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Οφζλη από τισ ΤΠΕ για τουσ Δήμουσ (1)
 Αποδοτικότερη και Αποτελεςματικότερη λειτουργύα 

τουσ

 Καλύτερη αξιοπούηςη των δημοτικών υπαλλόλων

 Υποςτόριξη των αιρετών ςτη λόψη και τεκμηρύωςη 
αποφϊςεων

 Αποδοτικότερη και με μεγαλύτερη διαφϊνεια διαχεύριςη των 
οικονομικών τουσ

 Συςτηματικότερη παρακολούθηςη των ϋργων, δρϊςεων και 
παρεμβϊςεών τουσ  



Οφζλη από τισ ΤΠΕ για τουσ Δήμουσ (2)
 Αναβϊθμιςη τησ ςχϋςησ τουσ με τουσ Δημότεσ

 Παροχό υπηρεςιών

 ςε πραγματικό χρόνο 

 από πολλϊ κανϊλια επαφόσ (διαδύκτυο, ςταθερό και κινητό 
τηλϋφωνο ,διαδραςτικό τηλεόραςη, φυςικό παρουςύα)

 Ενημϋρωςη και ςυμμετοχό των Δημοτών ςτα δημοτικϊ 
πρϊγματα



Οφζλη από τισ ΤΠΕ για τουσ Δήμουσ (3)
 Ενύςχυςη τησ οικονομικόσ και κοινωνικόσ ανϊπτυξησ

 Συγκρϊτηςη υφιςτϊμενων και προςϋλκυςη νϋων 
επιχειρόςεων ςτην περιοχό

 Πολιτιςτικό και τουριςτικό προβολό τησ περιοχόσ

 οι ΤΠΕ αποτελούν παρϊθυρο ςτον κόςμο και τη γνώςη για 
τουσ πολύτεσ τησ περιοχόσ.



Παροφςα Κατάςταςη
 Μελέτη Παρατηρητηρίου για ΚτΠ

 Τρείσ μελέτεσ περίπτωςησ ςε τρείσ 
αντιπροςωπευτικούσ Δήμουσ
 Δόμοσ Ελευςύνασ

 Δόμοσ Κϋρκυρασ

 Δόμοσ Τρικκαύων

 Έρευνα Για Την Αποτύπωςη Και Αξιολόγηςη Των 
Αποτελεςμάτων 40 Έργων Παροχήσ Ηλεκτρονικών 
Υπηρεςιών Από ΟΤΑ



Κενά στρατηγικής ΤΠΕ στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμοφ 
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/specialreports/ota_special/default.htm







Υλοποίηςη ζργων
 ο κριςιμότεροσ παράγοντα επιτυχίασ των ϋργων 

ςχετύζεται με την επϊρκεια, την τεχνογνωςύα και 
την εκπαύδευςη των ςτελεχών των δόμων















Η γνώμη των χρηςτών





Γενικά Συμπεράςματα
 Αξιοπούηςη ςε ϋνα βαθμό των ΤΠΕ για:
 τη βελτύωςη τησ λειτουργύασ των Δόμων 

 την ενημϋρωςη κι εξυπηρϋτηςη του πολύτη.

 Απαιτούνται περαιτϋρω δρϊςεισ ϋτςι ώςτε η αξιοπούηςη 
των ΤΠΕ να οδηγόςει ςε:

 αιςθητό βελτύωςη τησ αποδοτικότητασ και 
αποτελεςματικότητασ των λειτουργιών του Δόμου

 ςημαντικό αναβϊθμιςη τησ ςχϋςησ του Δόμου με το δημότη

 δημιουργύα ευνοώκότερων ςυνθηκών για την τοπικό 
ανϊπτυξη



Βαςικζσ κατευθφνςεισ
 Ανθρώπινο δυναμικό

 Υποδομϋσ



Ανθρώπινο Δυναμικό (1)
 Αιρετού

 Ο βαθμόσ αναγνώριςησ από τουσ αιρετούσ των 
δυνατοτότων των ΤΠΕ για τη λειτουργύα και ανϊπτυξη του 
Δόμου αποτελεύ το κλειδύ για την ευρύτερη αλλϊ κι 

αποδοτικότερη αξιοπούηςη τουσ.



Ανθρώπινο Δυναμικό (2)
 Ομϊδα ΤΠΕ
 Μηχανοργανωτικό υποςτόριξη

 Σχεδιαςμόσ ϋργων ΤΠΕ και νϋων υπηρεςιών

 Κοινό Ομϊδα για μικρούσ, όμορουσ Δόμουσ

 Δημοτικού υπϊλληλοι

 Περιςςότερο εξειδικευμϋνη και ςτοχευμϋνη εκπαύδευςη/κατϊρτιςη

 Πολύτεσ/Δημότεσ

 Ευαιςθητοπούηςη και κατϊρτιςη



Υποδομζσ
 Αρχϋσ Σχεδιαςμού

 Χρόςη ανοικτών προτύπων/Ανοικτού Λογιςμικού

 Παροχό υπηρεςιών από πολλϊ διαφορετικϊ κανϊλια 
επαφόσ (διαδύκτυο, ςταθερό και κινητό τηλϋφωνο 
,διαδραςτικό τηλεόραςη, φυςικό παρουςύα)

 Έμφαςη ςτη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων κι εφαρμογών (ΟΤΑ & 
Δημόςιασ Διούκηςησ)



Με ποιοσς δημόζιοσς θορείς κάνεηε τρήζη σπηρεζιών μέζω

διαδικηύοσ;

Νοικοκσριό Επιτείρηζη ΣΥΝΟΛΟ

Δήμος Τρικκαίων 40 Δήμοι Δήμος Τρικκαίων 40 Δήμοι Δήμος Τρικκαίων 40 Δήμοι

Δήμο 5,2% 4,1% 8,2% 9,1% 5,7% 4,9%

Νομαρτία 3,9% 3,3% 4,1% 9,1% 3,9% 4,1%

ΟΑΕΔ και άλλοσς θορείς 2,6% 2,2% 6,1% 8,0% 3,2% 3,0%

ΚΕΠ 2,1% 3,6% 8,2% 8,0% 3,2% 4,2%

ΙΚΑ 3,9% 2,5% 10,2% 10,6% 5,0% 3,7%

Πολεοδομία 1,3% 0,7% 2,0% 3,5% 1,4% 1,1%

Εθορία 4,7% 4,6% 14,3% 12,8% 6,4% 5,8%

ΑΣΕΠ 5,2% 3,7% 8,2% 5,4% 5,7% 3,9%

Άλλο 2,1% 1,3% 0,0% 4,5% 1,8% 1,7%


