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Γεληθέο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ησλ Γήκσλ
θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
4.1.1
Γεληθέο δξάζεηο
θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
4.1.2
Δηδηθέο δξάζεηο
θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.

4.1

5 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ.
6

ΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΟΡΙΣΕΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΕΛΙΔΟΔΕΙΚΣΗ.
6.1.1
Γξάζεηο – Καιέο Πξαθηηθέο γηα ππεξεζίεο δήκσλ
θάικα! Γελ έρεη
νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
6.1.2
Διιεληθέο πξσηνβνπιίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζην ρψξν ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
6.1.3
Δλδεηθηηθά Παθέηα ινγηζκηθνχ θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
6.1.4
Καηάινγνο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνο δηεθπεξαίσζε κέζσ ΚΔΠ
θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο.
6.1.5
Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Γήκσλ – Κνηλνηήησλ θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί
ζειηδνδείθηεο.
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1 Ανηί προλόγοσ
Γηεζλήο κειέηε γηα ηελ ηνπηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεη φηη κέρξη θαη ην
80% ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ κε ηελ θπβέξλεζε ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηνπηθφ
επίπεδν1. Σν λνχκεξν απηφ εθηηκάηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφ θαη γηα ηα ειιεληθά
δεδνκέλα, βάζεη ηνπ θαηαιφγνπ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη
κέζσ ΚΔΠ, πξάγκα πνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ζρέζεο ηνπ πνιίηε κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Ζ ΚΔΓΚΔ βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηδξχζεψο ηεο έρεη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπκβνιή ζε
ζέκαηα ζπληνληζκνχ θαη γεληθφηεξεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο. Ο ξφινο απηφ γίλεηαη αθφκα πην έληνλνο, ιφγσ ησλ
ζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ζην ζπληνληζκφ,
ζηε πξνψζεζε ηεο πξνηππνπνίεζεο θαη ηεο ελαξκφληζεο ησλ δξάζεσλ ησλ
ηνπηθψλ θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο, κε
ηελ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ψζηε ε ζρέζε
πνιίηε-ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα γίλεη απινχζηεξε αιιά ηαπηφρξνλα πην ιεηηνπξγηθή
θαη πνηνηηθή.
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
δπλαηνηήησλ θαη ηνπ θάζκαηνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζρέζε
κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ
(Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) ζε απηήλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
αμηνινγήζεθαλ:
1. Αλάιπζε δηεζλψλ πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε
2. Δκπεηξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εγρψξηα πξαγκαηηθφηεηα, λνκνζεζία θαη
άζθεζε πνιηηηθήο

1

Local e-government now: a worldwide view (2002), http://www.locregis.net/aaa/LEGNUK.PDF
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3. Μειέηε ζε δηαδηθαζίεο, νδεγίεο θαη ινγηζκηθά (πεξηθεξεηαθά θαη θεληξηθά) γηα ηελ
ζχλδεζε ησλ ππαξρφλησλ ππεξεζηψλ, κε αλάινγεο ιχζεηο εθαξκνγψλ.
Σν θείκελν απηφ έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα, βξηζθφκελν ζε ζπλερή εμέιημε, φπσο
απαηηνχλ, άιισζηε θαη ηα ζέκαηα ηα νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη. Θέηεη εξσηήκαηα,
ηνπoζεηεί βαζηθέο αξρέο, πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα
(ΚΔΓΚΔ θαη Γήκσλ). Κηλείηαη ζε έλα ζπλνιηθφ πιαίζην πνπ σο ζηφρν ηνπ έρεη λα
ζπκβάιιεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηνπ eEurope,
αληηκεησπίδνληαο, παξάιιεια, ηα ζέκαηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Η ηαπηφηεηα ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ
γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη
ηηο Κνηλφηεηεο γηα κηα ηζρπξή παξνπζία ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξία. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ην θείκελν απηφ θαη λα ζπζρεηίζεη
ηεο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο ξφινπο απηφλνκσλ νληνηήησλ (Πνιηηψλ, Αηξεηψλ, Γήκσλ,
ΚΔΓΚΔ θνθ).
Υσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο θαη αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο ελφηεηεο, ε πξψηε γηα ηελ
ζηξαηεγηθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ε
δεχηεξε ζηα δεηήκαηα θαη ηηο αξρέο πινπνίεζήο ηεο. ε γεληθέο γξακκέο, Κνηλσλία
ηεο Πιεξνθνξίαο ζεκαίλεη απνηειεζκαηηθέο ηνπηθέο δξάζεηο κέζα ζπκκεηνρή θαη
δηαβνχιεπζε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κε έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε: ππεξεζίεο πξνο ηηο

ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζα απφ ηελ ζηαδηαθή

αλαδηνξγάλσζε ησλ Γήκσλ ηεο.
Οη βαζηθέο αξρέο γηα κηα βηψζηκε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο πεξηιακβάλνπλ
ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Γ΄ θαη ηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία
ηνπ Γ΄ ΚΠ, ηελ πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

θαη

ησλ

αλνηρηψλ

επηινγψλ, θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ππνζηήξημεο
ππνδνκψλ θαη αλζξψπσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή θιεηδηά απνηεινχλ ν ζπληνληζκφο
θαη ε ζπλεξγαζία κεηαδχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη άκεζεο
δξάζεηο.
Αξρή αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν,
ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή εκπεηξία, απνηειεί ε εμήο παξαδνρή: "Φηηάρλνπκε δηάθνξεο
ππεξεζίεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα". Ο
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ηξφπνο παξνρήο ππεξεζίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ (call center,
back office). Ζ δνκεκέλε πιεξνθνξία κέζα απφ ηα αλάινγα ζπζηήκαηα κπνξνχλ αλ
ιχζνπλ πξνβιήκαηα ππεξεζηψλ αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά θαλάιηα
παξνρήο ηεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη θξίζηκε ε αλαγλψξηζε ησλ δνκηθψλ
ηκεκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο ζε έλα Γήκν γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ππεξεζία απηφλνκα,
θαη απφ θνηλνχ κε άιινπο δήκνπο.
Σέινο, βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν νιφθιεξεο ηεο κειέηεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ηεο
"ζχγθιηζεο" ζε φια ηα επίπεδα. Οη αξρέο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ηεθκεξηψλνληαη, εδψ,
αλαδεηθλχνπλ ηελ γεληθφηεξε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο
δεκφζηνπ ηνκέα θαη επηρεηξήζεσλ κέζα απφ έλα νξηδφληην κνληέιν δηαζχλδεζεο,
δηαθίλεζε θαη ξνή πιεξνθνξίαο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν πφζν
απνηειεζκαηηθά αληηιακβάλεηαη θαλείο, θαη νξγαλψλεηαη, ζε απηφ ην λέν κνληέιν, ζα
θαζνξίζεη θαη ηελ αλάινγε βησζηκφηεηα δνκψλ κε έληνλε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε –
νξγάλσζε
Αλ ππήξρε κηα επνρή πνπ νη πνιίηεο ήηαλ "ηθαλνπνηεκέλνη" κε κηα νπδέηεξε ζηάζε
απέλαληη ζε θπβεξλεηηθέο πξνηάζεηο θαη πξαθηηθέο, ε ζηάζε απηή έρεη εμειηρζεί ζε
απνζηαζηνπνίεζε πνπ δηαθπβεχεη ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο. ε απηήλ πξαγκαηηθφηεηα, δεκφζηα δηνίθεζε θαη θπβέξλεζε έρνπλ
αθφκα κεγαιχηεξε επζχλε θαη ξφιν θαζψο θαινχληαη λα απνηειέζνπλ ηα νρήκαηα
επαλαζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. κε φινπο καο.
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2 Η ζηραηηγική ηης Σοπικής Ασηοδιοίκηζης ζηην Κοινφνία
ηης Πληροθορίας
Ζ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζπγθξνηείηαη βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Δίλαη, θαηαξρήλ, ηερλνινγίεο
ππνδνκήο θαη επεξεάδνπλ φινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Παξέρνπλ, ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο, είλαη, φκσο, «απνδηνξγαλσηηθέο / απνδηαξζξσηηθέο»,
νδεγψληαο ζε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Ζ ρξήζε ηνπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή µε ηελ παξαγσγή ηνπο, θαζψο επηηξέπνπλ, θάησ
απφ πξνυπνζέζεηο ην γξήγνξν μεπέξαζκα ζηαδίσλ εμέιημεο. πλάκα, κπνξνχλ λα
γίλνπλ θηλεηήξηα δχλακε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη πεγή αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, εθφζνλ
ζπλνδεχνληαη απφ νξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο, αιιαγέο ζηηο λννηξνπίεο θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο. Η δχλακε ηνπο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα εγθαζίδξπζεο κηαο
αµθίδξνµεο ζρέζε ηεο θνηλσλίαο µε ηελ ηερλνινγία θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο
δπλαηφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα γξήγνξε
πξφζβαζε ζηε γλψζε.

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί ζπκπιεξσκαηηθά:
Οξγαλσηηθέο θαη ζεζκηθέο αιιαγέο
Αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, θαη θπξίσο ζηηο λννηξνπίεο (π.ρ.
θαηαπνιέκεζε ηεο ηερλνθνβίαο) θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο

Απαηηείηαη, επνκέλσο, δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα νξγαληθή ελζσκάησζε ησλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ. Κιεηδί ζηελ
πξνζπάζεηα απηή απνηεινχλ ηα αλζξψπηλα δίθηπα κε ηνπο αλάινγνπο κεραληζκνχο
ππνζηήξημεο, δειαδή, ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Ιδηαίηεξα γηα ηελ ρψξα καο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ην δήηεκα ηεο
δηθηχσζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο κε αλάινγεο ππεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε
φια ηα επίπεδα είλαη θαζνξηζηηθφ.
Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη γηα ηελ επίηεπμε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ δηθηχσζεο
θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη αλαγθαίνο ν κεηαζρεµαηηζµφο ηνπ θξάηνπο απφ
απιντθφ ζπιιέθηε θαη πάξνρν «πξσηνιείσλ» ππεξεζηψλ ζε επθπή πάξνρν
ειεθηξνληθά παξερφµελσλ δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο. Σν επίπεδν, ζην νπνίν παξέρνληαη νινθιεξσκέλα θαη απνηειεζκαηηθά
απηέο νη ππεξεζίεο, είλαη εθείλν ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.

8/10/2009

Μηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο πνιηηηθήο

7

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας
ΔΒΔΟ/ΔΜΠ

ΣΠΔ

ή
ή

νπλ

8/10/2009

ο

Μηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο πνιηηηθήο

8

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας
ΔΒΔΟ/ΔΜΠ

Πεγή :

8/10/2009

Μηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο πνιηηηθήο

9

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας
ΔΒΔΟ/ΔΜΠ

2.1

Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ ζημαίνει διεςπςμένερ δςναηόηηηερ για ηην
ηοπική κοινωνία

2.1.1 Πεξηζζόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
Δίλαη ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ηα παξαπάλσ δπλεηηθά πιενλεθηήκαηα, κηαο πνιηηηθήο
αλάπηπμεο θαη ελζσκάησζεο Γηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο
θνηλσλίεο. Οη πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο αλαθχπηνπλ ζηελ δηαδηθαζία απηή θαη είλαη
εμαηξεηηθά θξίζηκεο, ζα απνηειέζνπλ μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο κειέηεο απηήο.
Ζ κεηαηφπηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πιεξνθνξηθήο απφ ηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα ζε
απηά ηεο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζεκαηνδνηεί φιν θαη πην
έληνλε ηνπηθή αλάγθε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη πνιίηεο
αληηιακβάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αμία ηεο επειημίαο θαη ηεο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο αλάινγα κε πθηζηάκελνπο ξπζκνχο θαη δεδνκέλα αλάπηπμεο.
Ζ ίζε πξφζβαζε φισλ ζε επθαηξίεο γηα γλψζε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο
θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη, επνκέλσο, έλα θνηλσληθφ αίηεκα ηεο επνρήο καο. Η
πξναγσγή αλνηθηψλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαζψο θαη ε ελίζρπζε ησλ
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ
αλαδεηθλχνληαη ζε βαζηθέο αμίεο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Ζ αληαπφθξηζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζηηο αλάγθεο απηέο θαη θπξίσο ζηελ βειηίσζε
ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο είλαη ην πξψην βήκα ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Παξάιιεια,
πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ έξγνπ ησλ αηξεηψλ θαη ε
επηθνηλσλία κεηαμχ νκφινγσλ αξρψλ. Απφ ηελ κηα νη πνιίηεο είλαη πην απαηηεηηθνί,
έρνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο εθιέγνπλ,
απφ ηελ άιιε νη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ηε αλάγθε γηα φιν θαη πην απνηειεζκαηηθά
εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
Γηαδηθαζίεο θαη εξγαιεία, δειαδή, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εδξαίσζε
ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο αηξεηνχο
πνιηηηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
πνιηηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνθηά ηδηαίηεξε
ζεκαζία.
Αλαιχνληαο πξαθηηθέο απφ ησλ δηεζλή ρψξν κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε φηη κε ηελ
πξαγκαηηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαη λα
γίλεη πην απνηειεζκαηηθή:
Ζ θαζεκεξηλή ηνπο δνπιεηά
Ζ ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα
Οη ππεξεζίεο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο
Οη πθηζηάκελεο ππνδνκέο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα ηνπηθά δξψκελα
Ζ πνηνηηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κε αληίζηνηρε
εμνηθνλφκεζε πφξσλ
Ζ ζχγθιηζε ζε φια ηα επίπεδα
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(case studies)
(πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο)

ηα

ηνπ
ζε ΣΠΔ
κε ειεθηξνληθφ ηξφπν

ΣΠΔ
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ε δηαζθάιηζε δειαδή

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ

ζε ηνπηθφ επίπεδν

Έηζη είλαη
ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο νη ππεξεζίεο
κπνξεί λα παξέρνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (πρ. δηθηπαθή πχιε) αιιά θαη κε φια ηα
παξαδνζηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηα νπνία φκσο βειηηψλνληαη θαη γίλνληαη
απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
Πεγή
:
Local
e-government
http//www.idea.gov.uk/publications/?id=015

now,

2004 building

on

success,

2.1.2 πκκεηνρή θαη δηαβνύιεπζε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη δηάρπηε ζηελ θνηλσλία κηα ηάζε "δεκφζηνπ θπληζκνχ"
απέλαληη ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε γλψζεο θαη θαηαλφεζεο γηα ην πσο ιεηηνπξγνχλ ε
θπβέξλεζε θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε θαζψο θαη ζηελ αδπλακία ηνπο ζην λα
ελεκεξψζνπλ θαη λα εκπιέμνπλ ηνπο πνιίηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Σν γεγνλφο
απηφ νμχλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ησλ
ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ καο ζπζηεκάησλ.
Παξάιιεια, ε δεκνθξαηία απνηειεί, ηδαληθά, βαζηθφ ζπζηαηηθφ πξνζσπηθήο θαη
θνηλσληθήο ειεπζεξίαο θαη πεξηθιείεη ηελ δπλαηφηεηα «απηνθαζνξηζκνχ» ηνπ αηφκνπ
σο κέινπο ηεο θνηλσλίαο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε δεκνθξαηία νξίδεηαη σο ην πνιηηηθφ
ζχζηεκα ζην νπνίν ε πνιηηηθή θπξηαξρία αλήθεη ζην θνηλσληθφ ζψκα. Ζ παξαπάλσ
δηάζηαζε ηδεαηνχ θαη πξαγκαηηθφηεηαο κπνξεί λα γεθπξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ
δέζκεπζε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο ζε λένπ ηχπνπ ζπλεξγαζίεο κε βαζηθφ εξγαιείν
ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο θνηλσληθέο, θαη επνκέλσο
δεκηνζηνθπβεξεηηθέο δηεξγαζίεο.
Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ θξίζηκα δεηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ψζηε λα
πξνρσξήζνπκε πέξα απφ πεξηνξηζκέλεο Γηαδηθηπαθέο δεκνζθνπήζεηο θαη
δηαβνπιεχζεηο: είλαη ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ έηνηκνη λα
αλαιάβνπλ εγεηηθέο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα αξρίζεη έλαο επξχο δεκφζηνο δηάινγνο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπξνζψπεζε ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά κέζα απφ ηελ ρξήζε
λέσλ ηερλνινγηψλ; Πνιχ πεξηζζφηεξν, κπνξνχκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ αλάγθε
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θαη λα πξνσζήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ρψξα καο καδί
κε ηνπο πνιίηεο θαη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπο, επεξεάδνληαο θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν θαη
ην επξχηεξν δηεζλέο πεξηβάιινλ;
Σα άκεζα βήκαηα γηα ηνλ αξρηθφ ζρεκαηηζκφ κηα θνπιηνχξαο ειεθηξνληθήο
δεκνθξαηίαο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: ηελ ρξήζε θαη ζεζκνζέηεζή ηνπ
Γηαδηθηπαθνχ δηαιφγνπ σο κέζνπ απμεκέλεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζε λνκνζεηηθέο
θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, ηελ πηνζέηεζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ζηνλ παξαπάλσ δηάινγν, θαζψο θαη ηελ
αλάπηπμε θσδίθσλ εζηθήο θαη ζρεηηθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ.
Αλαγλσξίδνληαο, επνκέλσο, φηη ην θνηλσληθφ ζχλνιν κπνξεί, θαηαξρήλ ζε ηνπηθφ
επίπεδν, λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ απνηειεζµαηηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ,
πξνθπιάζζνπµε απφ ηελ µία ηνλ ζεµέιην ιίζν ηεο ίδηαο ηεο δεµνθξαηίαο, ελψ απφ ηελ
άιιε αλαδεηθλχνπµε κεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζχγρξνλνπ
δεµνθξαηηθνχ ζπζηήµαηνο πνπ:
Κηλεηνπνηεί ηελ πνιπζπιιεθηηθή ζπµµεηνρή δηακνξθψλνληαο λέα θαλάιηα
θαη πξαθηηθέο δξαζηεξηνπνίεζεο
Τπνζηεξίδεη ηνπο ηνπηθνχο αηξεηνχο ζηελ δηακφξθσζε απνθάζεσλ,
ππνζηήξημε ζέζεσλ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο
Γηαζθαιίδεη ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ απφςεσλ
πνπ εθθέξνληαη κέζα ζηα πιαίζηά ηνπ
Αμηνινγεί ηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ην δηέπνπλ θαζψο θαη ηηο πξνηάζεηο
ηηο νπνίεο πηνζεηεί
Δληζρχεη ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επηθνηλσλία ζε δηάθνξα επίπεδα, θαη
θπξίσο κεηαμχ ΚΔΓΚΔ – ΓΗΜΩΝ – ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ. Οη
νληφηεηεο απηέο απνηεινχλ ηελ πιαηθφξκα γηα έλα λέν κνληέιν
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο
ζπζηήκαηνο
ην πιαίζην απηφ ΚΔΓΚΔ – ΓΖΜΟΗ – ΤΛΛΟΓΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ απνηεινχλ ηελ βάζε
κηαο πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο κέζα απφ ηελ νπνία ζα αληαιιάζζνληαη
απφςεηο κε ηνπο πνιίηεο, ζα δηελεξγνχληαη δεκνζθνπήζεηο online πξνθείκελνπ λα
εθθξάζνπλ νη πνιίηεο δηαθσλίεο, ελδνηαζκνχο, επηθπιάμεηο, λα ςεθίδνπλ, λα αζθνχλ
θξηηηθή, λα απνθαζίδνπλ επηηπγράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ άκεζε ζπκκεηνρή θαη
εθπξνζψπεζε ηνπ αιιά θαη ηελ δηεπθφιπλζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ησλ αηξεηψλ
(βιέπε θαη Παξάξηεκα 6.1.1, Γξάζεηο – Καιέο Πξαθηηθέο γηα ππεξεζίεο δήκσλ).
Οη νληφηεηεο απηέο απνηεινχλ ηελ πιαηθφξκα γηα έλα λέν κνληέιν ζπλεξγαζίαο κε
ηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθέο
πξνυπνζέζεηο θαη βαζηθέο αξρηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ ζηαδηαθή πινπνίεζε ησλ
παξαπάλσ απνηεινχλ:
Η δεκηνπξγία πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ηεο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο.
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Η εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ κέζα απφ
ελεκεξσηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ.

α

Πεγή: Local e-government now, 2004 building on success, (κειέηε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο
εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηνπηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηε Μ. Βξεηαλία)
http//www.idea.gov.uk/publications/?id=015
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2.1.3 Σνπηθή αλάπηπμε κέζα από επελδύζεηο ζε αλζξώπνπο θαη ηερλνινγίεο
Βξηζθφκαζηε ζε κηα επνρή κε αλνηρηέο «επθαηξίεο» αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία. Η ηνπηθή παξαγσγή θαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο είλαη ν θξίζηκνο
παξάγνληαο ηεο λέαο απηήο αλάπηπμεο. Κιεηδί ηεο απνηειεί ε αλάγθε γηα
κεηαηφπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ απφ θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο ζε
επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπ θιάδνπο
(παξαδνζηαθνχο θαη κε).
Βαζηθέο παξάκεηξνί ηεο απνηεινχλ:
Ζ αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Ζ εμέιημε ησλ ππνδνκψλ ζε δηάθνξα επίπεδα
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη ζαλ κηα επθαηξία γηα άλνηγκα ζε
κεγαιχηεξεο αγνξέο
Ζ αλάινγε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ
Ζ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ παξαπάλσ απαηηεί ζεκαληηθή επέλδπζε αλζξψπηλσλ
θαη πιηθψλ πφξσλ, ε νπνία πξέπεη λα αθηεξσζεί ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Η
δηεζλήο εκπεηξία αλαδεηθλχεη, θαηά θχξην ιφγν, κέζν – καθξνπξφζεζκα,
νινθιεξσκέλα, απνηειέζκαηα. Γελ εληνπίδεηαη, δειαδή, ηφζν έληνλα ην ζηνηρείσλ
ησλ «γξήγνξσλ» απνηειεζκάησλ ζε απηέο ηηο επελδχζεηο, γηαηί ππνθξχπηνπλ δνκηθέο
πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο. Παξφια απηά, ε ζπζηεκαηηθή εηζαγσγή ησλ
Γηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν επηθέξεη άκεζεο βειηηψζεηο ζηνπο
ηνκείο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαζψο θαη επηθνηλσλίαο – ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
πνιίηεο
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Πεγή: The national strategy for local e-government, 2002 (Κείκελν γηα ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ζηε Μ.
Βξεηαλία αλαθνξηθά κε ηελ ηνπηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) http://www.localegov.gov.uθ
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2.2

Δημόζια Διοίκηζη: ςπηπεζίερ ππορ ηιρ ηοπικέρ κοινωνίερ

2.2.1 Οινθιεξσκέλεο Τπεξεζίεο ζηνλ Πνιίηε
Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα
ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ελφο κνληέινπ
‘’αληαπνθξηηηθήο’’ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εθνδηάδνληαο κε θαιχηεξεο εθαξκνγέο,
κνληέια θαη ζαθείο θαηεπζχλζεηο ζε πιαίζην δηαθάλεηαο θαη δεµνθξαηηθήο
ζπµµεηνρήο. ηφρνο είλαη ε ελζσκάησζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα δηεζλή θαη
επξσπατθά πξφηππα γηα έλαλ ηζρπξφ Γήκν, θνξέα ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ζεκαληηθφ κεξίδην ζ’ απηήλ πνπ ζα παξέρεη αμηφπηζηεο
πνηνηηθέο ππεξεζίεο, λα ζπληνλίδεη ηνπηθνχο θνξείο θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα
αλαπηπμηαθά ζρήκαηα
Μηαο ηέηνηαο κνξθήο αλνηθηή θαη απνηειεζµαηηθή ∆εµφζηα ∆ηνίθεζε, ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε:
δεµηνπξγεί νινθιεξσµέλεο δνµέο θαη κεραληζµνχο παξαγσγήο, δηαρείξηζεο
θαη δηάζεζεο ησλ δεµνζίσλ πιεξνθνξηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο
πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ,
ζπλεηζθέξεη ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο σο
ξπζµηζηηθφο θαη αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο νηθνλνµίαο,
δηεπθνιχλνληαο ηε δεµηνπξγία θξίζηµεο κάδαο ρξεζηψλ θαη δεµηνπξγψλ πιεξνθνξίαο.
Η πξφθιεζε έγθεηηαη ζηε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο πςειήο
πνηφηεηαο θαη βαζίδεηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο θαη
επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. Σα δηαζέζηκα εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ
ζε γεληθέο γξακκέο: ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηερλνινγηψλ ηνπ δηαδηθηπνπ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ
δηεχξπλζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ απφ ηνπο πνιίηεο,
αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, είλαη πεξηζζφηεξν δπλαηή απφ πνηέ.
Μηα πξψηε ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ, δπλεηηθά, παξέρνληαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ
θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζηα αλάινγα επίπεδα, πεξηιακβάλεη:
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5. Πνιπεπίπεδεο ιεηηνπξγίεο ΚΔΓΚΔ θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

ηξαηεγηθέο Λεηηνπξγίεο
ηξαηεγηθή
πληνληζκφο
Οδεγίεο
Help desk
Καζεκεξηλέο Λεηηνπξγίεο
Ύδξεπζεο / απνρέηεπζεο
Καζαξηφηεηαο /
αλαθχθισζεο
Δμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε
Δθπαίδεπζεο
Κνηλσληθέο παξνρέο /
ππεξεζίεο
Τγείαο
Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Μεηαθνξψλ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
πκκεηνρήο ζηα «θνηλά»
Τπεξεζίεο
/
Λεηηνπξγίεο
Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο
Πξνζσπνπνηεκέλεο
Πξφζβαζεο
Back-Office
Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ
Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο
Δλεκέξσζεο θαη
πκκεηνρήο
Δπηθνηλσλίαο θαη
πλεξγαζίαο

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δελ εμεηάδεηαη ν βαζκφο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
ζην Γηαδίθηπν. ηνρεχεη ζε κηα γεληθεπκέλε απνηχπσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ
δηαθφξσλ επηπέδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΚΔΓΚΔ θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, σο
έλα πξψην «κνληέιν» θαηαγξαθήο θαη αλάιπζήο ηνπο.
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Πεγή: eCitizenship for all. A benchmark report from Deloitte and TeleCities)
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/dtt_public_telecities_040204%281%29.pdf

2.2.2 Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Δηαιεηηνπξγηθόηεηα
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη ρξεζηµνπνίεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο µε έλα νµνηνγελέο θαη απνηειεζµαηηθφ ηξφπν κεηαμχ δηαθφξσλ
νξγαληζµψλ ζε επίπεδν ζπζηεµάησλ πιεξνθνξηθήο Έρεη έληνλα ηνπηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη απαληά ζην αίηεµα γηα θαιχηεξεο θαη απνηειεζµαηηθφηεξεο
ππεξεζίεο. Απνηειεί κηα μεθάζαξε πνιηηηθή, φζν θαη ηερληθή, πξνηεξαηφηεηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ρέδην Γξάζεο, eEurope) αιιά θαη κεγάισλ νξγαληζκψλ
(ΟΟΑ, ΟΖΔ θνθ)
Βαζίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεµάησλ πιεξνθνξηθήο ζην
λα παξέρνπλ αλνηρηά, ζαθή θαη πξνηππνπνηεµέλα ζεµεία επηθνηλσλίαο. Όηαλ απηά
ηα ζεµεία επηθνηλσλίαο είλαη αλνηθηά ηφηε γίλεηαη θαη πην εχθνιε ε βειηίσζε θαη
αληηθαηάζηαζε ηνπο, παξάγνληαο πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο (βιέπε θαη ην
ζρεηηθφ θεθάιαην 3.1.2 ζηα Εεηήκαηα Τινπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο) .
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
Πεγή : Local e-government now: a worldwide view (2002), http://www.locregis.net/aaa/LEGNUK.PDF
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Πεγή : Local e-government now: a worldwide view (2002), http://www.locregis.net/aaa/LEGNUK.PDF

2.2.3 Αξρέο Αλαδηνξγάλσζεο Δήκσλ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ δελ ζπληειείηαη κνλνδηάζηαηα. Οιφθιεξν ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ
ζχζηεκα εμειίζζεηαη, αιιάδνληαο ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ επηπέδσλ
δηνίθεζεο (δηεζλέο, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ) θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ
ηηο αθνινπζνχλ. Τθηζηάκελεο ζρέζεηο, ζπλεξγαζίεο θαη ζπκκαρίεο κεηαβάιινληαη, ελψ
λέεο δεκηνπξγνχληαη, κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
παγθνζκηνπνίεζε, αιιά θαη ηα έληνλα ηνπηθά ζηνηρεία. Η Δπξσπατθή Έλσζε πηέδεη
ην εζληθφ επίπεδν θπβεξλεηηθήο δηνίθεζεο, κεηψλνληαο θάπνπ ηελ απηνλνκία,
απμάλνληαο αιινχ ηηο πνιπζπιιεθηηθέο ζπλεξγαζίεο.
ε θάζε πεξίπησζε, εληζρχεηαη ε επειημία θαη ε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ,
βαζηζκέλε ζε ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα επξσπατθψλ
ζπλεξγαζηψλ πεξηθεξεηψλ κε θεληξηθέο δνκέο. Καηλνχξηεο ηνπηθφ – εζληθέο
ζπλεξγαζίεο αλαδεηθλχνληαη, εληζρχνληαο ησλ ξφιν δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. Βαζηθφ
δεηνχκελν ζηα παξαπάλσ παξακέλεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ιχζε ησλ δηαθφξσλ
πξνβιεκάησλ ε νπνία δελ κπνξεί λα επηδησρζεί παξά κφλν κε ηελ γεληθφηεξε
αλαδηνξγάλσζε ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ ζε έλα λέν κνληέιν πνιπζπιιεθηηθήο
ζπκκεηνρήο θαη αλνηρηήο ζπλεξγαζίαο.
πκπεξαζκαηηθά, νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ θαη
ηνπ Γηαδηθηχνπ επεξεάδνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
δξαζηεξηφηεηαο, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα:
Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
νξγαληζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο ζρέζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζε κε ηνπο πνιίηεο κέζα
ζε έλα πιαίζην κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο
Παξνρή ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο
Δμνηθνλφκεζε δαπαλψλ απφ δηάθνξεο πεγέο (π.ρ. απφ ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε,
δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ γηα επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο)
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Νέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη βειηίσζε πθηζηακέλσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν αχμεζε
θαη βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηεο κεηαθνξάο εκπεηξηψλ.
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2.3 Η ηοπική αςηοδιοίκηζη μποπεί να διεςκολύνει ηην ανάπηςξη και ηην
επισειπημαηικόηηηα
2.3.1 Επλντθό πεξηβάιινλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Βαζηθφο ζηφρνο γηα ηελ ΚΔΓΚΔ θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξέπεη λα είλαη ε
αλάπηπμε ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζα απφ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ηνπηθνχ επηπέδνπ. Ζ
πξνζπάζεηα απηή πεξηιακβάλεη ζε γεληθέο γξακκέο:
Βέιηηζηε πινπνίεζε πθηζηακέλσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο
Καηάξγεζε αλαρξνληζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δεκηνπξγία λέσλ απινπνηεκέλσλ
Γηεθδίθεζε θεληξηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπηθή πινπνίεζε
Καηαλάισζε ππεξεζηψλ κε ππνζηήξημε απφ ηελ ηνπηθή αγνξά
Σν ζέκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο αγνξαζηήο ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη θαη
ζηελ ηνπηθή αγνξά είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεην φζν θαη ζεκαληηθφ. Δίλαη θξίζηκν λα
δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη, λα θαηαθχγεη ζε κηα
βηψζηκε θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Σν δεηνχκελν
απηφ, θαζψο θαη ε απάληεζή ηνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ "ζπλάξηεζε" πνηφηεηαο
ππεξεζηψλ θαη θξίζηκεο κάδαο ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηελ πνηφηεηα
απηή.
2.3.2 Νέεο πξαθηηθέο, αγνξέο, ππεξεζίεο θαη πξντόληα
Οη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ, επνκέλσο, ηελ επθαηξία, αιιά θαη ηνλ κνλφδξνκν, ηεο
ελζσκάησζεο ζηελ αλαδπφµελε λέα νηθνλνκία, ε νπνία έρεη λέεο αξρέο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λέεο πξνθιήζεηο αιιά θαη δπλαηφηεηεο. Η
πιεξνθνξηθή θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο πεξηνξίδνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ κηθξνχ
κεγέζνπο θαη ηεο απφζηαζεο απφ ηα θέληξα απνθάζεσλ επηηξέπνληαο ηελ
πξφζβαζε θαη ηελ έληαμή ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επξσπατθή θαη
παγθφζκηα αγνξά.
ε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη επηρεηξήζεηο, θαη θπξίσο νη
ηνπηθέο ΜΜΔ, πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο Διιεληθήο νηθνλνµίαο, κπνξνχλ λα
αλαπηχζζνπλ απιά αγαζά θαη ππεξεζίεο αιιά, θπξίσο, πξντφληα µε έληνλε
πιεξνθνξηαθή αμία θαη αλαγλσξηζηµφηεηα (πξνζσπηθή ελαζρφιεζε, πξσηνηππία,
πξνζαξκνζηηθφηεηα).
Ζ δηάδνζε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαη εηδηθά
ηνπ ∆ηαδηθηχνπ, επηηξέπεη πιένλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ λέα επέιηθηα κνληέια
ιεηηνπξγίαο. Να νξγαλψλνπλ, δειαδή, ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο µε πειάηεο,
πξνµεζεπηέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο, µε κεζφδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ
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Γηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ (πρ. ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ), θαη λα επελδχνπλ ζηελ
αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ θαηέρνπλ. Ζ γλψζε απηή κπνξεί, πιένλ, λα
θσδηθνπνηεζεί θαη λα είλαη δηαζέζηµε µέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ ζε φιν ην
θάζµα δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.
ην πιαίζην απηφ, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηε
πςειή παξαγσγηθφηεηα, ηελ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, ην ρακειφ θφζηνο
παξαγσγήο θαη ηελ εμσζηξέθεηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κφλν κέζα απφ ηελ
εζσηεξηθή ηνπο αλαδηνξγάλσζε. Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαδηνξγάλσζεο απηήο πεξηιακβάλεη λέα
επηρεηξεζηαθά εξγαιεία θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ππνδνκψλ, ηελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP) ή
ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο (CRM), ζπλνδεπφκελα απφ αλάινγε επέλδπζε ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ.

2.3.3 Σνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ςεθηαθόο εζεινληηζκόο
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν,
δξαζηεξηνπνηνχληαη εζεινληηθνί ζχιινγνη πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζην ρψξν ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, θπξίσο κέζσ ηεο
ελεκέξσζεο, ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ ησλ
ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Αλάινγεο θηλήζεηο έρνπλ γίλεη
θαη ζηε ρψξα καο, κε αλάπηπμε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο
δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ "ςεθηαθψο
δηαζπλδεδεκέλσλ" ρξεζηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηνπ Διεχζεξνπ
Λνγηζκηθνχ/ Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ ΛΑΚ).
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Ζ ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ή κέζα απφ
δηάθνξεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), ζπλδηθάηα ή άιιεο νξγαλψζεηο,
ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ ή έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ κεηαμχ άιισλ ζηελ:
ζαθή πνιηηηθή βνχιεζε θαη κεγαιχηεξε λνκηκνπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ
πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ
απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ
δξάζεσλ
αλάπηπμε εηαηξηθψλ απνηειεζκαηηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
βέιηηζηε ρξήζε θαη απφδνζε ησλ επελδχζεσλ, θαιχηεξε δηαρείξηζε πφξσλ
θαη, ελ ηέιεη, ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηνί θνξείο (ζχιινγνη, ζσκαηεία, αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηηο
αζχξκαηεο επξπδσληθέο ςεθηαθέο ηειεπηθνηλσλίεο, ηα αλνηρηά πξφηππα θαη ην αλνηρηφ
ινγηζκηθφ θνθ (βιέπε θαη Παξάξηεκα 6.1.2). Η ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη ηελ
επθαηξία λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε ηηο νληφηεηεο, απηέο νη νπνίεο έρνπλ
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά, θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηφζν ζηνλ
απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε έξγσλ φζν θαη ζηελ γεληθφηεξε
εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
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2.4

Βαζικέρ ενόηηηερ ςπηπεζιών πος ζςνδέονηαι με ηην ηοπική αςηοδιοίκηζη

2.4.1 Τπεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ζε ηνπηθό επίπεδν
Ζ Πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε απνηειεί ην βαζηθφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ
ζε θάζε ηνπηθή θνηλσλία, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εληνπίδεηαη θαη ζεκαληηθή
απηνλνκία ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν πιήζνο θαη ην εχξνο ησλ ζεζκηθψλ
αξκνδηνηήησλ ησλ δήκσλ είλαη θνηλά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ην πιήζνο θαη ην
εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε εζσηεξηθή νξγαλσηηθή δηάξζξσζε
ησλ Γήκσλ δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην κέγεζνο (πιεζπζκφ), έκηαζη, αριθμό
δημοηικών διαμεριζμάηων, ηα ηδηαίηεξα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (λεζησηηθνί,
νξεηλνί, παξακεζφξηνη, επεηξσηηθνί, επεηξσηηθνί πνπ ζπλνξεχνπλ κε ζάιαζζα, θιπ.)
θαη ηελ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (αγξνηηθή, δαζηθή, ηνπξηζηηθή,
βηνκεραληθή, θιπ). Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο - ππεξεζίεο θαη έλα ελδεηθηηθφ πιαίζην
νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ελφο κεζαίνπ κεγέζνπο δήκνπ είλαη σο εμήο:
Βαζηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Λεηηνπξγίεο
 Λεηηνπξγίεο Τπνζηήξημεο (Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε Γεκάξρνπ θαη
αηξεηψλ, Γεκφζηεο ρέζεηο, Γηεζλείο ρέζεηο, Αγξνηηθή – Σνπξηζηηθή
αλάπηπμε, Παηδεία, Νενιαία, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Πνιηηηζκφο,
Μεραλνξγάλσζε, Τπνζηήξημε Αηξεηψλ νξγάλσλ θαη Γηνηθεηηθή
ππνζηήξημε Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ)
 Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο (Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, Γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε, Γηαρείξηζε πξσηνθφιινπ θαη Αξρείνπ, Υνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθψλ ζηνπο πνιίηεο, Υνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο
επηρεηξήζεσλ, Σήξεζε Λεμηαξρείνπ – Γεκνηνινγίνπ – Μεηξψνπ αξξέλσλ,
Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Καζαξηφηεηα θηεξίσλ θαη ινηπέο βνεζεηηθέο
εξγαζίεο.)
1. Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο
 Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ( Γηαρείξηζε Δζφδσλ, Γηαρείξηζε Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο, Πξνυπνινγηζκφο, Γηαρείξηζε Γαπαλψλ, Μηζζνδνζία
Πξνζσπηθνχ, Πξνκήζεηεο, Γηαρείξηζε Απνζήθεο, Σακεηαθή Τπεξεζία)
2. Σερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο Λεηηνπξγίεο
 Σερληθά Έξγα (Μειέηεο, Δπίβιεςε Σερληθψλ θαη Ζ/Μ Έξγσλ, Καηαζθεπή,
πληήξεζε Σερληθψλ Έξγσλ, ήκαλζε Οδψλ, Πνιενδνκηθέο Δθαξκνγέο,
Φξνληίδα Πξαζίλνπ)
 Πεξηβάιινλ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο (Γηαρείξηζε
Απνξξηκκάησλ, Ύδξεπζε /Απνρέηεπζε / Άξδεπζε,
Καζαξηφηεηα
πεξηβάιινληνο,
Ζιεθηξνθσηηζκφο, Γεκνηηθά ΜΜΜ, Γηαρείξηζε
Κνηκεηεξίσλ)
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Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο δχλαηαη λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ έμε θαηεγνξίεο (βιέπε θαη
Παξάξηεκα 6.1.5, Απεηθφληζε ιεηηνπξγηψλ Γήκνπ / Κνηλφηεηαο):
1.

Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε Γήκνπ

2.

Πιεξνθφξεζε - Δπηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ

3.

Γηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ππνδνκψλ

4.

Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο

5.

Πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο

6.

Γηαρείξηζε θνηλσληθψλ - πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ

2.4.2 Πεξηνρέο εθαξκνγώλ θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
Ζ εηζαγσγή θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ ΣΠΔ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
θάζε δήκν θαη επηθέξεη άκεζεο βειηηψζεηο ζε ηνκείο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζε ηνκείο επηθνηλσλίαο – ζπλεξγαζίαο κε ηα θπζηθά θαη ηα
λνκηθά πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ .
Οη εθαξκνγέο ΣΠΔ πνπ επηθέξνπλ άκεζεο βειηηψζεηο ζε ηνκείο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο
θαη ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξνχλ αθελφο ζηελ δηαθαλή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
πφξσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ
(back office) γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο άκεζεο θαη επέιηθηεο
επηθνηλσλίαο – ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο άιινπο θνξείο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη ηνπο θνξείο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα
(κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο).
Οη εθαξκνγέο ΣΠΔ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
δήκσλ δχλαηαη λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ (βιέπε θαη
Παξάξηεκα 6.1.3, Καηάινγνο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνο δηεθπεξαίσζε κέζσ
ΚΔΠ):
9. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ / πεξηνρέο εθαξκνγψλ
Πεξηνρή εθαξκνγήο
Βαζικέρ λειηοςπγίερ
οπγάνωζηρ λειηοςπγίαρ και
επικοινωνίαρ
Γιασείπιζη Πόπων

8/10/2009

Πεξηγξαθή
χζηεκα δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (θείκελα θαη εηθφλεο)
χζηεκα δηαρείξηζεο Πξσηνθφιινπ θαη εγγξάθσλ
Παθέην απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ
Λνγηζηηθφ ζχζηεκα (Γεληθή, Αλαιπηηθή ινγηζηηθή θαη δεκφζην
ινγηζηηθφ)
Γηαρείξηζε εζφδσλ απφ ππεξεζίεο, θφξνπο, ηέιε, αθίλεηε πεξηνπζία
θαη πξφζηηκα: (Ύδξεπζεο, Καζαξηφηεηαο, Ζιεθηξνθσηηζκνχ,
Παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, Γηάθνξα
Πξφζηηκα (γηα παξαβάζεηο θαζαξηφηεηαο, χδξεπζεο, ζηάζκεπζεο
θιπ)
Γηαρείξηζε εμφδσλ-έιεγρνη δαπαλψλ- πιεξσκέο
Γηαρείξηζε Τιηθνχ θαη Πξνκεζεηψλ
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Γηαρείξηζε παγίσλ - αθίλεηεο πεξηνπζίαο
Γηαρείξηζε Πξνυπνινγηζκνχ– Απνινγηζκνχ
Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ – Μηζζνδνζίαο/ πληάμεσλ
Γηαρείξηζε / παξαθνινχζεζε επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ - λνκηθψλ
πξνζψπσλ (κεηξψν επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ)
χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ θαη
Πξνγξακκάησλ
Γηαρείξηζε Κίλεζεο Ορεκάησλ
Πξφζβαζε/ δηαρείξηζε Ννκνζεζίαο
Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο θαη παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθνχ
ζρεδίνπ
Workflow management & BPR
Γηαρείξηζε πφξσλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ δήκνπ
Διδικέρ λειηοςπγίερ δήμων
και κοινοηήηων

Γηαρείξηζε Μεηξψνπ Γεκνηψλ (Λεμηαξρείν – πνιηηηθνί γάκνη, Μεηξψνπ
Αξξέλσλ, Δθινγηθνί θαηάινγνη, Γεκνηνιφγην, Μεηξψν Αιινδαπψλ –
Μεηαλαζηψλ, θιπ.)

Ανάπηςξη – ζςνηήπηζη
ςποδομών

Πξνγξακκαηηζκφο/ ζρεδηαζκφο Σερληθψλ Έξγσλ (αμηνπνηψληαο
ηερλνινγίεο GIS)
Γηαρείξηζε Πνιενδνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Απνηχπσζε
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, Γηαρείξηζε θηεκαηνινγίνπ, έιεγρνο
απζαηξέησλ, ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο – πξάμεηο αλαινγηζκνχ,
νηθνδνκηθέο γξακκέο, ηξνπνπνηήζεηο, έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ,
θιπ)
Παθέην ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ ηεπρψλ Σερληθψλ Έξγσλ
Γηαρείξηζε/ παξαθνινχζεζε Σερληθψλ Έξγσλ
Γηαρείξηζε ζπληήξεζεο – επηζθεπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ (δηθηχσλ
χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ,
ειεθηξνθσηηζκνχ, νδνπνηίαο, θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πξαζίλνπ, θιπ.)
Γηαρείξηζε απνζήθεο - πιηθψλ θαη κέζσλ αλάπηπμεο/ ζπληήξεζεο/
επηζθεπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ
Γηαρείξηζε θίλεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
Παθέηα κειέηεο ζηαηηθψλ
Παθέηα κειέηεο αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ
Παθέηα κειέηεο έξγσλ νδνπνηίαο
Παθέηα κειέηεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ
Παθέηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο

Γιασείπιζη ςπηπεζιών και
δικηύων κοινήρ ωθέλειαρ

Γηαρείξηζε δεκνηηθνχ Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γηαρείξηζε Ύδξεπζεο (απνηχπσζε δηθηχνπ, πγεηνλνκηθφο έιεγρνο
λεξψλ, βιάβεο, θαηακεηξήζεηο θαηαλάισζεο, έθδνζε/ είζπξαμε
ινγαξηαζκψλ, λέεο ζπλδέζεηο, λέεο απαηηήζεηο - επεθηάζεηο, δηαθνπή
ζπλδέζεσλ, θιπ)
Γηαρείξηζε απνρέηεπζεο (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο / θαζαξηζκφο,
λέεο απαηηήζεηο, είζπξαμε ηειψλ, θιπ.)
Γηαρείξηζε άξδεπζεο (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο/ θαζαξηζκφο,
είζπξαμε ηειψλ, λέεο απαηηήζεηο – επεθηάζεηο, θιπ.)
Γηαρείξηζε νδηθνχ δηθηχνπ (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο, λέεο
απαηηήζεηο, θιπ.)
Γηαρείξηζε ζπιινγήο απνξξηκκάησλ (απνηχπσζε δηθηχνπ θάδσλ,
ζπλεξγεία, δηαδξνκέο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, δηαρείξηζε
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θιπ.)
Γηαρείξηζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη αλαθχθισζεο
Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ΜΜΜ (απνηχπσζε δηθηχνπ δηαδξνκψλ,
βάξδηεο νδεγψλ, δηαδξνκέο ΜΜΜ, θιπ.)
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Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ΜΜΔ (αξρείν, πξφγξακκα, δηαρείξηζε
πξνζσπηθνχ - βαξδηψλ /πξνγξακκάησλ, εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ
δηαθεκίζεσλ, θιπ.)
Γηαρείξηζε Κνηκεηεξίσλ (απνηχπσζε ζέζεσλ ηαθήο, δηαρείξηζε
ζέζεσλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, εηζπξάμεηο ηειψλ, θιπ.)
Γηαρείξηζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (απνηχπσζε ρψξνπ αζηπλφκεπζεο
- δηαδξνκψλ, βάξδηεο αζηπλνκηθψλ, δηαδξνκέο αζηπλφκεπζεο,
παξαθνινχζεζε πξνζηίκσλ, θιπ.)
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο - πάξθα, παξηέξηα, ρψξνη
ζηάζκεπζεο (απνηχπσζε ρψξσλ, βιάβεο, λέεο απαηηήζεηο, θιπ.)

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο
πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνληαη ηνπηθά απφ θάζε δήκν δηαθξίλνληαη ζε δχν
βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζ’ απηέο πνπ παξάγνληαη θαη παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην δήκν θαη
ζ’ απηέο πνπ παξάγνληαη απφ άιινπο θνξείο θαη παξέρνληαη απφ ηνπο δήκνπο κέζσ
ησλ ΚΔΠ. Πξφζζεηα θάζε θαηεγνξία αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο ππνθαηεγνξίεο
ππεξεζηψλ βάζεη ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.
10. Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πνπ παξάγνληαη θαη παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην δήκν
Θεκαηηθή ελφηεηα
Για ηοσς Πολίηες
1. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ,
θφξσλ θαη πξνζηίκσλ
2. Δγγξαθή / δηαγξαθή ζηα
δεκνηηθά κεηξψα
3. Έθδνζε αηνκηθψλ ή
νηθνγελεηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη
βεβαηψζεσλ
4. Πνιενδνκηθά ζέκαηα
5. Τγεία θαη Κνηλσληθή
θξνληίδα
6. Δθπαίδεπζε – επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε (e-learning)
7. Αλαδήηεζε εξγαζίαο
8. Πνιηηηζκφο – ςπραγσγία
9. Ζιεθηξνληθέο Βηβιηνζήθεο
10. Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε
θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα

11. Αηνκηθέο άδεηεο
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
12. Ζιεθηξνληθή ςεθνθνξία (evoting)
Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο
1. Άδεηεο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο
2.

Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ,
θφξσλ θαη πξνζηίκσλ

3.

Γεκφζηα έξγα θαη πξνκήζεηεο

8/10/2009

Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ
Ύδξεπζεο, Καζαξηφηεηαο, Ζιεθηξνθσηηζκνχ, θιπ
κεηξψν αξξέλσλ, Γεκνηνιφγην θαη εθινγηθνί θαηάινγνη, θιπ.
γέλλεζεο, γάκνπ, ζαλάηνπ, νηθνγελεηαθήο κεξίδαο, κεηξψνπ
αξξέλσλ, πηζηνπνηεηηθφ εληνπηφηεηαο, βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο
θιπ.
Οηθνδνκηθέο άδεηεο, θιπ
Γηαρείξηζε θαθέινπ πγείαο θαη πξφλνηαο εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ
νκάδσλ, Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίαο θξνληίδαο ζην ζπίηη,
Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (e-learning), θιπ.
Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνψζεζεο απαζρφιεζεο, θιπ.
Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ
ηνπξηζκνχ, πξνψζεζεο πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηνπ «ειεθηξνληθφ
επηρεηξείλ» γηα ηελ
ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.)

θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ,
θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο
παηδφηνπσλ θιπ.)
(Παξεπηδεκνχλησλ θαη επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ,
Γηαθεκίζεσλ, Λατθψλ αγνξψλ, Αδεηψλ θαηαζηεκάησλ, θιπ.)
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11. Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ άιινπο θνξείο θαη παξέρνληαη
απφ ηνπο δήκνπο κέζσ ησλ ΚΔΠ
Θεκαηηθή ελφηεηα

Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ

2.

Παηδεία
εθπαίδεπζε
Ναπηηιία

3.

Γηθαηνζχλε

4.

Δξγαζία θαη θνηλσληθή
αζθάιηζε
Αλάπηπμε Βηνκεραλία
θαη Δκπφξην
Πεξηβάιινλ, Γάζε θαη
ρσξνηαμία
Τγεία θαη πξφλνηα

1.

5.
6.
7.

θαη

Μεηαθνξψλ
θαη
ζπγθνηλσληψλ
9. ζέκαηα Αζηηθήο θαη
Γεκνηηθήο
θαηάζηαζεο
10. Τπεξεζίεο
άιισλ
Γήκσλ
8.

Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, άδεηεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., ην ΓΙΚΑΤΣΑ, ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ,
Πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο
Πηζηνπνηεηηθά θαη πνηληθά κεηξψα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δηζαγγειία
θαη Πξσηνδηθείν
Αζθαιηζηηθά Βηβιηάξηα, Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, αλαγλψξηζε
πξνυπεξεζίαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία
Βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΣΔΔ θαη Πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο θαη
εγθξίζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
Δγθξίζεηο θαη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ησλ
Πεξηθεξεηψλ
Πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο, εγθξίζεηο θαη παξνρή επηδνκάησλ πνπ εθδίδνληαη
απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
Άδεηεο θαη κεηαβηβάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Ννκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο
Πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο, δηαβαηήξηα θαη εγθξίζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
Πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο, εγγξαθέο ζε κεηξψα θαη βεβαηψζεηο πνπ
εθδίδνληαη απφ άιινπο δήκνπο απφ απηφλ πνπ παξέρνληαη

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο αθνξνχλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ππεξεζηψλ. Οη παξαθάησ
ηέζζεξηο ηχπνη ππεξεζηψλ δχλαηαη λα νξηζζνχλ:
1. ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ έζνδα (π.ρ. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ
θαη πξνζηίκσλ)
2. ππεξεζίεο εγγξαθήο ζε κεηξψα (π.ρ. Δγγξαθή ζηα δεκνηηθά κεηξψα γέλλεζεο, γάκνπ, ζαλάηνπ, κεηξψν αξξέλσλ, Δγγξαθή ζηα κεηξψα
επηρεηξήζεσλ, κηθξνπσιεηψλ, ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ, θιπ.)
3. Παξνρέο - ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (π.ρ.
Τγεία θαη Κνηλσληθή θξνληίδα, Αλαδήηεζε εξγαζίαο, Πνιηηηζκφο – ςπραγσγία,
Ζιεθηξνληθέο Βηβιηνζήθεο, Γεκφζηα έξγα θαη πξνκήζεηεο, θιπ)
4. Άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά – (π.ρ. πξνζσπηθά πηζηνπνηεηηθά, νηθνδνκηθέο άδεηεο,
Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, Άδεηεο
πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, θιπ).
Σέινο νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δχλαηαη λα νξηζζνχλ αλάινγα κε ην επίπεδν
«σξηκφηεηαο» θαη νινθιήξσζήο ηνπο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα επίπεδα
ππεξεζηψλ, πνπ είλαη:
Δπίπεδν 1: πιεξνθφξεζε – ε αλαγθαία πιεξνθφξεζε γηα ηελ παξνρή – ιήςε κηαο
ππεξεζίαο είλαη δηαζέζηκε ειεθηξνληθά (on-line)
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Δπίπεδν 2: κνλφδξνκνο αιιειεπίδξαζε (one-way interaction) – κέζσ Γηαδηθηπαθήο
πχιεο παξέρεηαη ή δπλαηφηεηα ιήςεο ηεο θφξκαο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία ή ηελ
ππνβνιή ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ (κε
ειεθηξνληθψλ) γηα κία ππεξεζία πνπ δελ παξέρεηαη ειεθηξνληθά.
Δπίπεδν 3: ακθίδξνκνο αιιειεπίδξαζε (two-way interaction) – κέζσ Γηαδηθηπαθήο
πχιεο παξέρεηαη ή δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη
πξέπεη λα ππάξρεη δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ αηηνχληνο.
Δπίπεδν 4: πιήξσο ειεθηξνληθή ππεξεζία - κέζσ Γηαδηθηπαθήο πχιεο παξέρεηαη ή
δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα κηα ππεξεζία, ηαπηνπνίεζεο ηνπ αηηνχληνο θαη
ιήςεο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε θακίαο κε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο.
Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο, ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη φζνλ αθνξά ζηελ
σξίκαλζε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ έκθαζε πνπ
πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο.
Η νινθιήξσζε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ κνληέινπ ελφο ηππηθνχ δήκνπ θαη ε
επαθφινπζε αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ζρέζεσλ ηνπ κε δπλεηηθέο ππεξεζίεο ζε
εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν απνηειεί έλα πνιχπινθν θαη πξσηνπφξν εγρείξεκα
ην νπνίν, φκσο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ νξγαλσηηθφ, ππεξεζηαθφ
θαη αλαπηπμηαθφ ξφιν ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο. Ζ θαηαγξαθή ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ έλα Γήκν ή Κνηλφηεηα αιιά θαη ε αλαιπηηθή
θαηαγξαθή ησλ βεκάησλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε κία απφ ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη ην πξψην βήκα γηα λα κπνξέζνπλ απηέο νη ππεξεζίεο λα
ειεθηξνληθνπνηεζνχλ
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2.5

Σηάδια εζωηεπικήρ και εξωηεπικήρ αναδιοπγάνωζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ
ηλεκηπονικήρ ηοπικήρ διακςβέπνηζηρ

2.5.1 Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΕ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο νη ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ ηνπο Γήκνπο κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ
πεξηζζφηεξν ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ
ζεκαίλεη φρη κφλν φηη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνληαη ζαλ
«πειάηεο», αιιά θαη φηη ηαπηφρξνλα δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαθάλεηα, ηε ζπκκεηνρή
ζηα θνηλά θαη γεληθφηεξα ηελ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ αθελφο νδεγεί ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αθεηέξνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο (ηειέθσλν, απεπζείαο
επαθή κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπο δήκνπ θιπ) κπνξεί λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά κε
ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε παξνρήο άκεζεο
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζην ζπίηη νη εξγαδφκελνη κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ
κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ιχζεηο ζε πηζαλά
πξνβιήκαηα. Σέινο, πξέπεη αλ ηνληζηεί φηη ε ηερλνινγία δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη
ηελ απεπζείαο αλζξψπηλε επαθή φηαλ απηφ νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν απξφζσπεο,
ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Σφηε ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε ππνζηήξημε
ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα παξέρνληαη πην πνηνηηθέο ππεξεζίεο.
Οη ΣΠΔ δελ ππνζηεξίδνπλ κφλν ηελ θαιχηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ αιιά
ηαπηφρξνλα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα πξνάγνπλ αθφκε
πεξηζζφηεξν ηηο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλνηρηήο
ζπκκεηνρήο, γηα παξάδεηγκα εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, ειεθηξνληθά θφξα
θαη ειεθηξνληθή ςεθνθνξία.
Ζ αιιαγή θαη βειηίσζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο πξνυπνζέηεη αιιαγέο θαη ζηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ απηψλ (ηερλνινγίεο, δνκέο, άλζξσπνη). Πην ζπγθεθξηκέλα απαηηείηαη
ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ δήκσλ, ε
αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο δήκνπο κε ηα ππφινηπα επίπεδα
εμνπζίαο, ηξίηνπο θνξείο θιπ. θαζψο θαη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα θαη ηηο
δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά.
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγείηαη κηα λέα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε εμσηεξηθή πιαηθφξκα
παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ην δήκν (front office, π.ρ γθηζέ, ηειέθσλν θιπ) θαη ηα
ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ (back office). ην
ζρήκα πνπ αθνινπζεί αλαπαξίζηαηαη ε λέα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ front
θαη back office ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
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12. Νέα ηζνξξνπία αλάκεζα ζε front θαη back office ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο

Front office

Back office

1

Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο

1

2

πκβαηηθέο ππεξεζίεο θαη
θαλάιηα παξνρήο
ππνβνεζνχκελα απφ ηηο
ΣΠΔ

2

3

Ζιεθηξνληθή δεκνθξαηία
3

Αλαδηνξγάλσζε ζην
εζσηεξηθφ ησλ δήκσλ
Αλαδηνξγάλσζε ζην
πιαίζην ησλ ζρέζεσλ θαη
ζπλεξγαζηψλ δήκσλ κε
ππφινηπα επίπεδα
εμνπζίαο θαη ηξίηνπο
θνξείο
Αλαδηνξγάλσζε
ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ,
αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ
θαη θνπιηνχξαο

Ζ επίηεπμε ηεο λέαο απηήο κνξθήο ππεξεζίαο πξνυπνζέηεη:
o Σε ζπγθέληξσζε (centralization) ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ back office,
αμηνπνηψληαο αλνηρηέο πιαηθφξκεο, νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο,
ρξεζηκνπνίεζε απφ θνηλνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ, νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη
θάζκαηνο θιπ.
o Σελ απνθέληξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ front office ψζηε λα παξέρνληαη πςειέο
πνηφηεηαο ππεξεζίεο αληαπνθξηλφκελεο ζε φιν ην θάζκα ησλ αλαγθψλ ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.
ηηο επφκελεο δχν παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη δχν πξνηεηλφκελα κνληέια
αλαδηνξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζην
πιαίζην ησλ δήκσλ. Σν πξψην αθνξά ζην εζσηεξηθφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
θαιχηεξε ηζνξξνπία αλάκεζα ζην front θαη ην back office θαη ην δεχηεξν αθνξά ζηνλ
θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη νινθιήξσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δήκσλ κε άιινπο θνξείο θαη
επίπεδα δηαθπβέξλεζεο.
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2.5.2 Εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ Δήκσλ
Έλα απιφ κνληέιν γηα ην πψο κπνξεί λα πινπνηεζεί ν αλαζρεδηαζκφο ησλ εζσηεξηθψλ
δηαδηθαζηψλ ησλ Γήκσλ φηαλ πηνζεηνχληαη ιχζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απεηθνλίδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ.
Σν δηάγξακκα 13 (βι. παξαθάησ) απεηθνλίδεη ηελ παξαδνζηαθή δνκή νξγάλσζεο
ησλ Γήκσλ πξηλ ηνλ αλαζρεδηαζκφ. Ζ πξψηε θίλεζε αλαζρεδηαζκνχ αθνξά ζηε
δεκηνπξγία ελφο front office (δηάγξακκα 13, ζρήκα 2), ηνπ ζεκείνπ δειαδή επαθήο ηνπ
πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο κε ην δήκν (ην front office δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη
θπζηθή ππφζηαζε, αιιά κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα κηα δηθηπαθή πχιε).
Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα one-stop-shop ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πειάηεο θαη
επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο κέζσ ελφο θαη κφλν
ζεκείνπ επαθήο κε ην δήκν. Απηή είλαη ε εηθφλα (state of the art) πνπ επηθξαηεί
ζήκεξα ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. ηελ
Διιάδα απηή ε ινγηθή ηνπ front office βξίζθεη εθαξκνγή ζηα Κέληα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ.
Καζψο ε ινγηθή ηνπ front office επηθξαηεί θαη νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (δηάγξακκα 13, ζρήκα 3), γίλεηαη απαξαίηεηε
ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ back office έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ
front office θαη ηνπ πειάηε. Καη΄ απηφ ηνλ ηξφπν ην παξαδνζηαθφ back office πνπ
απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη ζρέζεηο αιιάδεη κνξθή θαη
ζρεκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ front office.
Σέινο (δηάγξακκα 13, ζρήκα 4), φπσο ήδε ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο πξσηνπφξεο
επξσπατθέο πφιεηο, παξαηεξνχκε φηη δηελεξγείηαη κηα θαζνξηζηηθή ζηξνθή απφ ην
“ςπρξέο” δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ back office ζηηο «δεζηέο», αλζξψπηλεο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην front office κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο
θαη
επηθνηλσληψλ.
Γεκηνπξγνχληαη
δειαδή,
επέιηθηα,
απηνκαηνπνηεκέλα front offices ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά θαη ζπλεπψο είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ κεγάια front offices κε
ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Με άιια ιφγηα, ε λέα κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε ζήκεξα
δε ζπλδέεηαη απιά κε κηα δηθηπαθή πχιε πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν.
Αληίζεηα, ελζσκαηψλεη ηελ εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη πάλσ
απφ φια ππνζηήξημε απφ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ έηζη
ψζηε λα παξέρνληαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο, δεζηέο, αλζξψπηλεο ππεξεζίεο, κέζσ
πνιιαπιψλ θαλαιηψλ, είηε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν είηε κε ηελ παξαδνζηαθή πξφζσπν
κε πξφζσπν επαθή.
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13. Σα ζηάδηα εζσηεξηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε

Πεγή: J. Millard. (2003) ePublic services in Europe: past, present and future. Research findings and new
challenges. Paper prepared for IPTS.
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2.5.3

Εμσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ Δήκσλ

Ζ ηδέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε πινπνίεζή ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα
πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη άκεζα εμαξηψκελα απφ ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα
κέξε ηεο, γεγνλφο πνπ απαηηεί επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ξφισλ θαη
δχλακεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα πην πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε απαηηνχλ παξνρή ειάρηζηεο
πιεξνθνξίαο απφ ηνλ πνιίηε ή ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη δελ επηζπκνχλ λα
γλσξίδνπλ ζε πην ζεκείν αθξηβψο ηεο θξαηηθήο κεραλήο γίλεηαη ε επεμεξγαζία
ηεο δηθήο ηνπο ππφζεζεο.
Απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε απνηειεζκαηηθή, γξήγνξε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζή ηνπο
θαη φρη απφ πνηα αξρή ή κε πνην ηξφπν παξέρεηαη. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηνί
νη ζηφρνη, νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πξνυπνζέηνπλ φηη νη δηάθνξνη θνξείο θεληξηθήο
θαη ηνπηθήο εμνπζίαο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη αθφκε αλ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην λα νινθιεξψζνπλ θαη λα αλαδηαξζξψζνπλ ηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
ηνπο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη θαζψο πεξλάκε απφ ην επίπεδν ηεο άηππεο
ζπλεξγαζίαο ζε απηφ ηεο πην ηππηθήο θαη νξγαλσκέλεο νινθιήξσζεο είλαη πηζαλφ
φηη ζα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο λνκηθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο γεγνλφο πνπ
θαζηζηά ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πην δχζθνιε.
Ωζηφζν φπνηα θαη λα είλαη ε κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ελσκέλε (joined up) απέλαληη ζηελ επαθή ηεο κε ηνπο πνιίηεο
θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η ζρέζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα επίπεδα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα νξηζηεί κε νξηδφληην θαη θάζεην ηξφπν. Ζ θάζεηε
νινθιήξσζε θαη ζπλεξγαζία αθνξά ζηα δηάθνξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο: εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θιπ. Δλψ ε αλάπηπμε ζπλεξγηψλ ζε νξηδφληην επίπεδν αθνξά ζε
ζπλεξγαζίεο κε άιινπο δήκνπο ή αθφκε θαη άιινπο θνξείο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη φξνη «νινθιεξσκέλε» θαη «ελσκέλε»
(joined up) δηαθπβέξλεζε ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηελ έλλνηα ηεο απνθέληξσζεο
θαη πξνσζνχλ απηή ηελ ηδέα βειηηψλνληαο ηηο ζπλέξγηεο ζε φια ηα επίπεδα. ην
ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα δηάθνξα επίπεδα νξηδφληηαο
θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη θάζε θνξά αλάινγα
κε ην βαζκφ επίηεπμεο θάζε είδνπο ζπλεξγαζίαο.
Απφ ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα θαίλεηαη φηη ε πξφνδνο πνπ έρεη
επηηεπρζεί ζε επξσπατθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε
ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο θαη επίπεδα δηαθπβέξλεζεο είλαη
αθφκε κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή
αλαδηνξγάλσζε. Σα αλνηρηά ηερληθά πξφηππα απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα δνκηθά
ζηνηρεία γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο απνδνηηθήο θαη αλαδηνξγαλσκέλεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθφηεξσλ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ.
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14. Κάζεηε θαη νξηδφληηα νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
Κάθεηη ολοκλήρφζη και ζσνεργαζία
Τυηλή
Πιήξσο «ελσκέλε» ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε: πιήξεο νξηδόληηα θαη
θάζεηε νινθιήξσζε. Εδώ απηό πνπ
ελδηαθέξεη είλαη νη δηαδηθαζίεο
«πεξηερνκέλνπ» (όπσο νη ππεξεζίεο
θαη ε δεκνθξαηία) νη νπνίεο είλαη πην
ζεκαληηθέο από ηηο δηαδηθαζίεο
«ειέγρνπ» (δηνίθεζε)

Οινθιήξσζε ησλ δηαθόξσλ
ιεηηνπξγηώλ αλάκεζα ζηα
δηάθνξα επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο, π.ρ.
εθπαίδεπζε, δηνίθεζε, πγεία,
θιπ
Υαμηλή

Τυηλή
Οριζόνηια ολοκλήρφζη και ζπλεξγαζία
Παξαδνζηαθή, ηκεκαηνπνηεκέλε,
γξαθεηνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε όπνπ
νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (δηνίθεζε )
είλαη πην ζεκαληηθέο από ηηο
δηαδηθαζίεο «πεξηερνκέλνπ» (όπσο
νη ππεξεζίεο θαη ε δεκνθξαηία)

Οινθιήξσζε πνιιαπιώλ
ιεηηνπξγηώλ κέζα ζε κηα γεσγξαθηθή
πεξηθέξεηα αιιά θαη αλάκεζα ζε
δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο νληόηεηεο
(δηαθξαηηθά)

Υαμηλή

Πεγή: J. Millard. (2003) ePublic services in Europe: past, present and future. Research findings and new
challenges. Paper prepared for IPTS.
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2.6 Σηπαηηγική και δπάζειρ: Δήμοι και ΚΕΔΚΕ
Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Κνηλφηεηεο γηα κηα ηζρπξή παξνπζία ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο είλαη ρξήζηκεο δχν δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζηνξηθή
εκπεηξία ηεο ρψξαο καο.
Η Διιάδα είλαη γεληθψο ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηα
θχκαηα εθζπγρξνληζκνχ θαη ηνπο κεγάινπο κεηαζρεκαηηζκνχο. Γείρλεη δειαδή,
επθνιία πξφζιεςεο θαη δεθηηθφηεηα, ζπλαληά φκσο δπζθνιίεο ζηελ αθνκνίσζε θαη
ηελ εκβάζπλζε ησλ ζεζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ. Γη΄ απηφ
θαη δηαδίδεηαη ε επθνιφρξεζηε ηερλνινγία ζηελ θαηαλάισζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ
θηλεηή ηειεθσλία.
Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ρψξα καο έρεη δηακνξθψζεη κηα δέζκε ηθαλνηήησλ γηα ηελ
παξαγσγή κεγάισλ ζχγρξνλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ πνπ δελ απαηηνχλ γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο κεγάιεο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ή εκπινθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπο
πνιιψλ. Όκσο, ε ρψξα καο δπζθνιεχεηαη λα αμηνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξηθή ζηνλ
δεκφζην ηνκέα, αδπλαηεί λα πξνσζήζεη ηε δηαζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ηε θζελή θαη επξεία δηάδνζε ηεο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Σελ ίδηα ψξα βέβαηα, ππάξρνπλ ζηε ρψξα λεζίδεο πςειήο
πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη πνιχ γξήγνξα θαη πξνσζεκέλα δίθηπα ζηα
παλεπηζηήκηα. θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα.
Παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ηνπ Γηαδίθηπν, καο ιείπεη αθφκε ε θξίζηκε κάδα - δειαδή έλα επίπεδν ρξήζεο πνπ
λα ππεξβαίλεη ην 40% θαη πνπ λα επηηξέπεη ηε βησζηκφηεηα ησλ φπνησλ
εγρεηξεκάησλ γελλά ε ίδηα ε αγνξά ή ε θνηλσλία.
ην πιαίζην απηφ, ε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ πξέπεη λα θηλεζεί πξνο ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο
αμίαο θαη ζηελ εμεηδηθεπκέλε πξνζθνξά ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ
κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο. Σαπηφρξνλα ε πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ πξνηάζεηο γηα νπζηαζηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη εξγαζίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ρξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Οη θξαηηθέο θαη επξσπατθέο επελδχζεηο, φπσο ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ε ζεηηθή επίδξαζή ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο
θξίζηκεο κάδαο ρξεζηψλ, ππνδνκψλ (δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ),
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο.
ην πιαίζην απηφ ε ΚΔΓΚΔ θαη νη Γήκνη έρνπλ μερσξηζηφ ξφιν θαη ζπκβνιή ζε
δηάθνξα επίπεδα. Οη απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ απηνχ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ
αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ηφζν ζην επίπεδν δηακφξθσζεο
απνθάζεσλ, φζν θαη ζην επίπεδν ζρεδίαζεο ππεξεζηψλ, γηα ηελ αλάπηπμε κηαο
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αμηφπηζηεο πιαηθφξκα παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο
αμίαο ζηηο ηνπηθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο δηαδηθαζίεο.
Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο σθεινχληαη πνιιαπιψο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ΚηΠ είηε απηή
πξαγµαηνπνηείηαη ζην εζληθφ είηε ζην δηθφ ηνπο ηνπηθφ επίπεδν:
Πνιιαπιαζηάδνληαο ηε δηθηχσζε ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο
ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη εμαθαλίδνληαο ηελ απνµφλσζε ησλ απνµαθξπζµέλσλ
πεξηνρψλ.
Αλνίγνληαο νξίδνληεο ηνπηθήο επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
πµβάιινληαο ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζηε ζρέζε ηνπ µε ηε
∆ηνίθεζε, ηδίσο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ απνµαθξπζµέλσλ πεξηνρψλ.
∆ηαµνξθψλνληαο κηα ηερλνινγηθή θνπιηνχξα ζηηο λέεο γεληέο, αλαβαζµίδνληαο
ηηο πξνζσπηθέο επθαηξίεο ηνπο, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε ζπλνιηθή
εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο.
Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηα φξγαλά ηεο:
Αμηνπνηνχλ ηηο θεληξηθέο θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζρεδηάδνληαο κηα θνξά γηα
φινπο.
Η ζηξαηεγηθή απηή θαηαιήγεη ζε νηθνλνκίεο φκνησλ επελδχζεσλ θαη
νηθνλνκίεο ζηελ ρξήζε, δειαδή, ζε δηαζθάιηζε πφξσλ γηα λέεο, αθφκα πην
πνηνηηθέο θαη αλαβαζκηζκέλεο επελδχζεηο
Αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία θαη εκπεηξίεο, αλαπηχζζνπλ λέεο ζπλεξγαζίαο
Δληζρχεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ
ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη απφ ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξνσζείηαη θαη επηηπγράλεηαη ηφζν ζε
ηνπηθή φζν θαη ζε εζληθή θιίκαθα:
Καιχηεξνο ζπληνληζκφο ηνπηθφο θαη θεληξηθφο
Απνηειεζκαηηθφηεξνο ηνπηθφο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε (ζηφρνη θαη δείθηεο)
Αμηνπνίεζε θεληξηθψλ δξάζεσλ (ππεξεζίεο, εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο, πνπ
ρηίδνληαη κηα θνξά γηα φινπο)
Ζ πξνψζεζε ησλ ζπλεξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ – ηνπηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ –
ηνπηθψλ θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ
Ζ εμέιημε ηεο ηερληθήο θαη ζεζκηθήο ππνζηήξημεο θαη ε θαιχηεξε αληαιιαγή
εκπεηξηψλ
Ζ βειηίσζε ηεο εζληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ
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