186,16 €

H/Y

Ανανέωση και Συντήρηση Συµβάσεων
Μηχανογράφησης
Συντήρηση και επισκευή υλικού
µηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών)
Προµήθεια
εντύπων
&
υλικών
µηχανογράφησης
&
πολλαπλών
εκτυπώσεων
Ανταλλακτικά
µηχανογραφικού
εξοπλισµού (Η/Υ & συναφών)
Προµήθεια µηχανογραφικού υλικού
(Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & συναφή)
Προµήθεια εφαρµογών - προγραµµάτων
πληροφορικής (λογισµικό)
Προµήθεια
ηλεκτρονικών
συγκροτηµάτων-Τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού
Λοιπός Εξοπλισµός
Σύνολο

20.000,00 €

4.592,65 €

20.000,00 €

9.400,00 €

- €

- €

30.000,00 €

858,33 €

50.000,00 €

21.002,72 €

50.000,00 €

13.883,79 €

10.000,00 €

3.720,36 €

10.000,00 €

1.698,00 €

55.000,00 €

48.917,91 €

35.000,00 €

26.201,23 €

10.000,00 €

- €

25.000,00 €

28.084,00 €

20.000,00 €
- €

10.124,70 €
- €

90.000,00 €
15.000,00 €

63.391,95 €
4.740,00 €

175.000,00 €

89.478,71 €

285.000,00 €

157.443,46 €

Συνολικός προϋπολογισµός την τελευταία διετία στο ∆ήµο Τρικκαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛ. 2005

42,350,000.00 €

ΤΙΜΟΛΟΓ.
2005

ΠΡΟΥΠΟΛ.
2006

ΤΙΜΟΛΟΓ.
2006

21,038,984.40 €

53,750,200.00 €

23,831,520.85 €

Πηγή: ∆ήµος Τρικκαίων

5.3.4 Οι προϋποθέσεις
5.3.4.1 Η βαρύτητα των ΤΠΕ και της ΚτΠ στη θεµατολογία του ∆ηµάρχου
και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Η βαρύτητα των ΤΠΕ και της ΚτΠ στις προτεραιότητες του ∆ηµάρχου.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον εκσυγχρονισµό του ∆ήµου αλλά και για την
εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί µια από τις βασικές προτεραιότητες του
∆ηµάρχου. Ο ∆ήµαρχος κ. Ταµήλος έχει εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι χρησιµοποιούσε
στο παρελθόν υπολογιστές σαν επαγγελµατίας και ανακάλυψε από νωρίς τη
χρησιµότητα τους. Είναι σαφές για αυτόν πώς οι νέες τεχνολογίες µπορεί να
βοηθήσουν στα θέµατα του ∆ήµου. Επιπλέον κατανοεί σε µεγάλο βαθµό θέµατα

σχεδιασµού και υλοποίησης έργων ΤΠΕ σε µεγάλη κλίµακα και δεν φοβάται να
επενδύσει πόρους προς αυτή την κατεύθυνση.
Εκτός από την εξυπηρέτηση των πολιτών στόχος για τον ∆ήµαρχο Τρικκαίων είναι
µεσοπρόθεσµα η δηµιουργία θέσεων εργασίας και µακροπρόθεσµα η µείωση της
ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας µέσω της ανάπτυξης προηγµένων
ηλεκτρονικών υποδοµών στο ∆ήµο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
Βαθµός αναγνώρισης της σηµασίας και κατανόησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ
στη δουλειά του ∆ήµου (∆ήµαρχος, διευθυντικά στελέχη ∆ήµου).
Από τη συνάντηση προέκυψε ότι o ∆ήµαρχος Τρικκαίων, ο γενικός ∆ιευθυντής του
∆ήµου και ο ∆ιευθυντής σχεδιασµού και ανάπτυξης αναγνωρίζουν σαφώς τη
χρησιµότητα των ΤΠΕ. Στο παρελθόν έχουν χρησιµοποιήσει υπολογιστές σαν
επαγγελµατίες και εποµένως έχουν εµπειρία στη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Σηµαντική προτεραιότητα επίσης αποτελεί για αυτούς η εκπαίδευση και η
εξοικείωση των υπαλλήλων του ∆ήµου µε τις ΤΠΕ.
Όλα τα στελέχη του δήµου αναγνωρίζουν τις ΤΠΕ σαν εργαλείο για την
αποδοτικότερη λειτουργία του δήµου και την εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών. Επιπλέον,
ειδικά στο δήµο Τρικκαίων υπάρχουν σκέψεις αλλά και κάποιος σχεδιασµός για τον
ρόλο που µπορεί να παίξουν οι νέες τεχνολογίες στο µέλλον.
Η βαρύτητα των ΤΠΕ και της ΚτΠ στις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Τα θέµατα των ΤΠΕ και της ΚτΠ εκτός από το ∆ήµαρχο απασχολούν αρκετά συχνά
το δηµοτικό συµβούλιο. Ενδεικτικά το 2006 σε σύνολο 450 αποφάσεων του
∆ηµοτικού συµβουλίου 27 από αυτές αφορούσαν θέµατα ΤΠΕ και ΚτΠ. Οι
αντίστοιχες αποφάσεις στη ∆ηµαρχιακή επιτροπή το 2006 ήταν 40.
Ύψος και σύνθεση δαπανών σε ΤΠΕ
Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι οι δαπάνες σε ΤΠΕ αποτελούν περίπου το
0.5% των συνολικών δαπανών του ∆ήµου ποσοστό σχετικά χαµηλό. Τα ποσά αυτά
δεν αφορούν έργα του ΕΠ ΚτΠ και άλλα έργα ΤΠΕ. Το µεγαλύτερο ποσό των
χρηµάτων δαπανάται για αγορά αναλωσίµων και προµήθεια υλικού.
Παρουσία του ∆ήµου στα έργα ΤΠΕ
Η παρουσία του ∆ήµου σε έργα ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ενδεικτικά το 2006
ο ∆ήµος έχει απορροφήσει 800.000 ευρώ από έργα ΤΠΕ ποσό αρκετά υψηλό. Ο
∆ήµος υλοποιεί σηµαντικό αριθµό έργων σε διαφορετικούς τοµείς µε κύριο στόχο
την εξυπηρέτηση του πολίτη.

5.3.4.2 Οι αναγκαίες υποδοµές
Αξιοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις»
Το δίκτυο «Σύζευξις» χρησιµοποιείται κυρίως για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και
λιγότερο για επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σήµερα στο ∆ήµο
χρησιµοποιούνται 54 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενώ υπάρχει η
δυνατότητα για περισσότερες. Κάποιες από αυτές είναι θεσµικοί λογαριασµοί
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πρόσφατα άρχισε και η αξιοποίησή του και για
τηλεφωνία. Εκτιµάται ότι η χρήση του «Σύζευξις» θα µειώσει κατά πολύ το κόστος
των τηλεφωνικών κλήσεων, µέχρι στιγµής όµως δεν υπάρχουν χρήσιµα στατιστικά
στοιχεία.
Το «Σύζευξις» χρησιµοποιήθηκε επίσης για την παροχή Ασύρµατου Ευρυζωνικού
Internet στους ∆ηµότες. Παρατηρήθηκε ότι σε περιόδους µε αυξηµένη ζήτηση
παρουσιάστηκαν κάποια προβλήµατα αστάθειας αν και υπήρξε σηµαντική αύξηση
της ταχύτητας πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο σε σχέση µε το παρελθόν.
Τα πληροφοριακά συστήµατα
Οι υπολογιστές και οι εφαρµογές ανά διεύθυνση απεικονίζονται στον πίνακα
παραπάνω. Παρατηρείται µια πληθώρα εφαρµογών οι οποίες αφορούν όλες τις
διευθύνσεις του ∆ήµου. Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί πως σχεδόν όλοι οι
υπάλληλοι γραφείου του ∆ήµου διαθέτουν υπολογιστή για τη διεκπεραίωση της
εργασίας τους.
∆ιαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση των συστηµάτων και υπηρεσιών
∆εν έχει δοθεί έµφαση στη διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων. Τα
συστήµατα του ∆ήµου δεν επικοινωνούν αυτόµατα ούτε ανταλλάσουν δεδοµένα
µεταξύ τους. Η προµήθεια των συστηµάτων πληροφορικής µέχρι τώρα γινόταν χωρίς
να υπάρχει πρόβλεψη για επικοινωνία η ολοκλήρωση µε άλλα συστήµατα στο
µέλλον. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα για την ίδια υπηρεσία (πχ, πρωτόκολλο) να
υπάρχουν διαφορετικές εφαρµογές σε διαφορετικές διευθύνσεις οι οποίες δεν
µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους.
Προς το παρόν δεν έχει προκύψει ιδιαίτερη ανάγκη για ολοκλήρωση κάποιων
συστηµάτων. Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι ΤΠΕ µπαίνουν σε όλο και περισσότερες
υπηρεσίες του ∆ήµου. Έτσι όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα των συστηµάτων του
∆ήµου τόσο φαίνεται η ανάγκη για διαλειτουργικότητα. Για το λόγο αυτό πρόκειται
να εγκατασταθεί σύστηµα ERP.

5.3.4.3 Το ανθρώπινο δυναµικό
Οι ∆ηµότες των Τρικάλων δείχνουν να γνωρίζουν την ύπαρξη των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που προσφέρονται από το δήµο και να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα
και τα οφέλη που τους προσφέρουν.

Επίπεδο γνώσης και δεξιοτήτων των εργαζοµένων του ∆ήµου
Οι περισσότεροι υπάλληλοι που εργάζονται στα γραφεία του ∆ήµου χρησιµοποιούν
υπολογιστή για βασικές εργασίες γραφείου όπως επεξεργασία κειµένου, χρήση
λογιστικών φύλλων, περιήγηση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Πολλοί από αυτούς χρησιµοποιούν καθηµερινά εξειδικευµένες
εφαρµογές (Σχεδιαστικά Προγράµµατα, Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών κλπ).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα στελέχη του δήµου αναγνωρίζουν την αξία και την
ανάγκη της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ του ανθρώπινου δυναµικού του δήµου. Γι’ αυτό το
λόγο έχουν δοθεί κίνητρα και έχουν ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες. Για παράδειγµα
ο ∆ήµος Τρικάλων, η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού και ο
ΟΑΕ∆ σε συνεργασία µε την εταίρια Cisco Systems διοργάνωσαν σεµινάρια
διάρκειας 6 µήνων στα οποία συµµετείχαν υπάλληλοι των ∆ήµων του νοµού
Τρικάλων. Επίσης το έργο «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση-Πολιτεία» αφορά, επίσης,
την εκπαίδευση των δηµοτικών υπαλλήλων. Ακόµη µελετάται η δηµιουργία της
απαραίτητης υποδοµής (αίθουσες, δίκτυο και υπολογιστές) ώστε να µπορεί να γίνεται
επιµόρφωση σε θέµατα ΤΠΕ όχι µόνο των εργαζοµένων του ∆ήµου αλλά και των
δηµοτών που ενδιαφέρονται.
Παράλληλα, για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου, υπάρχει Οµάδα Υποστήριξης
της Ανάπτυξης και της Συντήρησης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υποδοµών
(∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης). Αποτελείται από τέσσερα άτοµα τα οποία
υποστηρίζουν σε ένα πρώτο βασικό επίπεδο όλες τις παραπάνω απαιτήσεις.
Ικανότητες οργάνωσης έργων και παροχής υπηρεσιών
Προκειµένου να γίνει σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση των έργων ΤΠΕ, έχει
συσταθεί από το ∆ήµο Τρικκαίων ειδική οµάδα για το σκοπό αυτό. Η πρωτοβουλία
αυτή ονοµάζεται e-trikala και είναι ακόµη µία πρωτοποριακή κίνηση του ∆ήµου
Τρικκαίων.
Η πρωτοβουλία e-trikala φροντίζει µεταξύ άλλων για την υποβολή προτάσεων, την
υλοποίηση και την διαχείριση έργων του ΕΠ ΚτΠ. Η οµάδα του e-trikala συστάθηκε
το 2003 και αποτελείται από 17 άτοµα µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα
πληροφορικής. Υπάγεται στη διεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. Υπάρχει
σχέδιο να γίνει ανεξάρτητη επιχείρηση.

5.3.5 Η αξιολόγηση της κατάστασης και του επιπέδου του ∆ήµου
Ο ∆ήµος Τρικκαίων πρωτοπορεί σε θέµατα ΤΠΕ και τις αξιοποιεί αποτελεσµατικά
κυρίως για υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην πρωτοβουλία και στο όραµα του δηµάρχου και των στελεχών του ∆ήµου που σε
µεγάλο βαθµό κατανοούν και αναγνωρίζουν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών.
Εκτός από τις πρωτοπόρες υπηρεσίες του ∆ήµου σε θέµατα που αφορούν την
εξυπηρέτηση του πολίτη όπως την Τηλεπρόνοια, τις ευφυείς µεταφορές και την
υπηρεσία παραπόνων ∆ηµοσθένης, ο διαδικτυακός τόπος του ∆ήµου προσφέρει
στους πολίτες τη δυνατότητα ενηµέρωσης για διάφορα θέµατα του ∆ήµου καθώς και
διαβούλευσης αυτών µε το ∆ήµο. Επίσης πολύ σηµαντικό για την ενίσχυση της
διαφάνειας είναι το γεγονός ότι οι αποφάσεις του ∆Σ καθώς και οι οικονοµικοί
απολογισµοί του ∆ήµου είναι διαθέσιµοι στον διαδικτυακό τόπο του.
Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του ∆ήµου, η επικοινωνία µεταξύ των
τµηµάτων του ∆ήµου πραγµατοποιείται κυρίως µέσω τηλεφώνου ενώ ο ∆ήµαρχος
χρησιµοποιεί σε ένα βαθµό, µέσω του υπολογιστή του, κάποια πρωτογενή στοιχεία
για τη λήψη αποφάσεων.
Αξιοσηµείωτος είναι ο τρόπος προσέγγισης και αντιµετώπισης των προβληµάτων που
προέκυψαν κατά τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών µε κύρια χαρακτηριστικά:
-Μικρές οµάδες ανθρώπων µε όρεξη, µεράκι και τις απαραίτητες γνώσεις
-Έξυπνες, γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις
-Αρχική υλοποίηση ευέλικτων πιλοτικών έργων µε χαµηλό κόστος
-Σχεδιασµός για την εξεύρεση πόρων, την επέκταση των υπηρεσιών και τη
δηµιουργία αξιόπιστων υποδοµών
Επιπλέον ακολουθήθηκε η υιοθέτηση ως προτύπων καλών παραδειγµάτων και
πρακτικών από πόλεις του εξωτερικού.
Παράλληλα γίνεται σχετικά καλή αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΠ ΚτΠ και των
έργων όπως το «Σύζευξις» προς όφελος του δήµου και τον δηµοτών. Από την άλλη
δεν έχει δοθεί βάρος στη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων
υπάρχει όµως σχεδιασµός ώστε οι υπηρεσίες του ∆ήµου να διαλειτουργούν στο
µέλλον.
Ο ∆ήµος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες µε άλλους ∆ήµους, φορείς και δίκτυα µε
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας.
Ως προς το ανθρώπινο δυναµικό αναγνωρίζεται η ανάγκη της εκπαίδευσης σε θέµατα
ΤΠΕ τόσο των εργαζοµένων όσο και των ∆ηµοτών. Έχουν δοθεί κίνητρα και έχουν
οργανωθεί σεµινάρια για εκπαίδευση ενώ στα σχέδια του ∆ήµου είναι η δηµιουργία
αιθουσών και υποδοµής για το σκοπό αυτό.
Τέλος είναι φανερό πως ο ∆ήµος Τρικκαίων κινείται προς την κατεύθυνση της
αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Η παροχή δωρεάν ασύρµατου internet προς
τους πολίτες, η αναµενόµενη εγκατάσταση Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών

και ασύρµατου δικτύου σε επίπεδο νοµού αλλά και η συµµετοχή του ∆ήµου στο
δίκτυο INEC συνηγορούν σε αυτό. Ακόµη η διοργάνωση σεµιναρίων για την
επιµόρφωση του προσωπικού και των ∆ηµοτών σε θέµατα ΤΠΕ και οι προσπάθειες,
µέσω του διαδικτυακού τόπου, για την τουριστική και πολιτιστική προβολή της
περιοχής συµβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

6.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Λαµβάνοντας υπόψη τις τρείς µελέτες περίπτωσης µπορούµε να εξάγουµε κάποια
γενικά συµπεράσµατα. Κατ’αρχήν είναι λογικό να υπάρχουν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά στους τρείς δήµους που εξετάσαµε καθώς τα εθνικά δεδοµένα
αποτελούν µια σηµαντική συνιστώσα στο όλο ζήτηµα. Παρ’όλαυτά σε πολλά θέµατα
υπάρχουν και σηµαντικές διαφορές οι οποίες πηγάζουν από τη διαφορετική βαρύτητα
που έχουν τα θέµατα των ΤΠΕ στη θεµατολογία του κάθε ∆ηµάρχου αλλά και των
υπόλοιπων στελεχών του κάθε δήµου. Ο βαθµός αναγνώρισης και συνειδητοποίησης
δηλαδή, των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στη λειτουργία και ανάπτυξη του δήµου
αποτελεί το κλειδί για την ευρύτερη αλλά κι αποδοτικότερη αξιοποίηση τους.
Επιπλέον η παρουσία µιας ικανής οµάδας που οργανώνει τη λειτουργική εφαρµογή κι
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο δήµο έχει µεγάλη σηµασία. Αυτός όµως ο παράγοντας
απορρέει πάλι από τον προηγούµενο δηλαδή, την κατανόηση της σηµασίας των ΤΠΕ
από τους αιρετούς.
Ο βαθµός αναγνώρισης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ από τα στελέχη των δήµων
διαφέρει στους τρείς δήµους που εξετάσαµε. Κατ’αρχήν στο δήµο Κέρκυρας παρ’όλο
που ο ∆ήµαρχος φαίνεται να αντιλαµβάνεται τη σηµασία της αξιοποίησης των ΤΠΕ
στη δουλειά του δήµου αυτό δε φαίνεται να ισχύει και για την πλειοψηφία των
υπόλοιπων στελεχών. Από την άλλη πλευρά στην Ελευσίνα φαίνεται να υπάρχει
µεγαλύτερος βαθµός αναγνώρισης της ανάγκης και της χρησιµότητας των ΤΠΕ στη
δουλειά του δήµου τόσο από τον δήµαρχο όσο και από τα σηµαντικότερα στελέχη
του. Τέλος τα στελέχη του δήµου Τρικκαίων και ιδιαίτερα ο ∆ήµαρχος φαίνεται να
συνειδητοποιούν σε βάθος τη σηµασία των ΤΠΕ για τη λειτουργία και ανάπτυξη του
δήµου.
Η παραπάνω διαβάθµιση της σηµασίας που δίνεται από τα ανώτερα στελέχη των
τριών δήµων στις ΤΠΕ επηρεάζει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό το επίπεδο και
την κατάσταση που βρίσκεται ο κάθε δήµος ως προς τις ΤΠΕ στα παρακάτω θέµατα
τα οποία θα εξετάσουµε αναλυτικά στη συνέχεια:
•
•
•
•
•
•
•

Εξωτερική αποτελεσµατικότητα (ενηµέρωση, εξυπηρέτηση του πολίτη και
διαβούλευση µε τον πολίτη)
Εσωτερική λειτουργία και οργάνωση (επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων, µε
άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης, διαδικασία λήψης αποφάσεων)
Επικοινωνία µε άλλους δήµους στον ελληνικό και διεθνή χώρο
Σχεδιασµός – υλοποίηση έργων ΤΠΕ
Υποδοµές - ∆απάνες
Ανθρώπινο δυναµικό
Αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ

6.1 Εξωτερική αποτελεσµατικότητα (ενηµέρωση,
εξυπηρέτηση του πολίτη και διαβούλευση µε τον πολίτη)
Οι ∆ήµοι έχουν κάνει κάποια βήµατα για την ενηµέρωση του δηµότη αλλά και την
αναβάθµιση της εξυπηρέτησης του µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Έτσι, µέσω του
διαδικτυακού του τόπου κάθε ∆ήµος ενηµερώνει τους δηµότες για τα τοπικά νέα κι
επίσης κάνει προσπάθειες σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό για την ιστορική,
πολιτιστική και τουριστική προβολή της περιοχής του. Επιπλέον στον διαδικτυακό
τόπο των ∆ήµων δίνονται πληροφορίες για τη δοµή κάθε ∆ήµου και τα έργα της
δηµοτικής αρχής, όµως δε δηµοσιεύονται οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου
καθώς και οι οικονοµικοί απολογισµοί του ∆ήµου. Αυτό συµβαίνει µόνο στο ∆ήµο
Τρικκαίων. Επίσης είναι θετικό το γεγονός ότι και στους τρείς ∆ήµους που
µελετήθηκαν οι συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου µεταδίδονται ή προβλέπεται
να µεταδίδονται ζωντανά µέσω διαδικτύου (∆ήµος Τρικκαίων και Ελευσίνας
αντίστοιχα) ή µεταδίδονται µέσω τηλεόρασης (∆ήµος Κέρκυρας). Όσον αφορά τη
διαβούλευση µε τον πολίτη µέσω του διαδικτύου πρέπει να γίνουν περαιτέρω
ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ’όλαυτά στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου
Τρικκαίων ο δηµότης µπορεί να συµµετέχει σε συζητήσεις και να ψηφίζει για
διάφορα θέµατα του ∆ήµου πράγµα το οποίο προβλέπεται και στο νέο διαδικτυακό
τόπο του ∆ήµου Ελευσίνας. Επίσης είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι δόθηκε η
δυνατότητα δηµόσιας διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου
Κέρκυρας των ετών 2008-2010 µέσω του διαδικτυακού του τόπου.
Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών οι πιο ανεπτυγµένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες των δήµων βρίσκονται στο επίπεδο της αµφίδροµης αλληλεπίδρασης
(επίπεδο 3), δηλαδή µπορούν οι πολίτες µέσω του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου να
υποβάλλουν αιτήµατα προς το ∆ήµο και δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικών
συναλλαγών (επίπεδο 4). Αυτό συµβαίνει α) διότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα
µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων, β) επειδή οι ∆ήµοι δεν έχουν προχωρήσει
στις αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές και γ) διότι δεν είναι διαθέσιµη η ψηφιακή
υπογραφή. Επιπλέον η ύπαρξη πλαισίου διαλειτουργικότητας θα επέτρεπε την
παροχή υπηρεσιών από περισσότερα κανάλια επαφής. Αναφερόµενοι σε κάθε ∆ήµο
χωριστά θα πρέπει να αναφέρουµε για το ∆ήµο Τρικκαίων την υπηρεσία παραπόνων
«∆ηµοσθένης» µε την οποία µπορούν οι δηµότες να διατυπώσουν τα παράπονά τους
µέσω του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου, το σύστηµα ευφυών µεταφορών και
parking καθώς και την υπηρεσία Τηλεπρόνοιας για τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού η
οποία βρίσκεται σε πιλοτική φάση. Όσον αφορά το ∆ήµο Ελευσίνας αυτός δίνει
τελευταία στους δηµότες του τη δυνατότητα διατύπωσης αιτηµάτων, προτάσεων και
καταγγελιών είτε µέσω του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου είτε µέσω πενταψήφιας
τηλεφωνικής γραµµής. Τέλος για το ∆ήµο Κέρκυρας µπορούµε να αναφέρουµε την
ύπαρξη τηλεφωνικής γραµµής για την επισήµανση προβληµάτων (λακούβες,
εγκατελειµµένα οχήµατα, προβλήµατα ηλεκτροφωτισµού/καθαριότητας).

6.2 Εσωτερική λειτουργία και οργάνωση (επικοινωνία
µεταξύ των τµηµάτων, µε άλλους φορείς της δηµόσιας
διοίκησης, διαδικασία λήψης αποφάσεων)
Η απουσία διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων των δήµων
και η σχετικά χαµηλή αξιοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
«Σύζευξις» έχει ως αποτέλεσµα αποσπασµατικές εφαρµογές και κατά συνέπεια
αποσπασµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων κι επίσης χαµηλό βαθµό
επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων/τµηµάτων κάθε δήµου αλλά και του
δήµου µε τους άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον αυτό δεν επιτρέπει την παροχή ολοκληρωµένων πληροφοριών στους
αιρετούς οι οποίες θα τους βοηθούσαν στη διαδικασία λήψης και τεκµηρίωσης
αποφάσεων. Παρ’όλαυτά σε κάποια ζητήµατα που είναι σηµαντικά για το δήµο
Ελευσίνας, όπως στη διαχείριση των απορριµάτων και στην ανακύκλωση καθώς και
στην οικονοµική διαχείριση, υπάρχει σε κάποιο παραπάνω βάθος αξιοποίηση των
ΤΠΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

6.3 Επικοινωνία µε άλλους δήµους στον ελληνικό και
διεθνή χώρο
Γενικά, οι δήµοι που εξετάσαµε, φαίνεται να δείχνουν σε ένα βαθµό εξωστρέφεια και
να επιδιώκουν µέσω και της χρήσης των ΤΠΕ την επικοινωνία και συνεργασία µε
δήµους (της Ελλάδας και του εξωτερικού) και άλλους φορείς για την ανταλλαγή
απόψεων κι εµπειριών µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ αλλά και την
αντιµετώπιση γενικότερων θεµάτων/προβληµάτων. Πιο συγκεκριµένα ο δήµος
Τρικκαίων ο οποίος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες µε άλλους δήµους, φορείς και
δίκτυα για την ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας πάνω σε θέµατα αξιοποίησης
των ΤΠΕ. Ενδεικτικά συµµετέχει στο ∆ιεθνές ∆ίκτύο Ψηφιακών Κοινοτήτων (INEC),
πρωταρχικό σκοπό του οποίου αποτελεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων
πρακτικών λειτουργίας ευρυζωνικών υποδοµών και ψηφιακών συστηµάτων. Επίσης ο
δήµος Κέρκυρας έχει σε ένα βαθµό επικοινωνία και συνεργασία µε άλλους δήµους
της Ελλάδας και του εξωτερικού για την υλοποίηση κοινών έργων που έχουν ως
στόχο την τουριστική και πολιτιστική προβολή των ∆ήµων αυτών µέσω των ΤΠΕ.
Τέλος ο δήµαρχος Ελευσίνας έχει χρησιµοποιήσει ιδέες απο το εξωτερικό για την
εφαρµογή του προγράµµατος ανακύκλωσης του δήµου. Επίσης προωθείται και η
συνεργασία του ∆ήµου µε επιλεγµένες ΜΚΟ για την υποστήριξη του προγράµµατος
ανακύκλωσης αλλά και άλλων δράσεων.

6.4 Ικανότητες οργάνωσης έργων ΤΠΕ και παροχής
υπηρεσιών.
Ο σχεδιασµός και οργάνωση έργων ΤΠΕ και παροχής νέων υπηρεσιών είναι µια
ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος για την πορεία προς τον ψηφιακό δήµο. Όµως, σε
γενικές γραµµές, δε φαίνεται να έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το θέµα παρ’όλο
που η παρουσία των δήµων σε έργα ΤΠΕ κρίνεται καλή ποσοτικά. Πιο συγκεκριµένα
ο σχεδιασµός και υλοποίηση έργων µε σκοπό την παραγωγή νέων υπηρεσιών στους
πολίτες και τη βελτίωση της λειτουργίας των δήµων ανατίθεται σε εξωτερικό τεχνικό
σύµβουλο πράγµα σύνηθες για τους δήµους της περιφέρειας. Αυτό πολλές φορές έχει

ως αποτέλεσµα την έλλειψη ενιαίου σχεδιασµού και την αποσπασµατική
αντιµετώπιση κάθε έργου πράγµα που είναι πιθανόν να επιδράσει αρνητικά στην
απόδοση της συνολικής επένδυσης στα έργα. Επιπλέον µπορεί να σηµαίνει την
αναντιστοιχία σε ένα βαθµό µεταξύ ενεργειών – προτάσεων νέων έργων στα Ε.Π. και
πραγµατικών λειτουργικών αναγκών και δυνατοτήτων των δήµων.
Από την άλλη πλευρά στο δήµο Τρικκαίων υφίσταται ειδική οµάδα αρκετών ατόµων
µε γνώσεις κι εµπειρία πάνω σε θέµατα ΤΠΕ η οποία φροντίζει για τη σωστή και
αποτελεσµατική διαχείριση των έργων ΤΠΕ. Η οµάδα αυτή έχει αντιµετωπίσει τα
διάφορα θέµατα µε έξυπνο κι αποτελεσµατικό τρόπο. Επίσης η υιοθέτηση ως
προτύπων καλών παραδειγµάτων και πρακτικών από πόλεις του εξωτερικού και η
αρχική υλοποίηση ευέλικτων πιλοτικών έργων µε χαµηλό κόστος συµβάλλουν στην
εξασφάλιση της απόδοσης της επένδυσης στα έργα. Πάντως θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι και στο δήµο Ελευσίνας υπάρχει ένα άτοµο το οποίο έχει συνεργασία
µε τον δήµαρχο πάνω σε θέµατα σχεδιασµού νέων υπηρεσιών.

6.5 Υποδοµές – ∆απάνες ΤΠΕ
Κατ’αρχήν το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΎΖΕΥΞΙΣ» αξιοποιείται µόνο
κατά ένα µέρος του. Αξιοποιείται για σύνδεση στο διαδίκτυο και κυρίως για
πλοήγηση σε αυτό και όχι τόσο για χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ∆εν
χρησιµοποιείται για τηλεφωνία έκτος από την περίπτωση των Τρικάλων όπου άρχισε
η αξιοποίησή του για τηλεφωνία πρόσφατα. Η χρήση του για τηλεφωνία θα επέτρεπε
σηµαντική εξοικονόµηση πόρων µέσω της µείωσης των τηλεφωνικών λογαριασµών.
Όσον αφορά τον αριθµό των υπολογιστών και των εφαρµογών στους τρείς δήµους
παρατηρούµε πως οι περισσότεροι υπάλληλοι γραφείου των ∆ήµων διαθέτουν η/υ για
τη διεκπεραίωση της εργασίας τους ενώ έχουν αναπτυχθεί εφαρµογές στις
περισσότερες διευθύνσεις των ∆ήµων.
Το ποσοστό των δαπανών κάθε δήµου για ΤΠΕ κυµαίνεται µεταξύ του 0,5% και 1%,
ποσοστό ιδιαίτερα χαµηλό (σε διεθνείς οργανισµούς οι δαπάνες για ΤΠΕ αποτελούν
το 5-10% των συνολικών δαπανών). Το γεγονός αυτό υπάρχει περίπτωση να οδηγεί
και σε υστερήσεις στη συντήρηση και αναβάθµιση των εφαρµογών.
Τέλος δεν έχει δοθεί έµφαση στη διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων
πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα αυτόνοµες – αποσπασµατικές εφαρµογές, χαµηλή
αποδοτικότητα της λειτουργίας του δήµου (εξ’αιτίας απώλειας ανθρωποωρών και
γρηγορότερης απαξίωσης των εφαρµογών) και χαµηλότερη έκταση και βάθος
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

6.6 Ανθρώπινο δυναµικό
Σε γενικές γραµµές οι υπάλληλοι γραφείου των δήµων ξέρουν να χρησιµοποιούν η/υ
για βασικές εργασίες χρήστη ενώ πολλοί από αυτούς χρησιµοποιούν καθηµερινά
εξειδικευµένες εφαρµογές. Επίσης όλοι οι δήµοι διαθέτουν οµάδα µηχανοργανωτικής
υποστήριξης. Συγκριτικό πλεονέκτηµα του δήµου Τρικκαίων αποτελεί, όπως
προαναφέραµε, το γεγονός ότι διαθέτει πολυµελής οµάδα που ασχολείται µε το

σχεδιασµό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και το σχεδιασµό και οργάνωση νέων
υπηρεσιών.
Γενικώς, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έµφαση στην ευρύτερη, πιο οργανωµένη
και µε περισσότερη στόχευση εκπαίδευση του προσωπικού του δήµου αλλά και των
δηµοτών. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται να γίνει αξιοποίηση των αιθουσών του
σχολικού δικτύου και των τυχόν ΑΕΙ/ΤΕΙ κάθε περιοχής. Επίσης είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη η συµµετοχή των στελεχών και βασικών χρηστών ΤΠΕ των δήµων στο
σχεδιασµό – προγραµµατισµό έργων και δράσεων ΤΠΕ ώστε αυτά να αξιοποιηθούν
αποτελεσµατικά.
Έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον όσον αφορά το προσωπικό δε φαίνεται να υπάρχει
ιδιαίτερο πρόβληµα τεχνοφοβίας καθώς η πλειονότητα των υπαλλήλων εκφράζει την
επιθυµία να µάθει παραπάνω πράγµατα. Επίσης, όσο οι δηµότες αντιλαµβάνονται ότι
η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους (εν προκειµένω µέσω
της ταχύτερης εξυπηρέτησης από το δήµο) τόσο περισσότερο θα έχουν διάθεση να
αποκτήσουν µεγαλύτερη κατάρτιση πάνω στις ΤΠΕ.

6.7 Αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ
Σε γενικές γραµµές οι ∆ήµοι θα µπορούσαν να έχουν πάρει περισσότερες
πρωτοβουλίες για την αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ δηλαδή την αξιοποίησή
τους ώστε να συµβάλλουν στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.
Βέβαια ο δήµος Τρικκαίων έχει κάνει κάποια παραπάνω βήµατα προς αυτήν την
κατεύθυνση. Η παροχή δωρεάν ασύρµατου internet προς τους πολίτες, η
αναµενόµενη εγκατάσταση Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών και ασύρµατου
δικτύου σε επίπεδο νοµού, η διοργάνωση σεµιναρίων για την επιµόρφωση του
προσωπικού και των ∆ηµοτών σε θέµατα ΤΠΕ καθώς και η συµµετοχή του ∆ήµου
στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Ψηφιακών Κοινοτήτων (INEC) συνηγορούν σε αυτό. Επίσης, θα
πρέπει να αναφέρουµε πως ο δήµος Κέρκυρας έχει υλοποιήσει το έργο «Προώθηση
της Ευρυζωνικότητας» που έχει ως στόχο την ενηµέρωση του πληθυσµού της
περιοχής για τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των Ευρυζωνικών ∆ικτύων και
αναµένει την εγκατάσταση Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών. Επιπλέον, µέσω
κοινών έργων µε άλλους δήµους της Ελλάδας και του εξωτερικού, κάνει προσπάθειες
για την τουριστική και πολιτιστική προβολή της περιοχής. Τέλος, το αναπτυξιακό
προφίλ του ∆ήµου Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής (µεγάλη οικονοµική
δραστηριότητα) προδιαθέτει, βάσει της διεθνούς εµπειρίας, για µια αυξηµένη ζήτηση
για υποδοµές και υπηρεσίες ΤΠΕ απο πολίτες και επιχειρήσεις πράγµα που ο ∆ήµος
µπορεί να εκµεταλλευτεί. Για παράδειγµα θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµο ένα έργο
εγκατάστασης ευρυζωνικών υποδοµών.

6.8 Σύνοψη
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι υπάρχει σε ένα βαθµό αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη
βελτίωση της λειτουργίας των ∆ήµων και την ενηµέρωση κι εξυπηρέτηση του πολίτη.
Οι περισσότεροι υπάλληλοι των ∆ήµων διαθέτουν η/υ για τη διεκπεραίωση της
εργασίας τους ενώ έχουν αναπτυχθεί εφαρµογές στις περισσότερες διευθύνσεις των
∆ήµων. Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους έχουν γνώση βασικού χρήστη,
κάποιοι από αυτούς χρησιµοποιούν καθηµερινά εξειδικευµένες εφαρµογές ενώ η
υπάρχει και οµάδα υπαλλήλων που ασχολείται µε τη µηχανοργανωτική υποστήριξη
κάθε ∆ήµου. Επίσης ο διαδικτυακός τόπος των ∆ήµων συµβάλλει σε ένα βαθµό στην
ενηµέρωση κι εξυπηρέτηση των πολιτών.
Παρ’όλαυτά η µη ύπαρξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών
συστηµάτων κι εφαρµογών έχει ως αποτέλεσµα αποσπασµατική αντιµετώπιση των
προβληµάτων, χαµηλή αποδοτικότητα της λειτουργίας του δήµου (εξ’αιτίας απώλειας
ανθρωποωρών και γρηγορότερης απαξίωσης των εφαρµογών) και χαµηλή
υποστήριξη των αιρετών από τις ΤΠΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εκτός των
παραπάνω είναι από τους κύριους λόγους της µη παροχής ιδιαίτερα ποιοτικών
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης το ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού
που δαπανά κάθε ∆ήµος για τις ΤΠΕ είναι αρκετά χαµηλό πράγµα που µπορεί να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιµότητα των εφαρµογών. Επιπλέον το Εθνικό ∆ίκτυο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «ΣΎΖΕΥΞΙΣ» αξιοποιείται µεν για την σύνδεση των ∆ήµων
στο διαδίκτυο όµως δεν πραγµατοποιείται πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.
Για παράδειγµα η χρήση του για τηλεφωνία θα επέτρεπε σηµαντική εξοικονόµηση
πόρων µέσω της µείωσης των τηλεφωνικών λογαριασµών.
Στην καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε ∆ήµο θα συνέβαλλε σηµαντικά και η
ύπαρξη οµάδας ατόµων που θα έχει ικανότητες στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων
ΤΠΕ ώστε αυτά να υλοποιηθούν αποτελεσµατικότερα για τη βελτίωση της
λειτουργίας του ∆ήµου και την παροχή νέων υπηρεσιών στους πολίτες. Επίσης µια
περισσότερο στοχευµένη και οργανωµένη κατάρτιση των υπόλοιπων υπαλλήλων θα
θα επέτρεπε την αποδοτικότερη χρήση των ΤΠΕ από αυτούς. Ακόµα θα ωφελούσε
τους ∆ήµους να δείξουν εξωστρέφεια και να επιδιώξουν την επικοινωνία και
συνεργασία, µέσω της χρήσης των ΤΠΕ, µε άλλους ∆ήµους και φορείς, ακόµα και
του εξωτερικού, για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας πάνω σε θέµατα
αξιοποίησης των ΤΠΕ αλλά και για την αντιµετώπιση γενικότερων
θεµάτων/προβληµάτων.
Τέλος οι ∆ήµοι θα µπορούσαν να κάνουν παραπάνω ενέργειες για την αναπτυξιακή
αξιοποίηση των ΤΠΕ.

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όπως φάνηκε και από τις µελέτες περίπτωσης, οι ∆ήµοι έχουν πολύ δρόµο να
διανύσουν ώστε να επιτύχουν το στόχο της ουσιαστικής αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη
βελτίωση της δουλειάς και λειτουργίας τους, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους
δηµότες τους, την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας τους µε άλλους
∆ήµους και φορείς, καθώς και τη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών της
περιοχής τους.
Μάλιστα µε το πέρασµα του χρόνου η πίεση των πολιτών προς τους αιρετούς για την
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την ενηµέρωσή τους αλλά και τη δυνατότητα
συµµετοχής τους στα κοινά µέσω διαδικτύου θα αυξάνεται αφού πλεόν το ένα τρίτο
των πολιτών και τα δύο τρίτα των νέων χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Επίσης η
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα (π.χ. τράπεζες, εταιρίες
ταξιδίων) συνεχώς αυξάνεται κι αναβαθµίζεται µε αποτέλεσµα όλο και περισσότεροι
πολίτες να απαιτούν το ίδιο από τις δηµόσιο τοµέα µέρος του οποίου αποτελούν και
οι ΟΤΑ α’ βαθµού. Έτσι η εξυπηρέτηση κι ενδυνάµωση του ρόλου του δηµότη µέσω
της αξιοποίησης των ΤΠΕ θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία των
προτεραιοτήτων των αιρετών.
Προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους ∆ήµους θα
πρέπει αυτοί αλλά και οι ΚΕ∆ΚΕ να προχωρήσουν σε συγκεκριµένες δράσεις οι
οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτό το κεφάλαιο. Κατ’αρχήν για την
εγκατάσταση κι ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και δικτυακών υποδοµών θα πρέπει να
ακολουθούνται βασικές αρχές σχεδιασµού όπως η ανάπτυξη εφαρµογών «µια φορά
για πολλές χρήσεις», η έµφαση στην διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών
συστηµάτων κι εφαρµογών, η χρήση ανοιχτών προτύπων και Ανοιχτού Λογισµικού
και η παροχή υπηρεσιών από πολλά διαφορετικά κανάλια επαφής. Η ΚΕ∆ΚΕ µέσω
του έργου «Ενιαίο διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον
Πολίτη και στις Επιχειρήσεις», το οποίο υλοποιεί, και µέσω της δηµιουργίας ενός
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Γεωγραφικού Συστήµατος, το οποίο θα πρέπει να
αφορά όλους τους ∆ήµους µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη κατάλληλων και
ιδιαίτερα χρήσιµων υποδοµών στους ∆ήµους µε βάση τις αρχές που προαναφέραµε.
Επιπρόσθετα προτείνεται η ΚΕ∆ΚΕ να σχεδιάσει και υλοποιήσει την ενιαία παροχή
υπηρεσιών υπολογιστικού κέντρου, τεχνολογίας cloud computing, που θα
διασφαλίζει τη διάθεση υπολογιστικής ισχύος στους δήµους και τη φιλοξενία και
παροχή εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω του ∆ιαδικτύου. Μέσω αυτής
της πρωτοβουλίας µπορούν να προκύψουν οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Εκτός των παραπάνω, θα ήταν χρήσιµο οι ∆ήµοι να προχωρήσουν σε µεγαλύτερη
αξιοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις» και να κινηθούν
προς την κατεύθυνση της πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών προµηθειών.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες εκτός του ότι θα οδηγήσουν στη βελτίωση της
καθηµερινής δουλειάς και λειτουργίας των ∆ήµων, στην καλύτερη κι ευρύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και στη δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την
τοπική ανάπτυξη, θα οδηγήσουν τους ∆ήµους και στην εξοικονόµηση πόρων γεγονός
που εκτός των άλλων θα τους επιτρέψει να δαπανούν και περισσότερα χρήµατα για
τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων κι

εφαρµογών. Γενικά είναι κρίσιµο να συνυπολογίζεται από τις δηµοτικές ηγεσίες ότι
το κόστος αγοράς ενός συστήµατος (εξοπλισµός και λογισµικό) είναι µόνο ένα µέρος
του συνολικού κόστους του έργου στον κύκλο ζωής του, καθώς απαιτείται να
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη και το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθµισης
του και να γίνονται ανάλογες προβλέψεις για να µην απαξιώνονται σηµαντικές και
απολύτως χρήσιµες επενδύσεις στον τοµέα των ΤΠΕ.
Εξ’αιτίας του ότι οι ευρυζωνικές υποδοµές αποτελούν στην εποχή µας µια θεµελιώδη
υποδοµή απαραίτητη για την οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη ιδιαίτερο
βάρος θα πρέπει να δοθεί στη συνεργασία των ∆ήµων για την ανάπτυξη κατάλληλων
ευρυζωνικών υποδοµών (οπτικές ίνες, ασύρµατα δίκτυα) έτσι ώστε οι δηµότες κάθε
∆ήµου να απολαµβάνουν ποιοτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες µε χαµηλό κόστος.
Επίσης η δηµιουργία διαδικτυακού τόπου από κάθε ∆ήµο και η κατάλληλη
αξιοποίηση του, καθώς και η κατάλληλη αξιοποίηση διαφόρων πλατφορµών του
διαδικτύου (πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζονται από µεγάλη επισκεψιµότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο) µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση και ευρύτερη
διάχυση των διαφόρων πληροφοριών που αφορούν έναν ∆ήµο το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσµα την καλύτερη ενηµέρωση κι εξυπηρέτηση των δηµοτών, την καλύτερη
αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου και τη δηµιουργία ευνοϊκότερων
προϋποθέσεων για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική υλοποίηση του σχεδιασµού
ανάπτυξης των ΤΠΕ στους ∆ήµους αποτελεί η έγκαιρη εµπλοκή του ανθρώπινου
δυναµικού στην υπόθεση αυτή. Κατ’αρχήν η αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους ∆ήµους
θα πρέπει να αποτελεί από τις πρώτες προτεραιότητες του ∆ηµάρχου και του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης είναι απαραίτητη η παρουσία ατόµου ή οµάδας
ατόµων (ανάλογα µε το µέγεθος του ∆ήµου) η οποία έκτος από τη µηχανοργανωτική
υποστήριξη των διαφόρων τµηµάτων του ∆ήµου να έχει ικανότητες στο σχεδιασµό
και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και στο σχεδιασµό και παροχή νέων υπηρεσιών µε την
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Επίσης οι υπόλοιποι εργαζόµενοι του ∆ήµου θα πρέπει να
αποκτήσουν κατάλληλη κατάρτιση στη χρήση των ΤΠΕ αλλά και να γίνει
προσπάθεια για την αλλαγή της κουλτούρας τους έτσι ώστε να έχουν ως πρώτη
προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του δηµότη. Επιπλέον θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµη η
κοινητοποίηση των τοπικών φορέων (εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ερευνητικών
κέντρων, εθελοντών που ασχολούνται µε τις ΤΠΕ, επιχειρήσεων κ.α.) και των
πολιτών έτσι ώστε να συµβάλλουν µε την τεχνογνωσία και τις ιδέες τους στην
υπόθεση αυτή. Τέλος, για τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών που παρέχουν οι
∆ήµοι στους δηµότες τους, η εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στους ∆ήµους θα πρέπει
να συνοδεύεται από κατάλληλες οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές.
Στο θέµα του ανθρώπινου δυναµικού έχει η ΚΕ∆ΚΕ σηµαντικό ρόλο να παίξει.
Κατ’αρχήν το έργο για την κατάρτιση των αιρετών, το οποίο υλοποιεί, έχει ιδιαίτερη
σηµασία για την κατανόηση από πλευράς των αιρετών των δυνατοτήτων που δίνουν
οι ΤΠΕ για την αναβάθµιση της λειτουργίας του ∆ήµου και της σχέσης του µε το
δηµότη κι εποµένως έχει ιδιαίτερη σηµασία και η αξιοποίηση των συµπερασµάτων
από το έργο αυτό. Επιπρόσθετα µπορεί η ΚΕ∆ΚΕ να διοργανώσει σεµινάρια
κατάρτισης στη χρήση των ΤΠΕ τόσο των εργαζοµένων του ∆ήµου όσο και των
∆ηµοτών. Επίσης µπορεί να συντονίσει την εκπαίδευση αλλά ίσως και την πρόσληψη
των στελεχών που θα ασχολούνται µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων ΤΠΕ

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια και κατάλληλη κατάρτιση των στελεχών
αυτών. Τέλος η ΚΕ∆ΚΕ θα πρέπει να αναπτύξει µηχανισµούς υποστήριξης των
∆ήµων που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αφορούν την
υλοποίηση έργων ΤΠΕ και γενικότερα στην έγκαιρη και ουσιαστική ενσωµάτωση
των ΤΠΕ στους ∆ήµους.
Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού γίνεται αναφορά στις απαραίτητες ενέργειες που θα
πρέπει να γίνουν για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση µέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών που παρέχει αυτή (δηλ. µέσω της
αύξησης του ποσοστού των υπηρεσιών που παρέχεται από τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης) η οποία συνδέεται και µε αύξηση του αριθµού και της ποιότητας των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

7.1 Τι µπορούν να κάνουν οι ∆ήµοι
Κάθε ∆ήµος, ανεξάρτητα απο το µέγεθός του και τις δυνάµεις και πόρους που
διαθέτει, µπορεί να προχωρήσει σε συγκεκριµένες ενέργειες αξιοποίησης των ΤΠΕ οι
οποίες µπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του, σε
εξοικονόµηση πόρων και περισσότερη διαφάνεια, σε καλύτερη ενηµέρωση,
πληροφόρηση κι εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και σε µεγαλύτερη συµµετοχή
τους στα δηµοτικά πράγµατα. . Επίσης οι ενέργειες αυτές είναι δυνατόν να
συµβάλλουν και στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Τέλος, µέσω της χρήσης των
ΤΠΕ κάθε ∆ήµος µπορεί να οδηγηθεί σε διεύρυνση της επικοινωνίας και ενίσχυση
των συνεργασιών του µε άλλους ∆ήµους και φορείς
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο ο κάθε δήµαρχος:
•

Να ενηµερώσει και να πείσει το δηµοτικό συµβούλιο για την αξία της
υπόθεσης αυτής έτσι ώστε η αξιοποίηση των ΤΠΕ να αποτελεί µια από τις
βασικές προτεραιότητες του δηµοτικού συµβουλίου.

•

Να επιλέξει τον «άνθρωπο της Πληροφορικής στον ∆ήµο» ο οποίος θα
πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα ώστε να ασχοληθεί µε την σωστή
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο ∆ήµο. Τον άνθρωπο αυτόν θα πρέπει να τον
περιβάλλει µε την αµέριστη εµπιστοσύνη και υποστήριξη. Γύρω από αυτόν θα
πρέπει να δουλεύει οµάδα κατάλληλα καταρτισµένων ατόµων η οποία να
ασχολείται µε την µηχανοργανωτική υποστήριξη των τµηµάτων του ∆ήµου
αλλά και γενικότερα να συνδράµει τον «άνθρωπο της Πληροφορικής» στη
σωστή αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ποσοτική στελέχωση της οµάδας αυτής θα
πρέπει να αναλογεί στο µέγεθος και στις ανάγκες κάθε ∆ήµου.

•

Να εµπλέξει και να επιµορφώσει τους δηµοτικούς υπαλλήλους πείθοντας
τους ότι και αυτοί έχουν να κερδίσουν, να µάθουν και να διευκολυνθούν στη
δουλειά τους.

•

Να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία ξεκινώντας από τους πρωτοπόρους
της ως προς τις ΤΠΕ που είναι οι νέοι. Παράλληλα να εµπλέξει στην υπόθεση
αυτή τους διάφορους τοπικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα της
περιοχής, Σχολεία, Βιβλιοθήκες, Κέντρα πανεπιστηµιακών δικτύων,
εθελοντές ασύρµατων δικτύων και ραδιοερασιτέχνες, κοινότητες ανοικτού
λογισµικού (ΕΛ/ΛΑΚ), ΜΚΟ, επιχειρήσεις) οι οποίοι µπορούν να
συµβάλλουν µε τις υποδοµές τους και µε καινοτόµες ιδέες στον
αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ καθώς και στη
γενικότερη εισαγωγή των ΤΠΕ στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα µπορεί να
οργανώσει περιοδικές ανοικτές συναντήσεις στις οποίες θα συµµετέχουν οι
φορείς αυτοί και όποιος άλλος ενδιαφέρεται για την ενηµέρωση και το
σχεδιασµό κοινών δράσεων γύρω απο το θέµα των ΤΠΕ στον ∆ήµο.

7.1.1 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πιο σηµαντικά θέµατα που αφορούν
το ∆ήµο
Ο δήµαρχος σε συνεργασία µε τον «άνθρωπο της Πληροφορικής» αλλά ενδεχοµένως
και µε τα υπόλοιπα στελέχη της οµάδας Πληροφορικής και σε συνεννόηση µε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορούν να καταλήξουν σε λύσεις µε βάση τις οποίες οι ΤΠΕ
θα αξιοποιηθούν κατάλληλα για την αντιµετώπιση των πιο κρίσιµων
ζητηµάτων/προβληµάτων του ∆ήµου. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να
βοηθήσουν µε τις ιδέες τους και οι διάφοροι τοπικοί φορείς που προαναφέραµε
καθώς και πολίτες.
Είναι χρήσιµο η διαδικασία αυτή να περιλαµβάνει αρχικά διαβούλευση µε τους
πολίτες για την ανάδειξη των πιο σηµαντικών γι’αυτούς προβληµάτων (ανά περιοχή
του ∆ήµου) µέσω ερωτηµατολογίων και συζητήσεων.

7.1.2 Έµφαση στη διαχείριση, τον παραγωγικό συνδυασµό και τη
διάχυση των πληροφοριών
Οι ΤΠΕ παρέχουν πολλές δυνατότητες για την καλύτερη διαχείριση και ευρύτερη
διάχυση των διαφόρων πληροφοριών που αφορούν έναν ∆ήµο το οποίο έχει ως
αποτέλεσµα την καλύτερη ενηµέρωση κι εξυπηρέτηση των δηµοτών, την καλύτερη
αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου και τη δηµιουργία ευνοϊκότερων
προϋποθέσεων για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου. Για το σκοπό
αυτό ενδείκνυται η δηµιουργία διαδικτυακού τόπου από κάθε ∆ήµο ο οποίος να
αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης των δηµοτών αλλά και των επισκεπτών του
∆ήµου για τα δρώµενά του. Επιπλέον µέσω του διαδικτυακού τόπου µπορούν οι
δηµότες να εκφράζουν τη γνώµη τους για τα τοπικά ζητήµατα. Επίσης κάθε ∆ήµος
µπορεί χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να µεταφέρει κάποιες υπηρεσίες στον διαδικτυακό
του τόπο µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ιδιαίτερα ωφέλιµη για
τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας ενός ∆ήµου, την ενίσχυση της διαφάνειας
αλλά και την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής θα ήταν η
δηµοσίευση των αποφάσεων και πρακτικών του δηµοτικού συµβουλίου στο
διαδίκτυο. Επίσης η αξιοποίηση διαφόρων πλατφορµών του διαδικτύου (πολλές από
τις οποίες χαρακτηρίζονται από µεγάλη επισκεψιµότητα σε παγκόσµιο επίπεδο) για
την ανάρτηση διαφόρων πληροφοριών από τους υπαλλήλους αλλά και τους δηµότες
του ∆ήµου θα οδηγήσει σε καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου και
σε καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών αλλά µπορεί και να συµβάλλει στην τουριστική
και οικονοµική ανάπτυξη του ∆ήµου µέσω της πολιτιστικής και τουριστικής
προβολής της περιοχής. Τέλος βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική
διαχείριση και διάχυση των πληροφοριών που αφορούν το ∆ήµο αποτελεί η όσο το
δυνατόν ταχύτερη ηλεκτρονική τους καταγραφή τόσο από τους υπαλλήλους όσο και
από τους δηµότες του ∆ήµου και γι’αυτό απαιτείται η παροχή κατάλληλης
κατάρτισης σε αυτούς.

7.1.2.1 ∆ηµιουργία διαδικτυακού τόπου και εναλλακτικές δυνατότητες
Θα ήταν χρήσιµο κάθε ∆ήµος που δεν έχει διαδικτυακό τόπο να αποκτήσει έτσι ώστε
οι δηµότες να διαθέτουν αρχικά µια βασική πηγή πληροφόρησης για τα δρώµενα του

∆ήµου αλλά και µεσοπρόθεσµα να απολαµβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω
αυτού και να εκφράζουν τη γνώµη τους για τα τοπικά ζητήµατα. Επίσης η ανάρτηση
πολιτιστικών, ιστορικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών για το ∆ήµο θα
συµβάλλει στην πολιτιστική και τουριστική προβολή της περιοχής. Στους
διαδικτυακό τόπο µπορεί να αναρτάται και υλικό από το ψηφιοποιηµένο ιστορικό και
πολιτιστικό απόθεµα της χώρας το οποίο αφορά τον συγκεκριµένο ∆ήµο. Τη
δηµιουργία του διαδικτυακού τόπου, που είναι µια διαδικασία καθόλου δύσκολη,
µπορεί να την αναλάβει ο «άνθρωπος της Πληροφορικής» του ∆ήµου έχοντας
συνεργασία µε τον ∆ήµαρχο. Πάντως ακόµα κι αν δε διαθέτει ο ∆ήµος διαδικτυακό
τόπο, µπορεί να αναρτά πληροφορίες για τα δηµοτικά δρώµενα σε κατάλληλα σηµεία
στο διαδίκτυο µερικά από τα οποία χαρακτηρίζονται από µεγάλη επισκεψιµότητα σε
παγκόσµιο επίπεδο (π.χ. google maps, wikipedia).
Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως ακόµα και παλιοί δηµότες του ∆ήµου οι οποίοι
µένουν σε µακρινή απόσταση από αυτόν εντός ή εκτός Ελλάδος (π.χ. απόδηµος
ελληνισµός) µπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους µε το ∆ήµο µέσω του
διαδικτυακού τόπου του. Μπορούν δηλαδή µέσω του διαδικτυακού τόπου να
ενηµερώνονται για τα τοπικά δρώµενα και να εκφράζουν τη γνώµη τους για διάφορα
τοπικά ζητήµατα διατηρώντας τις σχέσεις τους µε τον ∆ήµο γεγονός που συνεπάγεται
οφέλη γι’αυτόν.

7.1.2.2 Μεταφορά υπηρεσιών στο διαδίκτυο
Μια χρήσιµη ενέργεια στην οποία θα µπορούσαν να προχωρήσουν οι ∆ήµοι για την
γρήγορη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών είναι η µεταφορά κάποιων
υπηρεσιών στο διαδίκτυο για την οποία δεν απαιτούνται πολλοί πόροι και
προσπάθεια για την πραγµατοποίησή της. Για παράδειγµα δεν είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να δοθεί η δυνατότητα στους δηµότες να υποβάλλουν τα παράπονά τους
µέσω του διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου καθώς και να αναρτηθεί ο κατάλογος της
βιβλιοθήκης του ∆ήµου στο διαδικτυακό του τόπο.

7.1.2.3 Ηλεκτρονική ∆ηµοσίευση αποφάσεων και οικονοµικών
απολογισµών
Η δηµοσίευση των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των ετήσιων
οικονοµικών απολογισµών στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου θα ενίσχυε τη
διαφάνεια στα δηµοτικά πράγµατα και θα επέτρεπε τον έλεγχο των αποφάσεων από
την πλευρά των δηµοτών ενισχύοντας την ορθότητά τους. Για παράδειγµα, πολλές
φορές παρατηρείται το φαινόµενο αποφάση που πήρε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
έρχεται σε αντίφαση ή να επικαλύπτει µια προηγούµενη. Εποµένως η δηµοσίευσή της
στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου µπορεί να οδηγήσει σε επισήµανση του λάθους
από πλευράς πολιτών. Επίσης αποφάσεις που σχετίζονται µε γεωγραφικές περιοχές
όπως αποφάσεις για έργα µπορούν να δηµοσιεύονται σε ένα ψηφιακό χάρτη του
∆ήµου σε µια διαδικτυακή πλατφόρµα (όπως στο www.maps.google.com ή αλλού)
στο σηµείο του χάρτη όπου αναλογούν έτσι ώστε να µπορεί να υπάρξει άµεση
συσχέτιση της απόφασης µε τα γεωγραφικά δεδοµένα. Ειδικότερα οι αποφάσεις για
έργα µπορούν να συνοδεύονται και από την παρουσίαση όλου του κύκλου του έργου
εξηγώντας τα προβλήµατα και τις δυσκολίες του στους δηµότες.

Εκτός των άλλων η ηλεκτρονική δηµοσίευση των αποφάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου θα οδηγούσε και σε καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής αφού
οι τοπικές επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις που προτίθενται να εγκατασταθούν στην
περιοχή θα έχουν αµεσότερη ενηµέρωση για το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που
έχουν να αντιµετωπίσουν.

7.1.2.4 Συνδυασµένη αξιοποίηση προσβάσιµων πληροφοριακών
πλατφορµών για την παροχή διαδραστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Μια απλή διαδικτυακή εφαρµογή (υλοποιηµένη ακόµα και σε google forms ή σε
πλατφόρµες όπως τα mashups3: http://tilaphos-reforest.blogspot.com/
,
http://www.ploigos.gr/ ,
http://www.msfree.gr/pin/index.htm,
, http://www.freewebs.com/katafigia/index_en.htm κλπ) η οποία επιτρέπει και τη
συµµετοχή των πολιτών θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη για την ταχύτερη κι
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου αλλά και την
ενηµέρωση των πολιτών. Για παράδειγµα µέσω του PIN προγράµµατος
(http://www.msfree.gr/pin/index.htm) µπορούν οι πολίτες να µαρκάρουν κάθε
επικίνδυνο σηµείο των δρόµων της Αττικής. Στη συνέχεια τα επικίνδυνα αυτά σηµεία
επιβεβαιώνονται και δίνονται στις αρµόδιες αρχές. Το µοντέλο αυτό θα µπορούσε να
υιοθετηθεί από κάθε ∆ήµο της χώρας ώστε να υπάρχει ταχεία αντιµετώπιση των
προβληµάτων των δρόµων. Γενικότερα ένα τέτοιο µοντέλο θα µπορούσε να
ακολουθηθεί και για άλλα ζητήµατα (ηλεκτροφωτισµός, καθαριότητα,
εγκατελειµµένα οχήµατα κτλ.). Ένα άλλο παράδειγµα αποτελεί το
http://www.ploigos.gr/ όπου στο χάρτη κάθε ελληνικού ∆ήµου µπορούν να
αναρτηθούν χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την ακριβή τοποθεσία δηµόσιων
κτηρίων, νοσοκοµείων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, θεάτρων, πρατηρίων βενζίνης κ.α.
Έτσι η συστηµατική αξιοποίηση αυτής της πλατφόρµας από τον ∆ήµο και τοπικούς
φορείς θα προσφέρει υπηρεσίες ενηµέρωσης στον δηµότη αλλά και τον επισκέπτη
του ∆ήµου.
Επίσης η συστηµατική ανάρτηση πληροφοριών από τους ∆ήµους πάνω σε παγκόσµια
προσβάσιµες πλατφόρµες που έχουν πολύ µεγάλη επισκεψιµότητα όπως το
www.wikipedia.org (παγκόσµια εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου) , το
www.maps.google.com (περιεχόµενο πάνω σε χάρτες), www.wikitravel.com
(τουριστικές πληροφορίες), www.flickr.com
(φωτογραφίες) µπορεί να έχει
πολλαπλασιαστικό όφελος για αυτούς. Πιο αναλυτικά το wikipedia αποτελεί την
παγκόσµια εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην οποία ο καθένας µπορεί να
αναρτήσει το λήµµα που επιθυµεί και να το συνοδεύσει µε πληροφορίες. Επίσης
µπορεί να δώσει τις δικές του πληροφορίες για λήµµατα που ήδη υπάρχουν. Έτσι
κάθε ∆ήµος όπως και οι δηµότες του µπορούν να αναλάβουν να αναρτήσουν
λήµµατα (µε τις πληροφορίες τους) που αφορούν τον ∆ήµο και την περιοχή του
κάνοντας τον ∆ήµο περισσότερο γνωστό παγκοσµίως. Στην πλατφόρµα
www.maps.google.com µπορούν να αναρτηθούν αντίστοιχες πληροφορίες µε την
πλατφόρµα http://www.ploigos.gr/ µε τη διαφορά ότι οι πληροφορίες αυτές µέσω του
www.maps.google.com είναι ορατές παγκοσµίως. Έτσι κάθε άτοµο που θέλει ή
σκέφτεται να επισκεφθεί ένα ∆ήµο µπορεί να πάρει χρήσιµες πληροφορίες για το
3

Πλατφόρµες που χαρακτηρίζονται από το συνδυασµό γνώσεων και πληροφοριών
από πολλές πηγές

∆ήµο αν αυτός, οι φορείς ή οι δηµότες του έχουν φροντίσει να τις αναρτήσουν στην
πλατφόρµα αυτή. Επιπλέον στο www.wikitravel.com µπορούν να αναρτηθούν
τουριστικές πληροφορίες για ένα ∆ήµο ενώ στο www.flickr.com διάφορες
φωτογραφίες της περιοχής του ∆ήµου. Η αξιοποίηση δηλαδή αυτών αλλά και άλλων
παγκόσµιων προσβάσιµων πλατφορµών, οι οποίες µάλιστα είναι πολύ δηµοφιλείς
(µεγάλη επισκεψιµότητα), µπορεί να βοηθήσει στην πολιτιστική και τουριστική
προβολή του ∆ήµου συµβάλλοντας στην τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη της
περιοχής του.

7.1.2.5 Βασική αρχή: Ψηφιοποίηση στην πηγή
Σηµαντικός παράγοντας για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε έναν ∆ήµο
είναι η άµεση ψηφιακή καταγραφή των γεγονότων τόσο από τους υπαλλήλους του
∆ήµου όσο και από τους πολίτες. Για παράδειγµα αν ο ∆ήµος θέλει να αξιοποιήσει
τις ΤΠΕ για τη διαχείριση των σκουπιδιών είναι σηµαντικό τα σχετικά στοιχεία, όπως
πόσα σκουπίδια εναποτίθενται στον τοπικό χώρο απόθεσης σκουπιδιών, τι είδους
σκουπίδια είναι, πόσα οχήµατα κινούνται καθηµερινά, τι φορτίο µεταφέρουν κτλ. να
καταγράφονται ηλεκτρονικά από τους υπαλλήλους τη στιγµή του συµβάντος. Αυτό
θα έχει ως αποτέλεσµα την καταλληλότερη αλλά και ταχύτερη αντιµετώπιση των
προβληµάτων εξ’αιτίας και του γεγονότος ότι οι αιρετοί και τα στελέχη του ∆ήµου θα
διαθέτουν περισσότερο ακριβή κι επικαιροποιηµένα στοιχεία κι οπότε θα παίρνουν
σωστότερες αποφάσεις. Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί το πότισµα των δέντρων
του ∆ήµου. Επίσης η πρακτική αυτή οδηγεί και σε καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών. Για παράδειγµα όταν ένας δηµότης βρίσκεται σε µια υπηρεσία του ∆ήµου
µε σκοπό να ζητήσει ένα πιστοποιητικό η άµεση καταγραφή των στοιχείων του στον
η/υ από τον υπάλληλο έχει ως αποτέλεσµα την άµεση έκδοση και παραλαβή του
πιστοποιητικού. Επίσης άµεση καταγραφή των στοιχείων του κάνει κι ο ίδιος ο
δηµότης όταν κάνει χρήση on-line υπηρεσιών. Η άµεση ηλεκτρονική καταγραφή των
γεγονότων από τους υπαλλήλους του ∆ήµου είναι απαραίτητη και για την
επικαιροποίηση κι εποµένως την αξιοπιστία του ιστοχώρου του ∆ήµου ώστε οι
πολίτες να λαµβάνουν σωστή ενηµέρωση. Επίσης η αξιοποίηση των διαφόρων
πληροφοριακών πλατφορµών του διαδικτύου που αναφέρθηκαν παραπάνω έχει ως
βασική προϋπόθεση την ψηφιοποίηση των γεγονότων τόσο από τους υπαλλήλους όσο
και από τους δηµότες. Για τον λόγο αυτό οι εργαζόµενοι αλλά και οι δηµότες κάθε
∆ήµου θα πρέπει να αποκτήσουν την κατάλληλη κατάρτιση και κουλτούρα ώστε να
είναι σε θέση να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα διάφορα γεγονότα/στοιχεία τη στιγµή
που αυτά συµβαίνουν.

7.1.3 Ενέργειες για την αξιοποίηση εξωτερικών φορέων
Προς την κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης των ΤΠΕ σε έναν ∆ήµο θα ήταν
χρήσιµη η συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς. Έτσι κάθε ∆ήµος είναι χρήσιµο να
επικοινωνεί, µέσω και της χρήσης των ΤΠΕ, µε άλλους ∆ήµους και φορείς της
Ελλάδας και του εξωτερικού για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας πάνω σε
θέµατα αξιοποίησης των ΤΠΕ αλλά και για την αντιµετώπιση γενικότερων
θεµάτων/προβληµάτων. Επίσης µπορεί να οργανώσει τη φιλοξενία ερευνητικών
οµάδων ώστε αυτές να τον χρησιµοποιήσουν ως σηµείο µελέτης και εφαρµογής
κάποιων νέων ιδεών.

7.1.3.1 Επικοινωνία µε άλλους φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού
Θα ήταν χρήσιµο κάθε ∆ήµος να επεδίωκε την επικοινωνία µε άλλους ∆ήµους,
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και τη συµµετοχή του σε δίκτυα µε σκοπό
την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας πάνω σε θέµατα αξιοποίησης των ΤΠΕ
και την ενηµέρωσή του για επιτυχηµένα παραδείγµατα και πρακτικές τα οποία θα
µπορούσε και να υιοθετήσει µε κατάλληλη προσαρµογή στα τοπικά δεδοµένα. Η ίδια
η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να διευκολύνει τέτοιου είδους επικοινωνίες και
συνεργασίες οι οποίες θα έχουν ως στόχο και την αντιµετώπιση γενικότερων
θεµάτων/προβληµάτων από κάθε ∆ήµο.

7.1.3.2 Φιλοξενία εθελοντικών οµάδων, φοιτητών, ερευνητικών
εργαστηρίων
Ένας µικρός (ή και µεγάλος) ∆ήµος µπορεί να οργανώσει και να προσφέρει
φιλοξενία σε εθελοντικές οµάδες, φοιτητές, ερευνητικά εργαστήρια κτλ. ώστε αυτοί
να τον χρησιµοποιήσουν ως σηµείο δραστηριοποίησης, µελέτης και εφαρµογής
κάποιων νέων ιδεών (πχ. ασύρµατα δίκτυα, ψηφιοποίηση περιεχοµένου, πολιτιστικές
ή άλλες εκδηλώσεις). Αυτό µπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στον ∆ήµο µέσω της
εφαρµογής καινοτόµων ιδεών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ µε στόχο την
αντιµετώπιση θεµάτων/προβληµάτων του ∆ήµου.

7.1.4 ∆ράσεις που αφορούν τις Υποδοµές
Όσον αφορά τις υποδοµές ενδείκνυται για τους ∆ήµους να προχωρήσουν σε
συγκεκριµένες ενέργειες αλλά και να υιοθετήσουν βασικές αρχές σχεδιασµού των
πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών µε στόχο την βελτίωση της καθηµερινής
δουλειάς και λειτουργίας τους, την εξοικονόµηση πόρων, την καλύτερη κι ευρύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και τη δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την
τοπική ανάπτυξη. Οι βασικές αρχές σχεδιασµού που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε
∆ήµος είναι η ανάπτυξη εφαρµογών «µια φορά για πολλές χρήσεις», η έµφαση
στην διαλειτουργικότητα µεταξύ των εφαρµογών, η χρήση ανοιχτών προτύπων
και Ανοιχτού Λογισµικού και η παροχή υπηρεσιών από πολλά διαφορετικά
κανάλια επαφής. Επιπλέον θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιµο για κάθε ∆ήµο να προχωρήσει
σε µεγαλύτερη αξιοποίηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
«Σύζευξις», να εγκαταστήσει ασύρµατες ευρυζωνικές υποδοµές σε δηµόσιους
χώρους του καθώς και να κινηθεί προς την κατεύθυνση της πραγµατοποίησης
ηλεκτρονικών προµηθειών.

7.1.4.1 Βασικές Αρχές
7.1.4.1.1 Ανάπτυξη εφαρµογών µια φορά για πολλές χρήσεις
Ο νέος κώδικας ∆ήµων και κοινοτήτων συνεπάγεται κοινό θεσµικό και επιχειρησιακό
πλαίσιο γι’αυτούς. Με άλλα λόγια οι ∆ήµοι και οι κοινότητες χαρακτηρίζονται από
κοινές λειτουργίες και αρµοδιότητες. Για το λόγο αυτό είναι δυνατή η ανάπτυξη
των εφαρµογών «µια φορά για πολλές χρήσεις» µε στόχο την εξοικονόµηση
πόρων και την εξασφάλιση της βιωσιµότητας τους. Με άλλα λόγια θα πρέπει να
ακολουθηθεί η πρακτική της κεντρικής ανάπτυξης των εφαρµογών µια φορά κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαναχρησιµοποιήσιµες από κάθε ∆ήµο. Έτσι κάθε
∆ήµος απαλλάσσεται από το κόστος της αγοράς των εφαρµογών εξοικονοµώντας
πόρους που µπορεί να διοχετεύσει σε υπηρεσίες προσαρµογής, τεχνικής υποστήριξης
και συνεχούς αναβάθµισης των εφαρµογών αυτών εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητά
τους. Επίσης η πρακτική αυτή θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων πληροφορικής των δήµων µεταξύ τους αλλά και µε τα άλλα
πληροφοριακά συστήµατα του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα.
7.1.4.1.2
Έµφαση στην διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών
συστηµάτων και εφαρµογών
Γενικώς θα πρέπει να επιδιώκεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ των διαφόρων
πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα τη
βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας κάθε ∆ήµου και την παροχή
περισσότερων και ποιοτικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δηµότη.
Πιο συγκεκριµένα το σύνηθες φαινόµενο της έλλειψης διαλειτουργικότητας µεταξύ
των εφαρµογών των ∆ήµων έχει ως συνέπεια τα ίδια στοιχεία να καταχωρούνται
πολλές φορές από τα διαφορετικά τµήµατα ∆ήµου και να συναντώνται περιπτώσεις
ασυµφωνίας ή ακεραιότητας στοιχείων. Έτσι σπαταλούνται πολλές ανθρωποώρες για
την επιβεβαίωση των στοιχείων και σε πολλές φορές γίνεται αδύνατη η διεκπεραίωση
κάποιων εργασιών και λειτουργιών. Η ύπαρξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των
εφαρµογών θα επιτρέψει κάθε φορά που αλλάζει κάποιο δεδοµένο (π.χ. η διεύθυνση

ενός ∆ηµότη) από ένα τµήµα του ∆ήµου αυτό να είναι ορατό και στα πληροφοριακά
συστήµατα και των άλλων τµηµάτων του ∆ήµου. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει
αύξηση της παραγωγικότητας των δηµοτικών υπαλλήλων κι ενδυνάµωση του ρόλου
τους ο οποίος θα γίνει πιο επιτελικός αφού θα έχουν περισσότερο χρόνο για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των πολιτών.
Επιπλέον η διαλειτουργικότητα µεταξύ των εφαρµογών θα διευκολύνει τους αιρετούς
στο έργο τους αφού θα επιτρέψει την παροχή ολοκληρωµένων και περισσότερο
ποιοτικών πληροφοριών σε αυτούς βοηθώντας τους στη λήψη αποφάσεων.
Επίσης η τεχνική διασύνδεση - διαλειτουργικότητα των διαφόρων πληροφοριακών
συστηµάτων κάθε ∆ήµου µε τον ιστοχώρο του αλλά και µε τα πληροφοριακά
συστήµατα των άλλων ∆ήµων και φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε συνδυασµό
και µε την εσωτερική αναδιοργάνωση του ∆ήµου και την αναδιοργάνωση των
σχεσεών του µε τους άλλους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, πράγµατα για τα οποία
θα µιλήσουµε παρακάτω, θα επιτρέψει την παροχή περισσότερων και µεγαλύτερου
βάθους ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ∆ηλαδή θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και
τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις/αιτήµατα (π.χ. για έκδοση πιστοποιητικών
και αδειών) µέσω του διαδικτύου (επίπεδο 3), να πραγµατοποιούν διαδικτυακά
πληρωµή δηµοτικών τελών και φόρων (επίπεδο 4) και επίσης να απολαµβάνουν
προδραστική και στοχευµένη παροχή υπηρεσιών (επίπεδο 5). Ταυτόχρονα οι δηµότες
θα µπορούν να παρακολουθούν µέσω του ιστοχώρου του ∆ήµου σε ποιο στάδιο
βρίσκεται η διεκπεραίωση ενός αιτήµατός τους. Επιπρόσθετα η δυνατότητα
επικοινωνίας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων θα διευκολύνει την παροχή
υπηρεσιών στους πολίτες από πολλαπλά κανάλια (τηλέφωνο σταθερό και κινητό,
διαδραστική τηλεόραση, διαδίκτυο ακόµη και έντυπο που εκτυπώνεται από έναν
υπολογιστή) και πολλαπλές θέσεις (σπίτι, γραφείο, infoqiosks, ΚΕΠ) έτσι ώστε να
εξυπηρετούνται όλες οι κατηγορίες των πολιτών.
Οι ενέργειες που µπορούν να κάνουν οι ΟΤΑ προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι
εξής:
•

Κάθε νέο πληροφοριακό σύστηµα που πρόκειται να εγκαταστήσει ένας ΟΤΑ
θα πρέπει απαραίτητα να είναι συµβατό µε το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό
Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας. Μια κύρια προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η
χρήση ανοικτών προτύπων για την επεξεργασία, αποθήκευση, παρουσίαση
και µεταφορά δεδοµένων. Επίσης είναι χρήσιµο να επιδιωχθεί η χρήση
Ελεύθερου Λογισµικού ή Λογισµικού Ανοικτου Κώδικα αφού εκτός του ότι
ευνοεί την διαλειτουργικότητα µεταξύ των εφαρµογών συνεπάγεται και
πολλαπλά οφέλη για τους ∆ήµους και τις τοπικές κοινωνίες τα οποία θα
αναφερθούν λεπτοµερώς παρακάτω.

•

Προκειµένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εφαρµογές πληροφορικής οι
οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαλειτουργούν, όπου κρίνεται
απαραίτητο
µπορεί
να
γίνει
χρήση
Ενδιάµεσου
Λογισµικού
∆ιαλειτουργικότητας (ΕΛ∆).
Βέβαια η χρήση ενός τέτοιου Λογισµικού
συνεπάγεται πολλές φορές µεγάλο κόστος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
γίνεται συνεκτίµηση των ωφελειών που θα προκύψουν από µια τέτοια
ενέργεια µε το κόστος που αυτή συνεπάγεται. Πάντως µεγάλο µέρος της
υπάρχουσας πληροφοριακής υποδοµής και κυρίως οι εφαρµογές διοικητικο-

οικονοµικής διαχείρισης των δήµων έχει υλοποιηθεί από σχετικά µικρό
αριθµό κατασκευαστών (5-6) πράγµα που µπορεί να λειτουργήσει θετικά στην
ανάπτυξη ενδιάµεσου λογισµικού για την προώθηση της διαλειτουργικότητας
µεταξύ των υφιστάµενων εφαρµογών ενός δήµου ή εφαρµογών µεταξύ
δήµων.

7.1.4.1.3 Χρήση Ανοιχτών προτύπων
Όλα τα συστήµατα πληροφορικής επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδοµένα αλλά
και επικοινωνούν µεταξύ τους. Ο τρόπος επεξεργασίας, αποθήκευσης και µεταφοράς
των δεδοµένων δεν είναι ο ίδιος για όλα τα συστήµατα, σε κάθε περίπτωση όµως
στηρίζεται σε ένα πρότυπο, δηλαδή ένα σύνολο προδιαγραφών που περιγράφει
ακριβώς το πώς µεταφέρονται η αποθηκεύονται τα δεδοµένα. Τα πρότυπα αυτά
µπορεί να είναι ανοιχτά και διαθέσιµα σε όσους ενδιαφέρονται, αλλά µπορεί να
είναι και µυστικά ή διαθέσιµα µε προϋποθέσεις και µε συγκεκριµένους περιορισµούς.
Τα ανοιχτά πρότυπα δηµιουργούνται από τη συνεργασία ενδιαφεροµένων φορέων
που καταλήγουν σε ένα σύνολο προδιαγραφών, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριµένες
απαιτήσεις, ενώ παράλληλα προσφέρουν ελεύθερη και χωρίς περιορισµούς πρόσβαση
και δικαίωµα χρήσης των προδιαγραφών.
Πιο αναλυτικά ο ορισµός που δίνει η Ευρωπαϊκή ένωση για τα ανοιχτά πρότυπα
βασίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Το πρότυπο πρέπει να έχει υιοθετηθεί από ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό
και η εξέλιξη του προκύπτει από µια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης και
αποφάσεων η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφεροµένους φορείς. (Οι
σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται µε συµφωνία ή πλειοψηφικά κλπ.)

•

Το πρότυπο πρέπει να έχει δηµοσιευθεί και το πλήρες τεύχος των
προδιαγραφών να είναι διαθέσιµο ελεύθερα ή µε κάποιο τυπικό κόστος. Θα
πρέπει να επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή του, η διανοµή και η χρήση, είτε
χωρίς κόστος είτε µε κάποιο ονοµαστικό κόστος.

•

Η πνευµατική ιδιοκτησία –για παράδειγµα οι ευρεσιτεχνίες– µέρους ή όλου
του προτύπου θα πρέπει να είναι αµετάκλητα διαθέσιµες, χωρίς χρέωση
πνευµατικών δικαιωµάτων.

•

∆εν πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί για την επαναχρησιµοποίηση του
προτύπου.

Η αξία των ανοιχτών προτύπων είναι τόσο µεγάλη που χιλιάδες άτοµα σε
οργανισµούς και βιοµηχανίας ασχολούνται µε τη δηµιουργία και τη συντήρηση
ανοιχτών προτύπων.
Κάποια από τα ποιο γνωστά ανοιχτά πρότυπα είναι και τα παρακάτω:
•

TCP/IP – Πρωτόκολλο µεταφοράς δεδοµένων στο Internet

•

HTTP, HTML – Πρότυπα για τον Παγκόσµιο ιστό

•

SMTP, POP, IMAP – Πρότυπα για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Η εφαρµογή και χρήση ανοιχτών προτύπων από έναν ∆ήµο προσφέρει πολλά
πλεονεκτήµατα όπως για παράδειγµα:
•

Εξασφάλιση ευελιξίας όσον αφορά τις πληροφοριακές του υποδοµές.

•

Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων
και εφαρµογών.

•

Αποφυγή µονοπωλιακού χαρακτήρα και δέσµευσης στον ένα προµηθευτή.

•

∆ηµιουργία ενός διευρυµένου πεδίου δεξιοτήτων ανεξάρτητα από τον
προµηθευτή.

•

Εξοικονόµηση πόρων απο την χωρίς κόστος (ή µε ελάχιστο κόστος)
απόκτηση και χρήση του. Οι πόροι αυτοί µπορούν να διοχετευτούν σε
υπηρεσίες υποστήριξης και αναβάθµισης των πληροφοριακών συστηµάτων
και εφαρµογών εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητά τους.

•

∆ιασφάλιση µελλοντικής πρόσβασης στα δεδοµένα χωρίς καµία δέσµευση και
περιορισµό πράγµα που έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς στην περίπτωση ενός
∆ήµου πρόκειται για δεδοµένα που αφορούν τους πολίτες (και εποµένως
ανήκουν στους πολίτες).

7.1.4.1.4 Χρήση Ανοιχτού Λογισµικού
Η χρήση «Ελεύθερου Λογισµικού ή Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) από
τους ∆ήµους θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη κι ωφέλιµη γι’αυτούς και θα πρέπει να
προωθείται. «Ελεύθερο Λογισµικό ή Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα» ονοµάζεται η
κατηγορία λογισµικού που αναπτύσσεται και διανέµεται ελεύθερα και του οποίου ο
πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιµος σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ ευνοεί
τη επικοινωνία των πληροφοριακών συστηµάτων, οδηγεί σε εξοικονόµηση πόρων,
παρέχει ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια, ενισχύει τη διαφάνεια και το δικαίωµα
πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία και τέλος επιτρέπει την επαγγελµατική και
εθελοντική δραστηριοποίηση ακόµα και αυτοαπασχολούµενων προγραµµατιστών
πράγµα που µπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις για την τοπική οικονοµία.
Πιο αναλυτικά τα oφέλη που προσφέρει η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ είναι τα εξής:
•

Ασφάλεια-Αξιοπιστία

Η ασφάλεια των εφαρµογών είναι καθοριστικής σηµασίας για τους ΟΤΑ όπου
απαιτείται η διασφάλιση κρατικών και προσωπικών δεδοµένων. Το ΕΛ/ΛΑΚ είναι
λιγότερο ευάλωτο κι εµφανίζει µεγαλύτερη σταθερότητα κι αξιοπιστία. Αυτό
συµβαίνει διότι ο κώδικας του είναι διαθέσιµος κι έτσι ενθαρρύνεται η ανίχνευση κι ο
εντοπισµός λαθών µεταξύ προγραµµατιστών και χρηστών.
•

∆ιαλειτουργικότητα µεταξύ των εφαρµογών

Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων κι εφαρµογών ευνοείται
µέσω του ΕΛ/ΛΑΚ. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που αναπτύσσεται το λογισµικό, στο
ότι αυτό ενθαρρύνει την κοινή χρήση αλλά και στο γεγονός ότι το λογισµικό
ελέγχεται ανοικτά.
•

Εξοικονόµηση Πόρων

Κατ’αρχήν οι ∆ήµοι µπορούν να αποκτήσουν το ΕΛ/ΛΑΚ δωρεάν ή µε πολύ µικρό
κόστος. Επίσης η επιτακτική ανάγκη για αναβαθµίσεις, που χαρακτηρίζει το κλειστό
λογισµικό, συνεπάγεται ένα συχνά απαγορευτικό κόστος. Αντίθετα το ΕΛ/ΛΑΚ είναι
ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε συστήµατος
οπότε εξοικονοµούνται πόροι που διαφορετικά θα δίνονταν για αναβαθµίσεις του
λογισµικού ή µέρους του υλικού των υπολογιστών. Η εξοικονόµηση πόρων οφείλεται
και στο ότι η συντήρηση και υποστήριξη αυτού του λογισµικού µπορεί να ανατεθεί
σε πλήθος αναδόχους (ανεξάρτητους προγραµµατιστές, εταιρίες ή και στον ίδιο τον
ΟΤΑ), οπότε δηµιουργείται ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισµού.
•

∆ιαφάνεια

Γενικά ο δηµόσιος τοµέας οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια. Σε ένα δηµοκρατικό
πλαίσιο ο πολίτης δεν έχει απλώς δικαίωµα στην πληροφορία αλλά και στον τρόπο
που η πληροφορία τυγχάνει επεξεργασίας. Είναι προφανές ότι το ΕΛ/ΛΑΚ,
παρέχοντας ελεύθερα τον πηγαίο κώδικα, δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να
µελετήσει µε ποιόν τρόπο γίνεται η επεξεργασία κι αποθήκευση των δεδοµένων.
•

Ποιότητα – Επιστηµονική και Τεχνολογική καινοτοµία

Καθώς ο κώδικας του ΕΛ/ΛΑΚ είναι διαθέσιµος, µπορεί να ελεγχθεί διεξοδικά και να
επαληθευθεί η ορθότητά του καθώς και το πλαίσιο των εφαρµογών του. Πέρα από
αυτό παρέχεται η δυνατότητα – και αυτό είναι το πιο σηµαντικό – επέµβασης και
βελτίωσης του κώδικα. Έτσι ενισχύεται η ποιότητα κι ενθαρρύνεται η επιστηµονική
και τεχνολογική καινοτοµία.
•

Αναπτυξιακά οφέλη

Το µοντέλο ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ χαρακτηρίζεται ιστορικά από τη συνεχή αύξηση
νέων εταιριών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αλλά και τη διαθεσιµότητα
εκατοµµυρίων προγραµµατιστών ΕΛ/ΛΑΚ παγκοσµίως. Έτσι η διάδοση της χρήσης
του σε οργανισµούς κι επιχειρήσεις θα οδηγήσει σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού
στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πράγµα που εκτός των άλλων θα έχει και
θετικές επιπτώσεις στη συνολική οικονοµία. Ειδικότερα η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ από
τους ΟΤΑ θα δηµιουργήσει ζήτηση υπηρεσιών υποστήριξης προς
αυτοαπασχολούµενους και µικρές τοπικές επιχειρήσεις ενισχύοντας τις τοπικές
οικονοµίες.
Για τη σωστή και βιώσιµη αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν ∆ήµο είναι πολύ
σηµαντική:
•

Η συνεργασία µε προγραµµατιστές ΕΛ/ΛΑΚ της ευρύτερης περιοχής οι
οποίοι εθελοντικά ή µη θα µπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

•

Η κατάλληλη κατάρτιση κάποιων εργαζοµένων των ∆ήµων έτσι ώστε να
είναι σε θέση να εγκαθιστούν, να διαχειρίζονται και να χρησιµοποιούν το
ΕΛ/ΛΑΚ.

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως η ύπαρξη του ΕΛ/ΛΑΚ είναι ήδη γνωστή και
προκαλεί ενδιαφέρον σε κάποια από τα στελέχη σχεδόν κάθε ∆ήµου.
7.1.4.1.5 Παροχή υπηρεσιών από πολλά διαφορετικά κανάλια επαφής
Όπως είπαµε η διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων θα
διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες από πολλαπλά κανάλια
(τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διαδραστική τηλεόραση, διαδίκτυο ακόµη και
έντυπο που εκτυπώνεται από έναν υπολογιστή) και πολλαπλές θέσεις (σπίτι,
γραφείο, infoqiosks, ΚΕΠ). Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούν να εξυπηρετηθούν
όλες οι οµάδες πολιτών. Για παράδειγµα οι ηλικιωµένοι που έχουν µεγαλύτερη
τεχνοφοβία και τους είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν µέσω διαδικτύου θα µπορούν
µέσω τηλεφώνου ή µέσω της φυσικής παρουσίας τους σε υπηρεσία του ∆ήµου ή
ΚΕΠ να εξυπηρετηθούν ανάλογα. Επίσης τα Άτοµα µε Αναπηρία που ίσως έχουν
παραπάνω δυσκολία να µετακινηθούν εκτός σπιτιού θα µπορούν µέσω του
τηλεφώνου, του διαδικτύου ή και µέσω διαδραστικής τηλεόρασης να κάνουν χρήση
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά σε διάφορες κατηγορίες
εργαζοµένων όπως οι δηµόσιοι υπάλληλοι ή οι αυτοαπασχολούµενοι, εξ’αιτίας του
ωραρίου εργασίας τους, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης µέσω
διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

7.1.4.2 Μεγαλύτερη αξιοποίηση του «Σύζευξις»
Οι ∆ήµοι εκµεταλλεύονται το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις» κυρίως
για σύνδεση στο διαδίκτυο και κυρίως για πλοήγηση σε αυτό και όχι για τηλεφωνία.
Όµως η χρήση του για τηλεφωνία θα οδηγούσε τους ∆ήµους σε εξοικονόµηση
πόρων αφού συνεπάγεται πολύ χαµηλότερους τηλεφωνικούς λογαριασµούς. Οι
λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η χρήση του για τηλεφωνία είναι είτε
τεχνικοί (ανυπαρξία συµβατού τηλεφωνικού κέντρου ή/και δοµηµένης καλωδίωσης,
έλλειψη απαραίτητης κάρτας) είτε οργανωτικοί (απουσία σχεδίου µετάβασης στη νέα
κατάσταση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε ∆ήµος να λάβει µέτρα για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που του αναλογούν και µάλιστα να στοχεύει στην
εκµετάλλευση του δικτύου «Σύζευξις» απ’όλα τα κτίριά του. Πιο συγκεκριµένα θα
πρέπει να φροντίσει για την απόκτηση συµβατού τηλεφωνικού κέντρου από όλα τα
κτίριά του. Επίσης θα πρέπει να εγκαταστήσει δοµηµένη καλωδίωση στα κτίρια που
δεν έχουν κι επιπλέον θα πρέπει κάθε νέο κτίριο, που πρόκειται να εγκαταστήσει
υπηρεσίες του, να χτίζεται µε προδιαγραφές δοµηµένης καλωδίωσης αποτελώντας
παράδειγµα για κάθε νέο κτίριο που χτίζεται στο ∆ήµο. Επιπλέον θα πρέπει να
οργανώσει σχέδιο µετάβασης στη νέα κατάσταση, δηλαδή σχέδιο µε το οποίο οι
αλλαγές που θα γίνουν και θα έχουν ως στόχο τη δυνατότητα χρήσης του «Σύζευξις»
για τηλεφωνία να µην παρεµποδίσουν προσωρινά τη λειτουργία του ∆ήµου λόγω
προσωρινής µη διαθεσιµότητας των τηλεφωνικών γραµµών.

Γενικότερα, θα πρέπει να επιδιώκεται η αξιοποίηση από τους ∆ήµους όλων των
ευκολιών και εργαλείων που παρέχει το έργο «Σύζευξις» (π.χ. τηλεκπαίδευση,
τηλεδιάσκεψη, τηλεργασία, τηλεµοιοτυπία, υπηρεσίες πιστοποίησης και
ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών κλπ.) πράγµα που θα συµβάλλει στην
αποδοτικότερη λειτουργία τους και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Το
πρόγραµµα κατάρτισης των στελεχών των ∆ήµων που είναι υπεύθυνα για το
«Σύζευξις» µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση του έργου από τους
∆ήµους.

7.1.4.3 Εγκατάσταση ασύρµατων ευρυζωνικών υποδοµών
Η εγκατάσταση κι εκµετάλλευση των ευρυζωνικών υποδοµών αποτελούν σηµαντικό
κεφάλαιο για τις τοπικές κοινωνίες και για τον λόγο αυτό απαιτούνται ευρύτερες
συνεργασίες µεταξύ των ∆ήµων και άλλων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την
πραγµατοποίηση κι εκµετάλλευση αυτών των έργων οι παράµετροι των οποίων
περιγράφονται αναλυτικότερα σε επόµενη παράγραφο.
Παρ’όλαυτά κάθε ∆ήµος ανεξάρτητα από τους άλλους έχει τη δυνατότητα να
εγκαταστήσει ασύρµατες ευρυζωνικές υποδοµές σε κεντρικά σηµεία µέσα στα
γεωγραφικά του όρια (πλατείες, σχολεία, βιβλιοθήκες) αλλά και σε κτίρια που
στεγάζουν τις υπηρεσίες του. Η επικοινωνία των υποδοµών αυτών µε το δίκτυο
«Σύζευξις»:
•

θα παρέχει στους δηµότες ταχεία και συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα
σηµεία αυτά.

•

θα διευκολύνει την επικοινωνία µέσω διαδικτύου µεταξύ των κτιρίων και
τµηµάτων του ∆ήµου.

7.1.4.4 Πραγµατοποίηση Ηλεκτρονικών Προµηθειών
Η χρήση των ΤΠΕ σε όσο το δυνατόν περισσότερα στάδια της διαδικασίας
προµηθειών θα οδηγούσε σε εξοικονόµηση πόρων από πλευράς ∆ήµων, σε
βελτίωση της ποιότητας του προµηθευόµενου εξοπλισµού και σε περισσότερη
διαφάνεια.
Η εξοικονόµηση πόρων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της µείωσης του άµεσου
και έµµεσου κόστους των προµηθειών.
Το άµεσο κόστος αναφέρεται στο τίµηµα για την αγορά του εξοπλισµού.
Το έµµεσο κόστος αναφέρεται στα χρήµατα που δαπανώνται για την διεξαγωγή των
διαδικασιών προµήθειας δηλαδή στα χρήµατα που δαπανώνται για την:
•
•
•

Συγκέντρωση-ανάλυση αναγκών.
∆ιενέργεια διαγωνισµού.
Συγκέντρωση και αξιολόγηση προσφορών και επιλογή προµηθευτών.

•

Πληρωµή προµηθευτών, µεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση εξοπλισµού.

Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του άµεσου κόστους των
προµηθειών, σε βελτίωση της ποιότητας του προµηθευόµενου εξοπλισµού και σε
περισσότερη διαφάνεια µέσω της:
•
•
•
•

ανεύρεσης περισσότερων προµηθευτών, πολλές φορές και εκτός συνόρων.
αύξησης του ανταγωνισµού (π.χ. ηλεκτρονικές δηµοπρασίες).
οµαδοποίησης των προµηθειών
αύξησης της διαφάνειας των διαδικασιών και της αποφυγής «εναρµονισµένων
πρακτικών» κατά το στάδιο της δηµοπρασίας ή δωροληψιών και άλλων
φαινοµένων «συναλλαγής».

Αντιστοίχως, µε τη χρήση των ΤΠΕ, το έµµεσο κόστος µπορεί να µειωθεί µέσω
της:
•
•
•

«σµίκρυνσης» του διοικητικού κόστους των διαδικασιών και της συντόµευσης
της διάρκειας τους.
µείωσης των σφαλµάτων και των επικαλύψεων ενεργειών.
καλύτερης διαχείρισης των αποθεµάτων.

∆ύο πρώτες απλές ενέργειες που µπορεί να κάνει κάθε ∆ήµος προς την
κατεύθυνση αυτή είναι:
•

•

να τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία για τους προµηθευτές ώστε να αποφεύγεται
µεγάλος όγκος χαρτιού πράγµα το οποίο θα οδηγήσει και σε εξοικονόµηση
πόρων.
να δηµοσιοποιεί στον ιστοχώρο του τις προκηρύξεις και τα αποτελέσµατα
των διαγωνισµών πράγµα το οποίο θα ευνοήσει τη διαφάνεια.

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ πως η πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών προµηθειών
εκτός από τα οφέλη που προαναφέραµε µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον
παραγκωνισµό των µικροµεσαίων τοπικών προµηθευτών ενός ∆ήµου είτε διότι αυτοί
δεν έχουν αναπτύξει το ηλεκτρονικό εµπόριο είτε επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να
υποστηρίξουν µεγάλες παραγγελίες από τους ∆ήµους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει
οι επιλογές των προµηθευτών να είναι τέτοιες ώστε από τη µια πλευρά οι ∆ήµοι
να οδηγούνται σε εξοικονόµηση πόρων αλλά από την άλλη να µην αποκλείονται
από τις προµήθειες τους οι τοπικές επιχειρήσεις µικρής εµβέλειας γεγονός που θα
έχει αρνητικές συνέπειες για τις τοπικές οικονοµίες.
Εκτός αυτού θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προώθησης του ηλεκτρονικού εµπορίου
στις µικρές επιχειρήσεις καθώς και προβολής των ωφελειών της συµµετοχής τους
στις ηλεκτρονικές προµήθειες των ∆ήµων αλλά και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
µε ταυτόχρονη παροχή τεχνικών οδηγιών για τη συµµετοχή τους σε αυτές. Οι δράσεις
αυτές µπορούν να υποστηριχθούν είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από τις
νοµαρχίες, είτε από την ΚΕ∆ΚΕ, είτε και από τους ∆ήµους που έχουν τη δυνατότητα
αυτή.

7.1.5 Ενέργειες που αφορούν το Ανθρώπινο ∆υναµικό
Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε ∆ήµο απαιτείται η
συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου στη διαδικασία αυτή.
Κατάρχήν οι αιρετοί θα πρέπει να έχουν ψηλά στην ιεραρχία των
προτεραιοτήτων τους το θέµα της αξιοποίησης των ΤΠΕ κι επιπλέον να
φροντίζουν για τη συνεχή βελτίωση της κατάρτισής τους πάνω στη χρήση των ΤΠΕ.
Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην πιο στοχευµένη κι εξειδικευµένη
εκπαίδευση των εργαζοµένων του ∆ήµου καθώς και στην αλλαγή της νοοτροπίας
τους ώστε αυτοί να έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του
πολίτη. Ακόµη είναι ιδιαίτερα σηµαντική η παρουσία ατόµου ή οµάδας ατόµων
(ανάλογα µε το µέγεθος του ∆ήµου) η οποία έκτος από τη µηχανοργανωτική
υποστήριξη των διαφόρων τµηµάτων του ∆ήµου να έχει ικανότητες στο
σχεδιασµό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και στο σχεδιασµό και παροχή νέων
υπηρεσιών µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τέλος ο «Ψηφιακός ∆ήµος» δεν µπορεί να
γίνει πραγµατικότητα χωρίς τη συµµετοχή των πολιτών/δηµοτών αφού εξ’άλλου τα
περισσότερα ωφέλη που αυτός συνεπάγεται αφορούν αυτούς. Για το λόγο αυτό
άµεση προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η ευαισθητοποίηση τού ∆ηµότη
γύρω από τη χρησιµότητα που θα έχει η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην αναβάθµιση
της σχέσης του µε το ∆ήµο και στην προοπτική ανάπτυξης της περιοχής κι
επιπλέον η κατάρτιση πάνω στη χρήση ΤΠΕ συγκεκριµένων κατηγοριών
πολιτών οι οποίες κινδυνεύουν µε «ψηφιακό αποκλεισµό».

7.1.5.1 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις πρώτες προτεραιότητες της
∆ηµοτικής Αρχής
Οι δήµαρχοι θα πρέπει να έχουν ψηλά στην αντζέντα τους το ζήτηµα της αξιοποίησης
των ΤΠΕ κι επίσης να ενηµερώσουν και να πείσουν το δηµοτικό συµβούλιο για την
αξία της υπόθεσης αυτής έτσι ώστε η αξιοποίηση των ΤΠΕ να αποτελεί µια από τις
βασικές προτεραιότητες του δηµοτικού συµβουλίου.

7.1.5.2 Κατάρτιση των αιρετών
Οι αιρετοί µπορούν να προχωρήσουν σε συγκεκριµένες ενέργειες ώστε να
αποκτήσουν µεγαλύτερη κατάρτιση πάνω στις ΤΠΕ. Μπορούν για παράδειγµα να
εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες τηλεκπαίδευσης που προσφέρει το έργο «Κατάρτιση
αιρετών εκπροσώπων της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών» ή να χρησιµοποιήσουν την υποδοµή του
«Σύζευξις» για την τηλεκπαίδευση. Επίσης µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και
ικανότητες πάνω στις ΤΠΕ µέσα από τη συνεργασία τους µε τον «άνθρωπο της
Πληροφορικής» ή άλλο στέλεχος που ασχολείται µε την αξοποίηση των ΤΠΕ στο
∆ήµο.
Επίσης θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η ηλεκτρονική δικτύωση οµάδων αιρετών για την
ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ αλλά και για
γενικότερα θέµατα.

7.1.5.3 Kατάρτιση των δηµοτικών υπαλλήλων
Ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ από
τους ΟΤΑ είναι το επίπεδο κατάρτισης ως προς τις ΤΠΕ των δηµοτικών
υπαλλήλων. Γενικώς, θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στην ευρύτερη, πιο
οργανωµένη, λιγότερο αποσπασµατική και µε περισσότερη στόχευση εκπαίδευση του
προσωπικού των ∆ήµων γεγονός που θα οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη κι
αποδοτικότερη λειτουργία τους. Εκτός των άλλων ιδιαίτερη σηµασία έχει η
κατάλληλη κατάρτιση των υπαλλήλων που θα τους επιτρέψει την ψηφιοποίηση των
γεγονότων στην πηγή τους πράγµα που θα έχει ιδιαίτερα οφέλη για κάθε δήµο τα
οποία παρουσιάστηκαν παραπάνω. Πέρα από αυτά η αλλαγή νοοτροπίας και
κουλτούρας των δηµοτικών υπαλλήλων, έτσι ώστε αυτοί να έχουν ως πρώτη
προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πολίτη, πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο.
Για τη συστηµατική και οργανωµένη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των
∆ήµων µπορεί να πραγµατοποιηθεί η διοργάνωση σεµιναρίων τα οποία µπορεί να
συντονίσει η ΚΕ∆ΚΕ µε άλλους φορείς. Επιπλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η
υποδοµή του «Σύζευξις» για την τηλεκπαίδευση. Ακόµη η συστηµατική συνεργασία
των τµηµάτων του κάθε ∆ήµου µε το τµήµα Πληροφορικής αποτελεί έναν παράγοντα
που µπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγή εµπειριών, διάχυση γνώσης κι εποµένως
ενίσχυση της κατάρτισης των υπαλλήλων του ∆ήµου. Γενικά, έναν πρώτο στόχο (για
τους δήµους που δεν τον έχουν εκπληρώσει) µπορεί να αποτελέσει η παρουσία σε
κάθε τµήµα τουλάχιστον ενός ατόµου το οποίο θα χαρακτηρίζεται από σχετικά
υψηλή κατάρτιση στις ΤΠΕ. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι µέρος της
προσπάθειας για την ενίσχυση της κατάρτισης των υπαλλήλων του ∆ήµου στις ΤΠΕ
θα πρέπει να αποτελεί και η συµµετοχή τους στο σχεδιασµό – προγραµµατισµό έργων
και δράσεων ΤΠΕ ώστε αυτά να αξιοποιηθούν και να υλοποιηθούν περισσότερο
αποτελεσµατικά.
Τέλος, όπως είδαµε και παραπάνω (συµπεράσµατα από µελέτες περίπτωσης) δε
φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβληµα τεχνοφοβίας στο προσωπικό, γεγονός που
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτισή του.
Γενικά, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνει κατανοητό από την πλευρά των
εργαζοµένων ότι η περαιτέρω αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εργασία τους θα την
αναβαθµίσει, κάνοντάς την πιο ουσιαστική, δηµιουργική, ευχάριστη κι
ενδιαφέρουσα. Έτσι αυτοί θα έχουν παραπάνω κίνητρο να καταρτιστούν στη χρήση
των ΤΠΕ.

7.1.5.4 Ευαισθητοποίηση και Κατάρτιση Πολιτών
Ο «Ψηφιακός ∆ήµος» δεν µπορεί να γίνει πραγµατικότητα χωρίς τη συµµετοχή των
πολιτών/δηµοτών αφού εξ’άλλου τα περισσότερα οφέλη που αυτός συνεπάγεται
αφορούν αυτούς. Για το λόγο αυτό άµεση προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η
ευαισθητοποίηση τού ∆ηµότη γύρω από τη χρησιµότητα που θα έχει η αξιοποίηση
των ΤΠΕ στην αναβάθµιση της σχέσης του µε το ∆ήµο και στην προοπτική
ανάπτυξης της περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να διοργανωθούν
σεµινάρια µε τον συντονισµό και υποστήριξη της ΚΕ∆ΚΕ και άλλων φορέων. Θα
πρέπει να τονιστεί στο πλαίσιο των σεµιναρίων η ενδυνάµωση του ρόλου του δηµότη
αφού µέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ θα είναι περισσότερο ενηµερωµένος, θα µπορεί
να εκφράζει αποτελεσµατικότερα τη γνώµη του για τα τοπικά ζητήµατα κι επίσης θα

µπορεί να έχει πιο ενεργό ρόλο στη λύση των προβληµάτων του ∆ήµου ακόµα και αν
µένει πλέον σε µακρινή απόσταση στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Επιπλέον θα
πρέπει να παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες που δίνουν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών σε αυτόν από το ∆ήµο. Στο πλαίσιο των σεµιναρίων
µπορούν να παρουσιαστούν και επιτυχηµένα παραδείγµατα από ∆ήµους της Ελλάδας
ή του εξωτερικού. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη χρησιµότητα της
αξιοποίησης των ΤΠΕ θα τους δώσει και µεγαλύτερο κίνητρο να καταρτιστούν στη
χρήση των ΤΠΕ.
Τα προγράµµατα κατάρτισης των δηµοτών θα πρέπει να αφορούν περισσότερο
κάποιες συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών όπως αυτές που κινδυνεύουν µε
«ψηφιακό αποκλεισµό» όπως οι ηλικιωµένοι και οι γυναίκες. Μια άλλη οµάδα
που θα πρέπει να αφορούν τα προγράµµατα κατάρτισης σε ΤΠΕ είναι οι άνεργοι οι
οποίοι έχουν ανάγκη την απόκτηση περισσότερων προσόντων και ιδιαίτερα την
κατάρτισή τους στις ΤΠΕ έτσι ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά
εργασίας. Επίσης οι αυτοαπασχολούµενοι θα πρέπει να αποτελούν άλλη µια οµάδα
στόχο διότι εκτός του ότι η χρήση των ΤΠΕ ίσως να τους είναι ωφέλιµη στη δουλειά
τους έχουν και µεγαλύτερη ανάγκη υπηρεσιών µέσω διαδικτύου διότι έχουν λιγότερα
περιθώρια χρόνου να µεταβαίνουν σε υπηρεσία του ∆ήµου ή ΚΕΠ για να
εξυπηρετηθούν. Τέλος µια άλλη κατηγορία πολιτών που θα πρέπει να αφορούν τα
προγράµµατα κατάρτισης αποτελούν τα άτοµα µε αναπηρία τόσο γιατί πιθανόν να
απειλούνται µε «ψηφιακό αποκλεισµό» όσο και γιατί έχουν µεγαλύτερη ανάγκη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών αφού ίσως δεν τους είναι τόσο εύκολο να µεταβούν σε
κάποια υπηρεσία του ∆ήµου.
Εξ’αιτίας των µη απεριόριστων πόρων αλλά και του λιγοστού ελεύθερου χρόνου από
κάποιες συγκεκριµένες οµάδες πολιτών, τα προγράµµατα κατάρτισης θα πρέπει τις
περισσότερες φορές να είναι ολιγόωρα και να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των
πολιτών πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα όπως στην αναζήτηση πληροφοριών και
ενηµέρωση µέσω διαδικτύου, στην επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
και στην αξιοποίηση on-line υπηρεσιών.

7.1.5.5 Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων/Βιβλιοθηκών/Πνευµατικών Κέντρων
Για την εξοικονόµηση πόρων κατά τη διεξαγωγή σεµιναρίων τόσο στους
εργαζόµενους των ∆ήµων όσο και στους δηµότες ωφέλιµη θα ήταν η αξιοποίηση των
υποδοµών (αίθουσες, εξοπλισµός) αλλά και του ανθρώπινου δυναµικού των
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ) της κάθε περιοχής.
Γενικότερα οι η/υ των σχολικών εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών, και των
πνευµατικών κέντρων κάθε ∆ήµου µπορούν να είναι διαθέσιµοι στους ∆ηµότες και
τους επισκέπτες του (π.χ. για πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και άλλες χρήσεις)
πράγµα που θα βοηθήσει πρώτον στην εξοικείωση των ∆ηµοτών µε τις ΤΠΕ και
δεύτερον θα αποτελέσει ενός είδους υπηρεσία/ευκολία για τους επισκέπτες του
∆ήµου συµβάλλοντας σε ένα βαθµό στην τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη της
περιοχής.

7.1.5.6 Επαρκής στελέχωση των ∆ήµων µε στελέχη ΤΠΕ
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κάθε ∆ήµος να έχει τον «άνθρωπο της
Πληροφορικής» δηλαδή αυτόν που θα χαρακτηρίζεται από τα κατάλληλα προσόντα
ώστε να ασχοληθεί µε τη σωστή αξιοποίηση των ΤΠΕ στο ∆ήµο. Ο άνθρωπος αυτός
θα πρέπει να έχει άµεση συνεργασία µε το δήµαρχο και να έχει την εµπιστοσύνη και
υποστήριξή του. Σε µεγαλύτερους ∆ήµους θα πρέπει να δουλεύει γύρω από αυτόν
οµάδα µε κατάλληλα καταρτισµένα άτοµα η οποία να ασχολείται µε την
µηχανοργανωτική υποστήριξη των τµηµάτων του ∆ήµου. Η ποσοτική στελέχωση
της υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να αναλογεί στο µέγεθος και στις ανάγκες κάθε
∆ήµου. Επίσης είναι σηµαντικό αυτή η υπηρεσία να έχει ικανότητες στο
σχεδιασµό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και στο σχεδιασµό και οργάνωση παροχής
νέων υπηρεσιών µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ και να µην αφήνεται τόσο ο ρόλος
αυτός σε εξωτερικό τεχνικό σύµβουλο. Αυτό θα βοηθήσει η επιλογή, ο σχεδιασµός
και υλοποίηση έργων να ανταποκρίνονται περισσότερο στις πραγµατικές ανάγκες
κάθε ∆ήµου. Τα έργα του ∆ήµου, δηλαδή, δε θα αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά
και µε βάση την πηγή χρηµατοδότησής τους (ΚτΠ, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΕΣΠΑ κλπ) αλλά
βάσει ενός ενιαίου σχεδιασµού µε τελικό στόχο την αισθητή βελτίωση της
εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήµου και της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχονται στους πολίτες.
Για τους µικρούς όµορους ∆ήµους προτείνεται η δηµιουργία κοινών υπηρεσιών
(πιθανόν κάτω από το συντονισµό και την υποστήριξη της ΤΕ∆Κ) διότι πιθανότατα
αυτοί δεν έχουν πολλούς πόρους ώστε να υποστηρίξουν µια ικανή υπηρεσία σε
θέµατα ΤΠΕ η οποία να µπορεί να σχεδιάσει και να διαχειριστεί έργα ΤΠΕ. Επιπλέον
οι όµοροι ∆ήµοι χαρακτηρίζονται από παρόµοιες ανάγκες και κατ’επέκταση
παρόµοια αναγκαία έργα ΤΠΕ τα οποία µπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν
από κοινού µέσω µιας κοινής υπηρεσίας. Στις υπηρεσίες αυτές µπορούν να
συµµετέχει και ο «άνθρωπος της Πληροφορικής» κάθε ∆ήµου έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί ότι δε θα παραβλέπονται οι ανάγκες ενός ∆ήµου.
Γενικά θα πρέπει να καταγραφούν οι επιµορφωτικές ανάγκες των στελεχών ΤΠΕ και
να προγραµµατιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψή τους. Η διαδικασία
αυτή ενδείκνυται να πραγµατοποιηθεί κεντρικά από φορείς όπως η ΚΕ∆ΚΕ και το
ΙΤΑ µε πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» του
ΕΣΠΑ 2007-2013.

7.1.6 Σχεδιασµός και υλοποίηση έργων ΤΠΕ
Γενικά, θα πρέπει να δοθεί βάρος στην εξασφάλιση της απόδοσης των έργων
ΤΠΕ που υλοποιούνται και ένας ενιαίος σχεδιασµός τους από την υπηρεσία ΤΠΕ
που έχει ως στόχο την αντιµετώπιση πραγµατικών αναγκών του ∆ήµου (χρήσιµη
µια ανάλυση κόστους-οφέλους) συµβάλλει σηµαντικά σε αυτό. Η πραγµατοποίηση
των έργων µε άλλα λόγια, δε θα πρέπει να αποτελεί µια απλή κατανάλωση
κοινοτικών και εθνικών πόρων αλλά µια διαδικασία που αλλάζει τον τρόπο
λειτουργίας του ∆ήµου και τη σχέση του µε τον δηµότη. Πιο συγκεκριµένα κατά την
εκπόνηση των τετραετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ∆ήµων (για τους
∆ήµους που έχουν την υποχρέωση και δυνατότητα να το εκπονούν) θα πρέπει να
πραγµατοποιείται κι ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός για έργα ΤΠΕ έτσι ώστε µετά
το πέρας της τετραετίας να παρατηρούνται σηµαντικά αποτελέσµατα ως προς την
εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο ∆ήµο. Επιπλέον η εκπόνηση των ετήσιων
Τεχνικών Προγραµµάτων θα πρέπει από τη µια πλευρά να συµβαδίζει µε την
υλοποίηση του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος αλλά από την άλλη
πλευρά να γίνεται προσπάθεια να δίνεται προτεραιότητα σε έργα ΤΠΕ τα οποία είναι
περισσότερα καίρια για την ικανοποίηση αναγκών του ∆ήµου και των ∆ηµοτών.
Πάντως η παρακολούθηση κι αξιολόγηση της υλοποίησης κάθε ετήσιου
προγράµµατος µπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τον καλύτερο σχεδιασµό και
υλοποίηση του επόµενου ετήσιου προγράµµατος και κατ’επέκταση να προσεγγιστεί
καλύτερα ο στόχος του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος (για τους ∆ήµους
που έχουν την υποχρέωση και δυνατότητα να το εκπονούν). Γενικότερα η συχνότερη
αξιολόγηση της υλοποίησης των έργων ΤΠΕ και γενικότερα της ουσιαστικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ∆ήµο θα συµβάλλει, µέσω του εντοπισµού των λαθών
και προβληµάτων, στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του σχεδιασµού του
∆ήµου για την αξιοποίηση κι ενσωµάτωση των ΤΠΕ σε αυτόν.
Για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση κι εξασφάλιση της απόδοσης των έργων έχει
σηµασία και η διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου που να εγγυάται
διαφάνεια στην διαχείριση των προγραµµάτων και στην αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας τους.
Σε µεγαλύτερη απόδοση των έργων µπορούν να οδηγήσουν και η αρχική υλοποίηση
πιλοτικών έργων µε χαµηλό κόστος καθώς και η υιοθέτηση καλών παραδειγµάτων
και πρακτικών από δήµους του εξωτερικού ή και της Ελλάδας µε κατάλληλη
προσαρµογή τους στα τοπικά δεδοµένα. Επιπλέον για την εξασφάλιση της
αποτελεσµατικής υλοποίησης των έργων είναι ιδιαίτερα σηµαντική η
ουσιαστική συστράτευση του προσωπικού του ∆ήµου στη διαδικασία αυτή. Θα
πρέπει, δηλαδή, οι εργαζόµενοι του ∆ήµου να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα
επιθυµητά αποτελέσµατα των έργων καθώς και να γίνουν κατανοητά από αυτούς τα
οφέλη που θα έχει η υλοποίηση των έργων και γενικότερα η ουσιαστική ενσωµάτωση
των ΤΠΕ στο ∆ήµο, έτσι ώστε να έχουν σοβαρό κίνητρο να συµβάλλουν στην
αποτελεσµατική υλοποίηση των έργων και του γενικότερου σχεδιασµού για την
πορεία προς τον «Ψηφιακό ∆ήµο». Επιπρόσθετα χρήσιµη θα ήταν και η συµµετοχή
των πολιτών, όπου αυτό ενδείκνυται, στο σχεδιασµό έργων Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Τέλος είναι αναγκαία η συνεργασία µεταξύ ∆ήµων αλλά και οι συµπράξεις τους µε
τον ιδιωτικό τοµέα όπου αυτό είναι ωφέλιµο έτσι ώστε να επιτευχθούν οικονοµίες
κλίµακας και να επιτραπεί η µόχλευση πόρων του ιδιωτικού τοµέα. Γενικότερα οι

παραπάνω συνεργασίες καθώς και η συνεργασία των ΟΤΑ µε άλλους φορείς
(ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα της περιοχής, Σχολεία, Βιβλιοθήκες, Κέντρα
πανεπιστηµιακών δικτύων, εθελοντές ασύρµατων δικτύων και ραδιοερασιτέχνες,
κοινότητες ανοικτού λογισµικού (ΕΛ/ΛΑΚ), ΜΚΟ) α) θα συµβάλλουν στην
αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη υλοποίηση των έργων και β) θα κάνουν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση περισσότερο αυτόνοµη από το κεντρικό κράτος ή την
Ε.Ε., εκµεταλλευόµενη την ενεργοποίηση του τοπικού δυναµικού. Αυτό έχει
ιδιαίτερη σηµασία καθώς µεσοπρόθεσµα αναµένεται γενικότερος περιορισµός των
κοινοτικών ενισχύσεων προς την Ελλάδα πράγµα που θα σηµαίνει και περιορισµό
των κοινοτικών κι εθνικών ενισχύσεων προς την ΤΑ.

7.1.7 Αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ∆ήµων
Προϋπόθεση για τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών που παρέχουν οι ∆ήµοι
και γενικότερα για την αναβάθµιση της σχέσης τους µε τους δηµότες και τις τοπικές
επιχειρήσεις µέσω της χρήσης των ΤΠΕ αποτελεί η εσωτερική τους αναδιοργάνωση.
Έτσι κάθε ∆ήµος θα πρέπει να επιδιώκει την αναδιάρθρωση των δοµών και
διαδικασιών του µε τέτοιο τρόπο ώστε η εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ σε αυτόν
να συνοδεύεται απο ουσιαστική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σηµαντική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του
στόχου αποτελεί και η κατάλληλη κατάρτιση των εργαζοµένων του ∆ήµου πάνω στη
χρήση των ΤΠΕ και η ταυτόχρονη αλλαγή της κουλτούρας και νοοτροπίας τους έτσι
ώστε αυτοί να έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της λειτουργίας των ∆ήµων µπορούν να
χρησιµοποιηθούν πόροι από το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» του ΕΣΠΑ 20072013.

7.1.8 Yλοποίηση Στρατηγικής για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
Στο θέµα της ουσιαστικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους ∆ήµους, όπως σε
οποιοδήποτε άλλο θέµα, όση σηµασία έχει το ζήτηµα του σχεδιασµού και της
ανάπτυξης στρατηγικής άλλη τόση σηµασία και ίσως µεγαλύτερη έχει το ζήτηµα
της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερο βάρος και σε αυτό το ζήτηµα αφού κάθε καλός και φιλόδοξος σχεδιασµός
στο θέµα των ΤΠΕ δεν θα έχει ιδιαίτερα οφέλη για ένα ∆ήµο αν δε συνοδευτεί από
τις κατάλληλες ενέργειες/βήµατα για την υλοποίησή του.
Όπως είπαµε και παραπάνω για το σωστό σχεδιασµό και υλοποίηση των έργων ΤΠΕ
αλλά και γενικότερα για την αποτελεσµατική υλοποίηση της στρατηγικής για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε ένα ∆ήµο απαιτείται η παρουσία ατόµου ή οµάδας ατόµων
(ανάλογα µε το µέγεθος του ∆ήµου) που θα έχει τις απαραίτητες ικανότητες να
αναλάβει αυτό το ρόλο. Επιπλέον ιδιαίτερη σηµασία για την επιτυχή υλοποίηση του
όλου εγχειρήµατος έχει η ουσιαστική εµπλοκή των εργαζοµένων αλλά και του
ευρύτερου ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου σε αυτό (ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά
κέντρα της περιοχής, Σχολεία, Βιβλιοθήκες, Κέντρα πανεπιστηµιακών δικτύων,
εθελοντές ασύρµατων δικτύων και ραδιοερασιτέχνες, κοινότητες ανοικτού
λογισµικού (ΕΛ/ΛΑΚ), ΜΚΟ, επιχειρήσεις, πολίτες).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε ∆ήµο είναι πιθανό ένα ποσοστό των εργαζοµένων
ή στελεχών να µη µπορεί ή να µη θέλει να συµβάλλει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ από
το ∆ήµο αλλά αντίθετα να αποτελεί εµπόδιο σε αυτό. Οι λόγοι µπορεί να ποικίλουν.
Για παράδειγµα κάποιοι υπάλληλοι των ∆ήµων µπορεί να χαρακτηρίζονται από
τεχνοφοβία δηλαδή να µην έχουν διάθεση να καταρτιστούν στη χρήση των ΤΠΕ και
να τις χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους εργασία. Επιπλέον η ουσιαστική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε ∆ήµο απαιτεί οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές, οι
οποίες ίσως να αντιµετωπίζονται µε καχυποψία και αρνητική στάση από µέρος των
στελεχών και των υπαλλήλων των ∆ήµων αφού µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα
ανακατατάξεις σε θέσεις και ιεραρχίες. Τέλος οι εργαζόµενοι στο ∆ήµο µπορεί να
µην έχουν αντιληφθεί τη σηµασία που έχει και τις δυνατότητες που δίνει η
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθηµερινή δουλειά τους και να θεωρούν πολυτέλεια την
χρήση τους.
Εποµένως θα πρέπει να γίνεται διαρκής προσπάθεια απο το ∆ήµαρχο και τους
υπόλοπους αιρετούς η οποία θα στοχεύει στην συστράτευση όλων των
εργαζοµένων του ∆ήµου για την υλοποίηση του οράµατος του «Ψηφιακού
∆ήµου». Προς την κατεύθυνση αυτή οι εργαζόµενοι του ∆ήµου θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι, εκτός απο τη βελτίωση της λειτουργίας του ∆ήµου και της
εξυπηρέτησης των δηµοτών, έχουν και οι ίδιοι να ωφεληθούν µέσω της κατάλληλης
χρήσης κι αξιοποίησης των ΤΠΕ αφού η καθηµερινή εργασία τους θα γίνει πιο
ουσιαστική, δηµιουργική, ευχάριστη κι ενδιαφέρουσα. Επιπλέον µπορούν να τους
δοθούν κι επιπλέον κίνητρα έτσι ώστε να συµβάλλουν αποδοτικότερα στην
υλοποίηση των έργων ΤΠΕ και γενικότερα στην ουσιαστική ενσωµάτωση και
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο ∆ήµο.
Για την επιτυχή και όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση µιας στρατηγικής έχει
σηµασία να πραγµατοποιηθεί ο κατάλληλος προγραµµατισµός µε βάση τον οποίο
θα γίνει η κατάλληλη ιεράρχηση προτεραιοτήτων και των βηµάτων που πρέπει

να γίνουν για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Επίσης θα πρέπει να
πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν συχνότερη αξιολόγηση της όλης προσπάθειας
έτσι ώστε να εντοπίζονται τα τυχόν λάθη και προβλήµατα και να λαµβάνονται τα
κατάλληλα µέτρα κι αποφάσεις που θα στοχεύουν στη διόρθωση των λαθών και στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Τέλος για την επιτυχή υλοποίηση έστω και ενός µέρους µιας στρατηγικής έχει
σηµασία η διαρκής προσήλωση και δέσµευση σε αυτή τη στρατηγική και η µή
εγκατάλειψή της.

7.2 Συνεργασία ∆ήµων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών
υποδοµών και υπηρεσιών
Όπως έχει προαναφερθεί (κεφ. 3) η ευρυζωνικότητα θα πρέπει να βρεθεί στο
επίκεντρο της αυτοδιοικητικής αντζέντας σε όλα τα επίπεδα (δήµος, κοινότητα,
ΤΕ∆Κ, ΚΕ∆ΚΕ) καθώς η διαδοσή της αποτελεί:
•

Αναγκαίο υποστηρικτικό περιβάλλον για τη βελτίωση της δουλειάς και της
λειτουργίας του δήµου.

•

Απαραίτητη δικτυακή υποδοµή για τη λειτουργία µιας σύγχρονης πόλης.

•

Χρήσιµο εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των ∆ηµοτών.
Εκτός των άλλων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υψηλού
επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες.

•

Αποτελεσµατικό µέσο για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας τοπικής
αναπτυξιακής στρατηγικής αφού µε τη διάδοσή της διευκολύνεται η
προσέλκυση, υποστήριξη, διατήρηση και διασύνδεση επιχειρήσεων στην
περιοχή, ενώ υποστηρίζεται η παραµονή µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων στην παραγωγική και γενικότερα οικονοµική αλυσίδα, µε
πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονοµία.

Γενικότερα θα µπορούσαµε να πούµε πως οι ευρυζωνικές υποδοµές αποτελούν στην
εποχή µας µια θεµελιώδη υποδοµή απαραίτητη για την οικονοµική και την κοινωνική
ανάπτυξη και θα παίζουν όλο και περισσότερο τον ρόλο που έπαιξαν παλαιότερα το
οδικό, το ηλεκτρικό, το τηλεφωνικό και το σιδηροδροµικό δίκτυο.
Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται οι ευρυζωνικές υποδοµές να φτάνουν µέχρι τα πιο
αποµακρυσµένα σηµεία της χώρας. Η ανάπτυξη των υποδοµών αυτών όµως δεν
θα πρέπει να επαφίεται µόνο στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους διότι η διεθνής
εµπειρία δείχνει ότι παρατηρούνται χρονικές υστερήσεις αλλά και επιλεκτική
ανάπτυξη σε ορισµένες µόνον περιοχές (κυρίως µεγάλα αστικά κέντρα) , που
αποδεικνύονται αµεσότερα προσοδοφόρες. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται δηµόσιες
παρεµβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών σε
κάθε περιοχή της χώρας µε στόχο την πρόληψη ή τον περιορισµό των ψηφιακών
χασµάτων, την άρση των ανισοτήτων και την υποστήριξη της περιφερειακής και
τοπικής ανάπτυξης.
Σε αυτό το ζήτηµα οι ∆ήµοι µαζί µε τις Νοµαρχίες και τις Περιφέρειες έχουν µεγάλο
ρόλο να παίξουν καθώς τα αποκεντρωµένα σχήµατα για το σχεδιασµό και την
ανάπτυξη αυτών των υποδοµών κρίνονται πιο κατάλληλα από ένα πανελλαδικό
σχήµα. Έτσι για το έργο της εγκατάστασης των υποδοµών προτείνεται η σύσταση
κοινοπραξιών µεταξύ των ∆ήµων αλλά και η σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα όπου
αυτή ενδείκνυται. Στα σχήµατα αυτά προτείνεται να συµµετέχουν τα εργαστήρια των
ΑΕΙ, ΤΕΙ κι ερευνητικών κέντρων κάθε περιοχής µε εµπειρία στα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα. Ως προς το είδος των υποδοµών η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών στις

µεγάλες πόλεις των νοµών και η εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου σε επίπεδο νοµού
αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική.
Γενικότερα στόχος είναι η αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδοµών µε τον
αποδοτικότερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
χαµηλού κόστους στους πολίτες και στις τοπικές επιχειρήσεις καθώς και η
δυνατότητα επέκτασής τους.
Για να συµβεί αυτό θα πρέπει οι ΟΤΑ να δραστηριοποιηθούν για την ανάπτυξη
των υποδοµών αυτών µε τον τρόπο που αναφέραµε παραπάνω και να µην
αναλάβουν τον ρόλο του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα νέα δίκτυα
οπτικών ινών θα πρέπει να εξασφαλίζουν την «ανοικτή πρόσβαση» , δηλαδή να
είναι διαθέσιµα σε όλους τους εµπορικούς παρόχους υπηρεσιών, µε ισότιµους
όρους (διαφάνεια), και µε κοστοστρεφή τιµολόγηση. Με τον τρόπο αυτό οι
πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα ανταγωνίζονται µεταξύ τους στην
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών περιεχοµένου και στις τιµές µε τις οποίες
θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες τους (πολίτες και τοπικές
επιχειρήσεις). Αυτό πιθανότατα θα έχει ως αποτέλεσµα την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών χαµηλού κόστους στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και τη δηµιουργία
κινήτρων για πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση οι κρατικές
ενισχύσεις θα πρέπει να αφορούν µόνο τη χρηµατοδότηση υποδοµών κι εξοπλισµού,
έτσι ώστε να αποτρέπονται προσφυγές και πρόστιµα εις βάρος της χώρας µας.
Για την ασφαλέστερη βιωσιµότητα των υποδοµών, πρέπει να επιλέγονται οι
πλέον δόκιµες τεχνολογικές λύσεις. Πολλές σύγχρονες εκτιµήσεις συγκλίνουν στην
άποψη πως η πρόσβαση µε οπτικές ίνες µέχρι το σπίτι (FTTH) αποτελεί την πλέον
ασφαλή επένδυση, που µπορεί να ανταποκριθεί στις (ραγδαία αυξανόµενες) ανάγκες
των χρηστών τις επόµενες δύο δεκαετίες. Μεταξύ των δικτύων πρόσβασης FTTH, η
καλύτερη, αν και ακριβότερη, λύση είναι η αρχιτεκτονική point-to-point, η οποία
διασφαλίζει απεριόριστο εύρος ζώνης, χαµηλό διαχειριστικό κόστος, και ευκολία των
τελικών χρηστών ως προς την αλλαγή εµπορικού παρόχου. Γενικότερα για την
επιλογή των πλέον κατάλληλων υποδοµών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
µακροπρόθεσµες ανάγκες που αυτές θα κληθούν να καλύψουν αλλά και οι
διαθέσιµοι πόροι που έχει στη διάθεσή της η τοπική αυτοδιοίκηση.
Τέλος, εξαιτίας της µεγάλης σηµασίας που έχει η ζήτηση υπηρεσιών για την
επιτυχία των επιχειρηµατικών σχεδίων που αφορούν τις ευρυζωνικές υποδοµές θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη δηµιουργία ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών
µέσω α) της εξασφάλισης µιας ελάχιστης χρήσης των ∆ικτύων από την πλευρά των
δηµόσιων φορέων και β) της προσπάθειας για ενεργοποίηση των πολιτών και των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε στόχο την τόνωση της ζήτησης τέτοιων υπηρεσιών
από αυτούς.

7.3 Τι µπορεί να κάνει η ΚΕ∆ΚΕ
7.3.1 ∆ράσεις της ΚΕ∆ΚΕ
Η ΚΕ∆ΚΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση της Κοινωνίας της
Πληροφορίας στους ∆ήµους και τις Κοινότητες της χώρας έχει προχωρήσει ή
προτίθεται να προχωρήσει σε συγκεκριµένες δράσεις κάποιες από τις οποίες
αναφέρθηκαν λεπτοµερώς στο Κεφ.3 . Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις δράσεις
αυτές, το σκοπό τους, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται καθώς και προτάσεις για το
πώς πρέπει να συνεχιστούν.

Πίνακας 1: ∆ράσεις της ΚΕ∆ΚΕ
∆ράση
Έργο «Ενιαίο
διαδικτυακό
Περιβάλλον ΟΤΑ για
την Παροχή
Υπηρεσιών στον
Πολίτη και στις
Επιχειρήσεις» που
αρχικά θα υλοποιηθεί
πιλοτικά σε 16 ∆ήµους
της χώρας.

Σκοπός ∆ράσης
Η αναβάθµιση της
εξυπηρέτησης του πολίτη και
των επιχειρήσεων µέσω της
υλοποίησης υπηρεσιών, αρχικά
µέσω διαδικτύου και τηλεφώνου
(σταθερού και κινητού), για την
διοικητική εξυπηρέτηση του
πολίτη και των επιχειρήσεων σε
όλους τους βασικούς τοµείς
υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας
τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι
υπηρεσίες θα κυµαίνονται από
απλές υπηρεσίες ενηµέρωσης (π.χ.
διαδικτυακός τόπος µε δυναµικό
περιεχόµενο και πληροφόρηση)
µέχρι και πλήρως διαδραστικές
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις
οποίες όλα τα βήµατα γίνονται
ηλεκτρονικά (22 υπηρεσίες
επιπέδου1, 14 επιπέδου2, 21
επιπέδου3 και 6 επιπέδου4).

Στάδιο ∆ράσης
Φάση
υλοποίησης

Προτεινόµενες Ενέργειες
Επέκτασή του σε όλους
τους ∆ήµους και κοινότητες
της χώρας µε παράλληλη
Προβλέπεται η
αύξηση του αριθµού και του
επέκτασή του σε επιπέδου των υπηρεσιών που
άλλους 100
προβλέπει το έργο. Επίσης η
∆ήµους.
επέκταση του έργου θα
πρέπει να συνεπάγεται και τη
σύνδεσή του µε υφιστάµενες
δοµές, πληροφοριακά
συστήµατα κι εφαρµογές.

Πρόταση για
δηµιουργία Ενιαίου
∆ιαδικτυακού
Περιβάλλοντος που θα
συγκεντρώνει κι
αξιοποιεί γεωγραφικά
δεδοµένα και
πληροφορίες (GIS).
Θα εγκατασταθεί
πιλοτικά σε 10 ∆ήµους.

Η εξυπηρέτηση λειτουργικών
αναγκών των ∆ήµων
(πολεοδοµία, κυκλοφοριακό,
καθαριότητα, δίκτυα υποδοµής
κ.α.) και η παροχή υπηρεσιών
και δυνατοτήτων σε πολίτες και
τοπικούς φορείς µε την
αξιοποίηση γεωγραφικών
δεδοµένων. Επίσης η
διευκόλυνση της συνεργασίας
µεταξύ ∆ήµων π.χ. κατά τον

Προετοιµάζεται

Άµεση πιλοτική υλοποίησή
του και στη συνέχεια
επέκτασή του σε όλους τους
∆ήµους και κοινότητες της
χώρας

Πρόταση για την ενιαία
παροχή
υπηρεσιών
υπολογιστικού
κέντρου, τεχνολογίας
cloud computing που
θα
διασφαλίζει τη
διάθεση
υπολογιστικής ισχύος
στους ∆ήµους και τις
Κοινότητες και τη
φιλοξενία και παροχή
εφαρµογών
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης προς
αυτούς
µέσω του
∆ιαδικτύου.

Έργο «Κατάρτιση
αιρετών εκπροσώπων
της πρωτοβάθµιας
αυτοδιοίκησης στις
νέες τεχνολογίες
πληροφορικής κι
επικοινωνιών» που
αφορά το σύνολο των
17.616 αιρετών
εκπροσώπων της ΠΤΑ
(914 δηµάρχων, 120
προέδρων κοινοτήτων
και 16.582 δηµοτικών
και κοινοτικών
συµβούλων) στους
1.034 ΟΤΑ α΄ βαθµού
της χώρας.
Έργο για την
εξειδικευµένη
κατάρτιση των

κοινό προγραµµατισµό έργων
όµορων δήµων και κατά την
αντιµετώπιση κοινών
προβληµάτων. Τέλος η ανάπτυξη
βασικού εργαλείου για την
τεκµηρίωση των θέσεων της
ΚΕ∆ΚΕ και την υποστήριξη του
θεσµικού της ρόλου.
Μέσω της δράσης αυτής θα
προκύψουν α) διαχειριστικά
οφέλη λόγω του ότι
αποδεσµεύονται οι ∆ήµοι από τη
διατήρηση κεντρικών
υπολογιστικών συστηµάτων, β)
οικονοµικά οφέλη µέσω της
µείωσης του συνολικού κόστους
απόκτησης και
διαχείρισης/συντήρησης/λειτουργί
ας των υποδοµών και γ)
περιβαλλοντικά οφέλη αν η
συγκεκριµένη υποδοµή
αξιοποιήσει απορριπτόµενη
θερµότητα (π.χ. από σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)
για τον κλιµατισµό των κέντρων
αυτών. Τέλος µέσω αυτής της
δράσης εξασφαλίζεται
µεγαλύτερη αξιοπιστία στην
παροχή των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η κατανόηση από τους αιρετούς
των δυνατοτήτων που
προσφέρει η αξιοποίηση των
ΤΠΕ: α) για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες/δηµότες και τις
επιχειρήσεις και ευρύτερα τους
οργανισµούς που λειτουργούν στο
δήµο τους, β) για την εσωτερική
αναδιοργάνωση των ΟΤΑ, αλλά
και γ) για την τοπική ανάπτυξη.
Επίσης η εξοικείωση των
αιρετών µε τη χρήση Η/Υ και
του διαδικτύου.

Η απόκτηση πιο εξειδικευµένης
και χρήσιµης
κατάρτισης στις ΤΠΕ από τους

Το έργο
προτείνεται να
χρηµατοδοτηθεί
από το ΕΣΠΑ

Για την αποτελεσµατικότερη
υλοποίηση του έργου αυτού
θα πρέπει να υπάρξει
συνεργασία µεταξύ του ΙΤΑ
και της ΠΕΤΑ αλλά και να
ανατεθεί ο σχεδιασµός του (
υπο-έργο τεχνικού δελτίου,
τεύχους προκήρυξης) σε
εµπειρογνώµονες.

Φάση
υλοποίησης

Αξιολόγηση της τελικής
αποτελεσµατικότητας του
έργου, δηλαδή πόσο αυτό
πέτυχε τους στόχους του, και
η εξαγωγή συµπερασµάτων
για τις επόµενες κινήσεις που
πρέπει να γίνουν για την
περαιτέρω ενηµέρωση,
ευαισθητοποίηση και
κατάρτιση των αιρετών.

Φάση
υλοποίησης

Πραγµατοποίηση
ενηµερωτικής καµπάνιας
προς τους εργαζοµένους η

εργαζοµένων των
∆ήµων σε θέµατα
ΤΠΕ που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους
∆ήµους. Το έργο αυτό
στοχεύει στην
κατάρτιση 30000
εργαζοµένων των
∆ήµων στη χρήση των
ΤΠΕ µε βάση 12
θεµατικές
εκπαιδευτικές
ενότητες.

εργαζόµενους των ∆ήµων έτσι
ώστε να µπορούν αυτοί να
προσφέρουν ποιοτικές
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους
πολίτες και ποιοτικότερο έργο στο
∆ήµο.

οποία θα έχει ως στόχο την
ενηµέρωση τους για το έργο
Κατάρτισης, την
ευαισθητοποίησή τους για τη
χρησιµότητά του και
κατ’επέκταση την ευρύτερη
κι ενεργότερη συµµετοχή
τους στο έργο αυτό. Επίσης
προτείνεται να διαµορφωθεί
κεντρική διαδικασία για
την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από την
πλευρά των εργαζοµένων για
τη συµµετοχή τους σε ένα ή
περισσότερα από τα 12
προγράµµατα Κατάρτισης.

Πρόταση για την
Κατάρτιση στις ΤΠΕ
ειδικών οµάδων
δηµοτών

Η κατανόηση από τους πολίτες
της χρησιµότητας που θα έχει
γι’αυτούς η χρήση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και η απόκτηση
κατάλληλης κατάρτισης ώστε να
µπορούν να κάνουν χρήση
τέτοιων υπηρεσιών καθώς και η
γενικότερη κατάρτιση στη
χρήση ΤΠΕ ατόµων που
κινδυνεύουν µε «ψηφιακό
αποκλεισµό».

Προετοιµάζεται

Η κατάρτιση κατά
προτεραιότητα των
κοινωνικών οµάδων που
έχουν τη µεγαλύτερη
ανάγκη να εξοικειωθούν µε
τη χρήση των ΤΠΕ
(άνεργοι, ελεύθεροι
επαγγελµατίες, γυναίκες,
ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ και
µειονοτικές οµάδες).
Αξιοποίηση, για το σκοπό
αυτό, των υποδοµών και της
τεχνογνωσίας του Ε∆ΕΤ,
των περιφερειακών
πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ
καθώς και του Σχολικού
∆ικτύου.

Συγκρότηση µονίµων
εξειδικευµένων
θεµατικών οµάδων
εργασίας (δίκτυα
µεταφοράς γνώσης
και κωδικοποίησης
της πείρας) για την
συντονισµένη
συνεργασία των
∆ήµων που υλοποιούν
οµοειδή έργα της
Κοινωνίας της
Πληροφορίας.
Για την υποστήριξη των
Οµάδων αυτών θα

Η ανταλλαγή προβληµατισµών
και εµπειριών και η εξαγωγή
συµπερασµάτων για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση
των έργων ΤΠΕ στους ∆ήµους.
Ειδικότερα στο πλαίσιο των
Οµάδων Εργασίας θα
αποτυπωθούν και θα
κωδικοποιηθούν:
α) τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση
και αξιοποίηση έργων – δράσεων
της Κοινωνίας της
Πληροφορίας,

Στο πλαίσιο του
συνεδρίου της
ΚΕ∆ΚΕ το
Νοέµβριο του
2007 στη
Θεσσαλονίκη
συγκροτήθηκαν
τα ∆ίκτυα για
την
Ευρυζωνικότητα
, τα
Πληροφοριακά
Συστήµατα/
Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες, τα

Θα πρέπει να συνεχιστεί η
λειτουργία των ∆ικτύων για
την Ευρυζωνικότητα, τα
Πληροφοριακά Συστήµατα/
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, τα
Γεωγραφικά Πληροφοριακά
Συστήµατα και τον
Ανασχεδιασµό των
Λειτουργιών και των
∆ραστηριοτήτων των δήµων.
Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν
ενέργειες από την ΚΕ∆ΚΕ
για τη δηµιουργία του e-local
government forum για τη
διαδικτυακή υποστήριξη των

αξιοποιηθούν και
ειδικοί
εµπειρογνώµονες από
την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

β) οι τεχνολογικές τάσεις και
διεθνείς πρακτικές,
προκειµένου να συνταχθούν
κατευθυντήριες οδηγίες για
όλους τους δήµους.

Γεωγραφικά
Πληροφοριακά
Συστήµατα και
τον
Ανασχεδιασµό
των
Λειτουργιών και
των
∆ραστηριοτήτω
ν των δήµων.
Επιπρόσθετα
έχει
πραγµατοποιηθε
ί η πρώτη
διηµερίδα για
την
Ευρυζωνικότητα
(1 και 2
Απριλίου).

Ανθρώπινων αυτών ∆ικτύων
κατά τα πρότυπα του ebusiness forum που
λειτουργεί εδώ και µια
οκταετία στο Ε∆ΕΤ και έχει
θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ως βέλτιστη
πρακτική.

Στη συνέχεια αναλύονται περισσότερο οι παραπάνω δράσεις αλλά και τα οφέλη που
θα προκύψουν από αυτές:

7.3.1.1 Επέκταση έργων (που υλοποιεί ή θα υλοποιήσει κεντρικά η
ΚΕ∆ΚΕ) σε όλους τους ∆ήµους
Έργα που υλοποιεί ή προτείνεται να υλοποιήσει η ΚΕ∆ΚΕ κεντρικά όπως το «Ενιαίο
διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις
Επιχειρήσεις» και το Ενιαίο ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον που θα συγκεντρώνει κι
αξιοποιεί γεωγραφικά δεδοµένα και πληροφορίες (GIS) είναι ιδιαίτερα σηµαντικά
καθώς εκτός του ότι αναµένεται να αλλάξουν το τοπίο των υπηρεσιών που
παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και να βελτιώσουν αισθητά τη
λειτουργία των ∆ήµων, χαρακτηρίζονται κι από αρκετά πλεονεκτήµατα που είναι:
•

Η ανάπτυξη της εφαρµογής µια φορά και η δυνατότητα χρησιµοποίησης της
από περισσότερους χρήστες (∆ήµους) µε αποτέλεσµα οικονοµίες όµοιων
επενδύσεων και οικονοµίες στην χρήση και κατ’επέκταση διασφάλιση
πόρων για τη βιώσιµη λειτουργία των εφαρµογών και για την υλοποίηση
πρόσθετων και ποιοτικά πιο αναβαθµισµένων επενδύσεων σε κάθε ∆ήµο.

•

Η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών
µεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

•

Η ενίσχυση των τοπικών οικονοµιών µε την ανάπτυξη υπηρεσιών
υποστήριξης των συστηµάτων αυτών.

Για τον λόγο αυτό τα θα πρέπει να αποτελεί τελικό στόχο της ΚΕ∆ΚΕ η
επέκταση των έργων αυτών σε όλους τους ∆ήµους και κοινότητες της χώρας.

7.3.1.2 Ενιαία Παροχή Υπηρεσιών Υπολογιστικού Κέντρου
Με την προτεινόµενη δράση επιδιώκεται µέσω της συνάθροισης της ζήτησης των
δήµων για υπολογιστική ισχύ και αντίστοιχες υπηρεσίες η ενιαία παροχή υπηρεσιών
υπολογιστικού κέντρου, τεχνολογίας cloud computing, που διασφαλίζει τη διάθεση
υπολογιστικής ισχύος στους δήµους και τη φιλοξενία και παροχή εφαρµογών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω του ∆ιαδικτύου.
Μέσω της δράσης αυτής θα προκύψουν α) διαχειριστικά οφέλη λόγω του ότι
αποδεσµεύονται οι ∆ήµοι από τη διατήρηση κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων,
β) οικονοµικά οφέλη µέσω της µείωσης του συνολικού κόστους απόκτησης και
διαχείρισης/συντήρησης/λειτουργίας των υποδοµών και γ) περιβαλλοντικά οφέλη αν
η συγκεκριµένη υποδοµή αξιοποιήσει απορριπτόµενη θερµότητα (π.χ. από σταθµούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) για τον κλιµατισµό των κέντρων αυτών. Τέλος
µέσω αυτής της δράσης εξασφαλίζεται µεγαλύτερη αξιοπιστία στην παροχή των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του έργου αυτού θα πρέπει να υπάρξει
συνεργασία µεταξύ του ΙΤΑ και της ΠΕΤΑ αλλά και να ανατεθεί ο σχεδιασµός
του ( υπο-έργο τεχνικού δελτίου, τεύχους προκήρυξης) σε εµπειρογνώµονες.

7.3.1.3 Έµφαση στη συγκρότηση Οµάδων Εργασίας
Οι Οµάδες Εργασίας που συγκροτούνται από στελέχη των ∆ήµων που υλοποιούν
έργα ΤΠΕ έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς θα επιτρέψουν την ανταλλαγή
προβληµατισµών και εµπειριών και την εξαγωγή συµπερασµάτων για την
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους
∆ήµους. Ειδικότερα στο πλαίσιο των Οµάδων Εργασίας µπορούν να αποτυπωθούν
και να κωδικοποιηθούν:
•

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην
υλοποίηση και αξιοποίηση έργων – δράσεων της Κοινωνίας της
Πληροφορίας,

•

οι τεχνολογικές τάσεις και διεθνείς πρακτικές,

µε σκοπό να συνταχθούν κατευθυντήριες οδηγίες για όλους τους ∆ήµους.
Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δώσει έµφαση η ΚΕ∆ΚΕ στην
ουσιαστική συνέχιση της λειτουργίας των ∆ικτύων που συγκροτήθηκαν στο συνέδριο
του Νοεµβρίου του 2007 στη Θεσσαλονίκη (Οµάδες Εργασίας για την
Ευρυζωνικότητα, τα Πληροφοριακά Συστήµατα/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, τα
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα και τον Ανασχεδιασµό των Λειτουργιών και
των ∆ραστηριοτήτων των δήµων). Στις οµάδες εργασίας µπορούν να συµµετέχουν,
εκτός από τα στελέχη των ∆ήµων που υλοποιούν έργα ΤΠΕ, οι αιρετοί και κάθε
άλλος ενδιαφερόµενος (τοπικοί φορείς, πολίτες) από κάθε ∆ήµο. Κάθε Οµάδα
Εργασίας ενδείκνυται να συναντιέται σε τακτική βάση και επίσης να υποστηρίζει τη
λειτουργία της διαδικτυακός τόπος (e-localgovernment forum) έτσι ώστε να
πραγµατοποιείται συστηµατική κι ευρύτατη συνεργασία που θα έχει ως στόχο την
όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση των προβληµάτων και τη διάχυση της διεθνούς κι

ελληνικής εµπειρίας και γνώσης. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η
συµµετοχή σε κάθε οµάδα ειδικών εµπειρογνωµόνων από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

7.3.1.4 ∆ηµιουργία Ανθρώπινων ∆ικτύων για την αντιµετώπιση
γενικότερων προβληµάτων
Γενικότερα θα πρέπει να επιδιώκεται η αξιοποίηση των διαδικτυακών υποδοµών για
τη δηµιουργία και λειτουργία ανθρώπινων δικτύων µε στόχο την αντιµετώπιση
γενικότερων προβληµάτων. Με άλλα λόγια θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η
ηλεκτρονική δικτύωση κι επικοινωνία των διαφόρων παραγόντων των ∆ήµων
(αιρετών, εργαζοµένων, άλλων φορέων, πολιτών) µε στόχο τη διαβούλευση και
συνεργασία για την αντιµετώπιση θεµάτων και προβληµάτων πέρα από τα
προβλήµατα που αφορούν τα έργα ΤΠΕ.

7.3.1.5 Αξιοποίηση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από το έργο
Κατάρτισης Αιρετών
Εξ’αιτίας της βαρύτητας που έχει το έργο «Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων της
πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών», στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, και κατάρτιση των αιρετών
γύρω από τις ΤΠΕ και κατ’επέκταση στην λειτουργική κι αναπτυξιακή αξιοποίηση
τους από τους δήµους είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρξει και µια σοβαρή
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του. Γενικά, στόχος πρέπει να είναι η
αξιολόγηση της τελικής αποτελεσµατικότητας του έργου δηλαδή πόσο αυτό
πέτυχε τους στόχους του, και η εξαγωγή συµπερασµάτων για τις επόµενες
κινήσεις που πρέπει να γίνουν για την περαιτέρω ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση
και κατάρτιση των αιρετών. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στα πλαίσια του έργου
έχει ήδη προβλεφθεί και ένα υποέργο αξιολόγησής του το οποίο µπορεί να συµβάλλει
προς αυτή την κατεύθυνση.

7.3.1.6 Kατάρτιση των δηµοτικών υπαλλήλων
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Κοινωνία της Πληροφορίας η ΚΕ∆ΚΕ µαζί
µε το ΙΤΑ και την ΠΕΤΑ υλοποιεί έργο για την Εξειδικευµένη Κατάρτιση των
Εργαζοµένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κι ωφέλιµο διότι
στοχεύει στην απόκτηση πιο εξειδικευµένης κατάρτισης στις ΤΠΕ από τους
εργαζόµενους των ∆ήµων έτσι ώστε να µπορούν αυτοί να προσφέρουν ποιοτικές
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και ποιοτικότερο έργο στο ∆ήµο. Επιπλέον οι
µοντέρνοι τρόποι εκπαίδευσης που αυτό προβλέπει αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για
την αποτελεσµατικότητα και επιτυχία του. Για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιµο η
εκπαίδευση να αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόµενους σε κάθε
∆ήµο. Επίσης θα ήταν ωφέλιµη η πραγµατοποίηση ενηµερωτικής καµπάνιας προς
τους εργαζοµένους η οποία θα έχει ως στόχο την ενηµέρωση τους για το έργο
Κατάρτισης, την ευαισθητοποίησή τους για τη χρησιµότητά του και κατ’επέκταση
την ευρύτερη κι ενεργότερη συµµετοχή τους στο έργο αυτό.

7.3.1.7 Ευαισθητοποίηση και Κατάρτιση Πολιτών
Η ΚΕ∆ΚΕ µαζί µε άλλους φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο µπορούν να
διοργανώσουν σεµινάρια που θα έχουν ως στόχο α) την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για τη χρησιµότητα που θα έχει η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
αναβάθµιση της σχέσης τους µε το ∆ήµο και στην προοπτική ανάπτυξης της
περιοχής και β) την κατάρτισή τους πάνω στη χρήση των ΤΠΕ.
Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να τονιστεί στο πλαίσιο των σεµιναρίων η ενδυνάµωση
του ρόλου του δηµότη αφού µέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ θα είναι περισσότερο
ενηµερωµένος, θα µπορεί να εκφράζει αποτελεσµατικότερα τη γνώµη του για τα
τοπικά ζητήµατα κι επίσης θα µπορεί να έχει πιο ενεργό ρόλο στη λύση των
προβληµάτων του ∆ήµου ακόµα και αν µένει πλέον σε µακρινή απόσταση στην
Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Επιπλέον θα πρέπει να παρουσιάζονται οι νέες
δυνατότητες που δίνουν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους
δηµότες από το ∆ήµο, γεγονός που, εκτός των άλλων, θα τους κάνει να έχουν και
µεγαλύτερες απαιτήσεις από το ∆ήµο τους και να ασκούν µεγαλύτερη πίεση σε αυτόν
για την παροχή περισσότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ακόµη θα ήταν χρήσιµο να
γίνει κατανοητό από τους δηµότες ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ µπορεί να συµβάλλει
στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής τους. Στο πλαίσιο των σεµιναρίων µπορούν
να παρουσιαστούν και επιτυχηµένα παραδείγµατα από ∆ήµους της Ελλάδας ή του
εξωτερικού. Εκτός των άλλων η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη χρησιµότητα
της αξιοποίησης των ΤΠΕ θα τους δώσει και µεγαλύτερο κίνητρο να καταρτιστούν
στη χρήση των ΤΠΕ.
Τα προγράµµατα κατάρτισης των δηµοτών θα πρέπει να αφορούν περισσότερο
κάποιες συγκεκριµένες κατηγορίες πολιτών όπως αυτές που κινδυνεύουν µε
«ψηφιακό αποκλεισµό» όπως οι ηλικιωµένοι και οι γυναίκες. Μια άλλη οµάδα
που θα πρέπει να αφορούν τα προγράµµατα κατάρτισης σε ΤΠΕ είναι οι άνεργοι οι
οποίοι έχουν ανάγκη την απόκτηση περισσότερων προσόντων και ιδιαίτερα την
κατάρτισή τους στις ΤΠΕ έτσι ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά
εργασίας. Επίσης οι αυτοαπασχολούµενοι θα πρέπει να αποτελούν άλλη µια οµάδα
στόχο διότι εκτός του ότι η χρήση των ΤΠΕ ίσως να τους είναι ωφέλιµη στη δουλειά
τους έχουν και µεγαλύτερη ανάγκη υπηρεσιών µέσω διαδικτύου διότι έχουν λιγότερα
περιθώρια χρόνου να µεταβαίνουν σε υπηρεσία του ∆ήµου ή ΚΕΠ για να
εξυπηρετηθούν. Τέλος µια άλλη κατηγορία πολιτών που θα πρέπει να αφορούν τα
προγράµµατα κατάρτισης αποτελούν τα άτοµα µε αναπηρία τόσο γιατί πιθανόν να
απειλούνται µε «ψηφιακό αποκλεισµό» όσο και γιατί έχουν µεγαλύτερη ανάγκη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών αφού ίσως δεν τους είναι τόσο εύκολο να µεταβούν σε
κάποια υπηρεσία του ∆ήµου.
Εξ’αιτίας των µη απεριόριστων πόρων αλλά και του λιγοστού ελεύθερου χρόνου από
κάποιες συγκεκριµένες οµάδες πολιτών, τα προγράµµατα κατάρτισης θα πρέπει τις
περισσότερες φορές να είναι ολιγόωρα και να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των
πολιτών πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα όπως στην αναζήτηση πληροφοριών και στην
ενηµέρωση µέσω διαδικτύου, στην επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
και στην αξιοποίηση on-line υπηρεσιών.
Για την πραγµατοποίηση των σεµιναρίων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των
δηµοτών ενδείκνυται η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών και δικτυακών υποδοµών αλλά

και του ανθρώπινου δυναµικού των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ)
κάθε περιοχής καθώς και άλλων ηλεκτρονικών και δικτυακών υποδοµών κάθε
∆ήµου.

7.3.2 ∆ηµιουργία κι
(Helpdesk/toolkits)

ενδυνάµωση

Μηχανισµών

Υποστήριξης

Τα στελέχη που ασχολούνται µε την ανάπτυξη των ΤΠΕ στους ∆ήµους, προκειµένου
να έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν ουσιαστικά και έγκαιρα στη διαδικασία
ενσωµάτωσης των ΤΠΕ σε αυτούς, έχουν ανάγκη από έγκαιρη και έγκυρη
ενηµέρωση και πληροφόρηση καθώς και ολοκληρωµένη τεχνική κι επιστηµονική
υποστήριξη σε θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την
υλοποίηση και την αξιοποίηση έργων και υποδοµών ΤΠΕ. Για το λόγο αυτό
απαιτείται να δοθεί βάρος από την ΚΕ∆ΚΕ στη δηµιουργία κι ενδυνάµωση
µηχανισµών υποστήριξης και πιο συγκεκριµένα:
•

στη δηµιουργία κι ενδυνάµωση των γραφείων πληροφόρησης και
τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk) σε συνεργασία µε το ΙΤΑ, την ΕΕΤΑΑ
και την ΠΕΤΑ. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στη δηµιουργία - όπου
αυτό απαιτείται - ευέλικτων µονάδων ταχείας και επιτόπιας παρέµβασης. Οι
µονάδες αυτές δύναται να συγκροτηθούν από εξειδικευµένα στελέχη (στους
τοµείς των ΤΠΕ και της Οργάνωσης και Υλοποίησης Έργων) που θα
παρέχουν τις αναγκαίες οδηγίες και συµβουλές και θα πραγµατοποιούν
επιτόπιες επισκέψεις για την άµεση και ταχεία επίλυση προβληµάτων. Οι
µηχανισµοί αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν ανάλογα µε τις απαιτήσεις και
τις δυνατότητες είτε στο επίπεδο της ΤΕ∆Κ ενός νοµού (π.χ. ενός νησιού)
είτε στο επίπεδο µιας ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας (π.χ. ΜακεδονίαΘράκη, Θεσσαλία-Στερεά). Τέλος προτείνεται η υλοποίηση προγραµµάτων
συνεχιζόµενης κατάρτισης των ατόµων που στελεχώνουν τις µονάδες αυτές.

•

στην ανάπτυξη οριζόντιων εργαλείων λογισµικού για συγκεκριµένα θέµατα
και έργα (toolkits).

•

στην εξασφάλιση της δυνατότητας on-line µαθηµάτων στα στελέχη ΤΠΕ των
∆ήµων µέσω του κεντρικού διαδικτυακού τόπου της ΚΕ∆ΚΕ ο οποίος
ενδείκνυται για το σκοπό αυτό να ανασχεδιαστεί.

7.3.2.1 Άµεση απορρόφηση κι εκµετάλλευση πόρων του Γ’ ΚΠΣ
Προκειµένου να µην υπάρξουν ανεκµετάλλευτοι πόροι του Γ’ ΚΠΣ από την πλευρά
των ∆ήµων επείγει άµεσα να παρθούν πρωτοβουλίες από την ΚΕ∆ΚΕ και το ΙΤΑ
που θα διευκολύνουν την ταχύτερη ένταξη έργων των ∆ήµων στο Γ’ ΚΠΣ αλλά
και την ταχύτερη υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί. Πιο συγκεκριµένα, θα
µπορούσαν να δηµιουργηθούν υποδείγµατα τεχνικών δελτίων, τευχών προκήρυξης
και συµβάσεων για όλους τους ∆ήµους έτσι ώστε αυτοί µε λίγη µελέτη των αναγκών
της περιοχής τους να είναι σε θέση να επιτύχουν την άµεση έγκριση χρηµατοδότησης
των έργων από πόρους του Γ’ ΚΠΣ. Επίσης οι παραπάνω δράσεις που προαναφέραµε
όπως η δηµιουργία ευέλικτων και ικανών µηχανισµών υποστήριξης συµβάλλουν προς
την κατεύθυνση της ταχύτερης κι αποτελεσµατικότερης υλοποίησης των έργων.

7.3.2.2 ∆ηµιουργία Οδηγών (toolkits)
Ενδεικτικά µπορούν να αναπτυχθούν οδηγοί (toolkits) για τα παρακάτω θέµατα:

•

Αντιµετώπιση προβληµάτων που έχουν σχέση µε την αξιοποίηση του
«Σύζευξις»

Παροχή οδηγιών για την άρση των οργανωτικών εµποδίων που έχουν σχέση µε την
αξιοποίηση του «Σύζευξις» και για τηλεφωνία, δηλαδή την παροχή οδηγιών για το
πώς οι αλλαγές που θα γίνουν και θα έχουν ως αποτέλεσµα τη χρήση του «Σύζευξις»
για τηλεφωνία δε θα συνοδευτούν από προσωρινά λειτουργικά προβλήµατα λόγω µη
διαθεσιµότητας αριθµού των τηλεφωνικών γραµµών.
•

Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων

Παροχή οδηγιών για το πώς και σε ποιές περιπτώσεις γίνονται µετρήσεις πεδίου σε
ένα ∆ήµο, ποιες εφαρµογές µπορούν να οργανωθούν ώστε να παρέχουν αυτόµατη
συλλογή δεδοµένων, πως γίνεται η εισαγωγή στοιχείων σε ένα GIS από άλλες
εφαρµογές ∆ήµου, πως ένας ∆ήµος ετοιµάζει τους κανόνες και τα σενάρια που
τρέχουν σε ένα GIS και πως λαµβάνει ο ∆ήµος στοιχεία από τους πολίτες µε
συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο.
•

∆ιαχείριση παραπόνων

Είναι κρίσιµο να δειχθεί πρακτικά πως ο ∆ήµος µε λίγους πόρους και µε δικές του
δυνάµεις µπορεί να προχωρήσει σε ένα σύστηµα διαχείρισης παραπόνων, ή πως ένας
∆ήµος που κάνει κάποια offline διαχείριση παραπόνων µπορεί να περάσει σε ένα
ηλεκτρονικό σύστηµα.
•

Τοπικά ασύρµατα δίκτυα

Είναι απαραίτητη και εδώ µια ενηµέρωση µε πρακτικές οδηγίες για το ποιο είναι το
κόστος ενός ασύρµατου δίκτυο, τι χρειάζονται οι ∆ήµοι για να ξεκινήσουν, ποιοι οι
περιορισµοί του, πως συντηρείται, ποιες είναι οι κοινότητες των πολιτών –
ερασιτεχνών στις οποίες οι ∆ήµοι µπορούν να απευθυνθούν.
•

Αξιοποίηση διαθέσιµων υποδοµών

Παροχή οδηγιών για το πως µπορεί ένας ∆ήµος να χρησιµοποιήσει διαθέσιµες
υποδοµές (σχολεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.α.)
•

Ηλεκτρονικές Προµήθειες

Παροχή οδηγιών για τη χρήση των ΤΠΕ σε διάφορα στάδια της διαδικασίας
προµηθειών.
•

Ενιαίο διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ κι επέκτασή του

Μπορούν να αναπτυχθούν οδηγίες που θα συµβάλλουν στη σωστή υλοποίηση του
έργου «Ενιαίο διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη
και στις Επιχειρήσεις» αλλά και στη σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα πληροφοριακά
συστήµατα κι έργα όπως το έργο των ∆ηµοτικών ∆ιαδικτυακών Πυλών.

7.3.3 Συγκρότηση στελεχών ΤΠΕ
Η σηµασία της παρουσίας κατάλληλων στελεχών ΤΠΕ στους ∆ήµους της χώρας που
θα έχουν ικανότητες στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και στο σχεδιασµό
και οργάνωση παροχής νέων υπηρεσιών µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ θέτει το ζήτηµα
να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσληψης των στελεχών αυτών κεντρικά µέσω ΑΣΕΠ
και µε το συντονισµό της ΚΕ∆ΚΕ ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση κάποιων
κριτηρίων που θα πιστοποιεί την επάρκεια και κατάλληλη κατάρτιση των στελεχών
αυτών. Πιο συγκεκριµένα µπορεί να εξετάζεται η κατάρτισή τους πάνω στις ΤΠΕ σε
συνδυασµό µε την εξέταση των οργανωτικών τους ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό θα
ήταν ωφέλιµη η αξιολόγηση της δράσης τους κατά τη διεξαγωγή υποθετικών
σεναρίων. Επίσης θα ήταν χρήσιµη και η εξέταση των σχετικών ικανοτήτων των
υφιστάµενων στελεχών ΤΠΕ ώστε να καταγραφούν οι επιµορφωτικές τους ανάγκες
και να προγραµµατιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψή τους. Για τις
δράσεις αυτές µπορούν να αντληθούν πόροι από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ένας σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για την πρόσληψη
των στελεχών αυτών είναι η εντοπιότητά τους. Είναι σηµαντικό δηλαδή, τα στελέχη
που προσλαµβάνονται σε έναν ∆ήµο να είναι κάτοικοι αυτού ή σχετικά κοντινού
∆ήµου έτσι ώστε ο κίνδυνος της παραίτησης και της µετακίνησής τους σε άλλη θέση
εργασίας να είναι µικρότερος.

7.3.4 Συµβολή της ΚΕ∆ΚΕ στην αναπτυξιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ
από τους ∆ήµους
Θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να συµβάλλει η ΚΕ∆ΚΕ στην αναπτυξιακή αξιοποίηση
των ΤΠΕ από τους ∆ήµους. Κατ’αρχήν η ΚΕ∆ΚΕ θα πρέπει να συντονίζει την
ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών από τους ∆ήµους εξ’αιτίας της σηµασίας που
έχουν αυτές για τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό
ενδείκνυται η ΚΕ∆ΚΕ να επεξεργαστεί και υιοθετήσει ενιαία πρόταση για τη
συγκρότηση των περιφερειακών δοµών για την ανάπτυξη και διαχείριση των
ευρυζωνικών υποδοµών (οπτικές ίνες, ασύρµατα δίκτυα). Επιπλέον η Οµάδα
Εργασίας για την ευρυζωνικότητα που έχει ήδη συγκροτηθεί έχει σηµαντικό ρόλο να
παίξει.
Επιπλέον, τα προγράµµατα κατάρτισης των πολιτών στη χρήση ΤΠΕ, τα οποία
µπορεί να διοργανώσει η ΚΕ∆ΚΕ αποτελούν δράση που θα οδηγήσει στην
αναβάθµιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού κάθε περιοχής και
κατ’επέκταση στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξή της.
Τέλος κάθε ∆ήµος θα µπορούσε, µέσω και της αξιοποίησης των ΤΠΕ, να
πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις στο αρχιτεκτονικό και φυσικό του περιβάλλον καθώς
και στις συγκοινωνίες του µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
και κατ’επέκταση τη διατήρηση κι αύξηση του πληθυσµού της περιοχής. Η ΚΕ∆ΚΕ
και το ΙΤΑ θα µπορούσαν να αναδείξουν µε πιλοτικές παρεµβάσεις τα θέµατα αυτά.
Εξαιρετικό παράδειγµα αποτελεί η πόλη του Ελσίνκι. Για την επέκταση του
πολεοδοµικού ιστού της πόλης αυτής αναπτύχθηκαν συγκεκριµένα σχέδια /προτάσεις
µέσω
της
χρήσης
Γεωγραφικών
Πληροφοριακών
Συστηµάτων

(www.greaterhelsinkivision.fi/).

7.4 Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αποκέντρωση των
λειτουργιών του κράτους
Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στους
πολίτες και τις επιχειρήσεις η οποία συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών και περισσότερες προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης συνδέεται
άµεσα µε την αποκέντρωση των υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις (δηλ. αύξηση του ποσοστού των υπηρεσιών που παρέχονται από τους
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) µε παράλληλη αύξηση του αριθµού και της
ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτούς.
Οι προϋποθέσεις για να συµβεί αυτό είναι οι εξής:
•

Τεχνική ∆ιαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων
των δηµόσιων οργανισµών

Είναι αναγκαία η τεχνική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων
των ∆ήµων µε τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα του Κεντρικού
Κράτους που υπάρχουν ή πρόκειται να αναπτυχθούν όπως το TAXIS και το
TAXISnet, το πληροφοριακό σύστηµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου κ.α., µε τα
πληροφοριακά συστήµατα των Περιφερειών καθώς και µε αυτά των Νοµαρχιών
και των άλλων ∆ήµων. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’αυτό είναι η χρήση ανοιχτών
τεχνικών προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το Ελληνικό Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π∆ & ΥΗΣ).
Επιπλέον θα πρέπει να διατυπωθούν και νέα πρότυπα τα οποία θα υιοθετηθούν από
το Π∆ & ΥΗΣ µε στόχο την κάλυψη απαιτήσεων που εκκρεµούν για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
•

Επιχειρησιακή-Θεσµική ∆ιαλειτουργικότητα

Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο καλύτερος συντονισµός και ολοκλήρωση των
σχέσεων των ∆ήµων µε τους άλλους φορείς της κεντρικής και τοπικής εξουσίας
µε στόχο την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτό προϋποθέτει την
αναδιοργάνωση των δοµών του Κεντρικού Κράτους, των Περιφερειών, των
Νοµαρχιών, των ∆ήµων και των µεταξύ τους σχέσεων. Απαιτούνται λοιπόν,
διοικητικές, οργανωτικές και θεσµικές αλλαγές µε βάση τις γενικές αρχές που
θέτει το Π∆ & ΥΗΣ έτσι ώστε οι ∆ήµοι να είναι σε θέση να ανταλλάσουν
έγγραφα/στοιχεία µε τους άλλους δηµόσιους φορείς µε στόχο την παροχή
τελικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα απαιτείται
η ευθυγράµµιση των διαδικασιών των ∆ήµων µε τους άλλους φορείς της δηµόσιας
διοίκησης , ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση των διαφόρων διαδικασιών και ο
συνδυασµός τους για την παροχή σύνθετων, ολοκληρωµένων υπηρεσιών. Επίσης θα
πρέπει να γίνει κατάλληλη αναπροσαρµογή του θεσµικού πλαισίου έτσι ώστε να
αναπροσδιοριστούν οι ρόλοι, οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των φορέων στην
παροχή µιας υπηρεσίας. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να ανακαθοριστούν ζητήµατα
που αφορούν την κυριότητα των διαφόρων στοιχείων που απαιτούνται για την
παροχή µιας υπηρεσίας και στο πλαίσιο αυτό µπορούν να προτυποποιηθούν κανόνες
για τη διαχείριση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων. Επίσης θα πρέπει να
(ανα)προσδιοριστεί η ευθύνη κάθε φορέα για την ενηµέρωση των στοιχείων αλλά

και η ευθύνη κάθε φορέα για την τελική έκβαση του αιτήµατος ενός
πολίτη/επιχείρησης για την παροχή µιας υπηρεσίας.
Για το σκοπό της αναδιοργάνωσης των δοµών του Κεντρικού Κράτους, των
Περιφερειών, των Νοµαρχιών, των ∆ήµων και των µεταξύ τους σχέσεων έχει
σχεδιαστεί το Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 από το οποίο
θα χρηµατοδοτηθεί µια τέτοια προσπάθεια.
•

Σηµασιολογική ∆ιαλειτουργικότητα

Θα πρέπει να αποτελεί στόχο η σηµασιολογική διαλειτουργικότητα των
πληροφοριακών συστηµάτων κι εφαρµογών που σηµαίνει ότι η ακριβής έννοιασηµασία των ανταλλασσόµενων πληροφοριών είναι κατανοητή από οποιαδήποτε
εφαρµογή.
Η σηµασιολογική διαλειτουργικότητα θα γίνει εφικτή µέσω του ορισµού και της
υιοθέτησης κοινού λεξιλογίου και ορολογίας για όλα τα συστήµατα και τις υπηρεσίες.
Ο ορισµός και η συντήρηση ενός τέτοιου «λεξικού» θα πρέπει να γίνει από µια
κεντρική υπηρεσία.
•

Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες κεντρικά για την επίλυση του ζητήµατος των
ηλεκτρονικών υπογραφών έτσι ώστε να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των
ηλεκτρονικών συναλλαγών.

7.4.1 Αναλογία µε τραπεζικές υπηρεσίες
Η αναβάθµιση κι αποκέντρωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους ∆ήµους και
τους άλλους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
µπορεί να έχει ως πρότυπο την αντίστοιχη επιτυχή αποκέντρωση των υπηρεσιών που
παρέχουν οι τράπεζες. Έτσι το σύνολο των ∆ήµων και των άλλων δηµόσιων φορέων
µπορεί να ειδωθεί ως το σύνολο των υποκαταστηµάτων µιας τράπεζας. Το σύνολο
των ∆ήµων και των άλλων δηµόσιων φορέων χαρακτηρίζονται από µεγάλο αριθµό
κοινών υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες παρ’όλο που κάθε
∆ήµος ή δηµόσιος φορέας χαρακτηρίζεται από διαφορετικές εσωτερικές δοµές και
οργάνωση. Αντίστοιχα και τα υποκαταστήµατα µιας τράπεζας χαρακτηρίζονται από
ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας το οποίο τα υποχρεώνει να παρέχουν τις ίδιες
υπηρεσίες στους πελάτες τους παρ’όλο που και αυτά χαρακτηρίζονται από
διαφορετική εσωτερική οργάνωση. Για το λόγο αυτό οι ∆ήµοι και οι άλλοι δηµόσιοι
φορείς θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρότυπο των τραπεζών στον τρόπο που έχουν
αποκεντρώσει τις υπηρεσίες τους και έχουν βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών
τους. Εποµένως, όπως ένας πελάτης µιας τράπεζας που έχει ανοίξει λογαριασµό σε
ένα συγκεκριµένο υποκατάστηµα, µπορεί να πάρει ή να προσθέσει χρήµατα στο
λογαριασµό του από οποιοδήποτε άλλο υποκατάστηµα ή ΑΤΜ, έτσι κι ένας δηµότης
ενός ∆ήµου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί, για παράδειγµα για
µια υπηρεσία για την οποία είναι αρµόδιος κάποιος κεντρικός δηµόσιος φορέας, από
τον ∆ήµο του ή οποιονδήποτε άλλο ∆ήµο (ή ΚΕΠ) ή να εξυπηρετηθεί µέσω του
τηλεφώνου ή του διαδικτύου. Το πληροφοριακό σύστηµα ∆ΙΑΣ που έχει επιτρέψει

την αποκέντρωση των υπηρεσιών των τραπεζών είναι ανάλογο του Εθνικού ∆ικτύου
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «Σύζευξις». Γενικότερα την αποκέντρωση των τραπεζικών
υπηρεσιών έχει επιτρέψει η ύπαρξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών
συστηµάτων των διαφόρων υποκαταστηµάτων µιας τράπεζας. Για τον λόγο αυτό θα
πρέπει να στοχεύεται και η διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών
συστηµάτων κι εφαρµογών των ∆ήµων και των άλλων δηµόσιων φορέων ώστε να
αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες.
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υλοποίησης έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας έως 31/5/2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ∆ήµος Ελευσίνας, Έργα ΤΠΕ

Πηγή: ∆ήµος Ελευσίνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ∆ήµος Κέρκυρας, Υπάλληλοι και η/υ ανά
διεύθυνση/τµήµα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
(ΜΟΝΙΜΟΙ +
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΟΡΓΑΝΩΝ
∆ΙΟΙΚ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΙΣ
Η/Υ

16

8

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ιδιαιτέρου Γραµµατέα ∆ηµάρχου
Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου

Γραφείο ∆ικηγόρων Γραφείο Τύπου και
∆ηµοσίων Σχέσεων
Γραφείο Νοµικών Προσώπων και ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων
Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης
Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
Επιτροπών

0

∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
-

0
1

1

0

1+2

3

3

Γραφείο Ειδικών Συµβούλων και Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών

ΚΤΙΡΙΟ

1+2

3

1

∆ηµοτικό Θέατρο

1

1

0

Ι. Βουλή

1+1

2

0

4+2

6

4

∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
Ι. Βουλή

29

20

1

1

1

Γραφείο Προσωπικού

3

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

1

2
0
2

∆ηµοτικό Θέατρο

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης

Τµήµα ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
Σολωµού 11

Γραφείο ∆ηµοτικών Θεάτρων, Πολιτιστικών Χώρων
και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Πρωτοκόλλου και ∆ιεκπεραίωσης Αρχείο

1+3

3
1
4

3+1

4

3

Σολωµού 11

Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας

1+1

2

1

3
1+1

3
2

3
1

Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας
Σολωµού 11

2+2

4

2

Γραφείο ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
Γραφείο Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων και ∆ηµοτικών
Κατασκηνώσεων

Σολωµού 11

Ι. Βουλή

Τµήµα Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης
Γραφείο Μητρώων Αρρένων, Στρατολογίας,
Ιθαγένειας Αλλοδαπών.

Σολωµού 11

Γραφείο Γενικού Μητρώου ∆ηµοτών (∆ηµοτολόγιο)
και εκλογών

Σολωµού 11

3+3

6

5

4

4
32

0
28

1

1

1

∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα

Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας

8+2

10

8

Γραφείο Λογιστηρίου

3+1

4

4

Γραφείο Μισθοδοσίας

2+1

3

2

Γραφείο Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού

2

2

3

Γραφείο ∆ιοίκησης και διαχείρισης Νεκροταφείων

1

1

1

Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Καταστηµάτων Υγ/κου
Ενδ/ντος

2+3

5

4

∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα

Αυτοτελές Γραφείο Ληξιαρχείου

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης

Τµήµα Οικονοµικό

Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας
Γραφείο Είσπραξης Εσόδων
Γραφείο Πληρωµών

3
4+3

∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα

7

2

31

21

1

1

1

Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας

Γραφείο Μελετών και Επίβλεψης Έργων

3+1

4

5

Γραφείο Εκτέλεσης Έργων και Εργασιών

6

6

3

Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας
Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας

Γραφείο Συντήρησης Σχολικών Κτηρίων

1

Γραφείο Συγκοινωνιακών Μελετών και Έργων

1

1
1

0
0

4

4

3

3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης

Τµήµα Έργων

Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικό
Γραφείο ∆ηµοτικού Φωτισµού και Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων
Γραφείο συντήρησης µηχανολογικών και
υδραυλικών εγκαταστάσεων

0

Γραφείο Μηχανοργάνωσης

4

Γραφείο συντήρησης και επισκευής οχηµάτων

2

2

0

Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας
Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα

Τµήµα Πολεοδοµίας Γραφείο
προϊστάµενου
Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών

Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

Γραφείο εκδόσεως αδειών εγκαταστάσεως και
λειτουργίας υπαίθριας διαφήµισης και επιγραφών

2

2

2

2+2

4

0

2

2

0

Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού

Αυτοτελές Γραφείο Παλιάς Πόλης
υπαγόµενο στην ∆ιεύθυνση

0
4

3

2

0

1

1

0
0

∆ηµ. Θερµοκήπιο

1

1

0
0

∆ηµ. Θερµοκήπιο

Τµήµα πρασίνου και Αγροτικών
Προγραµµάτων
Γραφείο συντήρησης πρασίνου και φυτωρίων
Γραφείο αγροτικών προγραµµάτων επιδοτήσεων
και αποζηµιώσεων

Τµήµα Κτηνιατρικής
Γραφείο προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων
ζώων
Γραφείο ∆ηµοτικών Σφαγείων

∆ηµ. Θερµοκήπιο

0
0
1

1

0
0

3

2

Γραφείο εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων
οχηµάτων

5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Γραφείο προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης

Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας

4

4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γραφείο προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης

Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας
Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας
Μαράσλειο Λεωφ.
Αλεξάνδρας

1

∆ηµοτικό Θέατρο

1

Τµήµα ελέγχου εµπορικών
δραστηριοτήτων
Γραφείο ελέγχου εµπορικών δραστηριοτήτων και
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

0

∆ηµοτικό Θέατρο

Γραφείο ελέγχου υπαίθριας διαφήµισης και
επιγραφών
Τµήµα προστασίας περιβάλλοντος δηµοτικής
περιουσίας και ελέγχου κυκλοφορίας και
στάθµευσης

0

∆ηµοτικό Θέατρο

2

∆ηµοτικό Θέατρο

0
0

∆ηµοτικό Θέατρο

0

∆ηµοτικό Θέατρο

0

∆ηµοτικό Θέατρο

Γραφείο Αγροφυλακής
Γραφείο προστασίας περιβάλλοντος και ∆ηµοτικής
περιουσίας
Γραφείο πολεοδοµικού και χωροταξικού ελέγχου
Γραφείο ελέγχου κυκλοφορίας και στάθµευσης
οχηµάτων

2

2

∆ηµοτικό Θέατρο

6. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Γραφείο προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης

1

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

4

7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

5

1
4

Σολωµού 11
Σολωµού 11

7

1
4
0
0

Εγκ. ∆ηµοτικής
Καθαριότητας

Γραφείο προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης

1

1

0

Τµήµα Καθαριότητας

1

Γραφείο Περισυλλογής Απορριµµάτων

2

Γραφείο ∆ηµοτικών Αποχωρητηρίων

1

1
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Τµήµα κίνησης Οχηµάτων
Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων

1

Γραφείο Ασφάλισης και Τεχνικού Ελέγχου
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων

8. ΑΝΕΝΤΑΧΤΑ ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

4

0
2

Γραφείο Καθηµερινότητας

2

2

1

Αποθήκη

2

2

1

ΣΥΝΟΛΑ εργαζοµένων & Θέσεων Η/Υ

129

86

Η/Υ ανά εργαζόµενο

0,67

Πηγή: ∆ήµος Κέρκυρας

∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα
∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ∆ήµος Κέρκυρας, ∆απάνες ΤΠΕ 20052006

∆ΑΠΑ
ΝΕΣ
2005
106.265.001

Συντήρηση
εξοπλισµού

106.265.002

Συντήρηση
και
επισκευή 5.000,00 €
µηχανολογικού εξοπλισµού κτιρίου
Σολωµού

106.265.003

Συντήρηση λογισµικού
(συνεχ)

106.612.002

Προµήθεια ειδικού χαρτιού για το 450,00 €
FAX

106.612.003

Προµήθεια µηχανογραφικού χαρτιού

5.000,00 €

106.612.004

Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού

4.000,00 €

107.135.001

Προµήθεια Toner

10.000,00 €

107.135.002

Προµήθεια
λοιπού
κεφαλαιακού 1.500,00 €
εξοπλισµού (FAX, τηλεφωνα κλπ)

107.135.003

Προµήθεια
και
εγκατάσταση 45.000,00 €
πληροφοριακού εξοπλισµού

107.135.004

Προµήθεια
υποστήριξης
ταινίες κλπ)

&

και

επισκευή

λοιπού 1.000,00 €

εξοπλισµού 25.341,68 €

αναλωσίµων
υλικών 8.804,00 €
γραφείων(δισκέτες,

Εργασίες
συντήρησης
και
αποκατάστασης των λειτουργικών
συστηµάτων των Η/Υ του γραφείου
µελετών

306.612.002

6.000,00 €

107.135.005

Προµήθεια
εξοπλισµού
server

µηχανολογικού 8.804,00 €
αναβάθµισης δικτύου

107.135.007

Προµήθεια λογισµικού προγράµµατα

306.265.001

Συντήρηση και ενηµέρωση λογισµικού 6.000,00 €
για την Τεχνική Υπηρεσία

8.000,00 €

306.265.002

Εργασίες
συντήρησης
και 6.000,00 €
αποκατάστασης των λειτουργικών
συστηµάτων των Η/Υ του γραφείου
µελετών

∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

140.899,68 €

∆ΑΠΑ
ΝΕΣ
2006
106.265.001

Συντήρηση
εξοπλισµού

106.265.002

Συντήρηση
και
επισκευή 5.000,00 €
µηχανολογικού εξοπλισµού κτιρίου
Σολωµού

106.265.003

Συντήρηση λογισµικού
(συνεχ)

106.612.002

Προµήθεια ειδικού χαρτιού για το 8.000,00 €
FAX

106.612.003

Προµήθεια µηχανογραφικού χαρτιού

2.000,00 €

106.612.004

Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού

10.000,00 €

107.135.001

Προµήθεια Toner

15.000,00 €

107.135.002

Προµήθεια
λοιπού
κεφαλαιακού 2.000,00 €
εξοπλισµού (FAX, τηλεφωνα κλπ)

107.135.003

Προµήθεια
και
εγκατάσταση 15.000,00 €
πληροφοριακού εξοπλισµού

107.135.004

Προµήθεια
υποστήριξης
ταινίες κλπ)

&

επισκευή

λοιπού 5.000,00 €

εξοπλισµού 25.341,68 €

αναλώσιµων
υλικών 12.000,00 €
γραφείων(δισκέτες,

Εργασίες
συντήρησης
και
αποκατάστασης των λειτουργικών
συστηµάτων των Η/Υ του γραφείου
µελετών

306.612.002
107.135.005

και

6.000,00 €
Προµήθεια
εξοπλισµού
server

µηχανολογικού 10.000,00 €
αναβάθµισης δικτύου

107.135.007

Προµήθεια λογισµικού προγράµµατα

306.265.001

Συντήρηση και ενηµέρωση λογισµικού 6.000,00 €
για την Τεχνική Υπηρεσία

306.265.002

Εργασίες
συντήρησης
και 6.000,00 €
αποκατάστασης των λειτουργικών
συστηµάτων των Η/Υ του γραφείου
µελετών
∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πηγή: ∆ήµος Κέρκυρας

15.000,00 €

142.341,68 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. ∆ήµος Κέρκυρας, Έργα της ΚτΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Κοινωνίας
της Πληροφορίας
Επιλέξιµος
Προυπ.
Έργου
(ΕΥΡΩ)

Συµβάσεις

31-∆εκ-2004

38.248,08

35.024,16

34.393,08

31-∆εκ2007

31-Μαρ-2008

214.250,00

0,00

0,00

11-Ιουλ2005

30-Ιουν2007

30-Αυγ-2008

70.525,41

0,00

0,00

Ολοκληρωµένο Γ.Π.Σ. του ∆ήµου
Κερκυραίων

01-Μαρ2007

31-Μαρ2008

31-Ιουλ-2008

248.000,00

0,00

0,00

Π84

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην
Κέρκυρα

03-Ιουλ2004

30-Νοε2006

30-Μαϊ-2007

80.000,00

79.439,18

0,00

Π93

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΙΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

01-Οκτ2005

30-Σεπ2008

31-Οκτ-2008

938.240,00

0,00

0,00

Πρόσκληση

Τίτλος Έργου

Ηµ/νια
Εναρξης

Ηµ/νια
Λήξης

Π48

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου
Κέρκυρας

01-Νοε2003

31-∆εκ2004

Π148

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

01-Αυγ2006

Π78

Ανάδειξη Πολιτιστικής και Ιστορικής
Κληρονοµιάς της Κέρκυρας

Π148

Πηγή:www.infosoc.gr (30/07/2007)

Ηµ/νια
Λήξης
Οικονοµικού

∆απάνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ∆ήµος Κέρκυρας, Άλλα έργα –
Εφαρµογές ΤΠΕ
Περιφερειακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων
Ανάδειξη ∆ηµοτικής Πινακοθήκης - ∆ηµιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης
∆εδοµένων Για Την Επτανησιακή Τέχνη Στην Κέρκυρα
Προϋπολογισµός : 160.000 ΕΥΡΏ
Ηµεροµηνία ένταξης: 17/7/2006

Έργα INTERREG
INTERREG IIIB- ARCHIMED(2000-2006)
«Πολιτιστικό ∆ίκτυο Ανατολικής Μεσογείου»
Στο ανωτέρω έργο συµµετέχει ο ∆ήµος Κερκυραίων από κοινού µε τους ∆ήµους
Υδραίων, Αίγια, Λευκάρων (Κύπρος) και Agrigendo(Ιταλία). Στόχος του παρόντος
προγράµµατος είναι η δικτύωση των ιστορικών πόλεων ή παραδοσιακών οικισµών
για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής, εκπόνηση πολιτικών έργων και
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων διαχείρισής τους καθώς και η συνεργασία σε θέµατα
ενθάρρυνσης νέων µορφών τουρισµού, µε έµφαση στον πολιτιστικό τουρισµό.

INTERREG IIIA Ελλάδας- Ιταλίας
« OLIMPIO GRIKO»
Το πρόγραµµα αυτό αφορά τη διαµόρφωση ενός ιστορικού- πολιτιστικού πλέγµατος
της Ελλάδας του Σαλέντο και προβλέπει την ανοικοδόµηση των ακινήτων, των
πολιτιστικών αγαθών µε σκοπό να συνεισφέρουν στην αξιοποίηση του
αρχιτεκτονικού και ιστορικού µέρους, την τουριστική προώθηση των δύο χωρών
διαµέσου των πολιτιστικών εκδηλώσεων των ∆ήµων του Σαλέντο και του ∆ήµου
Κερκυραίων.

INTERREG IIIA Ελλάδας- Ιταλίας
«Notti della Grecia»
Το πρόγραµµα αυτό αφορά σε διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε
κάθε περιοχή της Ελλάδας του Σαλέντο και του ∆ήµου Κερκυραίων. Συγκεκριµένα
στο πλαίσιο των ανταλλαγών θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις µε αντικείµενο το
καρναβάλι της Ελλάδας του Putignano και της Κέρκυρας, µε παρουσίαση χορωδιών
που θα ψάλλουν ύµνους των παθών του Κυρίου (Πάσχα) και επιπλέον, η παρουσίαση
µιας εκδήλωσης του ∆ήµου Κερκυραίων που θα πραγµατοποιηθεί στην Ιταλία.

INTERREG IIIA- ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ--FOCUS
MED
«FO.CU.S. MED Λαογραφεία , κουλτούρα και ιστορία της Μεσογείου»

Σκοπός είναι η αξιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των
συνεργαζοµένων περιοχών, διαµέσου της µελέτης και προώθησης των τουριστικών
διαδροµών ώστε να διευκολυνθεί η περιφερειακή ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, το
πρόγραµµα σκοπεύει στην ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιας,
στην προώθηση ενός κοινού εργαστηρίου για την έρευνα της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και µε ειδική αναφορά στην ορθόδοξη λατρεία και στη γιορτή του
καρναβαλιού, στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς διαµέσου της
δηµιουργίας συγκεκριµένων διαδροµών και στην αύξηση της γνώσης γύρω από την
πολιτιστική κληρονοµιά, διαµέσου ενεργειών προώθησης και πληροφόρησης σε
επίπεδο τοπικό και όχι µόνο και χρησιµοποιώντας µοντέρνες τεχνολογίες.

INTERREG IIIA- ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ-SIRIAR
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»
Στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή µιας υπηρεσίας στις δηµόσιες διαχειρήσεις,
σε επιχειρηµατίες, όσους ασχολούνται µε τον τουρισµό και στους τουρίστες,
βασισµένη σε πληροφορίες που αναφέρονται στον εδαφικό χώρο. Εκτελεστικά
όργανα αυτής της υπηρεσίας θα είναι ένα database sql κι ένα webgis opensorce. Οι
υπηρεσίες που θα προσφέρονται µε αυτό το όργανο αναφέρονται σε έναν «κατάλογο
πόρων» και σε µία «θυρίδα τουριστικών γεγονότων».

∆ίκτυο Πόλεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ»
Το Φεβρουάριο του 2007, οι ∆ήµος Κέρκυρας, Αίγινας, Αµµοχώστου, Ναυπλίου και
Koper- Kapodistrias ίδρυσαν ένα ∆ίκτυο πόλεων, το ονοµαζόµενο «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ». Κύριοι στόχοι του δικτύου είναι η συνεργασία µεταξύ ∆ήµων,
άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένοι µε τον Ιωάννη Καποδίστρια, στους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και η δηµιουργία ενός διαπολιτισµικού
διαλόγου που θα προωθήσει τη δράση σε αυτούς τους ∆ήµους.

|Πρόγραµµα «Γνωριµία µε την Παλιά Πόλη της
Κέρκυρας» (Οργάνωση Γραφείου Πόλης).
Στο πλαίσιο των προενταξιακών διαδικασιών της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας στον
Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, συντάχθηκε ένα 6ετές
Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Μνηµείου. Στο Σχέδιο αυτό περιλαµβάνεται, εκτός άλλων, η
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Γνωριµία
µε την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας», απευθυνόµενο σε παιδιά 3ης Γυµνασίου ξεκίνησε
τον Σεπτέµβριο του 2006 και ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του ιδίου έτους. Πέραν
της περιήγησης που περιελάµβανε σε ιστορικούς δρόµους και µνηµεία της Παλιάς
Πόλης, στο τέλος του προγράµµατος διαµοιράστηκαν σε κάθε τµήµα που συµµετείχε
cd rom.

Πηγή: ∆ήµος Κέρκυρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ∆ήµος Τρικκαίων,Έργα ΤΠΕ

Συγκεντρωτικός πίνακας έργων ΚτΠ ανά µέτρο

Α/Α

ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣ
Η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ

80.000

Υλοποιήθηκε

24.000

Υπό υποβολή η πρόταση

1

1.3

65

∆ηµιουργία πολιτιστικού περιεχοµένου µε µηχανισµούς
διαχείρισης – διάχυσης για τον Πολιτιστικό Οργανισµό του
∆ήµου Τρικκαίων

2

1.3

172

Επέκταση κατά 30% της Πρόσκλησης 65
Σύστηµα διαδηµοτικής εξυπηρέτησης πολιτών της ΤΕ∆Κ Ν.
Τρικάλων

3

2.1

87

4

2.2

90

260.500

Υπ1 και Υπ2:
Εγκαταστάθηκαν
εργολάβοι. Αναµενόµενη
παράδοση

42.082

Υλοποιήθηκε

283.855

Εντάχθηκε

328.035,94

Εντάχθηκε

Αποκεντρωµένο ΚΕΠ ∆ήµου Τρικκαίων

ERP του ∆ήµου Τρικκαίων

5

2.2

114

6

2.2

148

7

2.4

88

Κέντρο Τηλε-πρόνοιας ∆ήµου Τρικκαίων

105.434

Υλοποιήθηκε

8

2.4

148

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ (Γ.Π.Σ / G.I.S) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

170.000

9

2.8

32

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ευφυών
Μεταφορών ∆ήµου Τρικκαίων

654.095

Σε αξιολόγηση η
πρόταση
Υπ1 και Υπ 2:
Εγκαταστάθηκαν
εργολάβοι. Αναµενόµενη
παράδοση

10

2.8

32

Επέκταση της Πρόσκλησης 32

350.000

11

3.1

108

Ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο Εµπορικού Επιµελητηρίου
Τρικάλων

400.000

12

2.12

ΠΕΠ –Θησέας

Πολεοδοµικό GIS

87.500

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

68.562,97
13

4.2

84

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο ∆ήµο Τρικκαίων

14

4.2

93

Μητροπολιτικό δίκτυο ∆ήµου Τρικκαίων (ΜΑΝ)

1.120.000

Υπό υποβολή η πρόταση
Σε διαδικασία
προκήρυξης ο
διαγωνισµός από το
Επιµελητήριο
Υλοποιήθηκε
Υλοποιήθηκε
Εγκαταστάθηκε
εργολάβος αναµενόµενη
παράδοση

Α/Α

ΜΕΤΡΟ

15

4.2

ΠΡΟΣΚΛΗΣ
Η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

HOT-SPOT ∆ΕΥΑΤ

20.903

Υλοποιήθηκε
Σε διαδικασία
υλοποίησης

4.2

HOT-SPOT ∆ΕΚΑ

17.200

17

4.2

HOT SPOT ∆.Ε.Κ.Α.(ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ e-trikalaΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ e-trikala)

83.007,6

Υποβλήθηκε η πρόταση
σε αναµονή ένταξη

18

4.2

HOT SPOT ∆.Ε.Π.Α.

42.092,8

Υποβλήθηκε η πρόταση
σε αναµονή ένταξη

19

4.3

Ασύρµατο ∆ιαδηµοτικό Ευρυζωνικό ∆ίκτυο της ΤΕ∆Κ
Νοµού Τρικάλων

238.000

20

4.3

Έξυπνος Οικισµός Αγίας Μονής

2.981.940,08

21

5.3

16

105

165

Υποβλήθηκε η πρόταση
σε αναµονή ένταξη

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

125

HOT-SPOT ∆.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

22

∆ΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΕΠ

23

Εγκαταστάθηκε
εργολάβος αναµενόµενη
παράδοση

42.840

Σε διαδικασία
συµβασιοποίησης

35.000

Υλοποιήθηκε

135.000

Σε διαδικασία
αξιολόγησης Τεχνικής
Προσφοράς αναδόχου

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση –Πολιτεία
7.570.048,3

Πίνακας έργων που έχουν υλοποιηθεί από το 2004
έως το 2006:
Α/Α
2

ΜΕΤΡΟ
2.2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
42.082

Αποκεντρωµένο ΚΕΠ ∆ήµου Τρικκαίων
3

2.4

88

Κέντρο Τηλε-πρόνοιας ∆ήµου Τρικκαίων

105.434

4

3.10

ΠΕΠ –Θησέας

Πολεοδοµικό GIS

87.500

5

4.2

84

6

4.2

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο ∆ήµο Τρικκαίων

7

HOT-SPOT ∆ΕΥΑΤ

68.562,97

20.903

HOT-SPOT ∆.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
35.000
439.481,97€

Πίνακας έργων στα οποία έχει εγκατασταθεί ανάδοχος και
αναµένεται παράδοση:
Α/Α

ΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1

2.1

87

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Σύστηµα διαδηµοτικής εξυπηρέτησης πολιτών της ΤΕ∆Κ Ν.
Τρικάλων

2

2.8

32

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ευφυών Μεταφορών
∆ήµου Τρικκαίων

654.095

3

4.2

93

Μητροπολιτικό δίκτυο ∆ήµου Τρικκαίων (ΜΑΝ)

1.120.000

4

4.3

105

Ασύρµατο ∆ιαδηµοτικό Ευρυζωνικό ∆ίκτυο της ΤΕ∆Κ Νοµού
Τρικάλων

238.000

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
260.500

2.272.595,00€

Πηγή: ∆ήµος Τρικκαίων

