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

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ
ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία
ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ

Ομάδα Εργαζίας
Γιάννης Καλογήροσ, Αν. Καθηγηηής ΔΜΠ (Δπιζηημονικός Υπεύθσνος)
Θόδωρος Καρούνος, Δρεσνηηής ζηο Δργαζηήριο Γιατείριζης και Βέληιζηοσ
Στεδιαζμού Γικηύων-NETMODE, ΔΜΠ
Βαζιλική Καρούνοσ, Δρεσνήηρια ΔΜΠ

Ινύιηνο 2009
0

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

H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη
ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηνπ ΔΜΠ, κε
επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη ζπλεξγάηεο ηνπο
εξεπλεηέο Θεφδσξν Καξνχλν, Αιέμε Εάβξα, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Γεκήηξε
Κνξκπέηε, Παλαγηψηε Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ θαη
Βαγγέιε ηψθα. Ζ νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξχηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο
Γλψζεο.
Ηδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ησλ
ΣΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί
κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο
αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή
δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ζεκάησλ φπσο ε
επξπδσληθή πξφζβαζε, ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ θ.α.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο
Σειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΔΒΔΟ ηνπ ΔΜΠ, πνπ είρε
αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε ηελ
θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια
δίθηπα θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είρε αζρνιεζεί
κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ
θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ άζθεζε
βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο.
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1. Δηζαγσγή
H παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ΚηΠ ηεο πξσηνβάζκηαο
Απηνδηνίθεζεο, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Γ' ΚΠ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ έξγσλ ιακβάλνληαη ππφςε πξφζθαηεο ζρεηηθέο
κειέηεο θαζψο θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζην www.infosoc.gr.
πγθεθξηκέλα,
Ζ κειέηε «Απνηχπσζε θαη Αμηνιφγεζε ησλ Απνηειεζκάησλ 40 έξγσλ
Παξνρήο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ζε ΟΣΑ», πνπ εμέηαζε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηεξεχλεζε
ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ
έξγσλ απηψλ
Ζ Μειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ κε ηίηιν «H ρξήζε Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΟΣΑ»
Μειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ κε ηίηιν «Σαπηφηεηα ρξεζηψλ
Internet ζηελ Διιάδα»
Οη παξαπάλσ κειέηεο επηβεβαηψλνπλ σο βαζηθά δεηήκαηα πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ
ζηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο καο ηα εμήο:
–

Έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη κε ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ζην επίπεδν ησλ
εκπιεθφκελσλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ησλ ΟΣΑ

–

Έιιεηςε επαξθνχο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε φια ηα επίπεδα, ζην ζρεδηαζκφ,
ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε

–

Απνζπαζκαηηθή αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππνδνκψλ ρσξηο ζαθή ζρεδηαζκφ γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο

–

Με πνιηην-θεληξηθή πξνζέγγηζε

–

Πιήξεο έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

–

Αλεπαξθέο ζεζκηθφ πιαίζην

Πξφζζεηα, ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζην www.infosoc.gr ζρεηηθά
κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠ ηεο ΚηΠ αλαδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ απφ θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
πγθεθξηκέλα,
926 έξγα έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 167 εθ. Δπξψ
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πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα (30/4/2008) ππάξρνπλ δεζκεχζεηο γηα ην 80%
ησλ έξγσλ, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί 128,2 εθ Δπξψ.
Σν πιήζνο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ, αλάινγα κε ην θπζηθφ ηνπο αληηθείκελν,
δχλαηαη λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο νκάδεο, πνπ είλαη νη εμήο:
o 430 έξγα πεξίπνπ (απφ ηα 926) αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε
δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε ζηνπο ηνκείο: ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, πνιηηηζκφο,
ηνπξηζκφο, πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο
γηα ηα ελ ιφγσ έξγα ππεξβαίλνπλ ηνπο 500 δήκνπο.
o 142 έξγα πεξίπνπ (απφ ηα 926) αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ
γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο
o 278 έξγα πεξίπνπ (απφ ηα 926) αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ
θαη πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ:


72 αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ νπηηθψλ δαθηπιίσλ ζε
κεγάιεο πφιεηο πξσηεχνπζεο λνκψλ



157 αθνξνχλ ζηελ Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ηνπηθήο
πξφζβαζεο



48 αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο

 173 έξγα (19%) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 26,2 εθ. Δπξψ (Μ.Ο. 152,000)
δελ έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί θαη αθνξνχλ θπξίσο επξπδσληθά δίθηπα (ηνπηθήο
πξφζβαζεο θαη νπηηθέο ίλεο), γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη
δηαδηθηπαθέο πχιεο.
 461 έξγα (50%) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 76,4 εθ. Δπξψ (Μ.Ο. 82,000)
δελ έρνπλ δειψζεη δαπάλεο κέρξη ηηο 30/4/2009 θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο
πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
Σηόρνο ηνπ παξόληνο παξαδνηένπ είλαη ε εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ηωλ
απνηειεζκάηωλ ηωλ πξόζθαηωλ κειεηώλ θαζώο θαη ηωλ πξωηνγελώλ ζηνηρείωλ
θαη ε δηακόξθωζε πξνηάζεωλ θαη παξεκβάζεωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ
δεηεκάηωλ, πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί ωο θύξηα εκπόδηα αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγηθήο
αμηνπνίεζεο ηωλ ΤΠΕ από ηνπο ΟΤΑ.
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2. Έξεπλεο θαη κειέηεο αμηνιόγεζεο ηεο πινπνίεζεο
έξγσλ από ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζεο.

«Έπεςνα Για Την Αποτύπωση Και Αξιολόγηση Των
Αποτελεσμάτων 40 Έπγων Παποσήρ Ηλεκτπονικών
Υπηπεσιών Από ΟΤΑ»
Ζ έξεπλα γηα ηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο 40 έξγσλ
παξνρήο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ζε ΟΣΑ επηρείξεζε λα κειεηήζεη ηνλ βαζκφ
επίηεπμεο ησλ νπζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ απηψλ κέζα απφ ηελ κειέηε
ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζπλεηζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ, ε δεχηεξε ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ησλ έξγσλ ζε επίπεδν αλάπηπμεο έξγνπ θαζψο θαη ησλ
παξαγφλησλ πνπ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν, ελψ ε ηξίηε δηάζηαζε αθνξά ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιίηε.
Έπεηηα απφ κηα πνιχ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πξνεγνχκελε ππν-ελφηεηα ζηελ παξάγξαθν απηή
επηρεηξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα απνηειέζκαηα θάζε κηαο απφ ηηο ηξεηο έξεπλεο,
δίλνληαο έκθαζε ζηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο.

Η Άποψη ηων Φορέων
Σα ζηειέρε ησλ θνξέσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ είηε ζηελ επνπηεία, είηε ζηελ δηνηθεηηθή είηε ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε
αλάπηπμεο ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Όπσο θάλεθε απφ ηα ειηθηαθά
ηνπο ζηνηρεία ζηελ κεγάιε πιεηνλφηεηα ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε αλήθνπλ ζηελ
κηθξέο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο θάηη πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα είλαη εμνηθεησκέλνη
κε ηηο ΣΠΔ.
Ζ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ησλ θνξέσλ απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο θνξείο. Ζ αλάγθε απηή
πνπ σο γλσζηφ εμππεξεηήζεθε κέζα απφ ην ΔΠ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έγηλε αληηιεπηή απφ ηα ζηειέρε σο ε δεκηνπξγία ελφο
κνλαδηθνχ ζεκείνπ παξνρήο πιεξνθνξηψλ πξνο ην θνηλφ θαη θάζε ππεξεζίαοζπλαιιαγήο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν θνξέαο.
ήκεξα, νη ππεξεζίεο απηέο πάλησο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί σο ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθέο.
Όπσο δείρλεη ην παξαθάησ γξάθεκα ηα πνζνζηά ησλ δήκσλ ζηνπο νπνίνπο
ιεηηνπξγεί ε θάζε κία απφ ηηο αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη πνιχ κηθξά θαη νη
ππεξεζίεο πνπ θαίλεηαη λα είλαη πην δεκνθηιήο ιεηηνπξγνχλ ζην 1ν επίπεδν θαη
αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηα αηηήκαηα θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ
πνιηηψλ.
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ε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα είλαη
παξφκνηα. Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί κφλν ζην 1/3 ησλ Γήκσλ
ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο θαη κάιηζηα ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο
ιεηηνπξγνχλ ζην 2ν επίπεδν ιεηηνπξγίαο.

Απφ ηα επξήκαηα ζηνπο Γήκνπο (θπξίσο ηνπο κηθξφηεξνπο) θαίλεηαη φηη ν
θξηζηκόηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο ησλ έξγσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επάξθεηα, ηελ
ηερλνγλσζία θαη ηελ θαιή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ
ηηο ππεξεζίεο απηέο θαζψο θαη ε επίιπζε βαζηθψλ ηερληθψλ δπζιεηηνπξγηψλ.
Βαζηθφηεξε αηηία κε-επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ ζηνπο Γήκνπο είλαη ε έιιεηςε
εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζψο θαη ε ειιηπήο
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ελεκέξσζε θαη δήηεζε γχξσ απφ ηηο ππεξεζίεο. Αληίζεηα αηηίεο απνηπρίαο ζηηο
Ννκαξρίεο αλαδεηθλχνληαη ε αλαπνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν
θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.

Αλεμάξηεηα απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ έξγσλ, ε επηηπρία ησλ έξγσλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη λα ζπλαληά εκπόδηα πνπ ζρεηίδνληαη
πεξηζζφηεξν κε ηελ θνπιηνύξα αληηκεηώπηζεο ησλ λέσλ ππεξεζηψλ απφ ηα
ζηειέρε. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαθεξφκελε απφ ηα ζηειέρε έιιεηςε
πξνζσπηθνχ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζρεηηθή «άξλεζε» ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ
λέν ηξφπν εξγαζίαο.
ε απηή ηελ αληηκεηψπηζε ζπλεγνξνχλ αζθαιψο θαη ηα πνιιά ηερληθά πξνβιήκαηα
πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη νη Γήκνη θαζψο θαη ε έιιεηςε πόξσλ ηφζν ηερληθψλ φζν
θαη αλζξψπηλσλ γηα ηελ απηφλνκε ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, παξάγνληεο νη
νπνίνη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κφλν ζε επίπεδν θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ ησλ
έξγσλ. Δπίζεο, ηα πξνβιήκαηα απηά θαίλνληαη λα είλαη εληνλφηεξα ζηνπο Γήκνπο
θαη ζε ζρέζε κε ηηο Ννκαξρίεο, ζηηο νπνίεο νχησο ή άιισο ιεηηνπξγεί απηνηειήο
δηνηθεηηθή Μνλάδα γηα ηε ζηήξημε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ησλ θνξέσλ θάηη
πνπ πνιχ ζπάληα ζπκβαίλεη ζηνπο κηθξνχο Γήκνπο.
Απηή ε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ έξγσλ παξνρήο
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξνπκε θαη ζηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν,
επαιεζεχεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ
έληνλα ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο ειιηπνχο ππνζηήξημεο ησλ έξγσλ
απφ ηνπο ΟΣΑ. Βέβαηα, εθείλν πνπ επίζεο εθδειψλεηαη απφ ηνπο αλαδφρνπο είλαη ε
έληνλε δπζαξέζθεηα ζε ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
έξγσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο γίλεηαη ζαθέο ζην επφκελν γξάθεκα.
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Απηφ έξρεηαη ζε θαζαξή αληίζεζε κε ηα φζα αλαθέξνληαη απφ ηα ζηειέρε ησλ Γήκσλ
ηα νπνία αλαθέξνπλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο φηη ν βαζκφο ζπκβνιήο ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ήηαλ εμαηξεηηθά κεγάινο.

Η Άποψη ηης Αγοράς
Ζ άπνςε ηεο αγνξάο ζπληίζεηαη ηφζν απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ ησλ
αλαδόρσλ φζν θαη απφ ηνλ βαζκφ απνδνρήο απφ ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Όπσο αλαιχεηαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο, ηα εκπφδηα θαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο
πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ζπληζησζψλ ηεο αγνξάο δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά, θάηη νχησο ή άιισο αλακελφκελν. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε νπηηθή ησλ
αλαδφρσλ εηαηξηψλ καο πξνζθέξεη κηα αληηθεηκεληθή καηηά ζηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ην εζσηεξηθφ ησλ θνξέσλ θαη ηα ηερληθά εκπφδηα, ελψ νη ηειηθνί
ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηζεκάλνπλ ηηο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ησλ
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ππεξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη αλάδνρνη αμηνινγψληαο ηελ «πξαγκαηηθή»
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.

Η Άποψη ηων Αναδόχων Εηαιριών
χκθσλα κε ηελ νπηηθή ησλ αλαδφρσλ ε νπνία θαηαγξάθεθε κέζα απφ έξεπλα κε ηε
ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε επηηπρία ησλ έξγσλ παξνρήο ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί απιά ζε επίπεδν ελφο έξγνπ, αιιά πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί σο κηα ζπλνιηθή, ζπληνληζκέλε θαη αιιεινζπκπιεξνχκελε
πξνζπάζεηα.
Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζήκεξα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ
πινπνίεζε θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο, φρη
πιένλ ζε ηερληθφ αιιά ζε επίπεδν ππνζηήξημεο από ηελ δηνίθεζε ησλ θνξέσλ ε
νπνία ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ επηηπρή δηάδνζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε ελ γέλεη.
Δθεί αθξηβψο ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο αλαδφρνπο ε πξνβιεκαηηθή απφ ηελ πινπνίεζε
ζε ηξεηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο. Δηδηθφηεξα, αξλεηηθή επηξξνή θαίλεηαη λα είρε ζηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ε ειιηπήο εκπινθή ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ησλ ΟΣΑ, ε
ειιηπήο παξαθνινχζεζε πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη θαηαλνκή ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ. Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ αθνξνχλ :
1. Σε κε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο
ησλ πνιηηψλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ λέσλ ππεξεζηψλ
2. Σε κε ελεξγνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ ππνζηήξημε
πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ
3. Σελ ειιηπή επηθνηλσλία κεηαμχ αλαδφρσλ θαη ππεχζπλσλ έξγνπ απφ ηελ
πιεπξά ησλ ΟΣΑ
4. Σν κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν απφ ηα ζηειέρε ησλ ΟΣΑ
5. Σελ αδπλακία επηβνιήο λέσλ δηαδηθαζηψλ ζηα ζηειέρε ησλ ΟΣΑ απφ ηελ
πιεπξά ησλ Γεκάξρσλ
Αθφκε, ν πιένλ θξίζηκνο παξάγνληαο καθξνπξόζεζκεο επηηπρίαο θαη
βησζηκόηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ
αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα είλαη ε έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ. Ζ απνπζία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί ζεκαληηθφηαην εκπφδην ζηελ
θαζηέξσζε νπνηνπδήπνηε κνληέινπ ζπλνιηθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην ζεζκηθφ έιιεηκκα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα
ηαπηνπνίεζεο ρξεζηώλ θαη απινπνίεζεο δηαδηθαζηώλ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ (ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο) θαη ε
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ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ είλαη ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ δηεπζεηεζεί επαξθψο
θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνπο αλαδφρνπο, απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε ζπλνιηθή
πξνζπάζεηα.

Η Άποψη ηων Τελικών Αποδεκηών (Πολίηες-Επιχειρήζεις)
Ζ νπηηθή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ είλαη εθείλε πνπ απνδίδεη ηελ νπζηαζηηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Αλεμάξηεηα απφ
νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
απηψλ, απηφ πνπ ηειηθά ζα απνηειέζεη βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο είλαη απνδνρή
ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη λέεο
ππεξεζίεο εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλ ιάβνπκε ππφςε ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζε βαζκφ πνπ ν δηαρσξηζκφο
απηφο ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ρξεζηψλ θαη κε-ρξεζηψλ.
Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην παξαπάλσ, παξνπζηάδνληαη ηηο θαηαλνκέο θάπνησλ
δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθξηλφκελσλ ζε ζρέζε κε απηά
ησλ ρξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ΟΣΑ.

10

Αλαθνξηθά κε ηνπο ρξήζηεο ινηπφλ, ν ζρνιηαζκφο αθνξά ηελ πνηφηεηα θαζαπηή ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη, ηνλ βαζκφ πξνψζεζεο ηνπο απφ ηνπο θνξείο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ
πνιηηψλ. ε απηφ ην επίπεδν, πνπ αθνξά ηνπο πξαγκαηηθνχο ρξήζηεο, πξνθχπηεη φηη
νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο Γήκνπο είλαη πην δηαδεδνκέλεο
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Μάιηζηα, θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ κεγέζνπο επηρείξεζεο
θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ λα είλαη ζεηηθή. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο
κάιηζηα έρεη θαηαγξαθεί πην έληνλα ε αλαγθαηφηεηα βειηίσζεο θαη εμέιημεο ησλ
ππεξεζηψλ, κε ηελ αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. ε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο,
ε ρξήζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξηνξίδεηαη ζηελ ελεκέξσζε πνπ παξέρνπλ
νη ΓΓΠ. Δπηπιένλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο
ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ
θαη ηελ δηαζεζηκόηεηα ηνπο φπσο θαη ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο. ε θάζε
πεξίπησζε, νη δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηελ
κεξηά ησλ αλαδφρσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΑ θαίλεηαη φηη ηειηθά
έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε.
Αλαθνξηθά κε ηνπο κε-ρξήζηεο είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ε έξεπλα
εζηίαζε ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 20.000 θαηνίθσλ (κ.ν. πιεζπζκνχ
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ζηνπο 40 Γήκνπο 7.774 θαηνίθνπο) θαη αλέδεημε ηελ ζεκαζία ηνπ δεκνγξαθηθνχ
παξάγνληα ησλ ηνπηθψλ απηψλ θνηλσληψλ ζηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ κε-ρξεζηψλ δειψλεη φηη δελ πξνηίζεηαη
λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ ηηο ππεξεζίεο απηέο θαη απηφ θαίλεηαη λα είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν, κε ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν ηεο ειεθηξνληθήο
εθπαίδεπζεο, ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ
πνζνζηφ κε ρξεζηψλ, νη νπνίνη δηέπνληαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηψλ (πρ. λεαξέο
ειηθίεο, νηθνλνκηθψο ελεξγέο) νη νπνίνη δελ είλαη ρξήζηεο, είηε γηαηί δε γλψξηδαλ ηελ
δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (ειιηπείο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο απφ ηνπο θνξείο), είηε
γηαηί δελ είλαη γεληθφηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ΣΠΔ ή/θαη δελ εκπηζηεχνληαη
απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλαιιαγήο.

Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ
Δπίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο
Οη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο
δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ απνπζία ελόο νινθιεξσκέλνπ
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ νξγαληζκψλ
Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, θαη νδεγνχλ ζε κεησκέλε δηείζδπζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπηθήο
δηθηχσζεο θαη επξπδσληθφηεηαο:

α.

ειιείςεηο σο πξνο ηηο ππνδνκέο ησλ θνξέσλ (ΟΣΑ) θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ
ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, θαη

β.

νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ.

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηηο ειιείςεηο σο πξνο ηηο ππνδνκέο ησλ θνξέσλ θαη ηελ
πιεξφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α.

ππνβαζκηζκέλα ζπζηήκαηα νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο (back office),

β.

πνζνηηθέο ειιείςεηο ζε ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη ρακειφο ξπζκφο αλαλέσζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ Ζ/Τ,

γ.

πεξηνξηζκέλε ηνπηθή δηθηχσζε ησλ θνξέσλ κέζσ ηεο ρξήζεο δηθηχσλ Intranet,

δ.

αλεπαξθήο ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο/κεραλνξγάλσζεο θαη/ή
θάιπςε αλαγθψλ κέζσ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ,

ε.

ειιείςεηο θαη αλνκνηνγέλεηα ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ αλά
νξγαλσηηθή κνλάδα θαη ζηε κεραλνγξάθεζε / απηνκαηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ
ή εμσζηξεθψλ δηαδηθαζηψλ.

ε ζρέζε κε ηα νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη κε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ έξγσλ, ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα
πεξηιακβάλνπλ:
α.

έιιεηςε πφξσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ,

β.

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνπο ΟΣΑ,

γ.

απξνζπκία ή/θαη δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ην πξνζσπηθφ
ησλ ΟΣΑ,

δ.

ρακειφ επίπεδν εμνηθείσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο
δηνίθεζεο κε βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ,
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ε.

κε γλψζε ησλ ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ χπαξμε πιάλνπ εθπαίδεπζεο,
αθφκε θαη γηα εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ηνπο ίδηνπο,

ζη. ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία ηειηθψλ ρξεζηψλ,
πςειφβαζκσλ ζηειερψλ θαη λεψηεξσλ ζηειερψλ πνπ θαηέρνπλ ρακειφηεξε
ηεξαξρηθά ζέζε, ηα νπνία είλαη ζαθψο πην θαηαξηηζκέλα θαη εμνηθεησκέλα κε ηηο
ΣΠΔ.

Δπίπεδν Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη-Κνηλόηεηεο)
ε επίπεδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηα πξνβιήκαηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο εληνπίζζεθαλ
θαηά ην ζηάδην ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο ηνπο θαη αθνξνχζαλ:
α.

ζε ειιείςεηο εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ απφ ηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο ησλ
θνξέσλ, θαη

β.

ζε ειιείςεηο εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ππεξεζηψλ.

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιφγνη εκθάληζεο ησλ αλσηέξσ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ
εληνπίδνληαη ζηνπο εμήο:
α.

έιιεηςε πφξσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο κε απνηέιεζκα:
(i)

ηελ εκθάληζε αθξαίσλ ηηκψλ (αθφκα θαη κεδεληθψλ) ζε ζρέζε κε ηνπο
δηαζέζηκνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη ηνλ ξπζκφ αλαλέσζεο ή/θαη
εθζπγρξνληζκνχ ηνπο,

(ii)

ειιείςεηο ζην πξνζσπηθφ πιεξνθνξηθήο ησλ ΟΣΑ,

(iii) ειιείςεηο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο / εθπαίδεπζεο,
β.

απνπζία ζπλδεζηκφηεηαο ησλ ΟΣΑ (ζεκεηψλεηαη φηη ην 2,3% ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ δελ δηαζέηεη θαζφινπ ζχλδεζε ζην Internet),

γ.

έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη απηφλνκεο ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ,

δ.

ειιηπήο ελεκέξσζε θαη δήηεζε ζε ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.

Σειηθνί απνδέθηεο ππεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο / Υξήζηεο
Βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ΟΣΑ απνηειεί ν βαζκφο απνδνρήο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο) θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη
λέεο ππεξεζίεο εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.
Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ αξρείνπ θαη
πεδίνπ, φπσο αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ, αθνξνχλ ηφζν ζηε
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ζηελ πιεξόηεηά ηνπο. Σα
πξνβιήκαηα απηά νθείινληαη ζηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α.

ζηηο κε απνηειεζκαηηθέο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ
(ζε φ,ηη αθνξά ζην ηειηθφ παξαδνηέν πξντφλ),

β.

ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ (πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ) γηα ηηο ππεξεζίεο,

γ.

ζηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη νη ΟΣΑ,
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δ.

ζηνπο ειιεηπείο ηερληθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ησλ ΟΣΑ γηα ηελ απηφλνκε
ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ.

πγθεληξσηηθά, νη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ΟΣΑ, φπσο εληνπίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ:
α.

ρακειό επίπεδν θαη πνηόηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηφζν ζε επίπεδν
ιεηηνπξγηθόηεηαο (δπλαηφηεηεο εθαξκνγψλ) φζν θαη ζε επίπεδν
δηαζεζηκόηεηαο (ηαρχηεηα ζπλαιιαγψλ),

β.

βαζκόο πξνώζεζεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ, θαη

γ.

πιεξόηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (θαηαιιειφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο
ηνπο).

Δπίζεο έλα ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο αξρείνπ θαη πεδίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
ρξήζηεο (πνιίηεο / επηρεηξήζεηο) ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αθνξά ζην ρακειό βαζκό
εμνηθείσζεο θαη εκπηζηνζύλεο (αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ζπλαιιαγψλ) ζε ζρέζε κε ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο.

Αλάδνρνη πινπνίεζεο έξγσλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, νη αλάδνρνη πινπνίεζεο ησλ
έξγσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαθέξνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα ζηα έξγα
εκθαλίδνληαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ αθφινπζσλ ζηαδίσλ:
α.

θαηά ηε θάζε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην
πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ,

β.

θαηά ηε θάζε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, θαη

γ.

θαηά ηε θάζε εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ.

Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ
έξγσλ εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα:
α.

ζην ρακειφ βαζκφ επάξθεηαο θαη εηνηκφηεηαο ησλ θνξέσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,

β.

ζηελ ειιηπή ππνζηήξημε ησλ έξγσλ απφ ηε Γηνίθεζε ησλ ΟΣΑ (κέζσ ηεο
επηβνιήο λέσλ δηαδηθαζηψλ),

γ.

ζηελ ειιηπή εκπινθή ησλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο
ησλ έξγσλ (έιιεηςε δηάζεζεο πξνζσπηθνχ),

δ.

ζηελ ειιηπή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΟΣΑ,
δηαζεζηκφηεηα θαη θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ,

ε.

ζην ρακειφ βαζκφ ελεξγνπνίεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΑ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ,

ζη. ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ
αλαδφρσλ θαη ησλ ππεχζπλσλ έξγσλ ησλ ΟΣΑ,
δ.

ζην κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην έξγν απφ ηα ζηειέρε ησλ ΟΣΑ θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ζηε κε απνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ απφ ην πξνζσπηθφ (θπξίσο ιφγσ
έιιεηςεο εμνηθείσζεο ζε ζέκαηα ΣΠΔ),

Δπηπξφζζεηα, σο έλαο απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο παξάγνληεο καθξνπξφζεζκεο
επηηπρίαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ έξγσλ επηζεκαίλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ
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ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ έιιεηκκα
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε ζέκαηα ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ θαη απινπνίεζεο
δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ
(ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο) θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ είλαη
ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ δηεπζεηεζεί επαξθψο ζε ζεζκηθφ επίπεδν.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο αλαδφρνπο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο ν νπνίνο εκπφδηζε ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ
έξγσλ, απνηέιεζε ε πνιχ κεγάιε δηαζπνξά ησλ ΟΣΑ (156 Γεκνηηθέο θαη
Ννκαξρηαθέο ππεξεζίεο) κε αλνκνηνγελείο δηαδηθαζίεο, θάηη πνπ δεκηνχξγεζε
πιεζψξα απαηηήζεσλ ρσξίο κία αξρή ε νπνία λα γλσκνδνηεί θαη λα απνθαζίδεη ζε
θεληξηθφ επίπεδν.
Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ απέδσζαλ ηα ζρεδηαδφκελα απνηειέζκαηα, κε
απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηψλ ζε επηθνηλσληαθέο δξάζεηο
πνπ είραλ πξνγξακκαηηζζεί.
Δπίζεο, ε αδπλακία ηήξεζεο ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
νθείιεηαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο παξάιιεισλ θαη ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ παξνρήο
ππνδνκψλ, φπσο ην Μίλη-ΤΕΔΤΞΗ θαη ηα ζρεηηθά έξγα πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ.

πλνιηθή απνηίκεζε / πκπεξάζκαηα
Ζ πξνψζεζε ηεο Σνπηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνζθξνχεη ζηελ αδπλακία
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ΟΣΑ λα δηαρεηξηζζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ζχγρξνλα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξνπλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απηφ
νθείιεηαη ζε ζνβαξέο, εγγελείο αδπλακίεο ζε φιν ην εχξνο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (θαλνληζηηθφ πιαίζην, δνκέο, δηαδηθαζίεο,
αλζξψπηλν δπλακηθφ, εγεζία).
Οη δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο δελ είλαη κφλν ηερληθήο θχζεο αιιά νξγαλσηηθήο / δηνηθεηηθήο
θχζεο. Ζ επηηπρήο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν εμαξηάηαη απφ ηελ
παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε θαη φρη ζηηο δνκέο ηνπ ΟΣΑ ή ησλ άιισλ ηνπηθψλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ.
Ζ πνξεία ησλ θνξέσλ ηελ πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο
ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην.
Σα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε δηαθφξσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο
ζηνπο ΟΣΑ (π.ρ., πξφγξακκα κεραλνξγάλσζεο Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ, εηζαγσγή
δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεραλνξγάλσζε νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ΟΣΑ,
ειεθηξνληθφ κεηξψν εξγαδνκέλσλ ΟΣΑ) πεξηιακβάλνπλ:
α.

Ζ εγεζία θαη ηα ζηειέρε ησλ ΟΣΑ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο
ησλ ΣΠΔ θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

β.

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθά βήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ
αλάπηπμε ππνδνκψλ θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ΣΠΔ απφ ηνπο ΟΣΑ,
σζηφζν ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηνρέο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ψζηε λα θαιπθζεί ην
εχξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ΟΣΑ (π.ρ. Σερληθέο Τπεξεζίεο, Κνηλσληθέο
Λεηηνπξγίεο θ.ιπ.).
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γ.

Οη ΟΣΑ έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξφζβαζε ζην Internet, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία. Όκσο, ην 54% ησλ ΟΣΑ έρεη ζχλδεζε ρακειήο ηαρχηεηαο (≤
256Kbps).

δ.

Σν 56% ησλ ΟΣΑ δελ έρεη εληάμεη θάπνην έξγν ΣΠΔ ζε Υξεκαηνδνηηθφ
Πξφγξακκα, ελψ ην 55% ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ Ζ/Τ έρεη αγνξαζηεί πξηλ ην
2003.

ε.

Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο ιεηηνπξγνχλ κφλν ζηνπο κεγάινπο ΟΣΑ (πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ 45% ησλ ΟΣΑ δελ δηαζέηεη Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο).

ζη. Παξαηεξείηαη έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
δ.

Γελ έρεη θαιιηεξγεζεί ε θαηάιιειε θνπιηνχξα, γεγνλφο ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ έιιεηςε ππνθίλεζεο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
λα αληηκεησπίδεηαη κε αβεβαηφηεηα θαη θφβν (απνηέιεζκα είλαη λα αλαθχπηνπλ
πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ απιή ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ, φζν θαη ζε
πην ζχλζεηα δεηήκαηα, φπσο ε παξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο).

ε.

Ζ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ζηνπο
ΟΣΑ, θαηά θαλφλα, δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη ζηνρεπκέλα,
ζηε βάζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ
θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ
εθαξκνγψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ ιεηηνπξγηθά θαη λα απνηειέζνπλ
ηκήκαηα Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, πζηεκάησλ
Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο, ή πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ ηνπ ΟΣΑ
θαη έηζη θαζίζηαηαη ζρεδφλ αδχλαηε ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΟΣΑ κε άιινπο
θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.

ζ.

Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΟΣΑ γηα ηελ απφ θνηλνχ δεκηνπξγία
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απμάλεη ζεκαληηθά ηφζν ην θφζηνο αλάπηπμεο, φζν
θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημήο ηνπο.

ήκεξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο εμεηαδφκελεο κειέηεο θαη έξεπλεο, εμαθνινπζνχλ λα
ππάξρνπλ ειιείςεηο, αιιά παξάιιεια έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ελέξγεηεο πνπ
απνβιέπνπλ:
α.

ζηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
ζπζηεκάησλ νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο (back office),

β.

ζηελ αλάπηπμε θαη πξνζθνξά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςεθηαθήο
απζεληηθνπνίεζεο, θαη

γ.

ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (π.ρ. έξγα φπσο ν «Φεθηαθφο Γήκνο» πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
θαηάξηηζε ησλ αηξεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο).

Βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη
γξαθείνπ, ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ζηνπο ΟΣΑ, θαη αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ επηηπρία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πεξηιακβάλνπλ:
α.

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα: ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζε φ,ηη αθνξά ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ππνζηήξημεο ζηε δηάζεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε
θάζε δήηεζε.
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β.

ηειέρσζε θνξέσλ: ε χπαξμε επαξθνχο ζηειέρσζεο ζηνπο θνξείο δηεπθνιχλεη
ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ θαη επηδξά ζεκαληηθά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα
ππνζηεξίμνπλ ηα έξγα θαηά ηε θάζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ ΟΣΑ ε ζηειέρσζε δελ είλαη επαξθήο (ηφζν ζε πνζνηηθφ φζν
θαη ζε πνηνηηθφ επίπεδν) γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζηελ νξγαλσηηθή
ηνπο δνκή φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.

γ.

Οξγάλσζε θνξέσλ: ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ
θνξέσλ ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο
πνιίηεο. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα νξγαλσηηθήο
ππνζηήξημεο παξάιιεια κε ηα ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηζφξξνπε θαη νκνηφκνξθε αλαπηπμηαθή δπλακηθή.

δ.

Δζσζηξέθεηα θνξέσλ: ε εζσζηξέθεηα ησλ ΟΣΑ έρεη ζαλ απνηειέζκα ηελ
αδπλακία πξφζβαζεο ηφζν ησλ φκνξσλ θνξέσλ φζν θαη ησλ πνιηηψλ ζηα
ςεθηαθά ηνπο αξρεία θαη θαη’ επέθηαζε ηε κε ηήξεζε ηεο βαζηθήο αξρήο γηα
ακεζφηεηα πιεξνθφξεζεο.

ε.

Κηλεηνπνίεζε ζηειερώλ θνξέσλ: κεγάιν κέξνο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ
ησλ ΟΣΑ δελ επηζπκνχλ ή αθφκα θαη αληηδξνχλ ζηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Ζ θηλεηνπνίεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
αιιαγή ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο κε κηα ζεηξά απφ θίλεηξα, άκεζα ή έκκεζα
ζρεηηδφκελα κε ηα έξγα ΣΠΔ, ζα ζπκβάιεη ζηε κεγαιχηεξε απνδνρή ηνπο φπσο
επίζεο θαη ζην λα θαηαζηνχλ ακεζφηεξα νξαηά ηα απνηειέζκαηά ηνπο.

ζη. Δπαξθήο πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ππνζηήξημε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ:
νη παξερφκελεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα
δηαηίζεληαη ζηνπο πνιίηεο (σθεινχκελνπο) βάζεη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. ην
πιαίζην απηφ νη Φνξείο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ, ηφζν σο πξνο ηα πνηνηηθά, φζν θαη σο πξνο ηα
πνζνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
δ.

Πξνϋπνινγηζκόο δαπαλώλ έξγσλ: είλαη ζεκαληηθφ νη δαπάλεο ησλ θνξέσλ γηα
ΣΠΔ λα αλαινγνχλ ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο.
Πξνυπνινγηζκνί ηεο ηάμεο ηνπ 0,5% ή 1% δελ ζεσξνχληαη ηθαλνί γηα ηελ
ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ, παξφιν πνπ νη σο άλσ πξνυπνινγηζκνί
αληηζηνηρνχλ ζηα πην επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ
Διιάδα.
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Μειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ κε ηίηιν «H ρξήζε
Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλωληώλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη
ηνπο ΟΤΑ»1
Ζ κειέηε παξνπζηάδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζε επίπεδν
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο
ΟΣΑ, θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηνλ ηνκέα απηφ ζε επξσπατθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν, απνηππψλεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ
ΟΣΑ ζηε ρξήζε ΣΠΔ, θαη εμεηάδεη ην επίπεδν σξίκαλζεο θαη εηνηκφηεηαο ησλ
θνξέσλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ έξγσλ ΣΠΔ.
Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο βαζίζηεθε ζε 6 επηκέξνπο έξεπλεο πεδίνπ κε δηαθξηηά
εξσηεκαηνιφγηα, αιιά θαη ζε εθηελή έξεπλα γξαθείνπ θαη δηαδηθηχνπ. Αλαιπηηθά
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ εξεπλψλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.observatory.gr/page/default.asp
Ζ πεξίνδνο εθπφλεζεο ησλ εξεπλψλ θαη ηεο κειέηεο ζπλνιηθά, ήηαλ απφ ην
Ννέκβξην ηνπ 2006 κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2007.
Οη δείθηεο πνπ κεηξήζεθαλ ζηελ κειέηε, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά, είλαη:
αλαινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ αλά εξγαδφκελν πνπ ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ
ρξήζε δηθηχσλ Intranet
ζπλδέζεηο επξείαο δψλεο
ππεξεζία πιεξνθνξηθήο/κεραλνξγάλσζεο
δηνηθεηηθή κέξηκλα γηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ θαη ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ
δηνηθεηηθή κέξηκλα γηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζηελ
ππεξεζία
ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ ρξεζηψλ
αληηθείκελν εθπαίδεπζεο θαη δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ
ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ κε εμσηεξηθνχο IT-Experts
επηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο κνλφδξνκεο αιιειεπίδξαζεο
δηαδξαζηηθέο ή ζπλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο
δηθηπαθνί ηφπνη θηιηθνί πξνο ην ρξήζηε
δηθηπαθνί ηφπνη πξνζβάζηκνη ζε ΑΜΔΑ
δηθηπαθνί ηφπνη κε έθδνζε θαη ζε άιιε γιψζζα
πιεξφηεηα πιεξνθφξεζεο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο
χπαξμε Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (GIS)
1

Ζ κειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ κε ηίηιν «H ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηηο Πεξηθέξεηεο
θαη ηνπο ΟΣΑ» ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά 80% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Σακείν θαη 20% απφ εζληθνχο πφξνπο θαη εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα 5 «ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ», Μέηξν 5.1 «Σερληθή Βνήζεηα ΔΚΣ»
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ’ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Αλαηέζεθε απφ ην
Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ χζηεξα απφ αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ ζηελ εηαηξία Δπξσζχκβνπινη ΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Quantos ΔΠΔ θαη ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη νινθιεξψζεθε ην Μάην ηνπ
2007.
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θαηαγεγξακκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
ελεκέξσζε γηα επξσπατθέο θαη εζληθέο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ
ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη έληαμεο έξγσλ ΣΠΔ
δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ησλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη
πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ
πκπεξάζκαηα
Ζ πνξεία ησλ θνξέσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο
ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, βξίζθεηαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην. ηε θάζε
απηή, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ειιείςεηο, αιιά παξάιιεια έρνπλ ηεζεί ζε
εθαξκνγή ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνπλ:
ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
ζπζηεκάησλ νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο (back office),
ηελ αλάπηπμε θαη πξνζθνξά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ eGovernment ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ςεθηαθήο απζεληηθνπνίεζεο ησλ
πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ,
ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (πρ. έξγα φπσο ν «Φεθηαθφο Γήκνο» πνπ ζηνρεχεη ζηελ
θαηάξηηζε ησλ αηξεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο).
Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ην ηνπίν
ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζην άκεζν
κέιινλ (2009).
ρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε ΣΠΔ έλα
ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε αθνξά ζην ρακειφ επίπεδν
εμνηθείσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο κε βαζηθέο
έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη πην έληνλα ζηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε φπνπ θαη ε
νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ ζηειερψλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε. Δλδεηθηηθά,
θάπνηα απφ ηα γλσζηηθά ζεκαηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη
γλψζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο είλαη:
Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (π.ρ. ηη είλαη
ειεθηξνληθή ππεξεζία, ηη αληηπξνζσπεχνπλ ηα 5 ζηάδηα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο).
Θέκαηα πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηεο ρψξαο καο, θαζψο
θαη ζηξαηεγηθήο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Δπηθξαηνχζεο θαη αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο πινπνίεζεο
εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
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Μειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ κε ηίηιν «Ταπηόηεηα
ρξεζηώλ Internet ζηελ Ειιάδα»2
Ζ έξεπλα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ειηθίαο 16-74 εηψλ. Ζ
επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο
δεηγκαηνιεςίαο, κε ζπζηεκαηηθή επηινγή ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζε ζηξψκαηνο απφ ην
ζχλνιν ησλ ηειεθσληθψλ αξηζκψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Δπηθξάηεηαο. Σα ζηξψκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. ε θάζε Πεξηθέξεηα ην
δείγκα πνπ ηεο αληηζηνηρεί θαηαλεκήζεθε θαηά επίπεδν αζηηθφηεηαο.
πλνιηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 8245 επαθέο, πνπ θαηέιεμαλ ζε 2340 ζπλεληεχμεηο κε
άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο. Σα δεδνκέλα
ζηαζκίζηεθαλ θαηά ην θχιν θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξσηψκελσλ.
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο (CATI) κέζεο
δηάξθεηαο 16 ιεπηψλ θαη κε ηε ρξήζε πιήξσο δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ
έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζην 2007 πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ –
Οθησβξίνπ 2007.
Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε επίπεδν
Πεξηθέξεηαο θαη αζηηθφηεηαο.
Οη δείθηεο πνπ κεηξήζεθαλ ζηελ κειέηε, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά, είλαη:
Υξήζε Ζ/Τ θαη δηαδηθηχνπ (αλά πεξηθέξεηα θαη αζηηθφηεηα)
Πνζνζηφ ζπλδεδεκέλσλ λνηθνθπξηψλ αλά πεξηθέξεηα
πρλφηεηα ρξήζεο δηαδηθηχνπ
Σφπνο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν
πκπεξάζκαηα
Βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ i2010 γηα ην έηνο
2007 είλαη φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα
ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.
Χζηφζν, παξά ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν ηνπ
ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο
ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ
νκάδσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιακβάλνπλ
κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη ζπληζηνχλ εθθάλζεηο ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο.
Οη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη θαηά θχξην ιφγν λένη
άλδξεο πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνπ θαηνηθνχλ ζε αζηηθά θέληξα.
Οη νκάδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ην ελδηαθέξνλ,
κε ηελ αλάιεςε ζρεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζήο ηνπο
κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη:
Οη κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα άηνκα ειηθίαο
65-74 θαη 55-64. Παξφιν πνπ ε ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 45-54 δελ θαίλεηαη ζε
επίπεδν ΔΔ λα απνηειεί νκάδα πνπ πζηεξεί ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,
Σν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ζην πιαίζην ηεο κειέηεο γηα ηε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ ησλ
πξσηνβνπιηψλ eEurope θαη i2010 έρεη πινπνηήζεη ηα έηε 2005, 2006 θαη 2007 έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά. http://www.observatory.gr
2
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απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ησλ δεηθηψλ i2010 πξνθχπηεη φηη ζηελ
Διιάδα ε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή θαηεγνξία ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνπ κέζνπ
φξνπ ηεο ρψξαο.
Σα άηνκα κε ρακειφ επίπεδν κνξθσηηθφ επίπεδν, φζνη δειαδή είλαη απφθνηηνη
γπκλαζίνπ θαη δεκνηηθνχ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη κεξηθέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ.
Οη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.
Οη γπλαίθεο θαη εηδηθά ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο κεγάιεο ειηθίαο.

M.O. =30.2%
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3. Πνξεία ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηεο πξσηνβάζκηαο
ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο

ζην

ΔΠ

«Κνηλσλία

ηεο

Πιεξνθνξίαο»
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζην www.infosoc.gr ηα ζηνηρεία ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ζην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο
θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, έρνπλ σο εμήο:
- 926 έξγα έρνπλ εληαρζεί κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 167,5 εθ. Δπξψ εθ ησλ
νπνίσλ:
- 173 έξγα (19%) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 26,2 εθ. Δπξψ (Μ.Ο. 152,000) δελ
έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί θαη
- 461 έξγα (50%) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 76,4 εθ. Δπξψ (Μ.Ο. 82,000) δελ
έρνπλ δειψζεη δαπάλεο κέρξη ηηο 30/4/2009.
Αλά θαηεγνξία ελέξγεηαο ε εηθόλα ηωλ έξγωλ είλαη ωο εμήο:
Καηεγνξία
ελέξγεηαο
'ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ
- ΣΟΤΡΗΜΟ
ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔ
ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΏΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ
ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ
ΣΧΝ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ &
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ &
ΠΡΟΒΟΛΖ

ύλνια

Αξηζκόο Π/Τ
Έξγσλ έληαμεο

πκβάζεηο

Γαπάλεο

2.971.277€

2.642.790 €

1.570.996€

422

44.794.767,89
€

35.965.592,28
€

16.630.141,23
€

142

31.688.069,69
€

19.713.429,39
€

4.376.898,41 €

2

2.428.098,98 €

2.428.098,98 €

2.406.163,88 €

278

81.172.728,91
€

65.405.881,10
€

15.711.546,18
€

71 3.878.586,50 €

1.845.857,36 €

490.614,46 €

11

926

167.090.953,77

128.191.951,83

41.370.151,11

22

€

€

€

30/04/09 www.infosoc.gr

Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία ην 2006 ήηαλ:
Καηεγνξία
ελέξγεηαο

Αξηζκόο Π/Τ
Έξγσλ έληαμεο

'ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ
ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟ
ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΖ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΔ
ΤΠΟΓΟΜΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ
ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ύλνια

πκβάζεηο Γαπάλεο

22

3.764.000

940.000

200.000

393

44.467.092

9.384.265

6.077.695

2

2.451.383

1.715.620

0

274

80.175.978

1.990.897

93.658

691 130.858.453 14.030.782 6.371.353

30/06/06 www.hellaskps.gr

Μεγάια έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό > 0,5 εθ επξώ)
Σα κεγάια έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ
> 0,5 εθ επξψ) είλαη 72 θαη αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ
(δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ), δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη
πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ γηα δηεχζπλζε θαζαξηφηεηαο ηνπ Γ.
Αζελαίσλ θαη ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηνπ Γ. Σξηθάισλ.
ήκεξα 30/4/09 ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκέλσλ έξγσλ
αλέξρεηαη ζε 74,5 εθ. Δπξψ, κε 64 εθ. Δπξψ ζπκβάζεηο θαη 19,5 εθ. Δπξψ δαπάλεο
αληίζηνηρα.
Αληίζηνηρα ζηηο 30/6/06 ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκέλσλ
έξγσλ αλεξρφηαλ ζε 66 εθ. Δπξψ, κε 3,5 εθ. Δπξψ ζπκβάζεηο θαη 0,7 εθ. Δπξψ
δαπάλεο αληίζηνηρα.

Μεζαία έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό > 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξώ)
Σα Μεζαία έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ
> 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξψ) είλαη 260 θαη αθνξνχλ ζηελ ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ πξνβνιήο πνιηηηζκνχ, ηελ
πινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηελ αλάπηπμε
ππνδνκψλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ ζε ζρεηηθά κηθξέο πφιεηο,
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Πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Αζχξκαηεο
ηνπηθήο πξφζβαζεο.
ήκεξα ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε
62,2 εθ. Δπξψ, κε 44,4 εθ. Δπξψ ζπκβάζεηο θαη 13,1 εθ. Δπξψ δαπάλεο αληίζηνηρα.
Αληίζηνηρα ζηηο 30/6/06 ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκέλσλ
έξγσλ αλεξρφηαλ ζε 41,7 εθ. Δπξψ, κε 1,8 εθ. Δπξψ ζπκβάζεηο θαη 0,2 εθ. Δπξψ
δαπάλεο.

Μηθξά έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό < 0,1 εθ επξώ)
Σα Μηθξά έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ <
0,1 εθ επξψ) είλαη ζήκεξα 594 έλαληη ησλ 469 ην 2006 θαη αθνξνχλ ζηελ
ςεθηνπνίεζε θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ηελ
πινπνίεζε βαζηθψλ ππνδνκψλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, πξνψζεζεο
επξπδσληθφηεηαο θαη αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ αζχξκαηεο ηνπηθήο πξφζβαζεο
ζε κηθξνχο δήκνπο.
ήκεξα ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε
30,5 εθ. Δπξψ, κε 20,2 εθ. Δπξψ ζπκβάζεηο θαη 8,9 εθ. Δπξψ δαπάλεο πνπ
αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ.
Αληίζηνηρα ην 2006 ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκέλσλ έξγσλ
αλεξρφηαλ ζε 23,4 εθ. Δπξψ, κε 8,7 εθ. Δπξψ ζπκβάζεηο θαη 5,4 εθ. Δπξψ δαπάλεο
πνπ αληηζηνηρνχλ θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ.

Δηαπηζηώζεηο
926 έξγα έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 167 εθ. Δπξψ
πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα (30/4/2008) ππάξρνπλ δεζκεχζεηο γηα ην 80%
ησλ έξγσλ, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 128,2 εθ Δπξψ.
Σν πιήζνο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ, αλάινγα κε ην θπζηθφ ηνπο αληηθείκελν,
δχλαηαη λα νκαδνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο βαζηθέο νκάδεο, πνπ είλαη νη εμήο:
o 430 έξγα πεξίπνπ (απφ ηα 926) αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε
δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε ζηνπο ηνκείο: ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, πνιηηηζκφο,
ηνπξηζκφο, πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο
γηα ηα ελ ιφγσ έξγα ππεξβαίλνπλ ηνπο 500 δήκνπο.
o 142 έξγα πεξίπνπ (απφ ηα 926) αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ
γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο
o 278 έξγα πεξίπνπ (απφ ηα 926) αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ
θαη πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ:


72 αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ νπηηθψλ δαθηπιίσλ ζε
κεγάιεο πφιεηο πξσηεχνπζεο λνκψλ



157 αθνξνχλ ζηελ Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ηνπηθήο
πξφζβαζεο



48 αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο
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 173 έξγα (19%) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 26,2 εθ. Δπξψ (Μ.Ο. 152,000)
δελ έρνπλ ζπκβαζηνπνηεζεί θαη αθνξνχλ θπξίσο επξπδσληθά δίθηπα (ηνπηθήο
πξφζβαζεο θαη νπηηθέο ίλεο), γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη
δηδηθηπαθέο πχιεο.
 461 έξγα (50%) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 76,4 εθ. Δπξψ (Μ.Ο. 82,000)
δελ έρνπλ δειψζεη δαπάλεο κέρξη ηηο 30/4/2009 θαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο
πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο

4 πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
ηφρνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη, κε βάζε ηα ζέκαηα πνπ ελίζρπζαλ ή εκπφδηζαλ
ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ έξγσλ (φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε
ελφηεηα), ε θαηαγξαθή κε νξγαλσκέλν ηξφπν ησλ πεξηνρψλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο.
Ζ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ησλ έξγσλ παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ελεξγή,
ζπλνιηθή, ζπληνληζκέλε θαη αιιεινζπκπιεξνύκελε πξνζπάζεηα από όια ηα
εκπιεθόκελα ζε απηήλ κέξε. ην πιαίζην απηφ, αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη νη
πεξηνρέο / ηνκείο εζηηαζκνχ ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ
ηεζεί.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο δξάζεηο
θαη παξεκβάζεηο ηφζν απφ ηνπο ΟΣΑ, φζν θαη απφ ηα ζπιινγηθά ηνπο φξγαλα.

Δπάσειρ και παπεμβάσειρ από τοςρ ΟΤΑ
Κάζε ΟΣΑ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπ θαη ηηο δπλάκεηο θαη πφξνπο πνπ δηαζέηεη,
κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ νη νπνίεο
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε
εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα, ζε θαιχηεξε ελεκέξσζε,
πιεξνθφξεζε θη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ζε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα. Δπίζεο νη ελέξγεηεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα
ζπκβάιινπλ θαη ζηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
πγθεθξηκέλα νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ:
Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ΟΣΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πην θξίζηκσλ δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ ηνπ θνξέα.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κε ηηο ηδέεο ηνπο θαη νη
δηάθνξνη ηνπηθνί θνξείο θαζψο θαη πνιίηεο.
Έκθαζε ζηε δηαρείξηζε, ηνλ παξαγσγηθφ ζπλδπαζκφ θαη ηε δηάρπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ - Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ απφ θάζε θνξέα ν νπνίνο λα
απνηειεί ηε βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο.
Ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο ΟΣΑ,
ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο
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αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ζα ήηαλ ε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ θαη
πξαθηηθψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ζην δηαδίθηπν.
Ζ ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε πξνζβάζηκσλ πιεξνθνξηαθψλ πιαηθνξκψλ γηα
ηελ παξνρή δηαδξαζηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ φπσο ηα 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 θιπ), νη νπνίεο κάιηζηα
είλαη πνιχ δεκνθηιείο (κεγάιε επηζθεςηκφηεηα), κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ ΟΣΑ ζπκβάιινληαο ζηελ ηνπξηζηηθή
θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ.
Βαζηθή αξρή: Φεθηνπνίεζε ζηελ πεγή
εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε έλαλ ΟΣΑ
είλαη ε άκεζε ςεθηαθή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ ηφζν απφ ηνπο ππαιιήινπο φζν
θαη απφ ηνπο πνιίηεο. Γηα παξάδεηγκα αλ ν ΟΣΑ ζέιεη λα αμηνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ είλαη ζεκαληηθφ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, φπσο πφζα
ζθνππίδηα ελαπνηίζεληαη ζηνλ ηνπηθφ ρψξν απφζεζεο ζθνππηδηψλ, ηη είδνπο
ζθνππίδηα είλαη, πφζα νρήκαηα θηλνχληαη θαζεκεξηλά, ηη θνξηίν κεηαθέξνπλ θηι. λα
θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο ππαιιήινπο ηε ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο.
Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαιιειφηεξε αιιά θαη ηαρχηεξε αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ εμ’αηηίαο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη αηξεηνί θαη ηα ζηειέρε ηνπ
θνξέα ζα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν αθξηβή θη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία θη νπφηε ζα
παίξλνπλ πην ζσζηέο απνθάζεηο.

Δλέξγεηεο εμσζηξέθεηαο θαη αμηνπνίεζε εμσηεξηθώλ θνξέσλ
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζε έλαλ ΟΣΑ ζα ήηαλ
ρξήζηκε ε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη
ηερλνγλσζίαο πάλσ ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
γεληθφηεξσλ ζεκάησλ/πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπ ΟΣΑ γηα
επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα θαη πξαθηηθέο ηα νπνία ζα κπνξνχζε θαη λα πηνζεηήζεη κε
θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηα ηνπηθά δεδνκέλα. Ζ ίδηα ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα
δηεπθνιχλεη ηέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο. Δπίζεο, ρξήζηκε ζα ήηαλ
θαη ε θηινμελία ζε εζεινληηθέο νκάδεο, θνηηεηέο, εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θηι. ψζηε
απηνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ΟΣΑ σο ζεκείν δξαζηεξηνπνίεζεο, κειέηεο θαη
εθαξκνγήο θάπνησλ λέσλ δξάζεσλ θαη ηδεψλ (πρ. αζχξκαηα δίθηπα, ςεθηνπνίεζε
πεξηερνκέλνπ, πνιηηηζηηθέο ή άιιεο εθδειψζεηο).

Γξάζεηο βειηίσζεο ησλ Τπνδνκώλ
Θα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε πηνζεηήζε βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο
δνπιεηάο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ, ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ηελ θαιχηεξε θη

3

Πιαηθφξκεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ πνιιέο πεγέο
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επξχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ
ζπλζεθψλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε.
Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ είλαη ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ «κηα θνξά γηα πνιιέο
ρξήζεηο», ε έκθαζε ζηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ, ε ρξήζε
αλνηρηώλ πξνηύπσλ θαη Αλνηρηνύ Λνγηζκηθνύ θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ από
πνιιά δηαθνξεηηθά θαλάιηα επαθήο.
Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε κεγαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο «ύδεπμηο» απφ θάζε Γήκν, ε εγθαηάζηαζε αζύξκαησλ επξπδσληθώλ
ππνδνκώλ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο ηνπ θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθώλ
πξνκεζεηώλ.

Έκθαζε ζηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ
θαη εθαξκνγώλ
Γεληθψο ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνδνηηθφηεηαο θάζε Γήκνπ θαη ηελ παξνρή
πεξηζζφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφηε.
Δπηπιένλ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο αηξεηνχο
ζην έξγν ηνπο αθνχ ζα επηηξέςεη ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη πεξηζζφηεξν
πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε απηνχο βνεζψληαο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.

Χξήζε Αλνηρηώλ πξνηύπωλ
Ζ εθαξκνγή θαη ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ απφ έλαλ Γήκν πξνζθέξεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ:
Δμαζθάιηζε επειημίαο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπ ππνδνκέο.
Δμαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
θαη εθαξκνγψλ.
Απνθπγή κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα θαη δέζκεπζεο ζηνλ έλα πξνκεζεπηή.
Γεκηνπξγία ελφο δηεπξπκέλνπ πεδίνπ δεμηνηήησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.
Δμνηθνλφκεζε πφξσλ απν ηελ ρσξίο θφζηνο (ή κε ειάρηζην θφζηνο)
απφθηεζε θαη ρξήζε ηνπ. Οη πφξνη απηνί κπνξνχλ λα δηνρεηεπηνχλ ζε ππεξεζίεο
ππνζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ
εμαζθαιίδνληαο ηε βησζηκφηεηά ηνπο.
Γηαζθάιηζε κειινληηθήο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ρσξίο θακία δέζκεπζε θαη
πεξηνξηζκφ πξάγκα πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο ζηελ πεξίπησζε ελφο Γήκνπ
πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο (θαη επνκέλσο αλήθνπλ ζηνπο
πνιίηεο).
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Χξήζε Αλνηρηνύ Λνγηζκηθνύ
Ζ ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ επλνεί ηε επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, νδεγεί
ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ, παξέρεη πνηφηεηα, αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα, εληζρχεη ηε
δηαθάλεηα θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ηέινο
επηηξέπεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη εζεινληηθή δξαζηεξηνπνίεζε αθφκα θαη
απηναπαζρνινχκελσλ πξνγξακκαηηζηψλ πξάγκα πνπ κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.

Παξνρή ππεξεζηώλ από πνιιά δηαθνξεηηθά θαλάιηα επαθήο
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα δηεπθνιχλεη ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο από πνιιαπιά θαλάιηα (ηειέθσλν ζηαζεξό θαη
θηλεηό, δηαδίθηπν αθόκε θαη έληππν πνπ εθηππώλεηαη από έλαλ ππνινγηζηή) θαη
πνιιαπιέο ζέζεηο (ζπίηη, γξαθείν, infoqiosks, ΚΔΠ). Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα
κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ όιεο νη νκάδεο πνιηηώλ.
Μεγαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ «ύδεπμηο»
Σν πιήζνο ησλ ΟΣΑ, κέρξη ζήκεξα αμηνπνηνχλ ην Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο «χδεπμηο» θπξίσο γηα ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη θπξίσο γηα πινήγεζε
ζε απηφ θαη φρη γηα ηειεθσλία. Ζ ρξήζε ηνπ γηα ηειεθσλία ζα επηθέξεη
εμνηθνλόκεζε πόξσλ αθνύ ζπλεπάγεηαη πνιύ ρακειόηεξνπο ηειεθσληθνύο
ινγαξηαζκνύο.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ γηα ηειεθσλία είλαη είηε
ηερληθνί (αλππαξμία ζπκβαηνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ή/θαη δνκεκέλεο θαισδίσζεο,
έιιεηςε απαξαίηεηεο θάξηαο) είηε νξγαλσηηθνί (απνπζία ζρεδίνπ κεηάβαζεο ζηε λέα
θαηάζηαζε).
Δγθαηάζηαζε αζύξκαησλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ
Ζ εγθαηάζηαζε θη εθκεηάιιεπζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ
θεθάιαην γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηνχληαη επξχηεξεο
ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ ΟΣΑ θαη άιισλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θη εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ έξγσλ.
Κάζε ΟΣΑ αλεμάξηεηα απφ ηνπο άιινπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηήζεη
αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππνδνκέο ζε θεληξηθά ζεκεία κέζα ζηα γεσγξαθηθά ηνπ φξηα
(πιαηείεο, ζρνιεία, βηβιηνζήθεο) αιιά θαη ζε θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ.
Πξαγκαηνπνίεζε Ηιεθηξνληθώλ Πξνκεζεηώλ
Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο
πξνκεζεηψλ ζα νδεγνχζε ζε εμνηθνλόκεζε πόξσλ από πιεπξάο Γήκσλ, ζε
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνκεζεπόκελνπ εμνπιηζκνύ θαη ζε πεξηζζόηεξε
δηαθάλεηα.
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Δλέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ην Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε θάζε ΟΣΑ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζηε δηαδηθαζία απηή. Καηαξρήλ νη αηξεηνί ζα πξέπεη
λα έρνπλ ςειά ζηελ ηεξαξρία ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
ΣΠΔ θη επηπιένλ λα θξνληίδνπλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπο πάλσ
ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
ηειέρσζε θνξέσλ θαη εθπαίδεπζε / επηκόξθσζε εξγαδνκέλσλ
Όπσο απνηππψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην επίπεδν γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
ζηειερώλ ησλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ
ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειφ. Σα ζηειέρε ζηηο Ννκαξρίεο παξνπζηάδνληαη θαηά θαλφλα
πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα. Πάλησο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα, ε
ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αξκνδίσλ ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη
επηκόξθσζε ησλ ηδίσλ θαη ησλ ππνινίπσλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη
πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ, πξνηείλνληαο σο θαηαιιειφηεξε κέζνδν ηελ παξαθνινχζεζε
καζεκάησλ / ζεκηλαξίσλ (85,9%).
Δπηπξφζζεηα ε ελίζρπζε / ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ κε λέν θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγαλσηηθή
αλαδηνξγάλσζή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία νξγαλσηηθώλ κνλάδσλ πιεξνθνξηθήο, ζα
πξνζδψζεη δπλακηθή ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.

Καηάξηηζε αηξεηώλ θαη δεκνηηθώλ ππαιιήισλ
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ από
ηνπο ΟΣΑ είλαη ην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ αηξεηώλ θαη δεκνηηθώλ ππαιιήισλ.
Γεληθψο, ζα πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ επξχηεξε, πην νξγαλσκέλε,
ιηγφηεξν απνζπαζκαηηθή θαη κε πεξηζζφηεξε ζηφρεπζε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ησλ ΟΣΑ γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θη απνδνηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηνπο.
Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Καηάξηηζε Πνιηηώλ
Ο «Φεθηαθφο Γήκνο» δελ κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ/δεκνηψλ αθνχ εμ’άιινπ ηα πεξηζζφηεξα νθέιε πνπ απηφο ζπλεπάγεηαη
αθνξνχλ απηνχο. Γηα ην ιφγν απηφ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί ε
επαηζζεηνπνίεζε ηνχ Γεκφηε γχξσ απφ ηε ρξεζηκφηεηα πνπ ζα έρεη ε αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην Γήκν θαη ζηελ πξννπηηθή
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ δεκνηώλ ζα πξέπεη λα εζηηάδνληαη
πεξηζζόηεξν ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πνιηηώλ όπσο απηέο πνπ
θηλδπλεύνπλ κε «ςεθηαθό απνθιεηζκό» όπσο νη ειηθησκέλνη θαη νη γπλαίθεο. Μηα
άιιε νκάδα πνπ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ΣΠΔ είλαη νη
άλεξγνη νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ πξνζφλησλ θαη
ηδηαίηεξα ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηηο ΣΠΔ έηζη ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν
αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ/Βηβιηνζεθψλ/Πλεπκαηηθψλ Κέληξσλ - Γηα
ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ηφζν ζηνπο εξγαδφκελνπο
ησλ Γήκσλ φζν θαη ζηνπο δεκφηεο σθέιηκε ζα ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ
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(αίζνπζεο, εμνπιηζκφο) αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (ζρνιεία, ΑΔΗ/ΣΔΗ) ηεο θάζε πεξηνρήο.
Δπαξθήο ζηειέρσζε ησλ Γήκσλ κε ζηειέρε ΣΠΔ
Ο θάζε Γήκνο λα έρεη ηνλ «άλζξσπν ηεο Πιεξνθνξηθήο» δειαδή απηφλ πνπ ζα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα θαηάιιεια πξνζφληα ψζηε λα αζρνιεζεί κε ηε ζσζηή
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην Γήκν. Ο άλζξσπνο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη άκεζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ επηθεθαιή ηνπ ΟΣΑ θαη λα έρεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ππνζηήξημή
ηνπ. Δλδείθλπηαη λα έρεη ηθαλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ θαη
ζην ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.
Απηφ ζα βνεζήζεη ε επηινγή, ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε έξγσλ λα αληαπνθξίλνληαη
πεξηζζφηεξν ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θάζε Γήκνπ. Δηζη, ηα έξγα δε ζα
αληηκεησπίδνληαη απνζπαζκαηηθά θαη κε βάζε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο (ΚηΠ,
ΤΠΔΓΓΑ, ΔΠΑ θιπ) αιιά βάζεη ελφο εληαίνπ ζρεδηαζκνχ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ
αηζζεηή βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο.
Γηα ηνπο κηθξνχο Γήκνπο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία θνηλψλ ππεξεζηψλ (πηζαλφλ θάησ
απφ ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ΣΔΓΚ) δηφηη πηζαλφηαηα απηνί δελ έρνπλ
πνιινχο πφξνπο ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ κηα ηθαλή ππεξεζία ζε ζέκαηα ΣΠΔ ε νπνία
λα κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί έξγα ΣΠΔ. Δπηπιένλ νη κηθξνί φκνξνη
Γήκνη ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηεο αλάγθεο θαη θαη’επέθηαζε παξφκνηα έξγα
ΣΠΔ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ απφ θνηλνχ κέζσ κηαο
θνηλήο ππεξεζίαο. ηηο ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρεη θαη ν «άλζξσπνο ηεο
Πιεξνθνξηθήο» θάζε Γήκνπ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη δε ζα παξαβιέπνληαη νη
αλάγθεο ελφο Γήκνπ.

ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ
Γεληθά, ζα πξέπεη λα δνζεί βάξνο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απόδνζεο ησλ έξγσλ
ΣΠΔ πνπ πινπνηνχληαη θαη έλαο εληαίνο ζρεδηαζκόο ηνπο από ηελ ππεξεζία ΣΠΔ
πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ (ρξήζηκε
κηα αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο) ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε απηό. Ζ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ έξγσλ κε άιια ιφγηα, δε ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα απιή θαηαλάισζε
θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ αιιά κηα δηαδηθαζία πνπ αιιάδεη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ δεκφηε.
Γεληθφηεξα ε ζπρλόηεξε αμηνιόγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΣΠΔ θαη
γεληθόηεξα ηεο νπζηαζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην ΟΣΑ ζα ζπκβάιιεη,
κέζσ ηνπ εληνπηζκνύ ησλ ιαζώλ θαη πξνβιεκάησλ, ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ αμηνπνίεζε θη ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ.
Σέινο είλαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ΟΣΑ αιιά θαη νη ζπκπξάμεηο ηνπο κε
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ απηφ είλαη σθέιηκν έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο
θιίκαθαο θαη λα επηηξαπεί ε κφριεπζε πφξσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γεληθφηεξα νη
παξαπάλσ ζπλεξγαζίεο θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ ΟΣΑ κε άιινπο θνξείο
(ΑΔΙ, ΣΔΙ θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο πεξηνρήο, ρνιεία, Βηβιηνζήθεο, Κέληξα
παλεπηζηεκηαθώλ δηθηύσλ, εζεινληέο αζύξκαησλ δηθηύσλ θαη ξαδηνεξαζηηέρλεο,
θνηλόηεηεο αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ (ΔΛ/ΛΑΚ), ΜΚΟ) α) ζα ζπκβάιινπλ ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε θαη ηαρύηεξε πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη β) ζα θάλνπλ ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πεξηζζόηεξν απηόλνκε από ην θεληξηθό θξάηνο ή ηελ
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Δ.Δ., εθκεηαιιεπόκελε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ δπλακηθνύ. Απηφ έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο κεζνπξφζεζκα αλακέλεηαη γεληθφηεξνο πεξηνξηζκφο ησλ
θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο ηελ Διιάδα πξάγκα πνπ ζα ζεκαίλεη θαη πεξηνξηζκφ
ησλ θνηλνηηθψλ θη εζληθψλ εληζρχζεσλ πξνο ηελ ΣΑ.

Αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ θαη πξνζαξκνγή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο
Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε πξνζαξκνγή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ ΟΣΑ είλαη
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο
πνιίηεο. ε πνιιά έξγα νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εθαξκφδνληαη ζε αλαπνηειεζκαηηθέο
δηαδηθαζίεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξνλνβφξα θαη άζθνπα βήκαηα κε ζπλέπεηα λα
πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα επηδησθφκελα νθέιε.

Πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη ΟΣΑ θαη
γεληθφηεξα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απνηειεί ε εζσηεξηθή ηνπο αλαδηνξγάλσζε.
Έηζη θάζε ΟΣΑ ζα πξέπεη λα επηδηώθεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δνκώλ θαη
δηαδηθαζηώλ ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε απηόλ
λα ζπλνδεύεηαη απν νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνπο
πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ απνηειεί θαη ε θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ πάλσ ζηε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ε ηαπηφρξνλε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο ηνπο έηζη
ψζηε απηνί λα έρνπλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.

ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο έξγσλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Yινπνίεζε ηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ

-

Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δξάζε ζηελ πξνζπάζεηα
βειηίσζεο ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δμεηάδνληαο ην
επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΟΣΑ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ έξγσλ
ΣΠΔ, δηαπηζηψλεηαη φηη, κε εμαίξεζε ηηο Πεξηθέξεηεο, ζηνπο Γήκνπο / Κνηλφηεηεο θαη
ζηηο Ννκαξρίεο δελ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ.
Δηδηθφηεξα ζηνπο Γήκνπο, ην πνζνζηφ ησλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαγεγξακκέλε
ζηξαηεγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αλέξρεηαη ζην 80,2%, ελψ ζηηο
Ννκαξρίεο ζην 65,9%. Δπηπιένλ, ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
θαη αξθεηά ζηειέρε ησλ Ννκαξρηψλ θαη Πεξηθεξεηψλ, εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ
ελεκέξσζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο θαη εζληθέο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηηο
ΣΠΔ.
ην πιαίζην απηφ νη παξαθάησ ηνκείο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνπο ΟΣΑ θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί:
α.

θεληξηθόο ζρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε έξγσλ ζε δηάθνξα επίπεδα κε ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε ηεο νκνηνκνξθίαο θαη νκνηνγέλεηαο κεηαμχ ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηφπηζηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο,

β.

ζρεδηαζκφο ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ νξηδόληηνπ ραξαθηήξα κε ζηφρν ηε
δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ,
θαη

γ.

αλαζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΟΣΑ.
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Οη ζηφρνη φισλ ησλ αλσηέξσ πξσηνβνπιηψλ ζα πξέπεη λα είλαη θνηλνί θαη λα
νξηνζεηνχληαη:
α.

εζσηεξηθά ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη επειημίαο, ηελ απινπνίεζε ησλ νξγαλσηηθψλ
δνκψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη,

β.

ζην ζεκείν δηεπαθήο κε ηνπο ρξήζηεο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ν πνιίηεο, ηελ εμαζθάιηζε ηαρχηεξσλ, θηελφηεξσλ θαη
πην πξνζβάζηκσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη επθνιίαο
ρξήζεο.

ην ζέκα ηεο νπζηαζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο ΟΣΑ, φπσο ζε
νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, όζε ζεκαζία έρεη ην δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο
αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο άιιε ηόζε ζεκαζία θαη ίζσο κεγαιύηεξε έρεη ην δήηεκα
ηεο πινπνίεζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη
ηδηαίηεξν βάξνο θαη ζε απηφ ην δήηεκα αθνχ θάζε θαιφο θαη θηιφδνμνο ζρεδηαζκφο
ζην ζέκα ησλ ΣΠΔ δελ ζα έρεη ηδηαίηεξα νθέιε γηα έλα ΟΣΑ αλ δε ζπλνδεπηεί απφ ηηο
θαηάιιειεο ελέξγεηεο/βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ.
Γηα ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε έλα
ΟΣΑ απαηηείηαη ε παξνπζία αηφκνπ ή νκάδαο αηφκσλ πνπ ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο
ηθαλφηεηεο λα αλαιάβεη απηφ ην ξφιν.
Γηα ηελ επηηπρή θαη όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο έρεη
ζεκαζία λα πξαγκαηνπνηεζεί ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκόο κε βάζε ηνλ νπνίν
ζα γίλεη ε θαηάιιειε ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ πξέπεη
λα γίλνπλ γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη φζν ην δπλαηφλ ζπρλόηεξε αμηνιόγεζε ηεο όιεο πξνζπάζεηαο
έηζη ψζηε λα εληνπίδνληαη ηα ηπρφλ ιάζε θαη πξνβιήκαηα θαη λα ιακβάλνληαη ηα
θαηάιιεια κέηξα θη απνθάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Σέινο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε έζησ θαη ελόο κέξνπο κηαο ζηξαηεγηθήο έρεη
ζεκαζία ε δηαξθήο δέζκεπζε ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή.

Σπλεξγαζία Δήκωλ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδωληθώλ ππνδνκώλ θαη
ππεξεζηώλ
Η επξπδσληθόηεηα ζα πξέπεη λα βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο απηνδηνηθεηηθήο
αληδέληαο ζε όια ηα επίπεδα (δήκνο, θνηλόηεηα, Ννκαξρία, ΔΝΑΔ, ΣΔΓΚ,
ΚΔΓΚΔ) θαζψο ε δηαδνζή ηεο απνηειεί:
Αλαγθαίν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δνπιεηάο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΣΑ.
Απαξαίηεηε δηθηπαθή ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο πφιεο.
Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ.
Δθηφο ησλ άιισλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.
32

Απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο ηνπηθήο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο αθνχ κε ηε δηάδνζή ηεο δηεπθνιχλεηαη ε πξνζέιθπζε,
ππνζηήξημε, δηαηήξεζε θαη δηαζχλδεζε επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ελψ
ππνζηεξίδεηαη ε παξακνλή κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παξαγσγηθή
θαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθή αιπζίδα, κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 4 έσο 6 Πεξηθεξεηαθώλ
Δπηρεηξεκαηηθώλ ρεκάησλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο
θαη θχξηνη κέηνρνη ησλ νπνίσλ ζα είλαη νη αληίζηνηρνη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο.
Σα ρήκαηα απηά πξνηείλεηαη λα αλαιάβνπλ:
α) ηε δηαρείξηζε θαη εζσηεξηθή επέθηαζε ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ
Ηλψλ (ΜΑΝ) ζε πξφζζεηα αθάιππηα- έσο ζήκεξα- ζεκεία θαη δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Γήκσλ.
β) ηε δηαζύλδεζε ησλ δηθηχσλ κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνύ
δεκόζηνπ δηθηύνπ θνξκνύ θαη
γ) ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ κε ηελ παξνρή νπηηθήο ίλαο ζε θάζε
δηακέξηζκα/θηίξην (FTTH/B) ή/θαη ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηηο
δχζβαηεο/ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κέζσ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ
ππνδνκψλ πςειήο εκβέιεηαο.
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