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1 ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ ΤΝΟΦΖ 
 

Σν επηηειηθφ, απηφ, θείκελν ζπλνςίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, πξσηνβνπιίεο 

θαη έξγα πνπ πξνηείλεηαη λα αλαπηχμεη ε ΚΔΓΚΔ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη έξγσλ έγηλε βάζεη: 

1. ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζεο  

2. ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ην 2008, έηζη ψζηε ε πξσηνβάζκηα 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο 

πφξνπο ηνπ Γ’ ΚΠ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα.  

Πξφζζεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη έξγσλ ζηεξίδεηαη: 

1. ζηε γεληθφηεξε κειέηε ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο γηα ηελ «Σερλνινγηθή, 

Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο»  ηνπ 

ΔΜΠ  γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ζηφρν κηα ηζρπξή 

παξνπζία ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηε ρψξα καο. 

2. ζηα ζπγθεθξηκέλα  δεηήκαηα πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο.. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο γηα:  

Α. Πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο θαη δεκνζηφηεηαο,  

Β. Γξάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο,  

Γ. πγθεθξηκέλα έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ θαηά βάζε αμηνπνηνχλ πφξνπο ηνπ Γ΄ΚΠ 

θαη θπξίσο ηνπ ΔΠ ΚηΠ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη: 

Α. Πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο θαη δεκνζηφηεηαο 

 

Α1. Πξσηνβνπιίεο δεκνζηφηεηαο θαη δηάρπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

 

1. Σπλέληεπμε ηύπνπ : νξγάλσζε ζπλνιηθήο ζπλέληεπμεο Σχπνπ (Ηνχληνο 2005) 

 κε ζηφρν ηελ αλαθνίλσζε θαη πξνψζεζε: ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΚΓΔ γηα ηελ  

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, γηα ην Γ΄  θαη Γ΄  ΚΠ, ησλ βαζηθψλ άκεζσλ έξγσλ  

πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ΔΠ ΚηΠ, ησλ πξψησλ πηινηηθψλ ηεο ίδηαο ηεο ΚΔΓΚΔ 

θαη ην Κεληξηθφ πλέδξηφ ηεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (Ννέκβξηνο 2005). 

 

2.. Κεληξηθό ζπλέδξην γηα ηελ ΚηΠ : Ο ξφινο ηεο ΚΔΚΓΔ θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ ζηξαηεγηθήο, 

δεηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ Γ΄ θαη Γ΄ ΚΠ θνθ (Ννέκβξηνο 2005). 

 

3. Πεξηθεξεηαθέο Ζκεξίδεο: 3-4 πεξηθεξεηαθέο εκεξίδεο γηα δεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη αλάιπζε βαζηθψλ δεηεκάησλ πινπνίεζεο έξγσλ ΔΠ ΚηΠ ηνπ Γ’ ΚΠ (πρ. 

χδεπμηο, Δπξπδσληθά θνθ)  

 

4. Σπλαληήζεηο εξγαζίαο : Γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε πηινηηθνχο – πεξηθεξεηαθνχο 

δήκνπο γηα ζέκαηα πινπνίεζεο νξηδφληησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο  
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Α2. Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο δέζκεπζεο θπβέξλεζεο, Κνκκάησλ θαη Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 

 

1. Σύληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: χληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο  

πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνπο αξρεγνχο ησλ Κνκκάησλ θαη ηα αξκφδηα φξγαλα θαη      

ζηειέρε ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

  

2. Σύληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: χληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο  

πξνο ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο έξγσλ. 

 

3. Σπλαληήζεηο κε αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ηεο ΔΔ γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γ΄ θαη Γ΄ΚΠΣ θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.   

 

Β. Γξάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο 

 

Β1. Τπνζηήξημε Γήκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξψησλ βαζηθψλ έξγσλ 

 

1. Κεληξηθό Help Desk : Μεραληζκφο ππνζηήξημεο πνπ ζα πινπνηεζεί  

απφ ηελ ΠΔΣΑ  θαη ζα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο. Απαηηεί  

εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο θαη δνκέο ππνζηήξημεο θαη απνηειεί έλα  

θηιφδνμν εγρείξεκα ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ ΚΔΓΚΔ λα παίμεη ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη 

ζπληνληζηηθφ ξφιν ηεο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ ζα θαζνξίζεη θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 

 

2.Δξγαιεία πνπ αλαπηύζζνπκε κηα θνξά γηα λα αμηνπνηεζνύλ ζηε ζλέρεηα από   όινπο : 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, ην portal ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί 

Σερληθφ Γειηίν ζην ΔΠ ΚηΠ, θαη έρεη δηπιφ ξφιν: λα εμνπιίζεη ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο 

δήκνπο κε έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα απνθηήζνπλ παξνπζία ζην Γηαδηθηχνπ θαη θαηαδείμεη 

πσο ιεηηνπξγεί ην λέν κνληέιν επελδχζεσλ πνπ πξνηείλεη ε ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. Τπάξρνπλ ρξήζηκα ζρεηηθά παξαδείγκαηα (πρ. Portal πνιηηηζκνχ ΔΠ ΚηΠ).  

Οη ελέξγεηεο απηέο ζπκπιεξψλνληαη ή ηαπηίδνληαη κε έλα πιήξεο παθέην νδεγηψλ (βήκα πξνο 

βήκα) πνπ απεπζχλνληαη ζε φιε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κπνξνχλ λα επηιχνπλ δηάθνξα 

ζέκαηα (πρ. πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία έξγσλ) 

 

3. Γηεπθόιπλζε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζηειερώλ πνπ κπνξνύλ λα 

αζρνιεζνύλ κε έξγα ηεο ΚηΠ («Οη πξσηαγσληζηέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε θάζε δήκν) : 

πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ζηειερψλ, θαηεπζχλζεηο πξνο Γήκνπο (αλάινγα κε ην κέγεζφο 

ηνπο) γηα ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο θαη δηνίθεζεο έξγσλ ηεο, ην 

πιαίζην γηα επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο ησλ δήκσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη 

ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ΣΔΓΚ θνθ.      

 

 

 

Β2. πληνληζκφο νξηδφληησλ δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ 

     

1. Γηακόξθωζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ  

αμηνπνίεζε  ησλ ζρνιηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ  

πινπνίεζε καδηθψλ δξάζεσλ γεληθεπκέλεο θαηάξηηζεο. 

 

2. Αλάδεημε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη παξαδεηγκάησλ απφ ηελ ρψξα θαη ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ.  



Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 

  6 

 

3.Σρεδηαζκόο θαη νξγάλωζε επξεία δξάζεο θαηάξηηζεο πνιηηώλ : Μέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ 

ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ή άιισλ ηνπηθψλ δνκψλ θαη κε βαζηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ΚηΠ. 

 

4. Γηακόξθωζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε θεληξηθνύο θαη ηνπηθνύο ζπιινγηθνύο θνξείο 

(επηκειεηήξηα, ΣΔΓΚ, θιπ.) θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη 

πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

 

5. Γηακόξθωζε πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο θαη θαηεπζύλζεωλ ιεηηνπξγίαο πκπνιηηεηψλ δήκσλ  γηα 

ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

 

 

Γ. πγθεθξηκέλα έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ θαηά βάζε αμηνπνηνχλ πφξνπο ηνπ Γ΄ΚΠ 

θαη θπξίσο ηνπ ΔΠ ΚηΠ.  

 

Γ1. πγθεθξηκέλα έξγα θαη δξάζεηο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

 

1. Υπνδνρή έξγωλ πνπ ήδε πινπνηνύληαη : Ζ πεξίπησζε ηνπ χδεπμηο είλαη ραξαθηεξηζηηθή. 

Υξεηάδεηαη ζνβαξή πξνεηνηκαζία απφ ηνπο Γήκνπο ζε φια ηα επίπεδα γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη.  

 

2. Πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ Γήκωλ ζην ΔΠ ΚηΠ (ππάξρνληα έξγα) : 

Βαζηθφ έξγν είλαη ε θαηαζθεπή επξπδσληθήο ππνδνκήο  

(δαθηχιηνη νπηηθψλ ηλψλ) ζηνπο Γήκνπο (70) πνπ έρνπλ θαηαζέζεη πξφηαζε  

αιιά θαη γηα φζνπο δελ έρνπλ θηλεηνπνηεζεί (κέηξν 4.2). 

 

3. Πξόηαζε λέωλ έξγωλ 
 - Τινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πχιεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζην πνιίηε θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο(κέηξν 2.2) 

- Δθπαίδεπζε ππαιιήισλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (κέηξν 2.5) 

- Δθαξκνγέο GIS γηα ππεξεζίεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (κέηξν 2.4, 2.8) 

- Σν χδεπμηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δηθηχσζε φισλ ησλ θηηξίσλ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο κε ππεξεζίεο αλάινγεο ηνπ θεληξηθνχ χδεπμηο (κέηξν 4.3) 

- Σερληθή βνήζεηα : Άκεζε θαηάζεζε Σερληθψλ Γειηίσλ ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο 

Βνήζεηαο ηνπ ΔΠ ΚηΠ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ (κέηξα 5.1 & 5.3) 

 

 

 

Γ2. Πξσηνβνπιίεο αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ 

     

1. Αμηνπνίεζε ζρνιηθώλ εξγαζηεξίωλ θαη άιιωλ δνκώλ ζην πιαίζην ελόο Γήκνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε γεληθεπκέλσλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ θαη  

πνιηηψλ. 

 

2. Αμηνπνίεζε ηωλ πθηζηάκελωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ κέζα απφ ηελ  

πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο  (ππάξρνπλ ζρεηηθέο κειέηεο θαη πιηθφ γηα ιήςε 

ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο απφ ηελ ΚΔΓΚΔ).   
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2 ΔΗΑΓΧΓΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  
 

Σα αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξά ζηελ δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα  έξγα 

θαη δξάζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  (Γ’ ΚΠ). 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία: 

1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελε θαηάζηαζεο απφ δεπηεξνγελείο πεγέο απνγξαθηθψλ 

θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη βαζηθέο πεγέο πιεξνθνξίεο πνπ εμεηάζζεθαλ 

είλαη: 

 ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο - Γ’ ΚΠ 

 ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ - Γ’ ΚΠ 

 Πεξηγξαθή έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ  

 Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο ΠΟΛΗΣΔΗΑ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ 

 ηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΑΡΗΑΓΝΖ 

 ηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ – Β’ ΚΠ 

 ηνηρεία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απφ ηελ 

«ΔΘΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ - 2004» 

 

Γεδνκέλνπ φηη νη παξαπάλσ πεγέο πιεξνθφξεζεο δελ  παξέρνπλ ηελ επηζπκεηή 

αλάιπζε θαη επηθαηξνπνίεζε, γηα ηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο αμηνπνηήζεθαλ ζρφιηα θαη απφςεηο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα πνπ είραλ ή έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζρεηηθψλ 

έξγσλ. 

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε 

πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 

αμηνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ θείκελα θαη κειέηεο: 

 Έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Κνηλφηεηεο γηα κηα ηζρπξή παξνπζία ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

 Έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο 

Κνηλφηεηεο: Εεηήκαηα θαη αξρέο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

 Σν πκπιήξσκα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δ ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

 ρέδην πξφηαζεο αλαζεψξεζεο Κεηκέλνπ ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο – 2004 

 eGoverment/eEurope 2005 
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 Σν Δ ηνπ ΤΠΔΓΓΑ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

 

3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ έξγσλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην πιαίζην 

ηνπ ππφινηπνπ ηνπ ΔΠ ηεο ΚηΠ.   Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ έξγσλ έγηλε βάζεη ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 

ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ έσο ην 2008, έηζη ψζηε ε πξσηνβάζκηα ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηνπ 

Γ’ ΚΠ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 
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3 ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 
 

Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έρεη σο ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ εχξνπο 

θαη κεγέζνπο ησλ πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην ΔΠ ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο κέρξη ζήκεξα.  

Ζ απνηχπσζε βαζίζηεθε θπξίσο ζε δεπηεξνγελείο πεγέο απνγξαθηθψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Αιιά γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αμηνπνηήζεθαλ ζρφιηα θαη απφςεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ είραλ ή έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζρεηηθψλ έξγσλ. 

Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο εζηηάδεηαη ζε έξγα θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

θαη πεξηιακβάλεη: 

 ηνηρεία Τινπνίεζεο ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ζηελ πξσηνβάζκηα 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε (Γ’ ΚΠ):  

o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δήκνπο 

o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθφ δηθαηνχρν ην ΤΠΔΓΓΑ 

o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθφ δηθαηνχρν ΣΔΓΚ 

o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ηεο 

πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

o Δληαγκέλα έξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζρνιεία θαη δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο   

o Σν έξγν ΤΕΔΤΞΗ 

o Δπξπδσληθά δίθηπα 

 Έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο εληαγκέλα ζηα ΠΔΠ 

 Σν πξφγξακκα ΠΟΛΗΣΔΗΑ 

 Σν πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ - Β’ ΚΠ 

 ηνηρεία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απφ ηελ «ΔΘΝΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ - 2004» 
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3.1 ηοισεία Τλοποίηζηρ ΔΠ «Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ» 
ζηην ππωηοβάθμια ηοπική αςηοδιοίκηζη (Γ’ ΚΠ) 

3.1.1 Δληαγκέλα έργα κε ηειηθούς δηθαηούτοσς δήκοσς 

 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλά 

Μέηξν. Σα έξγα αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ππνδνκψλ ΚΔΠ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη βαζηθφ πιεξνθνξηαθφ εμνπιηζκφ 

(ζέζεηο εξγαζίαο Ζ/Τ) αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ΚΔΠ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ έξγσλ είλαη ζρεηηθά ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε ηερλνινγηθή πνιππινθφηεηα, κφλν δχν έξγα 

«ΑΤΡΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ» θαη «χζηεκα 

Δπηθνηλσλίαο, Σειεκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ» πεξηιακβάλνπλ αμηνπνίεζε 

ζχλζεησλ - πξνεγκέλσλ ΣΠΔ. 

 

 

Μέηξν Πεξηγξαθή Αξηζκφο 

Έξγσλ 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 

1.3 Φεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

4 759.465 0 

2.1 ΑΤΡΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΤΣΗΜΑ ΔΑΟΠΡΟΣΑΙΑ 

1 572.390 

 
0 

 

2.2 Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ 

291 9.655.326 

 

4.785.930 

 

2.8 ύζηημα Επικοινωνίας, 
Σηλεμαηικής διατείριζης και 
Προγραμμαηιζμού ηοσ 
μεηαθορικού έργοσ ηης 
Διεύθσνζης Καθαριόηηηας Δήμοσ 
Αθηναίων 

1 1.797.288 

 
0 

 

4.2 «Πξνψζεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο» 

48 4.204.162 

 
0 

χλνια  345 16.988.631 

 

4.785.930 

 

(Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1/04/2005, 

www.infosoc.gr)
1
 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ην πιήζνο ησλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ ζπκκεηέρνπλ ζην ΔΠ ηεο ΚηΠ κε έλα εληαγκέλν έξγν. 

Πιήζνο 

έξγσλ/ 

θνξέα 

Αξηζκφο 

Γήκσλ 

Αξηζκφο 

Κνηλνηήησλ 

χλνιν 

ΟΣΑ 

Πξνυπνινγηζκφο 

Γήκσλ 

Πξνυπνινγηζκφο 

Κνηλνηήησλ 

1 έξγν 250 

 
30 280 11.789.501 

 
733.149 

 

                                                 
1
 

http://www.infosoc.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sitemapviewpage&pageid

=165  

http://www.infosoc.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sitemapviewpage&pageid=165
http://www.infosoc.gr/index.php?op=modload&modname=Sitemap&action=sitemapviewpage&pageid=165
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2 έξγα 31 - 31 4.289.118 

 
- 

3 έξγα 1 - 1 176.862 - 

χλνια 282 30 312   
(Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1/04/2005, 

www.infosoc.gr) 

 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή θαηαλνκή έληαμεο ησλ έξγσλ. 

Σν πιήζνο ησλ έξγσλ έρνπλ εληαρζεί πξηλ δχν πεξίπνπ ρξφληα (πξηλ ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2004), παξφια απηά ε απνξξφθεζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25%.  

 

Υξνληθφ δηάζηεκα 

έληαμεο 

Αξηζκφο 

έξγσλ 

Πξνυπνινγηζκφο 

Δληφο 2002 

 

129 5.023.245 

Α’ εμάκελν 2003 20 768.271 

 

Β’ εμάκελν 2003 31 999.540 

 

Α’ εμάκελν 2004 131 8.242.969 

 

Β’ εμάκελν 2004 14 1.954.605 

 

Α’ εμάκελν 2005 

 

  

   

χλνια 345 16.988.631 

 
(Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 1/04/2005, 

www.infosoc.gr) 

 

 

3.1.2 Έργα ΤΠΔΓΓΑ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ 

πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπνπ πινπνηνχληαη απφ ην ΤΠΔΓΓΑ, ηειηθφο 

δηθαηνχρνο είλαη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ή ην ΤΠΔΓΓΑ θαη θνξείο 

ιεηηνπξγίαο είλαη ΟΣΑ . 

 

Πεξηγξαθή 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

 

ΠΑΡΟΤΑ 

ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΡΗΑΓΝΖ – ΚΔΠ 

(Ο.Σ.Α. – Ν.Α.) 

 

100.000.000,00€ •Παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

ηνλ πνιίηε 

•Βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία 

Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα  

Δηδηθνχ Λεμηαξρείνπ 

2.900.000,00€ 

 2 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 

 3 Πξνθεξχμεηο 

ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 

http://www.infosoc.gr/
http://www.infosoc.gr/
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2,65Μ€ 

 Γπν (2) 

ππνγεγξακκέλεο 

ζπκβάζεηο 

 

Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα  

Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ 

5.000.000,00€ 

 2 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 

 2 Πξνθεξχμεηο  

ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 2,9Μ€ 

 

χζηεκα Ζιεθηξνληθήο 

Γηαδεκνηηθήο Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ ηεο ΣΔΓΚ Ννκνχ 

Ζκαζίαο 

635.000,00€ 

 2 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 

 2 Πξνθεξχμεηο 

ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 

0,63Μ€ 

 Μηα (1) ππνγεγξακκέλε 

ζχκβαζε 

 

Πηινηηθά e-ππεξεζηψλ ΚΔΠ 

(ΗΚΑ θαη ΔΛΓΑ)- 2 

Πξνγξακκαηηθέο πκθσλίεο  

1.041.800,00€ 

 3 θαηαηεζεηκέλα ΣΓΔ/Τ 

 3 πξνθεξχμεηο 

 Μία (1) ππνγεγξακκέλε 

ζχκβαζε  

 

Σα έξγα απηά αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 780 πεξίπνπ ΚΔΠ θαζψο θαη 

ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθνχ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ην κέγεζνο 

(ζέζεηο εξγαζίαο) ηνπ θάζε ΚΔΠ. 

Σα ΚΔΠ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ ρσξηζζεί ζε πέληε 

θαηεγνξίεο (Α,Β,Γ,Γ1,Γ1) θαη έρνπλ εμνπιηζηεί αλάινγα κε ζέζεηο εξγαζίαο Ζ/Τ.  

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ΑΡΗΑΓΝΖ ην ΤΠΔΓΓΑ πινπνηεί  «Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο 

Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ θαη Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ – e-kep»,  ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε € 3.280.000.  

Ζ εθαξκνγή «e-kep» ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (e-Government) κέζα απφ ην δίθηπν ησλ ΚΔΠ. ην ζπγθεθξηκέλν 

έξγν ππνζηεξίδνληαη ππεξεζίεο φπσο:  

1. παξαιαβή ησλ αηηεκάησλ ηνπ πνιίηε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ ξνψλ 

εξγαζίαο  

2. δεκηνπξγία ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αλάινγα κε ηελ πηζηνπνηεκέλε 

ππφζεζε  

3. ειεθηξνληθή πξσηνθφιιεζε ηεο αιιεινγξαθία ησλ ΚΔΠ κε ηηο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο  

4. δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ πνιίηε θαζψο θαη ηεο 

εμέιημεο ηνπο κέρξη θαη ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο  

5. ηε ιεηηνπξγία κεραληζκνχ Γηνηθεηηθήο παξαθνινχζεζεο (MIS) απφ ην 

ΤΠΔΓΑ, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ θαη ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.  
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Πξφζζεηα, ην ΤΠΔΓΓΑ πξνγξακκαηίδεη ηελ έληαμε ησλ παξαθάησ λέσλ έξγσλ: 

  

Σίηινο Έξγνπ Δθηηκψκελνο Πξνυπνινγηζκφο 

ΡΑΠΣΑΡΥΖ - Ννκνζεζία 

 

2,1 Μ€ 

Γεκηνπξγία πζηήκαηνο / Μεραληζκνχ 

Αμηνιφγεζεο θαη Οξγάλσζεο ηεο Αδφκεηεο 

Πιεξνθνξίαο / Γηαρείξηζε Γλψζεο 

3,2 Μ€ 

Μειέηε γηα ηε Γεκηνπξγία Τπνδνκψλ 

Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ κεηαμχ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα (Government metadata frame work).  

ηνρεπκέλεο δξάζεηο - έξγα Παξνρήο 

Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο Πνιίηεο 

ζην πιαίζην ησλ Δθαξκνγψλ πνπ πξνβιέπεη ην 

e-Europe 2005 

1,5 M€ 

χζηεκα Κπβεξλεηηθήο Γηθηπαθήο Πχιεο 

(Government Gateway – Portal) 
2.4Μ€ 

ρεδηαζκφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

(Regulatory  Impact Assessment) 

0,8 M€ 

χζηεκα & Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ηνπ 

«πκβνπιίνπ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο»   
1.5 M€ 

Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

5 Μ€ 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο έξγσλ ηνπ 

ΤΠΔΓΓΑ 

17,5 Μ€ 

 

3.1.3 Δληαγκέλα έργα - ηειηθοί δηθαηούτοη ΣΔΓΚ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην έλα εληαγκέλν έξγν κε ηειηθφ 

δηθαηνχρν ηελ  ΣΔΓΚ Ζκαζίαο. Οη ΣΔΓΚ θαηά ηφπνπο έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο έξγσλ ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν (π.ρ. χδξεπζε, 

απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζε, θιπ), ζηελ πεξίπησζε  ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο είλαη αλχπαξθηεο παξφηη ην 

ζθεπηηθφ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεη 

νκνηφηεηεο. Οη ΣΔΓΚ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λνκψλ ελδείθλπηαη λα αλαιάβνπλ  

πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θιίκαθαο, 

 

Μέηξν Πεξηγξαθή Αξηζκφο 

Έξγσλ 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 

4.2 «Πξνψζεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο» - ΣΔΓΚ 

Ζκαζίαο 

1 100.000 

 
0 

χλνια  1 100.000 0 
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(Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 15/04/2005, 

www.infosoc.gr) 

 

 

3.1.4 Δληαγκέλα έργα - ηειηθοί δηθαηούτοη ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ 
πρφηοβάζκηφλ ΟΣΑ   

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα εληαγκέλα έξγα αλά Μέηξν πνπ 

αθνξνχλ άκεζα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε - ηειηθνί δηθαηνχρνη ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ 

πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ   θαη θνξείο πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο είλαη πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ 

ή ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ. 

Σα ΝΠΓΓ/ ΝΠΗΓ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ ζηελ πεξίπησζε  ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο έρνπλ πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή παξφηη ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην 

εμαζθαιίδεη ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο έξγσλ. 

 

Μέηξν Πεξηγξαθή Αξηζκφο 

Έξγσλ 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 

1.1 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Γ.Κ.Β. 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

1 68.000 

 

42.914 

 

1.3 Φεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

5 1.009.998 

 
0 

χλνια  6 1.077.998 42.914 

(Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 15/04/2005, 

www.infosoc.gr) 

 

3.1.5 Δληαγκέλα έργα – ηειηθοί δηθαηούτοη ζτοιεία θαη δεκόζηες 
βηβιηοζήθες  

Δληαγκέλα έξγα πνπ αθνξνχλ έκκεζα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε - ηειηθνί δηθαηνχρνη 

ζρνιεία θαη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο   (Μέηξν 1.1) 

 

Πεξηγξαθή Αξηζκφο 

Έξγσλ 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ  

3370 66.517.247 
 

43.852.426 
 

Γεκφζηεο βηβιηνζήθεο 45 2.529.209 

 
1.558.299 

 
χλνια 4415 69.046.456 45.410.725 

(Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 15/04/2005, 

www.infosoc.gr) 
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3.1.6 Σο έργο ΤΕΔΤΞΗ 

 

Κχξηνο  ζθνπφο  ηνπ   Έξγνπ  είλαη  ε  βειηίσζε  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  θνξέσλ  ηεο  

Διιεληθήο δεκφζηαο  Γηνίθεζεο, κε  ηελ  αλαβάζκηζε  ηεο  πνηφηεηαο  ησλ  

πξνζθεξφκελσλ  ζε  απηνχο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή 

πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ.  Ζ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζε 1900 θνξείο 

απφ ηνπο νπνίνπο νη 1033 είλαη δήκνη ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη  θαη πεξίπνπ 

800 ΚΔΠ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη €74,32 εθ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε, απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη κφλν απφ ηελ 

ππεξεζία ηειεθσλίαο, αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζεη ζπλνιηθά θφζηνο πεξί ηα €65,7 

εθ. ζηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο). Σα νθέιε ζε επίπεδν θφζηνπο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα, αλ ιεθζνχλ 

ππφςε φιεο νη λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην «ΤΕΔΤΞΗ». 

Ζ εκθάληζε ελφο ηφζν κεγάινπ  Έξγνπ φπσο ην  «ΤΕΔΤΞΗ» αλακέλεηαη λα 

επεξεάζεη ηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θπξίσο ζηελ παξνρή ησλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. κε δεδνκέλα ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην έξγν απηφ πινπνηείηαη, 

ηελ έθηαζε ηελ νπνία θαιχπηεη, θαζψο  θαη ην γεγνλφο  φηη ην  λέν  πεξηβάιινλ  ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ  ειιεληθή αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είλαη αθφκα ππφ 

δηακφξθσζε, ην έξγν ζα πινπνηεζεί ζε 9  Τπνέξγα.  

Καη.  απηφ  ηνλ  ηξφπν,  ηα  πεξίπνπ  1900  ζεκεία ηνπ  έξγνπ  κνηξάδνληαη  ζε  6 

ηειεπηθνηλσληαθέο  λεζίδεο,  νη  νπνίεο  πινπνηνχληαη  απφ  δηαθνξεηηθνχο 

Αλαδφρνπο. Δπίζεο ην δίθηπν θνξκνχ απνηειεί έλα μερσξηζηφ  ππνέξγν ην νπνίν 

πινπνηείηαη απφ δηαθνξεηηθφ  Αλάδνρν απφ απηνχο ησλ λεζίδσλ.  

Αζξνίδνληαο ηα  Τπνέξγα γηα ηηο 6 λεζίδεο, ην  Τπνέξγν γηα ην δίθηπν θνξκνχ θαζψο 

θαη ηα 2 νξηδφληηα  Τπνέξγα, ην  Έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) 

μερσξηζηά  Τπνέξγα, θαη είλαη ηα εμήο:  

Τπνέξγν-1  (ΑΣΣΗΚΖ-1):  Νεζίδα  1  (Σα  Τπνπξγεία,  νη  Γεληθέο  Γξακκαηείεο,  

νη δηαρεηξηζηηθέο  Αξρέο  θαη  ηα  ηξαηνινγηθά  γξαθεία  .  ππεξεζίεο  πνπ  

βξίζθνληαη  ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο)  

Τπνέξγν-2  (ΑΣΣΗΚΖ-2):  Νεζίδα  2  (Ζ  Πεξηθέξεηα  Αηηηθήο,  νη  Φνξείο  ηεο  Α.  

θαη Β. Βαζκίδαο  Σνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο  θαη  ηα  ΚΔΠ  ηεο  πεξηθέξεηαο  Αηηηθήο  

θαζψο  θαη ηα Ννζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο)  

Τπνέξγν-3  (Ν.  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ):  Νεζίδα  3  (Οη  Φνξείο  θαη  ησλ  ηεζζάξσλ 

θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο)  

Τπνέξγν-4  (ΚΡΖΣΖ):  Νεζίδα  4  (Οη  Φνξείο  θαη  ησλ  ηεζζάξσλ  θαηεγνξηψλ  

πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο)  

Τπνέξγν-5  (Β. ΔΛΛΑΓΑ):  Νεζίδα  5  (Οη  Φνξείο  θαη  ησλ  ηεζζάξσλ  

θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη  ζηηο  πεξηθέξεηεο  Αλαηνιηθήο  Μαθεδνλίαο  &  Θξάθεο,  

δπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο  Μαθεδνλίαο  (πιελ  Φνξέσλ  Ννκαξρίαο  

Θεζζαινλίθεο),  Βνξείνπ Αηγαίνπ, Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο)  

Τπνέξγν -6  (Ν. ΔΛΛΑΓΑ): Νεζίδα  6  (Οη  Φνξείο  θαη  ησλ  ηεζζάξσλ  

θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη  ζηηο  πεξηθέξεηεο  Ηνλίσλ  Νήζσλ,  Ζπείξνπ,  δπηηθήο  

Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ)  
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Τπνέξγν-7: Γίθηπν θνξκνχ   

Τπνέξγν-8: δηαρείξηζε ηεο θαηάξηηζεο  

Τπνέξγν-9: Τπεξεζία PKI (ππνδνκή δεκνζίνπ θιεηδηνχ)  

 

Βαζηθά Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά – Αξρηηεθηνληθή  

Σν  δίθηπν θάζε Νεζίδαο  πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία  δηθηχνπ Πξφζβαζεο θαη  

δηθηχνπ δηαλνκήο. Σφζν ην δίθηπν πξφζβαζεο φζν θαη ην δίθηπν δηαλνκήο δελ ζα 

είλαη ηδηνθηεζία ηνπ δεκνζίνπ αιιά ζα ηνπ δηαηίζεληαη σο ππεξεζία απφ ηνλ  

Αλάδνρν. Σν  δίθηπν  Πξφζβαζεο πεξηιακβάλεη  ηνλ  απαξαίηεην ελεξγφ  δηθηπαθφ  

εμνπιηζκφ  θαη  ηα ηειεπηθνηλσληαθά  θπθιψκαηα  πνπ  ζα  δηαζπλδένπλ  ην  θεληξηθφ  

θηίξην θάζε  Φνξέα κε  ηνλ ηνπηθφ θφκβν PoP ηνπ  δηθηχνπ δηαλνκήο.   

Σν  δίθηπν  δηαλνκήο απνηειεί  νπζηαζηηθά  ηελ  «παξνπζία»  ηνπ   «ΤΕΔΤΞΗ»  

ζηα  αζηηθά θέληξα ηεο Νεζίδαο θαη ππνινγίδεηαη φηη ζα αξηζκεί αζξνηζηηθά πεξί ηα 

120-180 PoPs ζε φιεο ηηο Νεζίδεο.   Ζ εμεχξεζε ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ PoP είλαη 

επζχλε ηνπ  Αλάδνρνπ. Σν δίθηπν δηαλνκήο ηεο λεζίδαο ζα απνηειείηαη απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο θχξηνπο θφκβνπο δηαλνκήο νη νπνίνη ζα πινπνηνχλ ηελ ζχλδεζε ηεο 

λεζίδαο κε ηα θαηάιιεια θoκβηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ, θαη απφ έλα  αξηζκφ  

PoPs πνπ πάλσ ηνπο ζα  δηαζπλδένληαη φινη  νη  Φνξείο θάζε Νεζίδαο (κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ Πξφζβαζεο) .  

Σν  «ΤΕΔΤΞΗ»  δελ αθνξά ηα εζσηεξηθά δίθηπα ησλ θνξέσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. Δίλαη φκσο  αλνηρηφ θαη ζπκβαηφ κε ηνλ ηπρφλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ.  

Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

Οη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην έξγν είλαη: 

1. Τπεξεζία θσλήο Γσξεάλ παλειιαδηθή εζσηεξηθή ηειεθσλία γηα φινπο ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Υακειέο ρξεψζεηο γηα θιήζεηο εθηφο ηνπ «ΤΕΔΤΞΗ»  .  

2. Τπεξεζία ηειενκνηνηππίαο Γσξεάλ παλειιαδηθή επηθνηλσλία κε fax γηα φινπο 

ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Υακειέο ρξεψζεηο γηα θιήζεηο εθηφο ηνπ 

«ΤΕΔΤΞΗ»    

3. Γσξεάλ Πξφζβαζε ζην Γίθηπν. Παξέρεηαη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο (firewall) 

θεληξηθά ζε θάζε λεζίδα.  

 Γπλαηφηεηα VPN (εηθνληθφ εζσηεξηθφ δίθηπν)  

4. Τπεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  

5. Φηινμελία ζειίδσλ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (WebHosting) 

 Γπλακηθέο ζειίδεο   

 Βάζεηο δεδνκέλσλ  

 Δθεδξηθή απνζήθεπζε (backup)  

6. Τπνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ. Πηζηνπνίεζε δηθηπαθψλ ηφπσλ. (Ξερσξηζηφ έξγν)  

 Παξνρή πηζηνπνηεηηθψλ  θαη ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ.(Θα δηαηεζνχλ 50000 

ειεθηξνληθά θιεηδηά) 

 Γπλαηφηεηα αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.  
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7. Σειεθπαίδεπζε θαη ηειεζπλδηάζθεςε. Σν ζχδεπμηο ζα παξέρεη ηνλ εμνπιηζκφ 

θαζψο θαη ππεξεζίεο MCU (Multipoint Control Unit) γηα ηελ ηειεζπλδηάζθεςε 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηειεζπλδηάζθεςε κεηαμχ πνιιψλ ζεκείσλ ηαπηφρξνλα.   

 Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν κέζσ ησλ δηθηχσλ TESTA 

θαη OLISnet  

 Τπνζηήξημε ζε ηερληθά δεηήκαηα  

 

Πξνυπνζέζεηο 

Πξηλ  ηελ  πινπνίεζε  ηνπ  δηθηχνπ  ν  Αλάδνρνο  ηνπ θάζε ππνέξγνπ ζα  εθηειέζεη  

κειέηε  εθαξκνγήο (implementation  study)  γηα  ην  ζχλνιν  ηνπ  Τπνέξγνπ.  ηελ  

κειέηε  απηή  πξέπεη  λα πεξηιακβάλνληαη  ηερληθέο  θαη  νηθνλνκηθέο  ιεπηνκέξεηεο  

πνπ  αθνξνχλ  ζηελ  πινπνίεζε  ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ  Τπνέξγνπ.   

H κειέηε εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο,  ηα  νηθνλνκηθά  ζηνηρεία,  ηηο  απαξαίηεηεο  αξρηθνπνηήζεηο  

θαη  ηηο  απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη απνδνρή ηεο ππεξεζίαο 

παξνρήο δηθηχνπ λεζίδαο θαη φιεο ηηο πξνεγκέλεο ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Πιενλεθηήκαηα  

 Υακειφηεξν θφζηνο ππεξεζηψλ. Τπνινγίδεηαη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ ζα είλαη θάησ απφ ην κηζφ  

 κεησκέλεο αλάγθεο ζε εμνπιηζκφ. Όια ηα ζήκαηα πεξλνχλ απφ έλα θαιψδην – νη 

βαζηθέο (θνηλέο) ππεξεζίεο παξέρνληαη θεληξηθά 

 κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ  

 απινχζηεξε πινπνίεζε (έλαο  πάξνρνο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο)  

 Δγγπεκέλε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Οη κέγηζηνη ρξφλνη απφθξηζεο  θαη ή ειάρηζηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο θάζε ππεξεζίαο είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη νξίδνληαη ζηε 

ζχκβαζε SLA.  

 Παξέρεηαη ππνζηήξημε θαη θαηάξηηζε /  επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ζ θαηάξηηζε απνηειεί μερσξηζηφ ππνέξγν ηνπ  χδεπμηο.  

 

Έκκεζα νθέιε 

 Οη δήκνη δελ είλαη πηα απνκνλσκέλνη αιιά ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο 

 πκκεηνρή ζε δίθηπα αξηζηείαο κέζσ αληαιιαγή γλψζεο θαη εκπεηξηψλ  

 Δθαξκνγή θαη αθνκνίσζε θαιψλ πξαθηηθψλ απφ θνξείο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ρσξψλ ηεο Δπξψπεο.  

 Αληαγσληζηηθφηεηα – επθνιφηεξε θαη πνην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Γξεγνξφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ.  

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε πφξσλ.  
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Πξφζβαζε ζηα δίθηπα  TESTA θαη OLISnet  

Σν δίθηπν TESTA (Trans-European Services for Telematics between 

Administrations) απνηειεί έξγν ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA (Interchange of 

Data between Administrations), μεθίλεζε ην 1996 θαη κπήθε ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

(TESTA ΗΗ) ζηηο αξρέο ηνπ 2000. Αληαπνθξίλεηαη ζηελ απμαλφκελε αλάγθε 

αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ Γηνηθήζεσλ. Σν έξγν πξνζδνθά 

ηε δηακφξθσζε ελφο Δπξσπατθνχ δηα-δηνηθεηηθνχ ΗΡ δηθηχνπ, παξφκνην κε ην 

Internet ζε φηη αθνξά ζηελ εμάπισζε θαη ηελ πξφζβαζε, πξνζαξκνζκέλνπ φκσο ζηηο 

δηα-δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο παξέρνληαο εγγπεκέλν επίπεδν απφδνζεο. 

Σν δίθηπν OLISnet (Online Information Services) είλαη έλα ηδησηηθφ δίθηπν 

δεδνκέλσλ ηνπ ΟΟΑ πνπ παξέρεηαη κε ηε κνξθή Extranet ζε επηιεγκέλνπο ρξήζηεο 

θαηφπηλ αηηήζεσο. Σν δίθηπν OLISnet παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε έγγξαθα, 

δεκνζηεχκαηα, ζηαηηζηηθά πξντφληα, νκάδεο ζπλδηάιεμεο επηηξνπψλ, θαη ζε δεκφζηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΟΑ. Παξέρεη πξφζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο φπσο θαη φπνηε είλαη επηζπκεηφ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε 

αληηπξνζψπνπο ησλ δηνηθήζεσλ λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ζπλεδξηάζεηο 

θαη λα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πην απνδνηηθά. Γεληθά 

κέζσ ηνπ OLISnet ππάξρεη θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε θπθινθνξία πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ΟΟΑ.  

 

πκπεξάζκαηα  

Σα βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε ηνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε είλαη πξαγκαηηθά πνιχ κεγάια. 

Οπνηνζδήπνηε θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ κπνξεί λα έρεη άκεζν φθεινο απφ ην έξγν κηα 

πνπ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο θαη λα απινπζηεχζεη ηηο θάπνηεο απφ ηηο 

εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίαο.  

Μαθξνπξφζεζκα, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε αιιά θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο 

πξνζαξκφδεηαη θαη αμηνπνηεί ηηο λέεο ππεξεζίεο. Σν πσο αθξηβψο ζα πξνζαξκνζηεί 

ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πψο ζα αθνκνηψζεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ πξνζθέξεη ην έξγν, είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε κηα πνπ ην έξγν βξίζθεηαη 

αθφκε ζε αξρηθφ /  πηινηηθφ ζηάδην.  

ηαδηαθά νη ππεξεζίεο ζα γίλνληαη ειεθηξνληθέο. Ζ πνιχ κεγάιε επειημία θαη 

ηαρχηεηα ζηελ επηθνηλσλία ίζσο απαηήζεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ ρξήζε θαη ε επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή ζα γίλνληαη πνιχ πην εχθνια θαη δελ ζα 

απαηηνχλ ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο  

Κάζε δήκνο έρεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηερλνινγηθήο σξηκφηεηαο. Ζ ΚΔΓΚΔ ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ παξάδεηγκα εθαξκνγήο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη 

επίζεο θαη ε ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε.  
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3.1.7 Δσρσδφληθά Γίθησα 

 

Δπξπδσληθά δίθηπα θαη ππεξεζίεο είλαη απηά πνπ εγγπψληαη ζε θάζε επνρή ηελ 

απξφζθνπηε θαη δηαθαλή πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.  

Δπξπδσληθφηεηα ή Δπξπδσληθή πξφζβαζε είλαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο γξήγνξσλ 

αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Σν ηερληθφ θνκκάηη ηεο 

επξπδσληθφηεηαο πινπνηείηαη κε ηα δίθηπα επξπδσληθήο πξφζβαζεο ή επξπδσληθά 

δίθηπα 

Οη Σερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο είλαη:  

 Οπηηθέο ίλεο 

 Σερλνινγία DSL 

 Αζχξκαηα δίθηπα θαη Wireless hotspots  

 

Οθέιε απφ ηελ Δπξπδσληθφηεηα  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο θξάηνπο ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ πςειήο ηερλνινγίαο 

θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ χπαξμε πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ πςειήο πνηφηεηαο, ρσξεηηθφηεηαο θαη απφδνζεο, νξζνινγηθά 

αλεπηπγκέλσλ θαη θνζηνινγεκέλσλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ εχθνιε, αζθαιή θαη 

αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην δηεζλέο "ειεθηξνληθφ πιέγκα" ηεο γλψζεο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ, κε πξνζηηά ηηκνιφγηα 

Ζ Δπξπδσληθφηεηα είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο 

πξσηνβνπιίαο "eEurope 2005, An information society for all" φπνπ πξνβιέπεηαη ε 

ελζάξξπλζε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδνληαη ζε 

επξέσο δηαζέζηκεο επξπδσληθέο ππνδνκέο 

Ο ξφινο ησλ δήκσλ είλαη θαηαιπηηθφο γηα ηελ δεκηνπξγία επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. 

Οη δήκνη εθηφο ηνπ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δίθηπα επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

γηα ηελ παξνρή θαιιίηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε κπνξνχλ αθφκε θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα πεγή 

εζφδσλ γηα ηνπο δήκνπο. 

 

ρεηηθέο δξάζεηο θαη  δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο
2
 

Μέηξα ηνπ ΔΠ. "ΚηΠ" πνπ αθνξνχλ ζηελ Δπξπδσληθφηεηα 

  

4.2 - Ανάπηςξη Υποδομών Δικηύων Τοπικήρ Ππόζβαζηρ Π/Υ 248.000.000 
Εςπώ 

 ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο επξπδσληθψλ δηθηχσλ 

                                                 
2
 http://www.infosoc.gr/ 
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ηνπηθήο πξφζβαζεο πεξηιακβαλνκέλσλ κηθξψλ πφιεσλ θαη κε αζηηθψλ ή 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ζα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

  

4.3 - Πποηγμένερ ηηλεπικοινωνιακέρ ςπηπεζίερ για ηον πολίηη Π/Υ 
82.222.377 Εςπώ 

 ηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ επξείαο δψλεο, ζε πεξηνρέο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζκέλεο αλάγθεο, φζνλ αθνξά 

ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

 Ζ αλάπηπμε πηινηηθψλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη νξηζκέλν αξηζκφ 

ρξεζηψλ, νη νπνίεο δελ ζεσξνχληαη άκεζα θεξδνθφξεο θαη ζα ζπκβάινπλ 

ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε. 

  

ΠΡΟΚΛΖΔΗ  

 43 - Αλάπηπμε & Λεηηνπξγία Γνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ / εθαξκνγψλ επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο αλαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο 

84 - Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ 

86 - Γεκηνπξγία ζεκείσλ αζχξκαηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

89 - Αλάπηπμε / Τινπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο (Δλίζρπζε 

πξνζθνξάο γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ) 

93 - Αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

95 - Αλάπηπμε Δπξπδσληθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ 

105 - Τπνδνκέο δηαζχλδεζεο δεκνζίσλ θνξέσλ θαη θνξέσλ εθπαίδεπζεο ζηα Γίθηπα 

ηνπ Γεκνζίνπ (ΤΕΔΤΞΗ, EDUNET) - Γηαζχλδεζε Γ.Ο.Τ. ζην ΤΕΔΤΞΗ 

Δθηηκάηαη φηη ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ πξνζθιήζεσλ έρνπλ ππνβιεζεί ΣΓΔ/Τ απφ 

70 πεξίπνπ πφιεηο γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ηα νπνία είλαη ζηελ 

θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

3.2 Έπγα ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ενηαγμένα ζηα 
ΠΔΠ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα εληαγκέλα έξγα πνπ 

αθνξνχλ άκεζα ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο 

δήκνπο & ΣΔΓΚ 

ΠΔΠ Πεξηγξαθή Έξγσλ 

χλνιν 

πξνυπνινγηζκνχ 

Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

 Τπνδνκέο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ πνιηηηζκφ  1.546.411 

Γπηηθήο Γηαδεκνηηθφ πιεξνθνξηαθφ 1.182.000 
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Μαθεδνλίαο ζχζηεκα εμππεξέηεζεο ηνπ 

πνιίηε - ΣΔΓΚ 

Κξήηεο 

 Τπνδνκέο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ πνιηηηζκφ  150.000 

ηεξεάο 

Διιάδαο 

Πξνκεζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγία 

θέληξνπ πξφζβαζεο ζην δηαδηθηπν 

ησλ δήκσλ 1.010.451 

 χλνιν 3.888.862 

(Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ 31/03/2005, www.hellaskps.gr)
3
 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα εληαγκέλα έξγα πνπ 

αθνξνχλ έκκεζα ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε θνξείο ιεηηνπξγίαο 

ρνιεία 

ΠΔΠ Πεξηγξαθή Έξγσλ 

χλνιν 

πξνυπνινγηζκνχ 

Θεζζαιίαο 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο 

γπκλαζίσλ 550.074 

Ηνλίσλ 

Νήζσλ 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο 1.004.098 

Ζπείξνπ 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο 1.368.073 

Κξήηεο  

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο 1.521.911 

Γπηηθήο 

Διιάδαο 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο 935.474 

 χλνιν 2.651.219 
 (Σηνηρεία Πξνόδνπ Υινπνίεζεο ηνπ ΠΔΠ 31/03/2005, www.hellaskps.gr) 

 

3.3 Σο ππόγπαμμα ΚΛΔΙΘΔΝΗ - Β’ ΚΠ  

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνζηεξίμεη ην ζεζκφ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  ην 1999 πξνγξακκάηηζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΚΛΔΗΘΈΝΖ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ππεξεζία ησλ δήκσλ.  

Αλάζεζε ζηελ ΔΔΣΑΑ ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

νξηνζεηεζνχλ νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην απαξαίηεην πιηθφ 

Ζ/Τ θαη  ινγηζκηθφ πνπ ζα έπξεπε λα πξνκεζεπηνχλ νη δήκνη. 

Έηζη εθπνλήζεθε ην πξφγξακκα ηεο «Μεραλνξγάλσζεο ησλ ΟΣΑ» πνπ πεξηιάκβαλε 

ηελ ιεηηνπξγία, ζε φινπο ηνπ Γήκνπο, ησλ εθαξκνγψλ: Απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, 

Γεκνηνινγίνπ, Μεηξψνπ Αξξέλσλ, Πξσηνθφιινπ, Μηζζνδνζίαο, Ύδξεπζε θαη ην 

Οηθνλνκηθφ-Γηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα. ‘Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαθεξφηαλ ζηελ πξνκήζεηα ππνινγηζηψλ ζπζηεκάησλ θαη εγθαηάζηαζε δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ. 

                                                 
3
 http://www.mnec.gr/ergorama/programs_stoixeia/enterga.asp  

http://www.infosoc.gr/
http://www.infosoc.gr/
http://www.mnec.gr/ergorama/programs_stoixeia/enterga.asp
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Γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε 

κεραληζκφο ππνζηήξημεο ηφζν ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ζηηο 

Πεξηθέξεηεο κε ηε ζηειέρσζε Οκάδσλ Δξγαζίαο. 

Βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνρψξεζε ζηελ θαηάηαμε ησλ 1033 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πιεζπζκφ : Α΄ (έσο 

3.000 θάηνηθνη) - Β’ (3.001-5.000 θάηνηθνη) – Γ’ (5.001-10.000 θάηνηθνη) & Γ’ (απφ 

10.000 θάηνηθνη θαη πάλσ). Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θάζε δήκνπ ήηαλ  ζπγθεθξηκέλε 

βάζεη ηνπ πιεζπζκηαθνχ απηνχ θξηηεξίνπ. 

Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έθζαζε πεξίπνπ ζηα 15 δηο. δξρ 

πεξίπνπ. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΣΑ 
ΠΟΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Α’ & Β’ 7.086 εθ. δξρ 

Γ’ 2.929 εθ. δξρ 

Γ’ 4.922 εθ. δξρ 

χλνιν 14.937 εθ. δξρ 

 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα 

ηνπο δήκνπο ησλ θαηεγνξηψλ Α’, Β’ & νξηζκέλνπο ηεο Γ΄ θαηεγνξίαο πινπνηήζεθε 

κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ  ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, νη νπνίεο αλέιαβαλ ηελ δηελέξγεηα ησλ 

δηαγσληζκψλ θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο.  Οη ππφινηπνη δήκνη  Γ’  θαηεγνξίαο θαη φινη 

ηεο Γ’ θαηεγνξίαο αλέιαβαλ  κε δηθή ηνπο επζχλε λα νινθιεξψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ. 

Λφγσ δηαδηθαζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο 

χπαξμεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο, έγηλε αλαπξνζαξκνγή ζηηο θαηεγνξίεο θαη επεηξάπε 

ζε πξφζζεηνπο δήκνπο λα πξνρσξήζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο κε δηθή ηνπο 

επζχλε. Έηζη ν ηειηθή θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ε αθφινπζε :  

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΟΣΑ 

ΠΛΖΘΟ ΟΣΑ γηα 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΜΔΩ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΛΖΘΟ ΟΣΑ 

γηα 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΜΔ ΔΤΘΤΝΖ 

ΣΩΝ ΟΣΑ 

 

 

ΤΝΟΛΑ 

Α 174 50 222 

Β 228 36 264 

Γ 122 227 349 

Γ  197 197 

ΤΝΟΛΟ 524 510 1.033 
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3.4 Σο Ππόγπαμμα «ΠΟΛΙΣΔΙΑ» 

ηφρνο ηνπ Πξφγξακκαηνο «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» είλαη κηα Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία θαη ζα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο, κε ρξήζε λέσλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο θαη 

εμειηγκέλσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην λέν Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

1) Γηαθάλεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

2) Πνηνηηθή εμππεξέηεζε φισλ ησλ πνιηηψλ, ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε γλψκνλα ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ («πνιηηνθεληξηθή πξνζέγγηζε») θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο ηνπ. 

3) Αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε φια ηα επίπεδα, θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ. 

4) Αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, κε πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, κε ζηφρν 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. 

5) Θεζκηθή ζσξάθηζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

6) Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κέζσ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηεο παηδείαο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ ππνθίλεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

7) Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ (Ζιεθηξνληθή 

Γεκνθξαηία), κε παξάιιειε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ απαηηείηαη ζρεδηαζκέλε, πνιπεπίπεδε δέζκε 

πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηφζν ζηελ θεληξηθή φζν θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε, 

απνηεινχκελε απφ αιιεινζπκπιεξσκαηηθέο θαη ελαξκνληζκέλεο δξάζεηο πνπ ήδε 

έρνπλ δξνκνινγεζεί. 

Σν Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» γηα ηελ ηξηεηία 2005-2007 απνηειεί ζχλνιν 

επηρεηξεζηαθψλ παξεκβάζεσλ ζηνπο θχξηνπο ηνκείο πνιηηηθήο επζχλεο ηνπ 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α πξνθεηκέλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια παξάιιεια έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ, λα ππάξμνπλ κε ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο, απηά θαη 

νξαηά απνηειέζκαηα ζηνπο πνιίηεο. 

Οη παξεκβάζεηο απηέο απνηππψλνληαη ζηα ππνπξνγξάκκαηα ηνπ «ΠΟΛΗΣΔΗΑ» ηα 

νπνία αλαιχνληαη σο εμήο : 

α) Τπνπξφγξακκα 1: Δμππεξέηεζε Πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε πξέπεη λα νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε εμσζηξέθεηα κε βάζε 

ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ - ρξεζηψλ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη φρη κε βάζε ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζή ηεο, πξνβιέπεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 
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ππεξεζηψλ ησλ ΚΔΠ κε ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ αιιά θαη κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο εμππεξέηεζεο ζε εηδηθέο νκάδεο 

πνιηηψλ φπσο ηα ΑκεΑ, νη κεηαλάζηεο θ.ά. 

Πέξαλ απηψλ ζα πινπνηεζνχλ νη ήδε ζεζκνζεηεκέλεο νινθιεξσκέλεο Γηνηθεηηθέο 

πλαιιαγέο πνπ ζα θαηαξγνχλ ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, αλαιακβάλνληαο νη 

ππεξεζίεο ηελ ππνρξέσζε λα δηαπηζηψζνπλ ηα θάζε θνξά απαηηνχκελα ζηνηρεία ή 

ηδηφηεηεο, γηα ηελ απφδεημε ησλ νπνίσλ ν πνιίηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη 

επαλεηιεκκέλσο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά. Δπίζεο εθηφο ησλ 

αληηγξαθεηνθξαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζεζκνζεηνχληαη, πεξηιακβάλνληαη θαη δξάζεηο γηα 

ηελ άξζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην γηα ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

β) Τπνπξφγξακκα 2: Νέα ζπζηήκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ 

ην ππνπξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ - επηηειηθνχ ξφινπ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ κε έκθαζε ζηηο 

Πεξηθέξεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα επηηειέζνπλ ην ξφιν κηαο ζχγρξνλεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξάζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ζπζηήκαηα Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο, Benchmarking) θαη Μέηξεζεο ηεο 

Απφδνζεο ησλ Γεκφζησλ Οξγαλψζεσλ. 

γ) Τπνπξφγξακκα 3: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ κπνξεί αθ΄ εαπηήο λα νδεγήζεη ζην Ζιεθηξνληθφ Κξάηνο. 

Απαηηείηαη κηα ζεηξά νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ αιιά θαη δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή θαη ηαρεία εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ε 

ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Πέξαλ ηεο δηάρπζεο ηεο ςεθηαθήο δεκφζηαο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ on line ζπλαιιαγψλ κεηαμχ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη πνιηηψλ 

απαηνχληαη, ηφζν ζεζκηθέο φζν θαη νξηδφληηεο επηρεηξεζηαθέο παξεκβάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ ν δηνηθεηηθφο κεραληζκφο λα ελζσκαηψζεη ηε λέα ηερλνινγία θαη λα 

ζεκειηψζεη ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα πνπ απηή 

ππαγνξεχεη. Οξηδφληηεο επηρεηξεζηαθέο παξεκβάζεηο ελδεηθηηθά είλαη ε 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ε αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ε ειεθηξνληθή απζεληηθνπνίεζε θ.ά. 

δ) Τπνπξφγξακκα 4: Δλδπλάκσζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Έλαο απφ ηνπο πην θξίζηκνπο αιιά θαη πην δχζθνινπο παξάγνληεο ζηε δηνίθεζε 

αιιαγψλ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απνηειεί ηνλ θαηαιχηε γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία θάζε νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο. Σν Τπνπξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο γηα θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε βάζεη θαηαγξαθήο 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη κέζσ e-learning θαζψο θαη εηζαγσγή ζπζηεκάησλ 

ππνθίλεζεο θαη αμηνιφγεζεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ. 

ε) Τπνπξφγξακκα 5: Γηαθάλεηα θαη Αμίεο Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ αγγίδεη ην πεδίν ηεο ζρέζεο ηνπ 

αηφκνπ κε ηελ πνιηηηθά νξγαλσκέλε θνηλφηεηα θαη ζεκαηνδνηεί ην εχξνο ησλ 

απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ έλαληη ηεο δηνίθεζεο. Ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρεη ε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζρέζεο πνιηηψλ θαη δηνίθεζεο κε ηελ 
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θαζηέξσζε πεξηζζφηεξσλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ αμηψλ κε ζηφρν ηελ αλαδηεπζέηεζε ησλ φξσλ ζπλαιιαγήο. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εηζαγσγή θαη πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ αμηψλ ηεο 

ρξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο απνηεινχλ γηα πξψηε θνξά, μερσξηζηφ 

ππνπξφγξακκα ζην Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ». 

ζη) Τπνπξφγξακκα 6: Γηαρείξηζε Καηαζηξνθψλ 

Ζ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε δελ κπνξεί λα κελ εκπεξηέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο θξαηηθήο κεραλήο λα αληηκεησπίδεη πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά ηηο 

θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, δήηεκα ζην νπνίν δε δφζεθε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ε αλαγθαία πξνηεξαηφηεηα. Γη΄ απηφ θαη γηα πξψηε θνξά, ε δηαρείξηζε 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ είλαη έξγν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, έρεη ηε δηθή ηνπ ζέζε ζην Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ». 

Μέζα απφ απηφ πξνσζνχληαη κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηελ θαζηέξσζε Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο, θαζψο θαη βειηηψζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζε ππνδνκέο θαη εθπαίδεπζε ζηειερψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

δ) Τπνπξφγξακκα 7: Σερληθή Βνήζεηα 

Πξφθεηηαη γηα ηηο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα δξάζεηο 

πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Καζνξηζηηθή είλαη ε ζεκαζία ηεο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ Τπνπξγείσλ θαη άιισλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ζηελ 

επηηπρή εθηέιεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΠΟΛΗΣΔΗΑ». 

Έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη δηάρπζεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηα Τπνπξγεία θαη ηηο Πεξηθέξεηεο, γηα λα επηδησρζνχλ ηα θαιχηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα, ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν εχξνο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 
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3.5 Υπήζη ΣΠΔ από ηο γενικό πληθςζμό  

Σα ζηνηρεία ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ βαζίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο εζληθήο έξεπλαο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο» ζην πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ
4
. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο 

κειέηεο επηιέγεζαλ  γξαθήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

δηαδηθηχνπ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ. πγθεθξηκέλα, ηα γξαθήκαηα αθνξνχλ ζηε 

γεληθή ρξήζε, ζηελ ρξήζε αλά ειηθηαθή νκάδα, αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

αζηηθφηεηα. 

 

Σα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηελ παξνχζα ζειίδα αθνξνχλ ζηελ ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 2001 – 2004 θαη ηελ ρξήζε Ζ/Τ θαηά ειηθηαθή 

θαηεγφξηα, 2001 – 2004 αληίζηνηρα 
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Σα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηελ παξνχζα ζειίδα αθνξνχλ ζηελ ρξήζε Ζ/Τ 

θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο, 2001 – 2004 θαη ηελ ρξήζε Ζ/Τ θαηά αζηηθφηεηα, 

2001 – 2004 αληίζηνηρα 
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Σα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηελ παξνχζα ζειίδα αθνξνχλ ζηελ ρξήζε 

δηαδηθηχνπ, 2001 – 2004 θαη ηελ ρξήζε δηαδηθηχνπ θαηά ειηθηαθή θαηεγφξηα, 

2001 – 2004 αληίζηνηρα 
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Σα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηελ παξνχζα ζειίδα αθνξνχλ ζηελ ρξήζε 

δηαδηθηχνπ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο, 2001 – 2004 θαη ηελ ρξήζε δηαδηθηχνπ 

θαηά αζηηθφηεηα, 2001 – 2004 αληίζηνηρα 
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Σα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηελ παξνχζα ζειίδα αθνξνχλ ζηελ θαηνρή 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 2001 – 2004 θαη ηελ ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαηά 

ειηθηαθή θαηεγφξηα, 2001 – 2004 αληίζηνηρα 
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Σα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηελ παξνχζα ζειίδα αθνξνχλ ζηελ ρξήζε θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο, 2001 – 2004 θαη ηελ ρξήζε θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαηά αζηηθφηεηα, 2001 – 2004 αληίζηνηρα 
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3.6 σόλια – ςμπεπάζμαηα 

3.6.1 ύλουε ζηοητείφλ σθηζηάκελες θαηάζηαζες - τόιηα 

 

ρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο 

 Ζ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζην ΔΠ ηεο ΚηΠ είλαη 

ζρεηηθά ρακειή: 

o 35% ησλ δήκσλ είλαη ηειηθνί δηθαηνχρνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν 

εληαγκέλν - 23% ησλ θνηλνηήησλ, πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν 

εληαγκέλν - 17Μ Δπξψ πεξίπνπ 

o κφλν κία ΣΔΓΚ απφ ηηο 56 έρεη έλα εληαγκέλν έξγν 

o Σα ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

παξφηη πινπνηνχλ ηθαλφ αξηζκφ έξγσλ ππνδνκψλ θαη απαζρφιεζεο 

πξνζσπηθνχ, δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία ζπκκεηνρή ζην ΔΠ ηεο ΚηΠ. (6 

έξγα απφ 4000 ΝΠ) 

 Ζ πινπνίεζε ησλ έξγσλ (δαπάλεο), φπνπ ηειηθνί δηθαηνχρνη είλαη θνξείο ηεο 

πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη επίζεο ζρεηηθά ρακειή: 

 5Μ δαπάλεο απφ  17Μ Δπξψ πεξίπνπ, παξφηη έξγα χςνπο 8.5Μ 

έρνπλ εληαρζεί πξηλ ην 2004. 

 Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ γίλεη αθνξνχλ ζηα ΚΔΠ, πνπ ην ΤΠΔΓΓΑ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ζρεηηθή εκπεηξία 

 ηελ πεξηνρή επζχλεο ζρεδφλ φισλ ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ έρεη 

πινπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (ζρνιηθφ δίθηπν ή δίθηπν 

δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ 

 ην 90% ησλ δήκσλ πινπνηνχλ ή ιεηηνπξγνχλ έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν ηεο θνηλσλίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο «Κέληξν εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ».  

 Σν 65% ησλ έξγσλ ησλ ΚΔΠ πινπνηνχληαη απφ ην ΤΠΔΓΓΑ (χςνπο 80Μ 

Δπξψ) κε θνξείο ιεηηνπξγίαο ηνπο δήκνπο. 

 ην πιαίζην ησλ ΠΔΠ ζε δχν πεξηθέξεηεο (ηεξεάο Διιάδαο θαη Γπη. 

Μαθεδνλίαο) έρνπλ εληάμεη έξγα γηα ηελ πξφζβαζε ζην internet θαη παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. 

 

Τπνδνκέο ΣΠΔ  θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ απφ Β’ ΚΠ 

ηελ πξνγξαµµαηηθή πεξίνδν ηνπ Β' Κ.Π.. πινπνηήζεθε ην έξγν ΚΛΔΗΘΔΝΖ - 

έξγν εθζπγρξνληζµνχ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν 

εζηηάζηεθε ζηε βειηίσζε ηεο ςεθηαθήο ππνδνµήο ησλ δήκσλ.  

Μεραλνγξαθήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν νη δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο φισλ ησλ 

δήκσλ. 
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Οη ππνδνκέο θαη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απφ ην Β’ ΚΠ ή απφ πφξνπο ησλ 

δήκσλ θαιχπηνπλ κέξνο απφ ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ησλ δήκσλ: 

o ε κεγάιν αξηζκφ δήκσλ νη βαζηθέο εθαξκνγέο δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ έρνπλ πινπνηεζεί απφ 5-8 εηαηξείεο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ 

o ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξφζζεηεο εθαξκνγέο ή επεθηάζεηο ησλ βαζηθψλ 

εθαξκνγψλ δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη δελ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά πξφηππα 

o ην πιήζνο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ππάξρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

εθαξκνγψλ ηνπ θάζε δήκνπ θαη κεηαμχ ησλ δήκσλ κε απνηέιεζκα αθελφο 

πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αθεηέξνπ απψιεηα εζφδσλ 

απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (π.ρ. δεκνηηθή ελεκεξφηεηα) 

 

Δπελδχζεηο δήκσλ ζε ΣΠΔ 

 εκαληηθφο αξηζκφο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ επελδχνπλ δηθνχο ηνπο πφξνπο ζε 

ΣΠΔ (πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ηζηνζειίδα, εμνπιηζκφ, εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ δήκνπ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ, θιπ) 

 

Υξήζε Γηαδηθηχνπ απφ ηνπο δήκνπο  

 Πάλσ απφ ην 90% ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ έρνπλ πξφζβαζε ζην internet (dial-

up) 

 Πεξίπνπ ην 25% ησλ δήκσλ δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα κε βαζηθή πιεξνθφξεζε γηα 

ηνλ δήκν (επίπεδν 1) 

 Πεξίπνπ ην 1% ησλ δήκσλ έρνπλ πινπνηήζεη δηαδηθηηαθή πχιε πνπ παξέρεη  

ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο θαη δηαδξαζηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε(επίπεδν 1 & 

2) 

 

Υξήζε ΣΠΔ απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ 

Απφ ηελ εζληθή έξεπλα γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

ηνπ 2004 πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Υξήζε Ζ/Τ 

 25.9% ηνπ ζπλφινπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ θαη 32.2% ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο 15-65 ρξνλψλ. 

 30.8% θαη 21.1% ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ 

 ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε Ζ/Τ: 

o κεηαμχ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ κε αμηνζεκείσηα κεγάια πνζνζηά ζηηο 

ειηθίεο 15-24 θαη κηθξά πνζνζηά ζηηο ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 55 ρξνλψλ 

o αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε κε αμηνζεκείσηα κεγάια πνζνζηά ζηνπο 

θαηέρνληεο αλσηέξα εθπαίδεπζε θαη κηθξά πνζνζηά ζηνπο θαηέρνληεο 

θαησηέξα εθπαίδεπζε 
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o αλάινγα κε ηελ αζηηθφηεηα κε 32.9% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη 15.6% 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

Υξήζε δηαδηθηχνπ 

 19.7% ηνπ ζπλφινπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν, πάλσ απφ ην 60%  θαη 

24.5% ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 15-65 ρξνλψλ. 

 24.6% θαη 14.9% ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ 

 ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ: 

o κεηαμχ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ κε αμηνζεκείσηα κεγάια πνζνζηά ζηηο 

ειηθίεο 15-24 θαη κηθξά πνζνζηά ζηηο ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 55 ρξνλψλ 

o αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε κε αμηνζεκείσηα κεγάια πνζνζηά ζηνπο 

θαηέρνληεο αλσηέξα εθπαίδεπζε θαη κηθξά πνζνζηά ζηνπο θαηέρνληεο 

θαησηέξα εθπαίδεπζε 

o  αλάινγα κε ηελ αζηηθφηεηα κε 25.7% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη 10.9% 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 

Καηνρή θαη ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

 69.4% ηνπ ζπλφινπ πιεζπζκνχ θαηέρεη θηλεηφ ηειέθσλν θαη 80% ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο 15-65 ρξνλψλ. 

 76.4% θαη 62.5% ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηφ 

ηειέθσλν 

 ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ: 

o κεηαμχ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ κε αμηνζεκείσηα κεγάια πνζνζηά ζηηο 

ειηθίεο 15-24 θαη κηθξά πνζνζηά ζηηο ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 55 ρξνλψλ 

o αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε κε αμηνζεκείσηα κεγάια πνζνζηά ζηνπο 

θαηέρνληεο αλσηέξα εθπαίδεπζε θαη κηθξά πνζνζηά ζηνπο θαηέρνληεο 

θαησηέξα εθπαίδεπζε 

o αλάινγα κε ηελ αζηηθφηεηα κε 75% ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη 59.5% ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο 

 

3.6.2 σκπεράζκαηα 

Ζ ζεµεξηλή θαηάζηαζε ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξµνγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ην βαζµφ πιεξφηεηαο 

θαη αμηνπνίεζήο ηνπο εκθαλίδεη πνιιά θαη ζεκαληηθά θελά ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.  

πγθεθξηκέλα, νη πξνυπνζέζεηο αθνξνχλ ζηα θάησζη: 

1. αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ – ΣΠΔ θαη νξγαλσηηθέο/ ιεηηνπξγηθέο 

παξεκβάζεηο 

2. εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ - ζηειερψλ θαη ρξεζηψλ. 
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3. πληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ζπλέξγηα κε πθηζηάκελεο 

παξάιιειεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο  

4. αλάπηπμε ηνπ αλαγθαίνπ κεραληζκνχ ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο 

3.6.2.1 Τπνδνκέο 

Ζ ζεµεξηλή θαηάζηαζε ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζνλ αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ ΣΠΔ θαη νξγαλσηηθν-ιεηηνπξγηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ην βαζµφ πιεξφηεηαο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, ραξαθηεξίδεηαη απφ : 

 ηε ραµειή πνηφηεηα θαη κηθξφ εχξνο ησλ παξερνµέλσλ ππεξεζηψλ. 

 απνζπαζµαηηθή αλάπηπμε ςεθηαθήο ππνδνµήο, θπξίσο ζηα θεληξηθά θηεξία 

ησλ δήκσλ 

 µηθξφ αξηζµφ εγθαηεζηεµέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ κε θάπνην βαζκφ 

νινθιήξσζεο 

 πεξηνξηζµέλε αμηνπνίεζή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ πνπ απνθηήζεθαλ 

απφ ην Β’ ΚΠ. 

 έιιεηςε ζπζηεµάησλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο (MIS) πνπ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δήκσλ δηαζέηνπλ θάπνην επίπεδν 

πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (dial-up) 

 Σν πιήζνο ησλ εθαξκνγψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο, ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα 

- δελ είλαη δηαζπλδεκέλεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ αθνινπζνχλ 

θάπνηα ηππνπνίεζε δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα αθελφο λα ππάξρνπλ 

αιιεινεπηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ θαη  αθεηέξνπ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ δηαζχλδεζε ησλ. 

 Παξφηη νη βαζηθέο εθαξκνγέο δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θνηλέο 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δήκσλ, δελ ππάξρνπλ 

κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ - απαηηήζεσλ γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη φια απφ ηελ αξρή ζε 

θάζε δήκν. 

 Δπίζεο, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία πνιιψλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ 

πξνυπνζέηεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε εζληθφ επίπεδν ή ηνπιάρηζηνλ ζε 

λνκαξρηαθφ επίπεδν π.ρ δεκνηηθή ελεκεξφηεηα. 

 εκαληηθφο αξηζκφο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ επελδχνπλ δηθνχο ηνπο 

πφξνπο ζε ΣΠΔ (πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ηζηνζειίδα, εμνπιηζκφ, εθαξκνγέο 

δηαρείξηζεο επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ δήκνπ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη 

εθαξκνγψλ, θιπ) 

 Ζ ζρεδφλ θαζνιηθή πινπνίεζε ΚΔΠ ζηνπο δήκνπο έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε αιιά ιφγσ απνπζίαο πξνηχπσλ θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Μεγάιν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θπξίσο νη 

εθαξκνγέο δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ έρεη πινπνηεζεί 



Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 

  36 

απφ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ θαηαζθεπαζηψλ (5-6). Απηφ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ελφο δήκνπ ή 

εθαξκνγψλ κεηαμχ δήκσλ. 

 ε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ µέζσ εθαξµνγψλ ∆ηαδηθηχνπ ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν είλαη 

πνιχ κηθξή, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ θνηλσληθή θαη δηνηθεηηθή απνµφλσζε 

απνµαθξπζµέλσλ πεξηνρψλ (αγξνηηθέο, νξεηλέο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο, θιπ) ή 

αθφµα θαη ζην εμσηεξηθφ (απφδεµνη, µεηαλάζηεο, θιπ) αιιά θαη αηφµσλ µε 

εηδηθέο αλάγθεο. 

 Παξφηη ην ΤΕΔΤΞΗ θαη ηα επξπδσληθά απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο 

αλάπηπμεο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ην επίπεδν ελεκέξσζεο, 

ελεξγνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη πνιχ ρακειφ. 

 

3.6.2.2 Αλζξψπηλνη πφξνη – εθπαίδεπζε  

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δχλαηαη λα 

πεξηγξαθεί  σο έμεηο: 

 Σν κεγαιχηεξν  πνζνζηφ ησλ δήκσλ δελ δηαζέηεη ζηειέρε κε ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 ην κεγαιχηεξν  πνζνζηφ ησλ δήκσλ αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ, ππάξρεη 

έλαο αξηζκφο εξγαδφκελσλ  κε θαηάξηηζε ζηε ρξήζε επηκέξνπο εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο 

 Παξφηη ππάξρνπλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κε πξσηνπφξεο πξνζεγγίζεηο 

ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί 

δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαιψλ πξαθηηθψλ 

 Γελ ππάξρεη επαξθήο εκπεηξία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο θαη εηδηθά ζηνπο 

κηθξνχο - ζηε πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

 Τπάξρεη κεγάιε έιιεηςε ζηειερψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζε ηνπηθφ, λνκαξρηαθφ ε/θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν  

 Ζ ρξήζε Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη ζρεηηθά 

ρακειή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ελψ ε ρξήζε θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ είλαη πςειή
5
, φκσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε 

Ζ/Τ, δηαδηθηχνπ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ κεηαμχ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, 

αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αζηηθφηεηα. 

 

                                                 
5Internet usage by individuals and enterprises 2004:  

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-05-018/EN/KS-NP-05-018-EN.PDF 



Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 

  37 

3.6.2.3 πληνληζκφο  

Όζνλ αθνξά  ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ 

θαη ηεο ζπλέξγηαο κε πθηζηάκελεο, παξάιιειεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο, ε 

παξνχζα θαηάζηαζε δχλαηαη λα πεξηγξαθεί  σο έμεηο: 

 Παξφηη πξφζθαηα, δεκηνπξγήζεθε πιαίζην ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δελ έρνπλ γίλεη αθφκε 

ελέξγεηεο πξνψζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο  

 Ζ απηφλνκε πινπνίεζε έξγσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα 

 δελ ππάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

είηε ζε επίπεδν ΣΔΓΚ είηε κε ηελ δεκηνπξγία πκπνιηηεηψλ γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε έξγσλ ηεο 

θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο   

 Γελ ππάξρνπλ κεραληζκνί θαη πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη πξνψζεζεο:  

o ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε πξσηνβνπιηψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δήκσλ  

o  ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ – πινπνίεζε ηνπ ΤΕΔΤΞΗ, πξνψζεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο θαη δηθηχσζε ησλ Γήκσλ ζε φια ηα επίπεδα.  

o λέσλ δξάζεσλ, πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο 

o αλάιπζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δηεζλνχο, εζληθήο θαη ηνπηθήο εκπεηξίαο 

θαη αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. 

o νξηδφληησλ εξγαιείσλ 

 

3.6.2.4 Μεραληζκνί ππνζηήξημεο 

Όζνλ αθνξά  ηελ χπαξμε κεραληζκψλ ππνζηήξημεο, ε παξνχζα θαηάζηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήξε απνπζία δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ δηάρπζε πιεξνθνξία /γλψζεο θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  
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4 ηότοη (έφς ηο 2008):  

4.1 Ανάπηςξη ηων ςποδομών 

Ζ ππνδνκή ΣΠΔ απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. 

Πεξηιακβάλεη ελζχξκαηεο, αζχξκαηεο, επίγεηεο, δνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσλίεο, δίθηπα 

ππνινγηζηψλ, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη κεηαγσγήο, κεγάιν θάζκα ηεξκαηηθνχ 

εμνπιηζκνχ φπσο θαη ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, βάζεηο δεδνκέλσλ, 

ειεθηξνληθά αξρεία θαη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο. Ζ ππνδνκή απηή θάλεη δπλαηή ηε 

γξήγνξε, θηιηθή θαη κε ρακειφ θφζηνο απνζήθεπζε, αλάθηεζε, δηαθίλεζε θαη 

επεμεξγαζία ηεο ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο ππφ ηε κνξθή θσλήο, δεδνκέλσλ, 

εηθφλαο. 

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη εηδηθά ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αθελφο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, ζε 

ζχληνκν ρξφλν θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, αθεηέξνπ ζπλδηαιέγεηαη κε ηνπο 

πνιίηεο θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάγθεο αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Οη ηερλνινγίεο 

ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ 

ζθνπνχ, δηεπθνιχλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε πιαίζην 

δηαθάλεηαο θαη δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Μηαο ηέηνηαο κνξθήο αλνηθηή θαη απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: 

 δεκηνπξγεί νινθιεξσκέλεο δνκέο θαη κεραληζκνχο παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη 

δηάζεζεο ησλ δεκνζίσλ πιεξνθνξηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο 

θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ,  

 ζπλεηζθέξεη ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο σο 

ξπζκηζηηθφο θαη αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, 

δηεπθνιχλνληαο ηε δεκηνπξγία θξίζηκεο κάδαο ρξεζηψλ θαη δεκηνπξγψλ 

πιεξνθνξίαο. 

Όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηα πξνεγνχκελα παξαδνηέα ηεο παξνχζεο κειέηεο   

«Έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο γηα κηα 

ηζρπξή παξνπζία ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη 

«Έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΓΚΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο γηα κηα 

ηζρπξή παξνπζία ηεο ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο» 

αληίζηνηρα, ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Γ΄ ΚΠ 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη θαηάξηηζε 

φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ γηα 

ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλνιηθνχ εγρεηξήκαηνο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ πεξηιακβάλεη: 

 Αλάπηπμε ειάρηζηνπ επίπεδνπ πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζε θάζε Γήκν, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. 

 Τπνδνρή θαη αμηνπνίεζε δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ: 

φπσο ην Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη νη Δπξπδσληθέο ππνδνκέο. 
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Σν ειάρηζην επίπεδν πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζε θάζε Γήκν ή Κνηλφηεηα 

πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δήκσλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη εθαξκνγψλ: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ / πεξηνρέο εθαξκνγψλ 
Πεξηνρή εθαξκνγήο Πεξηγξαθή 

Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

νξγάλωζεο ιεηηνπξγίαο θαη 

επηθνηλωλίαο 

 χζηεκα δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (θείκελα θαη εηθφλεο) 

 χζηεκα δηαρείξηζεο Πξσηνθφιινπ θαη εγγξάθσλ 

 Παθέην απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ 

 

Γηαρείξηζε Πόξωλ 

 
 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 

 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 

 Πξφζβαζε/ δηαρείξηζε Ννκνζεζίαο  

 Γηαρείξηζε πφξσλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ δήκνπ  

 

Δηδηθέο ιεηηνπξγίεο δήκωλ 

θαη θνηλνηήηωλ 

 

Γηαρείξηζε Μεηξψνπ Γεκνηψλ (Λεμηαξρείν – πνιηηηθνί γάκνη, 

Μεηξψνπ Αξξέλσλ, Δθινγηθνί θαηάινγνη, Γεκνηνιφγην, Μεηξψν 

Αιινδαπψλ – Μεηαλαζηψλ, θιπ.) 

 

Γηαρείξηζε ππεξεζηώλ θαη 

δηθηύωλ θνηλήο ωθέιεηαο 
 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.) 

 

Σν νινθιεξσκέλν επίπεδν πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο, πνπ αθνξά θπξίσο ηνπ 

κεγάινπο δήκνπο (πξσηεχνπζεο λνκψλ ή δήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ ησλ 20,000 

θαηνίθσλ) πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δήκσλ κε ηελ πινπνίεζε ησλ θάησζη εθαξκνγψλ: 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ / πεξηνρέο εθαξκνγψλ 
Πεξηνρή εθαξκνγήο Πεξηγξαθή 

Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

νξγάλωζεο ιεηηνπξγίαο θαη 

επηθνηλωλίαο 

 χζηεκα δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (θείκελα θαη εηθφλεο) 

 χζηεκα δηαρείξηζεο Πξσηνθφιινπ θαη εγγξάθσλ 
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 Παθέην απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ 

 

Γηαρείξηζε Πόξωλ 

 
 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 

 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  

 

Δηδηθέο ιεηηνπξγίεο δήκωλ 

θαη θνηλνηήηωλ 

 

Γηαρείξηζε Μεηξψνπ Γεκνηψλ (Λεμηαξρείν – πνιηηηθνί γάκνη, 

Μεηξψνπ Αξξέλσλ, Δθινγηθνί θαηάινγνη, Γεκνηνιφγην, Μεηξψν 

Αιινδαπψλ – Μεηαλαζηψλ, θιπ.) 

 

Αλάπηπμε – ζπληήξεζε 

ππνδνκώλ 

 

 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 

 

Γηαρείξηζε ππεξεζηώλ θαη 

δηθηύωλ θνηλήο ωθέιεηαο 
 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, 



Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 

  41 

λέεο απαηηήζεηο, είζπξαμε ηειψλ, θιπ.) 

 Γηαρείξηζε άξδεπζεο (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο/ θαζαξηζκφο, 

είζπξαμε ηειψλ, λέεο απαηηήζεηο – επεθηάζεηο, θιπ.) 

 Γηαρείξηζε νδηθνχ δηθηχνπ (απνηχπσζε δηθηχνπ, βιάβεο, λέεο 

απαηηήζεηο, θιπ.) 

 Γηαρείξηζε ζπιινγήο απνξξηκκάησλ (απνηχπσζε δηθηχνπ θάδσλ, 

ζπλεξγεία, δηαδξνκέο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, δηαρείξηζε 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θιπ.) 

 Γηαρείξηζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη αλαθχθισζεο 

 Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ΜΜΜ (απνηχπσζε δηθηχνπ δηαδξνκψλ, 

βάξδηεο νδεγψλ, δηαδξνκέο ΜΜΜ, θιπ.) 

 Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ΜΜΔ (αξρείν, πξφγξακκα, δηαρείξηζε 

πξνζσπηθνχ - βαξδηψλ /πξνγξακκάησλ, εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ 

δηαθεκίζεσλ, θιπ.) 

 Γηαρείξηζε Κνηκεηεξίσλ (απνηχπσζε ζέζεσλ ηαθήο, δηαρείξηζε 

ζέζεσλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, εηζπξάμεηο ηειψλ, θιπ.) 

 Γηαρείξηζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο (απνηχπσζε ρψξνπ 

αζηπλφκεπζεο - δηαδξνκψλ, βάξδηεο αζηπλνκηθψλ, δηαδξνκέο 

αζηπλφκεπζεο, παξαθνινχζεζε πξνζηίκσλ, θιπ.) 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο - πάξθα, παξηέξηα, ρψξνη 

ζηάζκεπζεο (απνηχπσζε ρψξσλ, βιάβεο, λέεο απαηηήζεηο, θιπ.) 

 

 

ηφρνο (έσο  ην 2008):  

  Ζ πξφζβαζε φισλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (φισλ ησλ 

θηεξίσλ ησλ δήκσλ) θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

(ΝΠΓΓ & ΝΠΗΓ) πνπ επνπηεχνπλ ζην ΤΕΔΤΞΗ (ζχλνιν 

θνξέσλ 1033, 3350, 1600 αληίζηνηρα ) 

o Πνζνζηφ δηαζπλδεδεµέλσλ  ∆ήµσλ: 100% 

o Πνζνζηφ δηαζπλδεδεµέλσλ  ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ηεο πξσηνβάζκηαο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: 100% 

  Ζ Αλάπηπμε ειάρηζηνπ επίπεδνπ πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζε φινπο 

ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο  

  Αλάπηπμε πιαηζίνπ  δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ δήκσλ (θεληξηθά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ)  

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ςεθηαθψλ ππνβάζξσλ θεληξηθά 

απφ ΚΔΓΚΔ (αλάγιπθν ρψξαο, φξηα δήκσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, πιεζπζκφο δήκσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, δηάθνξα δεκνγξαθηθά (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, θιπ.), 

νδηθφ δίθηπν, ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, επξπδσληθά δίθηπα,  θιπ 

 Αλάπηπμε πιαηθφξκαο θεληξηθά  γηα ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ 

γηα: Γηαρείξηζε δεκνηηθνχ Ζιεθηξνθσηηζκνχ, Ύδξεπζεο,  απνρέηεπζεο, 

άξδεπζεο , δεκνηηθνχ, αγξνηηθνχ, δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ζπιινγήο 

απνξξηκκάησλ, Πεξηβάιινληνο - πάξθα, παξηέξηα, ρψξνη ζηάζκεπζεο 

 Τινπνίεζε κέξνπο ηεο πιαηθφξκαο γηα ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ απφ 30% ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ θάησ απφ 20,000 

θαηνίθνπο  
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  Τινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πιαηθφξκαο γηα ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο δήκνπο - πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 

20,000 θαηνίθσλ (ζχλνιν δήκσλ 120 πεξίπνπ) 

  Δθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε φινπο  ηνπο 

δήκνπο  

 Βειηίσζε ηεο αλαινγίαο Ζ/Τ αλά 100 ππαιιήινπο ηεο πξσηνβάζκηαο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ 30 ζε 50 (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε). 

  Ζ Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ επίπεδνπ πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζηνπο  

δήκνπο  - πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 

θαηνίθσλ (ζχλνιν δήκσλ 120 πεξίπνπ).  

 Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ  δηθηχσλ  - πινπνίεζε 120 νπηηθψλ  

δαθηπιίσλ  

 

4.2 Ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ και πεπιεσόμενο 

Ζ πνιηηηθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εζηηάδεηαη ζε κηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

πξνζβάζηκε γηα φινπο κέζα θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ πξναγσγή ηεο δεκνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο εθζπγρξνληζκφο απηφο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ κπνξεί παξά λα ζηεξηρζεί 

ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ ελ 

ελεξγεία ππαιιήισλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη πιεξνθνξηθήο, ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνζνληνινγίνπ γηα λένπο ππαιιήινπο, κε ελζσκάησζε γλψζεσλ 

ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πιεξνθνξηθήο. 

Παξάιιεια, ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ νδεγεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμή ηεο. Ζ ηζηνξηθή 

πιεξνθνξία, νη δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο απνηεινχλ δσηηθέο πεγέο 

απηνγλσζίαο, αλάπηπμεο – ζεκαληηθφ ην παξάδεηγκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο – 

θαη  πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ελψ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ζηελ 

παγθφζκηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην εχξνο ησλ ειεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ 

πνπ ζα πξέπεη  παξέρνληαη απφ ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο: 

Θεκαηηθή ελφηεηα Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ 

Γηα ηνπο Πνιίηεο 

1. Πιεξσκή 

Γεκνηηθψλ ηειψλ, 

θφξσλ, 

πξνζηίκσλ θαη 

ρξεψζεσλ γηα 

παξνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηψλ απφ ην 

 Πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε πιεξσκή 

 Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην χςνο 

ηεο νθεηιήο 

 Πιεξσκέο κέζσ δηαδηθηχνπ (e-payments ) 

 ελεκέξσζε γηα εθπξφζεζκεο νθεηιέο κέζσ SMS, email, ηειεθσληθάθιπ. 
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δήκν 

2. Δγγξαθή / 

δηαγξαθή / 

ηξνπνπνίεζε ζηα 

δεκνηηθά κεηξψα  

 Πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε εγγξαθή θιπ. ζηα 

δεκνηηθά κεηξψα (Μεηξψν αξξέλσλ, Γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν, 

εθινγηθνί θαηάινγνη, θιπ.) 

 Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα 

ππάξρνληα ζηνηρεία ζην δήκν. 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο 

κέζσ SMS, email, ηειεθσληθά θιπ. 

 

3. Έθδνζε αηνκηθψλ 

ή νηθνγελεηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ 

θαη βεβαηψζεσλ 

 Πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ (γέλλεζεο, γάκνπ, ζαλάηνπ, νηθνγελεηαθήο κεξίδαο, 

κεηξψνπ αξξέλσλ, πηζηνπνηεηηθφ εληνπηνηεηαο, βεβαίσζε κφληκεο 

θαηνηθίαο θιπ) 

 Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

ππάξρνληα ζηνηρεία ζην δήκν. 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή χπαξμεο 

πξνβιήκαηνο κέζσ SMS, email θιπ. 

 

4. Πνιενδνκηθά 

ζέκαηα - έθδνζε 

νηθνδνκηθψλ 

άδεηψλ 

 πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

 θαηέβαζκα (downloading) ζρεηηθψλ εληχπσλ θαη θαλνληζκψλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο κέζσ 

SMS, email θιπ. 

 

5. πγθνηλσλίεο θαη 

νδηθφ δίθηπν 

 Πιεξνθφξεζε γηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (σξάξηα – δηαδξνκέο – 

ζηάζεηο, θφζηνο, θιπ.) 

 Πιεξνθφξεζε γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο (ζέζεηο θφζηνο, θιπ.) 

 Πιεξνθφξεζε γηα πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ζηάζκεπζεο 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα παξαρψξεζε 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

 ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο κέζσ SMS, email θιπ. 

6. Πεξηβάιινλ – 

θαζαξηφηεηα - 

αλαθχθισζε 

 Πιεξνθφξεζε γηα θίλεζε απνξξηκκαηνθφξσλ (σξάξηα – δηαδξνκέο, θιπ.) 

γηα νηθηαθά απφβιεηα – πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, θιπ. 

 Πιεξνθφξεζε γηα δηαδηθαζία ζπιινγήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 Πιεξνθφξεζε γηα πξφζηηκα ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ  

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ γηα ηνπνζέηεζε θάδνπ 

απνξξηκκάησλ ή αιιαγή ζέζεο νηθηαθψλ απνβιήησλ  

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα ηνπνζέηεζε θάδνπ 

απνξξηκκάησλ ή αιιαγή ζέζεο 
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 ελεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε κέζσ SMS, email θιπ. 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ γηα ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα ζπιινγή νγθσδψλ 

αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή ρξέσζεο γηα ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 

7. Τγεία θαη 

Κνηλσληθή 

θξνληίδα 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζην δήκν ή πξφζβαζηκεο απφ ηνπο δεκφηεο 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο δεκνηηθέο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

(βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, 

Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. 

 ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ  

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  

 ειεθηξνληθή απνζηνιή ρξέσζεο γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

 θιείζηκν ξαληεβνχ κέζσ δηαδηθηχνπ( e-booking ) ζηηο κνλάδεο πγείαο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο ηνπ δήκνπ  

8. Δθπαίδεπζε   Πιεξνθφξεζε γηα ππνδνκέο θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο παηδηψλ 

 Πιεξνθφξεζε γηα ππνδνκέο θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ 

δήκνπ 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο ζπκκεηνρήο 

 Γηαζχλδεζε εζεινληψλ εθπαηδεπηψλ (καζεηψλ ή θνηηεηψλ) κε πνιίηεο 

πνπ επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηελ ρξήζε Ζ/Τ, internet, θιπ.) 

 Δθπαηδεπηηθφ ςεθηαθφ πεξηερφκελν (e-learning) ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

 

9. Αλαδήηεζε 

εξγαζίαο 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ δήκνπ 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαδεηνχλ 

εξγαδνκέλνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ 

 ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα πξνζιήςεηο απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα 

κέζσ SMS, email θιπ. 

 

10. Πνιηηηζκφο – 

ςπραγσγία 

 Φεθηαθφ πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν 

 Πιεξνθφξεζε γηα πνιηηηζηηθέο – ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - 

εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ (πξφγξακκα – θφζηνο εηζφδνπ) 

 Πιεξνθφξεζε γηα πνιηηηθή πξνψζεζεο πνιηηηζκνχ – ςπραγσγίαο ζε 
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εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ γηα πξνζθιήζεηο – πξφζβαζε 

εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο πξφζβαζεο 

11. Ζιεθηξνληθέο 

Βηβιηνζήθεο 

 On-line αλαδήηεζε βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ, θιπ. πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηηο 

δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ή ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ηνπ δήκνπ 

12. Σνπηθή 

νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεη

α 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ  ηνπξηζκνχ,  

πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηνπ «ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ» γηα ηελ  ελίζρπζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

 ειεθηξνληθά newsletters  

 personalized information services 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα – 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ δήκνπ 

 e-learning γηα δηάθνξα ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ - θαηάξηηζε ζηελ ρξήζε ΣΠΔ, θιπ. 

 Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα λέεο ππεξεζίεο ή 

πξνγξάκκαηα κέζσ SMS, email θιπ. 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ 

 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ ζε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο (δηακνλή, 

αζιεηηθέο, ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ.) 

 Πιεξσκέο κέζσ internet (e-payments) γηα θξαηήζεηο ζε ηνπξηζηηθέο 

κνλάδεο (δηακνλή, αζιεηηθέο, ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ.) 

 

13. Ζιεθηξνληθή 

δεκνθξαηία (e-

democracy) 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ θαη ιήςε 

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ 

 On-line forums – γηα λα ζπδεηνχλ νη πνιίηεο κεηαμχ ηνπο ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα θαη λα πξνσζνχλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηνπο αηξεηνχο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (εζηηαζκέλα ζε ειηθηαθέο νκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα) 

 On-line εξσηεκαηνιφγηα γηα έθθξαζε απφςεσλ θαη ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

(εζηηαζκέλα ζε ειηθηαθέο νκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα) 

 SMS broadcasting γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νκάδσλ (π.ρ. 

ππξφζβεζεο)  

 E-democracy games – ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ βνεζνχλ ηνπ πνιίηεο λα 

θαηαλνήζνπλ ην ξφιν θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

(εζηηαζκέλα ζε ειηθηαθέο νκάδεο) 

 e-petitioning γηα ηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ εληφο ηνπ 

δήκνπ ή θαη επξχηεξα 

 Ζιεθηξνληθή ςεθνθνξία (e-voting),  

 Πξφζβαζε ζε ζέκαηα – απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 

Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 

 Άδεηεο ίδξπζεο  Πιεξνθφξεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
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θαη ιεηηνπξγίαο 

επηρεηξίζεσλ 

θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, 

θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ 

θιπ.) 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 Αηνκηθέο άδεηεο 

επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 Πιεξνθφξεζε γηα ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ (ζηάζηκν εκπνξίνπ) 

θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή εξσηεκάησλ θαη ιήςε απαληήζεσλ 

 θαηέβαζκα (downloading) αηηήζεσλ θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 

 Πιεξσκή 

Γεκνηηθψλ ηειψλ, 

θφξσλ θαη 

πξνζηίκσλ 

 Πιεξνθφξεζε γηα πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ θαη πξνζηίκσλ 

 Πιεξσκέο κέζσ δηαδηθηχνπ (e-payments) 

 ελεκέξσζε γηα εθπξφζεζκεο νθεηιέο κέζσ SMS, email θιπ. 

 θαηέβαζκα (downloading) εληχπσλ θαη νδεγηψλ γηα εηήζηα εθθαζάξηζε 

ηειψλ παξεπηδεκνχλησλ (δηαζχλδεζε κε TAXIS – ΦΠΑ) 

 

 Γεκφζηα έξγα θαη 

πξνκήζεηεο  

 E-procurement 

 

Σν ειάρηζην επίπεδν ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ φινη νη δήκνη 

θαη θνηλφηεηεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο είλαη νη θάησζη: 

 

Σνκείο δξαζηεξηφηεηαο Πεξηγξαθή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

Γηα ηνπο Πνιίηεο 

14. Πιεξσκή 

Γεκνηηθψλ ηειψλ, 

θφξσλ, πξνζηίκσλ 

θαη ρξεψζεσλ γηα 

παξνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηψλ απφ ην 

δήκν 

 Πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε πιεξσκή 

 Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην χςνο 

ηεο νθεηιήο 

 Πιεξσκέο κέζσ internet (e-payments ) 

 ελεκέξσζε γηα εθπξφζεζκεο νθεηιέο κέζσ SMS, email θιπ. 

15. Δγγξαθή / 

δηαγξαθή / 

ηξνπνπνίεζε ζηα 

δεκνηηθά κεηξψα  

 Πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε εγγξαθή θιπ. ζηα 

δεκνηηθά κεηξψα (Μεηξψν αξξέλσλ, Γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν, 

εθινγηθνί θαηάινγνη, θιπ.) 

 Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα 

ππάξρνληα ζηνηρεία ζην δήκν. 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο 

κέζσ SMS, email θιπ. 

 

16. Έθδνζε αηνκηθψλ 

ή νηθνγελεηαθψλ 

 Πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ (γέλλεζεο, γάκνπ, ζαλάηνπ, νηθνγελεηαθήο κεξίδαο, 
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πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

βεβαηψζεσλ 

κεηξψνπ αξξέλσλ, πηζηνπνηεηηθφ εληνπηνηεηαο, βεβαίσζε κφληκεο 

θαηνηθίαο θιπ) 

 Πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ δήκνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

ππάξρνληα ζηνηρεία ζην δήκν. 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή χπαξμεο 

πξνβιήκαηνο κέζσ SMS, email θιπ. 

 

17. Πνιενδνκηθά 

ζέκαηα 

 πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 

 ιήςε (downloading) ζρεηηθψλ εληχπσλ θαη θαλνληζκψλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο κέζσ 

SMS, email θιπ. 

 

18. πγθνηλσλίεο θαη 

νδηθφ δίθηπν 

 Πιεξνθφξεζε γηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (σξάξηα – δηαδξνκέο – 

ζηάζεηο, θφζηνο, θιπ.) 

 Πιεξνθφξεζε γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο (ζέζεηο θφζηνο, θιπ.) 

 Πιεξνθφξεζε γηα πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ζηάζκεπζεο 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα παξαρψξεζε ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

 ελεκέξσζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο άδεηαο ρψξνπ ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ή χπαξμεο πξνβιήκαηνο κέζσ SMS, email θιπ. 

19. Πεξηβάιινλ – 

θαζαξηφηεηα - 

αλαθχθισζε 

 Πιεξνθφξεζε γηα θίλεζε απνξξηκκαηνθφξσλ (σξάξηα – δηαδξνκέο, 

θιπ.) γηα νηθηαθά απφβιεηα – πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, θιπ. 

 Πιεξνθφξεζε γηα δηαδηθαζία ζπιινγήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 Πιεξνθφξεζε γηα πξφζηηκα ζε πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ  

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ γηα ηνπνζέηεζε θάδνπ απνξξηκκάησλ ή 

αιιαγή ζέζεο νηθηαθψλ απνβιήησλ  

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα ηνπνζέηεζε 

θάδνπ απνξξηκκάησλ ή αιιαγή ζέζεο 

 ελεκέξσζε γηα ηελ πινπνίεζε κέζσ SMS, email θιπ. 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ γηα ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα ζπιινγή νγθσδψλ 

αληηθεηκέλσλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή ρξέσζεο γηα ζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θιπ. 

 

20. Τγεία θαη 

Κνηλσληθή 

θξνληίδα 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ζην δήκν ή πξνζβάζηκεο απφ ηνπο δεκφηεο 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο δεκνηηθέο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 
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(βξεθνλεπηαθνί, παηδηθνί ζηαζκνί, ΚΓΑΠ, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, 

Κέληξα Πξφιεςεο, θιπ. 

 ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ  

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  

 ειεθηξνληθή απνζηνιή ρξέσζεο γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

 e-booking (θιείζηκν ξαληεβνχ κέζσ internet) ζηηο κνλάδεο πγείαο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο ηνπ δήκνπ  

21. Δθπαίδεπζε   Πιεξνθφξεζε γηα ππνδνκέο θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ηνπ δήκνπ 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο ζπκκεηνρήο 

22. Πνιηηηζκφο – 

ςπραγσγία 

 Πιεξνθφξεζε γηα πνιηηηζηηθέο – ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο - 

εθδειψζεηο ηνπ δήκνπ (πξφγξακκα – θφζηνο εηζφδνπ) 

 Πιεξνθφξεζε γηα πνιηηηθή πξνψζεζεο πνιηηηζκνχ – ςπραγσγίαο ζε 

εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ γηα πξνζθιήζεηο – πξφζβαζε εηδηθψλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

 ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, email θιπ. 

 ειεθηξνληθή απνζηνιή έγθξηζεο πξφζβαζεο 

23. Σνπηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεη

α 

 Πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα – 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ δήκνπ 

24. Ζιεθηξνληθή 

δεκνθξαηία (e-

democracy) 

 Πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ θαη πψο κπνξεί λα γίλεη ππνβνιή παξαπφλσλ, 

δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ ή πξνηάζεσλ θαη ιήςε 

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ 

 SMS broadcasting γηα ηελ ελεξγνπνίεζε εζεινληηθψλ νκάδσλ (π.ρ. 

ππξφζβεζεο)  

 Πξφζβαζε ζε ζέκαηα – απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 

 Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο  Πιεξνθφξεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ρψξσλ 

ςπραγσγίαο - ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ, κνπζηθήο ζε 

δεκφζηα θέληξα, ίδξπζεο παηδφηνπσλ θιπ.) 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, 

email θιπ. 

 Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 Πιεξνθφξεζε γηα ρνξήγεζε αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ 

(ζηάζηκν εκπνξίνπ) θαη ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άιζε, θήπνπο θιπ.) 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή εξσηεκάησλ θαη ιήςε 
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απαληήζεσλ 

 ιήςε (downloading) αηηήζεσλ θαη ζρεηηθψλ νδεγηψλ 

 ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο αίηεζεο κέζσ SMS, 

email θιπ. 

 

 Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ 

θαη πξνζηίκσλ 

 Πιεξνθφξεζε γηα πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ 

θαη πξνζηίκσλ 

 Πιεξσκέο κέζσ internet (e-payments) 

 ελεκέξσζε γηα εθπξφζεζκεο νθεηιέο κέζσ SMS, email 

θιπ. 

 ιήςε (downloading) εληχπσλ θαη νδεγηψλ γηα εηήζηα 

εθθαζάξηζε ηειψλ παξεπηδεκνχλησλ (δηαζχλδεζε κε 

TAXIS – ΦΠΑ 

 

 

 

ηφρνο (έσο  ην 2008):  

1.  ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο 

ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα φινπο 

ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο ςεθηαθνχο απνθιεηζκνχο απφ φινπο ηνπο 

δήκνπο θαη θνηλφηεηεο.  

2.  φιεο νη ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  πξνο ηνλ πνιίηε 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα φινπο ζην 

Γηαδίθηπν, απφ ηνπο δήκνπο - πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 θαηνίθσλ (ζχλνιν δήκσλ 120 

πεξίπνπ)  

3.  ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ  γηα ηελ Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη 

πξνζβάζηκεο ζην Γηαδίθηπν, απφ φιεο ηεο ΣΔΓΚ  ή  

πκπνιηηείεο  γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο  

 

4.3 Ανάπηςξη ανθπωπίνων πόπων 

Ζ αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ ζηειέρσζε θάζε Γήκνπ κε άηνκα κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «άλζξσπνη ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο παληνχ»  

 Σελ άκεζε θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ΣΠΔ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ Γήκνπ - «Ζ Πιεξνθνξηθή θαη ην Γηαδίθηπν 

ζέινπλ ηνπο αλζξψπνπο ηνπο»  

 Σελ ζηαδηαθή θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ΣΠΔ φισλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο ΟΣΑ, 

ψζηε λα γίλνπλ θαινί ρξήζηεο 
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 Σελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

θάζε δήκνπ ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ  

 Σελ ζηαδηαθή ζπζηεκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ 

ρξεζηψλ, ψζηε νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν κπνξνχλ λα γίλνπλ 

εχρξεζηα εξγαιεία θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία  

 Σελ αλνηρηή δηάρπζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, κνληέια ζπλεξγαζίαο 

θαη αληαιιαγήο «θαιψλ» πξαθηηθψλ 

 Σελ αμηνπνίεζε ησλ ππφ δηακφξθσζε δεκφζησλ ππνδνκψλ φπσο ην 

Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «χδεπμηο» θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ππεξεζηψλ ζπλεξγαζίαο γηα επηκφξθσζε γεληθά θαη αλά επηκέξνπο έξγν. 

Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνπλ κία ζεηξά 

νξηδφληησλ δξάζεσλ πνπ ζα εμεηδηθεχνληαη βάζε ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αλά θαηεγνξία δήκσλ θαη ρξεζηψλ 

αληίζηνηρα, φπσο: 

 ρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εκεξίδσλ γηα πιεξνθφξεζε, δεκνζηφηεηα θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη αηφκσλ 

 ρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ (αηξεηνχο, ζηειέρε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ρξήζηεο 

ππεξεζηψλ: πξνζσπηθφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνιίηεο, θιπ.) 

 πληνληζκφ θαη νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ ρξεζηψλ γηα 

ηε αλάιπζε απαηηήζεσλ θαη ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νξηδφληησλ έξγσλ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη αηφκσλ (π.ρ. 

newsgroups, on-line forums, θιπ). 

 

ηφρνο (έσο  ην 2008):  

4.  Σηειέρωζε θάζε δήκνπ θαη θνηλόηεηαο κε ηνπιάρηζηνλ δύν ζηειέρε 

κε θαηάξηηζε ζηηο ΤΠΔ ή εθπαίδεπζε ζηειερώλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο  ζην ζρεδηαζκό έξγωλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ 

θαη  ηελ ζπλερή  πξνώζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κε άμνλα ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  Σπγθεθξηκέλα, ε  

εθπαίδεπζε ζηειερώλ θαηά θαηεγνξία κεγέζνπο δήκνπ πξνηείλεηαη 

ωο εμήο:  

I.  Γήκνη κε πιεζπζκό θάηω  από 5000  θαηνίθνπο: 3 ζηειέρε   

II .  Γήκνη κε πιεζπζκό από 5000 έωο 20,000 θαηνίθνπο: 5 

ζηειέρε  

III.  Γήκνη κε πιεζπζκό από 20,000  έωο 50,000 θαηνίθνπο : 7 

ζηειέρε  

IV.  Γήκνη κε πιεζπζκό πάλω από 50,000 θαηνίθνπο : 10 ζηειέρε   

(πλνιηθά 4.250 εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 
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Σηειέρωζε ηωλ ΤΔΓΚ ή Σπκπνιηηεηώλ γηα ηελ Κνηλωλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο κε ηνπιάρηζηνλ ηξία ζηειέρε κε θαηάξηηζε ζηηο ΤΠΔ  

ή εθπαίδεπζε ζηειερώλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό 

έξγωλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηελ ζπλερή πξνώζεζε ηνπ 

εθζπγρξνληζκνύ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε άμνλα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο.  (πλνιηθά 250 εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 

5.  Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70%  ηωλ εξγαδόκελωλ ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΤΠΔ, ώζηε λα γίλνπλ 

θαινί ρξήζηεο (40.000 εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 

6.  Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ηωλ ελειίθωλ (25 -64 εηώλ) ζε 

πξνγξάκκαηα ελεκέξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ πνιηηώλ θαη ηωλ 

επηρεηξήζεωλ θάζε δήκνπ ζηελ ρξήζε ηωλ λέωλ ππεξεζηώλ 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηωλ αηξεηώλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΤΠΔ, (πλνιηθά 

??? αηξεηνί πεξίπνπ) 

7.  Φξεζηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ΑΔΗ, ΤΔΗ,  

πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε γηα ηηο  αλάγθεο: ηεο θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΣΠΔ ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε δήκνπ ζηελ 

ρξήζε ηωλ λέωλ ππεξεζηώλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο  θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (πρ. 9000 εξγαζηήξηα θαη ζρνιηθέο θαη  

δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ???)  

8.  Φξεζηκνπνίεζε ηεο ππνδνκήο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΣΥΕΔΥΞΗΣ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ζηηο ΤΠΔ ηωλ ζηειερώλ ηωλ ΤΔΓΚ, ηωλ δήκωλ θαη 

ηωλ θνηλνηήηωλ  

 

4.4 ςνηονιζμόρ  

Ο πληνληζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε 

ζπλέξγηα κε πθηζηάκελεο παξάιιειεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο πξέπεη λα είλαη 

θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ησλ ΣΔΓΚ θαη πεξηιακβάλεη: 

 Τηνζέηεζε  θαη πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο  

 Τπνζηήξημε ζηελ αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο, εζληθήο θαη 

ηνπηθήο εκπεηξίαο, αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

 ζπληνληζκφο  ζπλεξγαζηψλ θνξέσλ κε ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

ζε ηνπηθφ, λνκαξρηαθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν(π.ρ. ππνπξγείν 

παηδείαο – εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο, επηκειεηήξηα, θιπ.) 

 αλάδεημε θαη πξνβνιή πξσηνβνπιηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ ελψζεσλ, δεκνηηθψλ, δηαδεκνηηθψλ εηαηξεηψλ, θιπ. 

 Πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ θαη δηεπθφιπλζε πξσηνβνπιηψλ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ ελψζεσλ θαη δεκνηηθψλ - δηαδεκνηηθψλ εηαηξηψλ  
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 Οξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο λέσλ δξάζεσλ, πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε  

 Πξνψζεζεο κηα ζεηξάο απφ νξηδφληηα εξγαιεία θαη κεραληζκνχο 

ππνζηήξημεο . 

 Πξνψζεζεο θαη κειέηε ηεο ιχζεο outsourcing 

 

ηφρνο (έσο  ην 2008):  

 Γξάζεηο  παξνπζίαζεο  θαη δηάρπζεο  ζηξαηεγηθήο  ζε εζληθφ 

επίπεδν- 32 εκηλάξηα ,   8 Γηεκεξίδεο  θαη δχν ζπλέδξηα.   

Άκεζα  ελέξγεηεο: 
o Σπλέληεπμε ηύπνπ : νξγάλσζε ζπλνιηθήο ζπλέληεπμεο Σχπνπ (Ηνχληνο 2005) κε 

ζηφρν ηελ αλαθνίλσζε θαη πξνψζεζε: ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΚΓΔ γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, γηα ην Γ΄  θαη Γ΄  ΚΠ, ησλ βαζηθψλ άκεζσλ έξγσλ 

πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ΔΠ ΚηΠ, ησλ πξψησλ πηινηηθψλ ηεο ίδηαο ηεο ΚΔΓΚΔ 

θαη ην Κεληξηθφ πλέδξηφ ηεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (Ννέκβξηνο 

005). 

o Κεληξηθό ζπλέδξην γηα ηελ ΚηΠ : Ο ξφινο ηεο ΚΔΚΓΔ θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

δεηεκάησλ ζηξαηεγηθήο, δεηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ Γ΄ θαη Γ΄ 

ΚΠ θνθ (Ννέκβξηνο 2005). 

o Πεξηθεξεηαθέο Ζκεξίδεο: 3-4 πεξηθεξεηαθέο εκεξίδεο γηα δεκνζηφηεηα θαη 

δηάρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αλάιπζε βαζηθψλ δεηεκάησλ πινπνίεζεο έξγσλ 

ΔΠ ΚηΠ ηνπ Γ’ ΚΠ (πρ. χδεπμηο, Δπξπδσληθά θνθ)  

o Σπλαληήζεηο εξγαζίαο : Γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε πηινηηθνχο – 

πεξηθεξεηαθνχο δήκνπο γηα ζέκαηα πινπνίεζεο νξηδφληησλ έξγσλ ζην πιαίζην 

ηεο ζηξαηεγηθήο  

 

 Πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο δέζκεπζεο θπβέξλεζεο, Κνκκάησλ θαη 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
 

o Σύληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: χληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο πξνο 

ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνπο αξρεγνχο ησλ Κνκκάησλ θαη ηα αξκφδηα φξγαλα  αη 

ζηειέρε ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

o Σύληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: χληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο πξνο 

ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο έξγσλ. 

o Σπλαληήζεηο κε αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ηεο ΔΔ γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γ΄ θαη Γ΄ΚΠΣ 

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο.   

 

 Γεκηνπξγία πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είηε ζε επίπεδν ΣΔΓΚ είηε κε 

ηελ δεκηνπξγία πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πκπνιηηεηψλ γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε έξγσλ ηεο 

θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. πγθεθξηκέλα ην πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη 

πξνψζεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

o ηελ δηεπθφιπλζε πξσηνβνπιηψλ ζπγθεθξηκέλσλ δήκσλ  

o  ην ζπληνληζκφ – πινπνίεζε ηνπ ΤΕΔΤΞΗ, πξνψζεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο θαη δηθηχσζε ησλ Γήκσλ ζε φια ηα επίπεδα.  
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o ην ζπληνληζκφ λέσλ δξάζεσλ, πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο 

o Γηάρπζε νξηδφληησλ εξγαιείσλ 

 Γηακφξθσζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ αμηνπνίεζε  

ησλ ζρνιηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

πινπνίεζε καδηθψλ δξάζεσλ γεληθεπκέλεο θαηάξηηζεο. 

 Αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη παξαδεηγκάησλ απφ ηελ ρψξα θαη ην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ.  

 ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε επξεία δξάζεο θαηάξηηζεο πνιηηψλ : Μέζα απφ ηελ 

ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ή άιισλ ηνπηθψλ δνκψλ θαη κε βαζηθνχο 

ζπλεξγάηεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ ΚηΠ. 

 Τινπνίεζε κειέηεο γηα ηελ δηακφξθσζε πιαηζίνπ (ζρέδην πξνδηαγξαθψλ, 

ζπκβάζεσλ, SLA, θιπ.) ηεο ιχζεο outsourcing γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

 

4.5 Μησανιζμοί ςποζηήπιξηρ 

Ζ ΚΔΓΚΔ πξέπεη λα δηακνξθψζεη κεζνδνινγία, δηαδηθαζίεο θαη πιεξνθνξηαθή 

ππνδνκή γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε, δηάρπζε πιεξνθνξία /γλψζεο θαη 

αληαιιαγή απφςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Παξάιιεια, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

κεραληζκνχο ππνζηήξημεο θεληξηθά κε ζεκαηηθή εμεηδίθεπζε, νξηδφληηα εξγαιεία, 

πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Οη 

κεραληζκνί ππνζηήξημεο ζα εμεηδηθεχνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηά 

θαηεγνξία δήκσλ θαη θαηεγνξία ρξεζηψλ. Θα απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο δήκνπο 

θαη θνηλφηεηεο, δεκνηηθέο θαη δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψζεηο, ζπλδέζκνπο θαη ζα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ πιεξνθφξεζεο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Help Desk)  

 Οξηδφληηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (toolkit) 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πνπ ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο, πεξηνξηζκέλεο ζηειέρσζεο ή γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο 

δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηερλνγλσζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

ηφρνο (έσο  ην 2008):  

 

  Λεηηνπξγία Γξαθείνπ  ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ  πνπ ζα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:   

 Υπνζηήξημε κέζω ηειεθωληθήο ζύλδεζεο, fax ή email  

 Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγωλ 



Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 

  54 

 Γηαδηθηπαθή πύιε γηα πιεξνθόξεζε θαη ππνζηήξημε ρξεζηώλ ζηα παξαθάηω 

ηνπιάρηζηνλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε έξγωλ ηεο θνηλωλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο: 

 Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο έξγωλ 

 δηακόξθωζε ηερληθώλ δειηίωλ έξγωλ. 

 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο, θαηαθύξωζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο έξγωλ 

 Πιεξνθνξίεο γηα παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ζε εζληθό, 

επξωπαϊθό θαη δηεζλέο επίπεδν 

 Οξηδόληηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ (toolkit) πνπ δύλαηαη λα 

αμηνπνηεζνύλ θαηά πεξίπηωζε 

Ο κεραληζκφο ππνζηήξημεο ζα πινπνηεζεί απφ ηελ ΠΔΣΑ  θαη ζα ππνζηεξίμεη φιεο 

ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο. Απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο θαη δνκέο ππνζηήξημεο θαη 

απνηειεί έλα θηιφδνμν εγρείξεκα ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ ΚΔΓΚΔ λα παίμεη ηνλ 

ζηξαηεγηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ηεο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ ζα 

θαζνξίζεη θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ απφ ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ.    

 Γηεπθφιπλζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζηειερψλ πνπ 

κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε έξγα ηεο ΚηΠ («Οη πξσηαγσληζηέο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ζε θάζε δήκν) : πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ζηειερψλ, 

θαηεπζχλζεηο πξνο Γήκνπο (αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο) γηα ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο θαη δηνίθεζεο έξγσλ ηεο, ην πιαίζην γηα 

επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο ησλ δήκσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη 

ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ΣΔΓΚ θνθ 

  Αλάπηπμε νξηδφληησλ  εξγαιείσλ  (toolkits) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ, 

φπσο: 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ ηε ζύληαμε ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ 

θνηλωλία ηεο πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν δήκνπ 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ ζύληαμε επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ 

θνηλωλία ηεο πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν δήκνπ 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ νξγάλωζε νξγαληθήο κνλάδαο γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγωλ ηεο θνηλωλίαο (πξνδηαγξαθέο, ππόδεηγκα ζπκβάζεωλ  

θαη νξγαληζκόο ιεηηνπξγίαο) 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ εθαξκνγή δηεζλώλ ινγηζηηθώλ 

πξόηππωλ  

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ πινπνίεζε  έξγωλ ηεο θνηλωλίαο ηεο  

πιεξνθνξίαο (πξνδηαγξαθέο, ζύκβαζε πξνκήζεηαο θαη  

ζπληήξεζεο, θιπ.)  

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Σπκπνιηηείαο γηα ηελ 

Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ζεζκηθό πιαίζην θαη νξγαληζκόο ιεηηνπξγίαο) 
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 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ Δθαξκνγή ιύζεο outsourcing ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  - δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε 

ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ  ΣΥΕΔΥΞΗΣ   

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ην ζρεδηαζκό - πινπνίεζε επξπδωληθώλ 

ππνδνκώλ  

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε  

επξπδωληθώλ ππεξεζηώλ  

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο  ζε επίπεδν δήκνπ  

 Σρεδηαζκό θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πύιεο θαη παξνρή 

ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο  γηα όιεο ηηο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα  

 Σρεδηαζκό θαη πινπνίεζε πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ 

ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηε ρξήζε ΤΠΔ, ώζηε λα γίλνπλ θαινί ρξήζηεο 

 Σρεδηαζκό θαη πινπνίεζε πξνγξακκάηωλ  ελεκέξωζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ πνιηηώλ θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηελ ρξήζε ηωλ λέωλ 

ππεξεζηώλ ζε επίπεδν δήκνπ  

 Σρεδηαζκό θαη πινπνίεζε πξνγξακκάηωλ  θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΤΠΔ 

ηωλ αηξεηώλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 Πιαίζην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο 

ππνδνκήο ΑΔΗ, ΤΔΗ, πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο  

εθπαίδεπζεο από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΤΠΔ ηωλ εξγαδόκελωλ, ηεο ελεκέξωζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ πνιηηώλ θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηελ ρξήζε ηωλ λέωλ 

ππεξεζηώλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγωλ GIS 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πινπνίεζε έξγωλ GIS 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε Ύδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο – Άξδεπζεο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε θαζαξηόηεηαο θαη 

απνξξηκκάηωλ  

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο 

πεξηνπζίαο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε - ξύζκηζε 

θπθινθνξίαο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα Γηαρείξηζε Κνηκεηεξίνπ 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηεο Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Σπίηη» 
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 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα εθηέιεζε δεκνηηθώλ έξγωλ (κειέηε, θαηαζθεπή, 

ζπληήξεζε)  

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζε 

δεκνηηθώλ έξγωλ (κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε) 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό (πινπνίεζε πνιενδνκηθνύ 

ζρεδηαζκνύ, αδεηνδόηεζε θαηαζθεπώλ, πνιενδνκηθόο έιεγρνο) 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε πνιενδνκηθνύ 

ζρεδηαζκνύ, αδεηνδόηεζε θαηαζθεπώλ, πνιενδνκηθόο έιεγρνο 

Τα εξγαιεία απηά  αλαπηύζζνληε κηα θνξά γηα λα αμηνπνηεζνύλ ζηε ζπλέρεηα από   όινπο : 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, ην portal ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί 

Σερληθφ Γειηίν ζην ΔΠ ΚηΠ, θαη έρεη δηπιφ ξφιν: λα εμνπιίζεη ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο 

δήκνπο κε έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα απνθηήζνπλ παξνπζία ζην Γηαδηθηχνπ θαη θαηαδείμεη 

πσο ιεηηνπξγεί ην λέν κνληέιν επελδχζεσλ πνπ πξνηείλεη ε ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. Τπάξρνπλ ρξήζηκα ζρεηηθά παξαδείγκαηα (πρ. Portal πνιηηηζκνχ ΔΠ ΚηΠ).  

Οη ελέξγεηεο απηέο ζπκπιεξψλνληαη ή ηαπηίδνληαη κε έλα πιήξεο παθέην νδεγηψλ (βήκα πξνο 

βήκα) πνπ απεπζχλνληαη ζε φιε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κπνξνχλ λα επηιχνπλ δηάθνξα 

ζέκαηα (πρ. πξνεηνηκαζία, πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία έξγσλ) 
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5 ΝΔΑ ΈΡΓΑ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ 
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΣΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΣΟΤ ΔΠ ΣΖ 
ΚΣΠ) 

 

5.1 Μέηπα ηος ΔΠ ηηρ ΚηΠ με δςναηόηηηα ένηαξηρ νέων έπγων 
ΟΣΑ 

Ζ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα δηεθδηθήζεη πφξνπο ζηα παξαθάησ 

Μέηξα ηνπ ΔΠ ηεο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 

Άμνλαο 2 

Μέηξν 2.2 

ηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ εληάζζεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζαγσγή 

θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ µε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο δηεπαθήο µε ηνλ πνιίηε (εθαξµνγέο, βάζεηο δεδνµέλσλ, πιηθφ, 

πεξηθεξεηαθά, ινηπά backend ζπζηήµαηα, θιπ) κε έµθαζε ζηε δπλαηφηεηα 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσµέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

(eServices) πξνο ηνλ πνιίηε, ζηελ επαλαρξεζηµνπνίεζε πθηζηάµελσλ εθαξµνγψλ 

ινγηζµηθνχ γηα ηε δεµηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ, ζηελ πινπνίεζε µε βάζε ηα αλνηθηά 

πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.   

ην πιαίζην ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη πνιηηψλ θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφµελσλ ππεξεζηψλ νη δξάζεηο πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζηελ απινπνίεζε θαη ζηνλ 

επαλαθαζνξηζµφ ηνπ ράξηε επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο ησλ θνξέσλ µε έµθαζε 

ζηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Ζ δηεπαθή ηνπ πνιίηε µε ηηο ππεξεζίεο ησλ 

θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πινπνηείηαη ζε δπν επίπεδα : 

1. Φπζηθή παξνπζία, δειαδή χπαξμε γξαθείσλ – θέληξσλ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

2. Δθαξµνγέο άµεζεο ςεθηαθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ µε έµθαζε ζηελ µείσζε 

ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξνρψλ. 

 

 Μέηξν 2.4 

ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ εληάζζνληαη έξγα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ηειεµαηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε µε επλνεµέλεο πεξηνρέο (φπσο δπζπξφζηηεο, λεζησηηθέο, µε αζηηθέο, 

πεξηνρέο µε ππνβαζµηζµέλεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο ή µε ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ 

πιεζπζµηαθή ζχλζεζε) θαη αθνξνχλ: 

Τπνθαηεγνξία 1.4 – ∆ξάζεηο Τγείαο - Πξφλνηαο : 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο ζρεηηθέο µε: ηειε-ηαηξηθή, ηειε-δηάγλσζε, ηειε–ζπµβνπιεπηηθή, 

ηαηξηθή ηειε-δηάζθεςε θαη ηαηξηθή ηειε-εθπαίδεπζε, ζπζηήµαηα ππνζηήξημεο ησλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζµηαο θξνληίδαο Τγείαο, δηαδηθηπαθέο πχιεο (δεµφζηαο πγείαο, 

εμππεξέηεζεο επαγγειµαηηψλ πγείαο), ππεξεζίεο ππνζηήξημεο «βνήζεηαο ζην ζπίηη» 

θ.α. 
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Τπνθαηεγνξία 1.5 – ∆ξάζεηο Πεξηβάιινληνο : 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο ζρεηηθέο µε : αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ φπσο GIS 

γηα αληηµεηψπηζε θαηαζηάζεσλ θξίζεο, δηαρείξηζε επαίζζεησλ πεξηνρψλ, πξνβνιή 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, παξαθνινχζεζε – πξνεηδνπνίεζε – πξνζηαζία 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ, δηαρείξηζε – πξνζηαζία νξεηλψλ φγθσλ, θ.α. 

Τπνθαηεγνξία 1.6 – ∆ξάζεηο Μεηαθνξψλ : 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο ζρεηηθέο µε: αλάπηπμε ηειεµαηηθψλ ππνδνµψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

µεηαθηλήζεσλ, δηαρείξηζε ζηφινπ δεµφζησλ µέζσλ µαδηθήο µεηαθνξάο – παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θ.α. 

 

Μέηξν 2.5 

Καηάξηηζε ρξεζηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ 

Ζ εθηεηαµέλε εηζαγσγή ΣΠΔ θαη ε πηνζέηεζε µέζσ απηψλ, λέσλ µεζφδσλ δηνίθεζεο, 

παξαγσγήο, αλαδήηεζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζα επηηξέςνπλ ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνµηθψλ µεζφδσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ αλαβάζµηζε ηεο πνηνηηθήο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ ζε θξίζηµνπο ηνµείο ηεο θαζεµεξηλήο δσήο. 

Απηφ επηηπγράλεηαη µε ηελ θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηνπο αλαδφρνπο ησλ 

αληηζηνίρσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, σο µέξνο ηεο ζχµβαζεο. 

Ζ θαηάξηηζε ζηελ ρξήζε εθαξµνγψλ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήµαηνο απφ ηνπο 

αλαδφρνπο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, σο µέξνο ηεο ζχµβαζεο, 

πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν µε ηελ ρνξήγεζε βεβαίσζεο. 

Δπίζεο ζεσξείηαη ζεµαληηθή ε δξάζε θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη δηάρπζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπζηεµάησλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο. 

 

Οξηδφληηεο µειέηεο ππνδνµήο γηα ηνλ θαζνξηζµφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

δηάζεζεο ηεο δεµφζηαο πιεξνθνξίαο 

Δίλαη µειέηεο µε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζµφ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

(π.ρ. πξνζδηνξηζµφο ησλ απαξαίηεησλ θεληξηθψλ βάζεσλ πιεξνθνξηψλ µε βάζε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο δηαζχλδεζεο ηεο , πι ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πιαίζην γηα ηε δηάζεζε, παξνρή θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο 

θιπ). 

 

Μέηξν 2.8 

Σα έξγα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ µέηξνπ, νµαδνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

1. Δλίζρπζε ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη πιεξνθφξεζεο ζηνλ 

ηνµέα ησλ µεηαθνξψλ (Κπξίσο νδηθψλ, ζαιάζζησλ θαη επί ζηαζεξήο ηξνρηάο 

µεηαθνξψλ 
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Ζ δξάζε αθνξά ζηε δεµηνπξγία ζπζηεµάησλ δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη 

αλίρλεπζεο ζπµβάλησλ θαη ζηνλ ζρεδηαζµφ θαη αλάπηπμε νινθιεξσµέλσλ 

ζπζηεµάησλ ηειεµαηηθψλ εθαξµνγψλ. Αλαιχεηαη ζε: 

 Τπνδνµή ηειεµαηηθήο ζηφινπ νρεµάησλ δεµφζηαο ρξήζεο 

 Δθαξµνγέο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο εθηάθησλ ζπµβάλησλ 

 Δθαξµνγέο θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέµελεο αμίαο ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο µε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. 

 πζηήµαηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ζηφινπ νρεµάησλ δεµφζηαο ρξήζεο 

(απνξξηκκαηνθφξα, δεκνηηθά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θιπ.). 

 

Άμνλαο 4 

Μέηξν 4.2 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνµήο 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο πεξηιαµβαλνµέλσλ µηθξψλ πφιεσλ θαη µε 

αζηηθψλ ή απνµαθξπζµέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ζε ιηγφηεξν επλνεµέλεο πεξηνρέο 

πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ζα απμήζεη ηνλ αληαγσληζµφ θαη, 

παξάιιεια, ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

µέζσ ηεο εμαζθάιηζεο µε ειεθηξνληθφ ηξφπν ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 

πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη εµπνξηθψλ εθαξµνγψλ.  

Οη αλσηέξσ ππνδνµέο πξφζβαζεο θξίλνληαη επίζεο αλαγθαίεο γηα ηελ αλαβάζµηζε 

θαη βειηίσζε ησλ επηρεηξεµαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πεξηνρψλ, ηε δηαηήξεζε 

αιιά θαη ηε δεµηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, θαηάιιειε δηθηπαθή 

ππνδνµή µπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ επνπηεία- πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, (π.ρ. ππξθαγηέο, ζεηζµνχο θ.ιπ.) θαη λα εληζρχζεη άιιεο 

εθαξµνγέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ µέηξνπ είλαη ε πξνζαξµνγή ζηηο βαζηθέο αξρέο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο πξσηνβνπιίαο «eEurope 2005, An information society for all» 

φπνπ πξνβιέπεηαη ε ελζάξξπλζε αζθαιψλ ππεξεζηψλ, εθαξµνγψλ θαη πεξηερνµέλνπ 

πνπ βαζίδνληαη ζε επξέσο δηαζέζηµεο επξπδσληθέο ππνδνµέο.  

 

Αλάπηπμε / Τινπνίεζε επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνµήο ηνπηθήο πξφζβαζεο ζα ιάβεη ππφςε 

ηεο ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο πξσηνβνπιίαο e-Europe ζρεηηθά µε ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ην θείµελν ζηξαηεγηθήο ηεο νµάδαο εξγαζίαο (Task 

Force) γηα ηελ Δπξπδσληθή Πξφζβαζε πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηελ Δηδηθή Γξαµµαηεία 

γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ησλ Πεξηθεξεηψλ 

φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά ηνπο ρέδηα, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

γεσθπζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, νη πξνβιεπφµελεο θνηλσληθφ–νηθνλνµηθφ-πιεζπζµηαθέο 

εμειίμεηο, ε ππάξρνπζα ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνµή. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνµήο επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζηηο 

ιηγφηεξν επλνεµέλεο πεξηνρέο. 

Πξνψζεζε ηεο Αλάπηπμεο δήηεζεο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ 
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Δλεµέξσζε φισλ ησλ εµπιεθνµέλσλ ζην ζρεδηαζµφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ρξήζε 

έξγσλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο µε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηερλνινγηψλ ηφζν ζε 

ηερληθφ- νηθνλνµηθφ φζν θαη ζε εµπνξηθφ επίπεδν. 

Δλεµέξσζε ηεο θνηλήο γλψµεο ηεο ρψξαο ζρεηηθά µε ηα πξνζδνθψµελα 

απνηειέζµαηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ µέηξνπ, µε ζθνπφ ηε δεµηνπξγία «επξπδσληθήο 

θνπιηνχξαο» δειαδή ηε δεµηνπξγία απμεηηθήο ξνπήο ζηε δήηεζε επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά ησλ νηθηαθψλ ρξεζηψλ, επαγγειµαηηψλ, µηθξνµεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θιπ., Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηηο απνµαθξπζµέλεο ή/θαη ιηγφηεξν 

επλνεµέλεο πεξηνρέο. 

Δλεµέξσζε ησλ παξφρσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επαγγειµαηηψλ ηνπ 

ρψξνπ ΣΠΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή μεθηλνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηηο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα επξπδσληθά δίθηπα . 

Ωο ελδεηθηηθνί ηξφπνη ελεµέξσζεο µπνξεί λα είλαη ε νξγάλσζε ζεµηλαξίσλ, 

ζπλεδξίσλ, δηαθήµηζεο ζηα ΜΜΔ, Roadshow events θαη εµεξίδσλ, ε παξνπζίαζε 

case studies, ζπγγξαθή εγρεηξηδίσλ, µειεηψλ, ε δηεμαγσγή εξεπλψλ εληνπηζµνχ 

αλαγθψλ, ε ιεηηνπξγία έξγσλ επίδεημεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο γηα νξηζµέλν 

ρξνληθφ δηάζηεµα 

 

4.2 - Ανάπηςξη ΥποδομώνΔικηύων Τοπικήρ Ππόζβαζηρ 

 ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο επξπδσληθψλ δηθηχσλ 

ηνπηθήο πξφζβαζεο πεξηιακβαλνκέλσλ κηθξψλ πφιεσλ θαη κε αζηηθψλ ή 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ζε ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ζα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

  

Μέηξν 4.3 - Πξνεγκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ πνιίηε  

ηφρνη ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ επξείαο δψλεο, ζε πεξηνρέο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζκέλεο αλάγθεο, φζνλ αθνξά 

ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

 Ζ αλάπηπμε πηινηηθψλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη νξηζκέλν αξηζκφ 

ρξεζηψλ, νη νπνίεο δελ ζεσξνχληαη άκεζα θεξδνθφξεο θαη ζα ζπκβάινπλ 

ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε. 

 

 

Άμνλαο 5 

Μέηξν 5.1 

θνπφο ηνπ µέηξνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο πξνεηνηµαζίαο, επηινγήο, αμηνιφγεζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη απνηίµεζεο ηεο παξέµβαζεο θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ Δ.Π., ν 

έιεγρνο ησλ πξάμεσλ θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ 

Παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηεο εθαξµνγήο ηνπ Πξνγξάµµαηνο µέζσ 

µειεηψλ, εµεξίδσλ θαη επηµνξθσηηθψλ ζεµηλαξίσλ. 
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Σν µέηξν πεξηιαµβάλεη δχν θαηεγνξίεο πξάμεσλ : 

1. «Σερληθή Βνήζεηα ΔΚΣ ∆ηαρείξηζε, Δθαξµνγή θαη Παξαθνινχζεζε», θαη 

2. «Σερληθή Βνήζεηα Δ.Κ.Σ.» 

ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ 1 «Σερληθή Βνήζεηα ΔΚΣ ∆ηαρείξηζε, Δθαξµνγή θαη 

Παξαθνινχζεζε» πεξηιαµβάλνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ: 

o Πξνεηνηµαζία, επηινγή, αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε θαη απνηίµεζε ηεο 

παξέµβαζεο θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Π, θαη ησλ δνµψλ δηαρείξηζεο & εθαξµνγήο ηνπ 

Δ.Π. 

o Δπί ηφπνπ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ . 

ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ 2, «Σερληθή Βνήζεηα Δ.Κ.Σ.» πεξηιαµβάλνληαη δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε : 

o Μειέηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξµνγήο ηνπ Πξνγξάµµαηνο 

o Ζµεξίδεο θαη επηµνξθσηηθά ζεµηλάξηα 

o ∆εµνζηφηεηα, πξνβνιή θαη επαηζζεηνπνίεζε 

Απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο Σερληθήο Βνήζεηαο (ζε φια ηα 

Μέηξα) µπνξνχλ λα ρξεµαηνδνηεζνχλ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ λέα 

πξνγξαµµαηηθή πεξίνδν. 

 

Μέηξν 5.3 

Σν µέηξν απηφ δξα ζπµπιεξσµαηηθά σο πξνο φια ηα µέηξα ηνπ 1νπ , 2νπ , 3νπ θαη 

4
νπ

 Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

Απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο Σερληθήο Βνήζεηαο (ζε φια ηα 

Μέηξα) µπνξνχλ λα ρξεµαηνδνηεζνχλ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ λέα 

πξνγξαµµαηηθή πεξίνδν. 

 

5.2 Πποηεινόμενα έπγα 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα πνπ δχλαηαη λα 

πξνηαζνχλ πξνο έληαμε απφ ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζην ππφινηπν 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

  

 ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 
ΝΔΑ ΈΡΓΑ ΣΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΣΟ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΣΟΤ ΔΠ ΣΖ ΚΣΠ) 

Μέηξν 2.2 
«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ» ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

(ΔΣΠΑ) 

Τινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πχιεο ζε φινπο ηνπο δήκνπο – ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ 

πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο  

Μέηξν 2.4 
ΤΣΖ-ΜΑΣΑ ΚΑΗ 
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

(ΔΣΠΑ) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 

Μέηξν 2.5 

ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ (ΔΚΣ) 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖ ΣΟΠΗΚΉ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 
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Μέηξν 2.8 ΔΤΦΤΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 

Άμνλαο 4 ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ  

Μέηξν 4.2 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ 

(ΔΣΠΑ) 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΠΡΟΒΑΖ (έληαμε ησλ ήδε 

ππνβιεζέλησλ έξγσλ) 

Μέηξν 4.3 ΔΤΦΤΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
Μίλη ΤΕΔΤΞΗ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δηαζχλδεζε ζην ΤΕΔΤΞΗ 
φισλ ησλ θηεξίσλ ησλ δήκσλ θαη πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο) 

Άμνλαο 5 ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ  

Μέηξν 5.1 ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΚΣ Γξάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη σξίκαλζεο λέσλ έξγσλ πξνο έληαμε  

Μέηξν 5.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΣΠΑ Γξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο εληαγκέλσλ ΤΕΔΤΞΗ, επξπδσληθά.   

 

Αλαιπηηθά ηα πξνηεηλόκελα έξγα αθνξνύλ ζηα θάηωζη: 

1. Τινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πχιεο ζε φινπο ηνπο δήκνπο – ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

γηα ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 3.2 

Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν. 

Πεξηιακβάλεη: 

 ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ 

πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα φινπο ζην 

Γηαδίθηπν, ρσξίο ςεθηαθνχο απνθιεηζκνχο απφ φινπο ηνπο 

δήκνπο θαη θνηλφηεηεο.  

 φιεο νη ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ πνιίηε 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα φινπο ζην 

Γηαδίθηπν, απφ ηνπο δήκνπο - πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 θαηνίθσλ (ζχλνιν δήκσλ 120 

πεξίπνπ)  

 ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ  γηα ηελ Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη 

πξνζβάζηκεο ζην Γηαδίθηπν, απφ φιεο ηεο ΣΔΓΚ ή πκπνιηηείεο  

γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο  

 ζπληήξεζε εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλνπ γηα δχν ρξφληα  

Σν πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ζηνλ παξαθάησ αξηζκφ θνξέσλ αλά θαηεγνξία: 

o Γήκνη κε πιεζπζκφ θάησ απφ 5000 θαηνίθνπο: 577  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 5000 έσο 20,000 θαηνίθνπο: 353  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 20,000 έσο 50,000 θαηνίθνπο: 56  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 50,000 θαηνίθνπο: 57  

o Γήκνη  πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 

θαηνίθσλ: 120 πεξίπνπ  

o ΣΔΓΚ ή πκπνιηηείεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο :  50 

πεξίπνπ  

Ζ Υξνληθή δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε 12 κήλεο θαη 

35,000,000 Δπξψ αληίζηνηρα 
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2. Πεξηθεξεηαθά γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα  

Πεξηιακβάλεη: 

 Πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ςεθηαθψλ ππνβάζξσλ θεληξηθά απφ ΚΔΓΚΔ 

(αλάγιπθν ρψξαο, φξηα δήκσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, 

πιεζπζκφο δήκσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, δηάθνξα 

δεκνγξαθηθά (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, θιπ.), νδηθφ δίθηπν, 

ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, επξπδσληθά δίθηπα,  θιπ 

 Αλάπηπμε πιαηθφξκαο θεληξηθά  γηα ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ 

γηα:  

o Γηαρείξηζε δεκνηηθνχ Ζιεθηξνθσηηζκνχ  

o Γηαρείξηζε Ύδξεπζεο  

o Γηαρείξηζε απνρέηεπζεο,  

o Γηαρείξηζε άξδεπζεο , 

o Γηαρείξηζε δεκνηηθνχ, αγξνηηθνχ, δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ,  

o Γηαρείξηζε ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ,  

o Γηαρείξηζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη αλαθχθισζεο,  

o Γηαρείξηζε Γεκνηηθψλ ΜΜΜ,  

o Γηαρείξηζε Κνηκεηεξίσλ,  

o Γηαρείξηζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο,  

o Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο - πάξθα, παξηέξηα, ρψξνη ζηάζκεπζεο 

 Αλάπηπμε θεληξηθά πιαηζίνπ γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηηο πιαηθφξκαο κε 

ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο δηθηχσλ θνηλήο νθέιεηαο 

 Τινπνίεζε κέξνπο ησλ αλσηέξσ απφ 30% ησλ δήκσλ κε πιεζπζκφ θάησ 

απφ 20,000 θαηνίθνπο  

 Τινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλσηέξσ απφ ηνπο δήκνπο - πξσηεχνπζεο λνκψλ 

ή  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 θαηνίθσλ (ζχλνιν δήκσλ 120 πεξίπνπ) 

 πληήξεζε γηα έλα ρξφλν 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ζηνλ παξαθάησ αξηζκφ θνξέσλ αλά θαηεγνξία: 

o Γήκνη κε πιεζπζκφ θάησ απφ 5000 θαηνίθνπο: 577  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 5000 έσο 20,000 θαηνίθνπο: 353  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 20,000 έσο 50,000 θαηνίθνπο: 56  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 50,000 θαηνίθνπο: 57  

o Γήκνη  πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 

θαηνίθσλ: 120 πεξίπνπ  

 

Ζ Υξνληθή δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε 12 κήλεο θαη 

20,000,000 Δπξψ αληίζηνηρα 

 

3. Καηάξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

Πεξηιακβάλεη: 
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 εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ 

έξγσλ κε  ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ ζπλερή πξνψζεζε 

ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε άμνλα ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο. πγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ θαηά 

θαηεγνξία κεγέζνπο δήκνπ πξνηείλεηαη σο εμήο:  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ θάησ απφ 5000 θαηνίθνπο: 3 ζηειέρε  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 5000 έσο 20,000 θαηνίθνπο: 5 

ζηειέρε  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 20,000 έσο 50,000 θαηνίθνπο: 7 

ζηειέρε  

o Γήκνη κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 50,000 θαηνίθνπο: 10 

ζηειέρε  

(πλνιηθά 4.250 εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 

 εθπαίδεπζε ζηειερψλ ησλ ΣΔΓΚ ή πκπνιηηεηψλ γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζην ζρεδηαζκφ έξγσλ κε ηελ ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ ζπλερή πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε άμνλα ηηο  λέεο ηερλνινγίεο.  

(πλνιηθά 250 εξγαδφκελνη πεξίπνπ)  

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50%  ησλ αηξεηψλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΣΠΔ, (πλνιηθά 

10,000 αηξεηνί πεξίπνπ) 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70%  ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΣΠΔ, ψζηε λα 

γίλνπλ θαινί ρξήζηεο (40.000 εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν αθνξά ζηελ πινπνίεζε 1,400,000 σξψλ εθπαίδεπζεο πεξίπνπ 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ 

Ζ Υξνληθή δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε 18 κήλεο θαη 

35,000,000 Δπξψ αληίζηνηρα 

 

4. Μίλη ΤΕΔΤΞΗ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  

Σν πξνηεηλφκελν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ δηαζχλδεζε ζην ΤΕΔΤΞΗ φισλ ησλ 

θηεξίσλ ησλ δήκσλ θαη ηελ δηαζχλδεζε πξφζζεησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

Δθηηκάηαη φηη ην ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζνχλ ζην  ΤΕΔΤΞΗ 

1500 πεξίπνπ θηήξηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 25,000 πξφζζεηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο  

Ζ Υξνληθή δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε 18 κήλεο θαη 

15,000,000 Δπξψ αληίζηνηρα 

 

5. Πξνεηνηκαζία λέσλ έξγσλ πξνο έληαμε θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο εληαγκέλσλ ΤΕΔΤΞΗ, ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΑ 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν πεξηιακβάλεη: 
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 Λεηηνπξγία Γξαθείνπ ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ  

 Αλάπηπμε νξηδφληησλ εξγαιείσλ ( toolkits) γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ, 

πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ  

  Ζµεξίδεο θαη επηµνξθσηηθά ζεµηλάξηα γηα ∆εµνζηφηεηα, πξνβνιή θαη 

επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 Μειέηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξµνγήο ηνπ Πξνγξάµµαηνο 

Δθηηκάηαη φηη γηα ηελ πξνεηνηκαζία λέσλ έξγσλ πξνο έληαμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εληαγκέλσλ ζα πξέπεη: 

 λα νξγαλσζεί Γξαθείν ππνζηήξημεο πνπ ζα ζηειερσζεί απφ 4 άηνκα 

εμεηδηθεπκέλν θαη 2 άηνκα βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

 λα πινπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 10 toolkits  

Οη δξάζεηο παξνπζίαζεο θαη δηάρπζεο ζηξαηεγηθήο θαη ∆εµνζηφηεηαο, 

πξνβνιήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν  

πεξηιακβάλνπλ:  32 εκηλάξηα,  8 Γηεκεξίδεο θαη δχν ζπλέδξηα  

Οη κειέηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξµνγήο ηνπ Πξνγξάµµαηνο αθνξνχλ ζηα 

θάησζη: 

 Απνηχπσζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο δήκνπο (ειεθηξνληθά) – αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ 

εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αλά ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο  

 Μειέηε - έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζε 

Ζ Υξνληθή δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε 36 κήλεο θαη 

1,500,000 Δπξψ αληίζηνηρα 
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6 Παραρηήκαηα  

 

6.1 ύνολο Γήμων και Κοινοηήηων ανά Πεπιθέπεια  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟ ΠΛΖΘΟ ΓΖΜΩΝ 

ΠΛΖΘΟ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ  ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - 

ΘΡΑΚΖ 
  

47 8 55 

  ΓΡΑΜΑ 8 1 9 

  ΔΒΡΟΤ 13 0 13 

  ΚΑΒΑΛΑ 11 0 11 

  ΞΑΝΘΖ 6 4 10 

  ΡΟΓΟΠΖ 9 3 12 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
  126 8 134 

  ΖΜΑΘΗΑ 12 0 12 

  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 43 2 45 

  ΚΗΛΚΗ 11 1 12 

  ΠΗΔΡΗΑ 13 0 13 

  ΠΔΛΛΖ 11 0 11 

  ΔΡΡΧΝ 22 5 27 

  ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 14 0 14 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
  44 17 61 

  ΓΡΔΒΔΝΧΝ 8 7 15 

  ΚΑΣΟΡΗΑ 12 3 15 

  ΚΟΕΑΝΖ 16 3 19 

  ΦΛΧΡΗΝΖ 8 4 12 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 
  57 19 76 

  ΑΡΣΖ 13 3 16 

  ΘΔΠΡΧΣΗΑ 8 2 10 

  ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 28 13 41 

  ΠΡΔΒΔΕΖ 8 1 9 

ΘΔΑΛΗΑ   93 11 104 

  ΚΑΡΓΗΣΖ 20 1 21 

  ΛΑΡΗΖ 28 3 31 

  ΜΑΓΝΖΗΑ 22 4 26 

  ΣΡΗΚΑΛΧΝ 23 3 26 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 
  33 6 39 

  ΕΑΚΤΝΘΟΤ 6 0 6 

  ΚΔΡΚΤΡΑ 13 3 16 

  ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 8 1 9 

  ΛΔΤΚΑΓΟ 6 2 8 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 
  72 2 74 

  ΑΗΣΧΛΗΑ-ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 29 0 29 

  ΑΥΑΨΑ 21 2 23 
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  ΖΛΔΗΑ 22 0 22 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ   89 6 95 

  ΒΟΗΧΣΗΑ 18 2 20 

  ΔΤΒΟΗΑ 25 2 27 

  ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 11 0 11 

  ΦΘΗΧΣΗΓΟ 23 2 25 

  ΦΧΚΗΓΟ 12 0 12 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΑΣΣΗΚΖ 
  91 33 124 

  ΑΣΣΗΚΖ 45 3 48 

  ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 20 26 46 

  ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 10 2 12 

  ΠΔΗΡΑΗΑ 16 2 18 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
  100 7 107 

  ΑΡΓΟΛΗΓΟ 14 2 16 

  ΑΡΚΑΓΗΑ 22 1 23 

  ΚΟΡΗΝΘΗΑ 15 0 15 

  ΛΑΚΧΝΗΑ 20 2 22 

  ΜΔΖΝΗΑ 29 2 31 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 
  35 1 36 

  ΛΔΒΟΤ 17 1 18 

  ΑΜΟΤ 8 0 8 

  ΥΗΟΤ 10 0 10 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 
  45 13 58 

  ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 25 2 27 

  ΚΤΚΛΑΓΧΝ 20 11 31 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΚΡΖΣΖ 
  68 2 70 

  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 26 0 26 

  ΛΑΗΘΗΟΤ 8 0 8 

  ΡΔΘΤΜΝΖ 11 0 11 

  ΥΑΝΗΧΝ 23 2 25 

   900 133 1.033 

 



Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλωλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 

  68 

 

6.2 Καηανομή Γήμων και Κοινοηήηων βάζει πληθςζμού ανά πεπιθέπεια  

 

Αναηολική 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

- ΘΡΑΚΖ 
ΑΣΣΗΚΖ 

ΒΟΡΔΗΟ 
ΑΗΓΑΗΟ 

ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΖΠΔΗΡΟ ΘΔΑΛΗΑ 
ΗΟΝΗΑ 
ΝΖΗΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΡΖΣΖ 
ΝΟΣΗΟ 
ΑΗΓΑΗΟ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 
ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 έως και 
5.000 

24 32 24 37 47 59 76 25 41 37 39 76 60 577 

5.000 έως 
και 20.000 

25 43 10 32 12 15 23 13 75 29 18 27 31 353 

20.000 έως 
και  50.000 

1 24 2 3 2 1 2 1 13 2 0 3 2 56 

50.000 έως 
και 80.000 

5 14 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 2 30 

80.000 έως 
και 
100.000 

0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 

100.000 
έως και  
150.000 

0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 

150.000 
έως και  
200.000 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

200.000 
έως και 
250.000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

250.000 
έως και 
500.000     

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

500.000 
έως και 
1.000.000 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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ΤΝΟΛΟ 55 124?? 36 74 61 76 104 39 134 70 58 107 95 1.033 
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6.3 ςγκενηπωηικά ζηοισεία ςπηπεηούνηορ πποζωπικού ζηην Σ.Α. 

χλνιν Φνξέσλ :  6.291 χλνιν Πξνζσπηθνχ :  61.709 

A. Πξνζσπηθφ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ππεξεηεί 

 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

Δίδνο Θέζεσλ 

εξγαζίαο 
Παλεπηζηεκηαθή Σερλνινγηθή Γεπηεξνβάζκηα Τπνρξεσηηθή χλνια 

Μφληκεο 

(Σαθηηθέο) 
1.870 1.211 16.279 8.594 27.954 

Πξνζσπνπαγείο 312 363 2.759 2.180 5.614 

Απνζπαζκέλνη 

απφ Γ.Γ 
26 15 115 48 204 

χλνιν 2.208 1.589 19.153 10.822 33.772 

      

Β. Πξνζσπηθφ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ππεξεηεί 

 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

Δίδνο Θέζεσλ 

εξγαζίαο 
Παλεπηζηεκηαθή Σερλνινγηθή Γεπηεξνβάζκηα Τπνρξεσηηθή χλνια 

Μφληκεο 

(Σαθηηθέο) 
530 287 2.038 3.305 6.160 

Πξνζσπνπαγείο 336 338 2.588 6.464 9.726 

Απνζπαζκέλνη 

απφ Γ.Γ 
14 5 68 45 132 

χλνιν 880 630 4.694 9.814 16.018 

      

Γ. Έθηαθην Πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί 

 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

Δίδνο 

Θέζεσλ 

εξγαζίαο 

Παλεπηζηεκηαθή Σερλνινγηθή Γεπηεξνβάζκηα Τπνρξεσηηθή χλνια 

Μίζζσζε 

Έξγνπ  
381 208 514 413 1.516 

Οξηζκέλνπ 

Υξφλνπ 
190 162 1.347 3.025 4.724 

Απηεπηζηαζία  155 83 495 3.593 4.326 

Άξζξν 57 6 1 130 764 901 
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N.2218/94  

χλνιν 732 454 2.486 7.795 11.467 

      

Γ.Πξνζσπηθφ Δηδηθψλ Θέζεσλ  

Γεληθνί Γξακκαηείο Γήκσλ  55 

Ηδηαίηεξνη Γξακκαηείο Γεκάξρσλ  22 

Δηδηθνί πλεξγάηεο  99 

Δηδηθνί χκβνπινη  49 

Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο  19 

Γηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή  110 

Πξφζζεηνη αζηπθχιαθεο  47 

Πξνζσπηθφ Κνηκεηεξίσλ  51 

χλνιν πξνζσπηθνχ εηδ. ζέζεσλ 452 

 

6.4 ΠΟΡΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΑΝΑ ΜΔΣΡΟ (ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ) 
 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΗΜΟ* 
ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΤΜΒΑΔΗ ΓΑΠΑΝΔ 

    (M€) (M€) (%) (M€) (%) (M€) (%) 

Δ.Π. ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 2.987,50 1.749,68 58,57% 961,55 32,19% 484,76 16,23% 

Άμνλαο 1 ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 430,54 338,18 235,60% 262,80 61,04% 199,74 46,39% 

Μέηξν 

1.1  

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΖ Δ ΟΛΔ ΣΖ 

ΒΑΘΜΗΓΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΣΠΑ) 
119,00 124,05 104,25% 111,65 93,82% 106,31 89,34% 

Μέηξν 

1.2  

ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΚΣ) 
191,67 151,29 78,93% 141,39 73,77% 91,61 47,80% 

Μέηξν 

1.3 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΔΣΠΑ) 
119,87 62,84 52,42% 9,76 8,14% 1,82 1,52% 

Άμνλαο 2 ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 984,21 635,73 64,59% 203,15 20,64% 109,57 11,13% 

Μέηξν 

2.1 

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ» ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ 
ΥΔΓΗΑ, ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑ (ΔΣΠΑ) 

40,87 22,94 56,13% 5,90 14,43% 4,07 9,95% 

Μέηξν 

2.2 

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ» ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ (ΔΣΠΑ) 
412,22 368,56 89,41% 163,98 39,78% 82,13 19,92% 
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Μέηξν 

2.3 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΧΝ 
ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΧΝ  ΣΑΜΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΖ 

ΣΟ ΔΤΡΧ (ΔΣΠΑ) 
40,00 25,95 64,88% 16,92 42,30% 15,57 38,92% 

Μέηξν 

2.4 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 
ΤΣΖ-ΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

(ΔΣΠΑ) 
107,93 48,53 44,96% 0,67 0,63% 0,15 0,14% 

Μέηξν 

2.5 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖ 
ΓΖΜΟ-ΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΔ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ (ΔΚΣ) 

96,00 20,55 21,40% 4,64 4,83% 1,13 1,17% 

Μέηξν 

2.6 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

(ΔΣΠΑ) 
107,40 81,68 76,05% 7,77 7,24% 5,04 4,69% 

Μέηξν 
2.7 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 
ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (ΔΚΣ) 

14,26 6,13 43,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Μέηξν 

2.8 
ΔΤΦΤΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 85,87 61,38 71,48% 3,25 3,79% 1,49 1,74% 

Μέηξν 

2.9 
ΤΠΟΓΟΜΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΓΗΑ ΈΝΑ ΤΝΥΡΟΝΟ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

79,67 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Άμνλαο 3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 867,39 628,28 72,43% 412,08 47,51% 131,94 15,21% 

Μέηξν 

3.1 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΝΟΨΚΟΤ «ΦΖΦΗΑΚΟΤ» 

ΠΔΡΗΒΑΛ-ΛΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (ΔΣΠΑ) 

75,88 42,54 56,06% 6,65 8,77% 2,99 3,94% 

Μέηξν 
3.2 

ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ 
ΣΟΤ ΣΖΝ ΦΖΦΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ (ΔΣΠΑ) 

383,69 382,95 99,81% 289,78 75,52% 64,84 16,90% 

Μέηξν 

3.3 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ (ΔΣΠΑ) 
78,32 62,50 79,80% 57,51 73,43% 22,17 28,31% 

Μέηξν 

3.4 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (ΔΚΣ) 
247,20 112,15 45,37% 48,52 19,63% 36,42 14,73% 

Μέηξν 

3.5 

ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ (ΔΚΣ) 
82,30 28,14 34,19% 9,61 11,68% 5,52 6,70% 

Άμνλαο 4 ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 629,04 114,26 18,16% 61,27 9,74% 27,73 4,41% 

Μέηξν 

4.1 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΟΤ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ 

ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΔΣΠΑ) 

101,96 24,37 23,90% 20,31 19,92% 14,15 13,88% 

Μέηξν 

4.2 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΣΟΠΗΚΖ 

ΠΡΟ-ΒΑΖ (ΔΣΠΑ) 
272,48 46,91 17,22% 4,75 1,74% 0,60 0,22% 

Μέηξν 
4.3 

ΔΤΦΤΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 174,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Μέηξν 
4.4 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΣΧΝ ΣΑΥΤ-

ΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΑΥΤ-
ΓΡΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ Δ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΑ 

ΚΔΝΣΡΑ (ΔΣΠΑ) 

73,00 42,98 58,87% 36,20 49,59% 12,98 17,77% 

Μέηξν 
4.5 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΝ 
ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΔΚΣ) 

2,60 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Μέηξν 

4.6 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΧΝ 

ΔΛΣΑ (ΔΚΣ) 
5,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Άμνλαο 5 ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 76,32 33,23 43,55% 22,25 29,16% 15,78 20,68% 
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Μέηξν 

5.1 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΚΣ 55,61 15,67 28,18% 6,13 11,03% 4,04 7,26% 

Μέηξν 
5.2 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέηξν 

5.3 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΔΣΠΑ 20,71 17,56 84,80% 16,12 77,83% 11,75 56,71% 

* Όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ απφ 8/12/03 απφθαζε ηεο 3εο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "ΚηΠ" 
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6.5 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΗ 
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ (ΚΑΣΑΥΩΡΗΜΔΝΔ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΡΔΤΝΑ 2004 ΜΔΥΡΙ 19/4/2005) 

ΔΡΔΤΝΔ 
ΔΝΔΡΓΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
ΑΓΡΑΝΔΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 2004 1.045 64% 586 36% 1.631 100% 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 2001 1.107 66% 567 34% 1.674 100% 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 1997 775 81% 185 19% 960 100% 

              

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 1997 - 2001 332 43% 382 206% 714 74% 

Πηγή : Απογραθές ηων Δπιτειρήζεων ηης Ασηοδιοίκηζης 1997, 2001, 2004 (ΚΔΓΚΔ - ΤΠΔΓΓΑ - ΠΔΣΑ Α.Δ.) 

 

6.6 ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 
(ΚΑΣΑΥΩΡΗΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔΥΡΙ 19/4/2005) 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 
ΝΟΜΟΗ 

ΔΝΔΡΓΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

% 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ 

% 
ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
% 

Ν. ΓΡΑΜΑ 13 1,2% 5 0,9% 18 1,1% 

Ν. ΔΒΡΟΤ 31 3,0% 10 1,7% 41 2,5% 

Ν. ΚΑΒΑΛΑ 19 1,8% 11 3,2% 30 1,8% 

Ν. ΞΑΝΘΖ 15 1,4% 5 0,9% 20 1,2% 

Ν. ΡΟΓΟΠΖ 13 1,2% 5 0,9% 18 1,1% 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

91 8,7% 36 6,1% 127 7,8% 

Ν. ΖΜΑΘΗΑ 28 2,7% 9 1,5% 37 2,3% 

Ν. ΘΔ/ΝΗΚΖ 81 7,8% 18 3,1% 99 6,1% 

Ν. ΚΗΛΚΗ 15 1,4% 11 1,9% 26 1,6% 

Ν. ΠΔΛΛΖ 21 2,0% 9 1,5% 30 1,8% 

Ν. ΠΗΔΡΗΑ 14 1,3% 11 1,9% 25 1,5% 

Ν. ΔΡΡΩΝ 36 3,4% 17 2,9% 53 3,2% 

Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 21 2,0% 11 1,9% 32 2,0% 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

216 20,7% 86 14,7% 302 18,5% 

Ν. ΓΡΔΒΔΝΩΝ 6 0,6% 4 0,7% 10 0,6% 

Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 16 1,5% 4 0,7% 20 1,2% 

Ν. ΚΟΕΑΝΖ 31 3,0% 9 1,5% 40 2,5% 

Ν. ΦΛΩΡΗΝΖ 10 1,0% 12 2,0% 22 1,3% 
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ΓΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

63 6,0% 29 4,9% 92 5,6% 

Ν. ΑΡΣΖ 6 0,6% 10 1,7% 16 1,0% 

Ν. ΘΔΠΡΩΣΗΑ 8 0,8% 11 1,9% 19 1,2% 

Ν. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 25 2,4% 52 8,9% 77 4,7% 

Ν. ΠΡΔΒΔΕΖ 9 0,9% 6 1,0% 15 0,9% 

ΗΠΔΙΡΟΤ 48 4,6% 79 13,5% 127 7,8% 

Ν. ΚΑΡΓΗΣΖ 23 2,2% 14 2,4% 37 2,3% 

Ν. ΛΑΡΗΖ 24 2,3% 21 3,6% 45 2,8% 

Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 54 5,2% 26 4,4% 80 4,9% 

Ν. ΣΡΗΚΑΛΩΝ 21 2,0% 18 3,1% 39 2,4% 

ΘΔΑΛΙΑ 122 11,7% 79 13,5% 201 12,3% 

Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 5 0,5% 5 0,9% 10 0,6% 

Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ 29 2,8% 13 2,2% 42 2,6% 

Ν. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 14 1,3% 3 0,5% 17 1,0% 

Ν. ΛΔΤΚΑΓΟ 4 0,4% 2 0,3% 6 0,4% 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 52 5,0% 23 3,9% 75 4,6% 

Ν. ΑΗΣ/ΝΗΑ 20 1,9% 13 2,2% 33 2,0% 

Ν. ΑΥΑΪΑ 18 1,7% 11 1,9% 29 1,8% 

Ν. ΖΛΔΗΑ 13 1,2% 12 2,0% 25 1,5% 

ΓΤΣΙΚΗ 
ΔΛΛΑΓΑ 

51 4,9% 36 6,1% 87 5,3% 

Ν. ΒΟΗΩΣΗΑ 19 1,8% 10 1,7% 29 1,8% 

Ν. ΔΤΒΟΗΑ 16 1,5% 20 3,4% 36 2,2% 

Ν. ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 8 0,8% 2 0,3% 10 0,6% 

Ν. ΦΘΗΩΣΗΓΟ 10 1,0% 14 2,4% 24 1,5% 

Ν. ΦΩΚΗΓΟ 6 0,6% 5 0,9% 11 0,7% 

ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ 

59 5,6% 51 8,7% 110 6,7% 

Ν. ΑΘΖΝΩΝ 61 5,8% 16 2,7% 77 4,7% 

Ν. ΑΝ. ΑΣΣΗΚΖ 20 1,9% 7 1,2% 27 1,7% 

Ν. ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ 6 0,6% 1 0,2% 7 0,4% 

Ν. ΠΔΗΡΑΗΩ 22 2,1% 13 2,2% 35 2,1% 

ΑΣΣΙΚΗ 109 10,4% 37 6,3% 146 9,0% 

Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΟ 14 1,3% 12 2,0% 26 1,6% 

Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ 11 1,1% 14 2,4% 25 1,5% 

Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 12 1,1% 11 1,9% 23 1,4% 

Ν. ΛΑΚΩΝΗΑ 5 0,5% 5 0,9% 10 0,6% 

Ν. ΜΔΖΝΗΑ 14 1,3% 13 2,2% 27 1,7% 
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ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 56 5,4% 55 9,4% 111 6,8% 

Ν. ΛΔΒΟΤ 20 1,9% 9 1,5% 29 1,8% 

Ν. ΑΜΟΤ 8 0,8% 2 0,3% 10 0,6% 

Ν. ΥΗΟΤ 13 1,2% 4 0,7% 17 1,0% 

ΒΟΡΔΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 

41 3,9% 15 2,6% 56 3,4% 

Ν. ΓΩΓ/ΟΤ 42 4,0% 19 3,2% 61 3,7% 

Ν. ΚΤΚΛΑΓΩΝ 20 1,9% 8 1,4% 28 1,7% 

ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 62 5,9% 27 4,6% 89 5,5% 

Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 28 2,7% 10 1,7% 38 2,3% 

Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ 16 1,5% 3 0,5% 19 1,2% 

Ν. ΡΔΘΤΜΝΖ 12 1,1% 8 1,4% 20 1,2% 

Ν. ΥΑΝΗΩΝ 19 1,8% 12 2,0% 31 1,9% 

ΚΡΗΣΗ 75 7,2% 33 5,6% 108 6,6% 

ΤΝΟΛΟ 1.045 64,1% 586 35,9% 1.631 100,0% 

Πηγή : Απογραθή ηων Επιτειρήζεων ηης Ασηοδιοίκηζης και ηων Απαζτολούμενών ηοσς (ΚΕΔΚΕ - ΠΕΤΑ Α.Ε. )  

6.7 Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ ζηην Πεπιθέπεια 
  

Οη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ηνπ Ε.Π. ΚηΠ έρνπλ έληνλν πεξηθεξεηαθφ ραξαθηήξα, θαζφηη αλαθέξνληαη ζε θνξείο πνπ εδξεχνπλ 
ζηηο Πεξηθέξεηεο, φπσο: 

 ζηα Σρνιεία θαη ζηα Παλεπηζηήκηα γηα ηα ζέκαηα Παηδείαο  

 ζηα ΠΕΣΥ θαη ζηα Ννζνθνκεία γηα ηα ζέκαηα Υγείαο,  

 ζηηο Πεξηθέξεηεο, ζηηο Ννκαξρίεο θαη ζηνπο Ο.Τ.Α. (Κ.Ε.Π.) γηα ζέκαηα Δεκφζηαο Δηνίθεζεο  

 ζηηο Μηθξνκεζαίεο Επηρεηξήζεηο γηα ζέκαηα Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε Ψεθηαθή Οηθνλνκία  

 ζηνπο λένπο αγξφηεο γηα ζέκαηα Γεσξγίαο  

 ζε Επηρεηξήζεηο θαη Αλέξγνπο γηα ζέκαηα Καηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο  

 ζηνλ πιεζπζκφ γεληθφηεξα γηα ζέκαηα Επξπδσληθψλ Υπεξεζηψλ θ.α. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη κηα ελδεηθηηθή θαηαλνκή αλά Πεξηθέξεηα γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο θαη βαζίδεηαη ζε 
επηκέξνπο ζηνηρεία (πιεζπζκφο, ΑΕΠ/Πεξηθέξεηα, θ.ιπ.) θαζψο θαη ζηηο πξνηάζεηο Φνξέσλ Πξνγξακκαηηζκνχ (Υπ. Παηδείαο, 
Υγείαο, Αλάπηπμεο, Εξγαζίαο, Εζσηεξηθψλ θιπ). Η θαηαλνκή παξνπζηάδεη ην ελδεηθηηθφ πνζνζηφ ησλ σθεινπκέλσλ ζε θάζε 

πεξηθέξεηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ζην 
Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο" ή ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ε δηαρείξηζε θάζε δξάζεο απφ ην Φνξέα 
Υινπνίεζεο (Υπνπξγείν, Γεληθή Γξακκαηεία, Πεξηθέξεηα, ΚηΠ ΑΕ).  
  

Περηθέρεηες % 

Αλαηοιηθής Μαθεδολίας & Θράθες 7 % 

Αηηηθήο 31 % 

Βορείοσ Αηγαίοσ 2 % 

Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 5 % 

Γσηηθής Διιάδας 7 % 

Ηπείξνπ 5 % 

Θεζζαιίας 7 % 
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Ινλίσλ Νήζσλ 2 % 

Κεληρηθής Μαθεδολίας 14 % 

Κξήηεο 5 % 

Νοηίοσ Αηγαίοσ 3 % 

Πεινπνλλήζνπ 6 % 

ηερεάς Διιάδας 6 % 

ύλοιο 100 % 
 

  
Επηπιένλ θαη απφ ην Μέηξν 2.4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηθεξεηαθά Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα θαη Καηλνηνκηθέο Ελέξγεηεο» 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 112,9 Μ€, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ακηγψο πεξηθεξεηαθέο δξάζεηο (7 Μ€ πεξίπνπ ζε θάζε 
Πεξηθέξεηα). Επίζεο έρεη ζπκθσλεζεί κε ηα ΠΕΠ, λα δεζκεπηεί έλα πνζφ γχξσ ζηα 7 Μ€ ζην θαζέλα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε δξάζεηο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ θάζε Πεξηθέξεηα. 

  
Οη δξάζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ νξηδφληησλ δξάζεσλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα 
Μέηξα ηνπ Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη εμεηδηθεχνληαη αλά ζεκαηηθφ πεδίν ζηηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο δξάζεσλ: 
  

 Υποκαηηγοπία 1.1 - Δπάζειρ Εκπαίδεςζηρ: 

Εδψ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξάζεηο ζρεηηθέο κε εμεηδηθεπκέλν ςεθηαθφ πεξηερφκελν ζρνιηθψλ κνλάδσλ, κε ηειε-
εθπαίδεπζε e-learning, εμνπιηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (δεκνηηθψλ ζρνιείσλ) θ.ά.  

 Υποκαηηγοπία 1.2 - Δπάζειρ Πολιηιζμού & Τοςπιζμού:  

Όπνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξάζεηο γηα ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθνχ θαη κνπζεηαθνχ πεξηερνκέλνπ, 
παξαθνινχζεζε θαη πξνζηαζία πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, πξνψζεζε ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, δίθηπα ζηαζκψλ 
ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, ςεθηνπνίεζε ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζπζηήκαηα ελνπνηεκέλσλ βηβιηνζεθψλ θ.ά.  

 Υποκαηηγοπία 1.3 - Δπάζειρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ: 

Εδψ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξάζεηο ζρεηηθέο κε Ηιεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ - βειηίσζε ππεξεζηψλ, 
ζπζηήκαηα ηειε-δηάζθεςεο - ηειεκαηηθήο, ζηαζκνχο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο γηα ηνλ πνιίηε (θαη γηα εηδηθέο 
θαηεγνξίεο πνιηηψλ), ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε - ηνπηθφ e-govermnet, ειεθηξνληθή δεκνθξαηία - e-democracy, 
δηαδηθηπαθέο πχιεο θ.ά.  

 Υποκαηηγοπία 1.4 - Δπάζειρ Υγείαρ: 
Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηειε-ηαηξηθή, ηαηξηθή ηειε-δηάζθεςε θαη ηαηξηθή ηειε-εθπαίδεπζε, 
ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ ΠΕΣΥ, ηαηξηθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο θ.ά.  

 Υποκαηηγοπία 1.5 - Δπάζειρ Πεπιβάλλονηορ: 
Όπνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξάζεηο ζρεηηθέο κε αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ θξίζεο, δηαρείξηζε επαίζζεησλ 
πεξηνρψλ, ςεθηνπνίεζε θαη πξνβνιή θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, παξαθνινχζεζε -πξνεηδνπνίεζε - πξνζηαζία 
πεξηβαιινληηθψλ πεξηνρψλ, δηαρείξηζε - πξνζηαζία νξεηλψλ φγθσλ, έιεγρνο επηπέδνπ ζνξχβσλ ή ξχπσλ θ.ά.  

 Υποκαηηγοπία 1.6 - Δπάζειρ Μεηαθοπών: 
Εδψ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηειεκαηηθή κεηαθνξψλ, δηαρείξηζε αζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

κεηαθηλήζεσλ - βέιηηζηε θαηαλνκή θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θ.ά.  

 Υποκαηηγοπία 1.7 - Δπάζειρ Πληποθόπηζηρ & Ενημέπωζηρ: 

Όπνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηειε-πιεξνθφξεζε ζε δπζπξφζηηεο, λεζησηηθέο θαη κε αζηηθέο 
πεξηνρέο, ηειε-έιεγρνο δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, δεκηνπξγία θέληξσλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δηαρείξηζε πφξσλ 
δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζέζεσλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο - e-parking θ.ά.  

 Υποκαηηγοπία 1.8 - Δπάζειρ Σςμππάξεων: 

Εδψ ζπκκεηέρνπλ Φνξείο Απηνδηνίθεζεο, Εξεπλεηηθψλ Ιλζηηηνχησλ θαη Επηρεηξήζεηο Ιδησηηθνχ Τνκέα. Οη δξάζεηο 
ζα εθηειεζηνχλ νπσζδήπνηε θαη κε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Τέηνηεο ελδεηθηηθά κπνξεί λα είλαη νη ζρεηηθέο 
κε πιεξνθφξεζε - ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ, δηαρείξηζε πφξσλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηδησηηθέο 
ρξεκαηνδνηήζεηο, γηα αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, δεκηνπξγία ζεκείσλ ηνπξηζηηθήο 
πξνβνιήο, θ.ά 

 

 


