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Θ ςτρατθγικι και το ζργο τθσ ΚΕΔΚΕ για τθν 
Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ

Ομάδα για την Tεχνολογική, Oικονομική και Στρατηγική 
ανάλυςη τησ Κοινωνίασ τησ Πληροφορίασ του 

ΕΒΕΟ/ΕΜΠ (INFOSTRAG – www.infostrag.gr)

Γιάννθσ Καλογιρου, Αν. Κακθγθτισ  ΕΜΠ, Επ. Σφμβουλοσ 
ΚΕΔΚΕ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ομάδασ INFOSTRAG

Παναγιϊτθσ Παναγιωτόπουλοσ, Ερευνθτισ ΕΜΠ



Θ Δομι τθσ Παρουςίαςθσ

• Εξελιςςόμενο Περιβάλλον - Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ/Γνϊςθσ
• Ο ρόλοσ του Διμου ςε αυτό το Περιβάλλον 
• τόχοσ: Θ Λειτουργικι Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτουσ Διμουσ
• Ανάπτυξθ τρατθγικισ
• Προχποκζςεισ Τλοποίθςθσ
 Τποδομζσ 
 Ανκρϊπινο Δυναμικό
 Αναδιοργάνωςθ
 Διεργαςία Μάκθςθσ
 υχνι Αξιολόγθςθ τθσ τρατθγικισ και τθσ Τλοποίθςισ τθσ

• Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ
• Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΣΑ
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Ζνα περιβάλλον που αλλάηει –
Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ/Γνϊςθσ

Τέζζεπειρ θξίζηκεο ηάζεηο 

1. Ο κάνατοσ τθσ απόςταςθσ και θ ανάδειξθ ενόσ 
περιβάλλοντοσ αλλθλεξάρτθςθσ και 
υπερπλθροφόρθςθσ.

2. Διευκόλυνςθ τθσ μετακίνθςθσ και τθσ χωρικισ και 
χρονικισ αυτονομίασ των πολιτϊν.

3. Όλο και πιο ζντονθ ανάγκθ/ πίεςθ για ορκολογικότερθ 
χριςθ των πόρων
 Οικονομικζσ υνκικεσ (Δθμοςιονομικοί περιοριςμοί)
 Περιβαλλοντικά Προβλιματα (π.χ. ΣΠΕ για διαχείριςθ 

τθσ ενζργειασ/ green ICT)
4. Περιβάλλον που ενκαρρφνει αλλά και απαιτεί τθν 

παραγωγι καινοτομιϊν. 
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Γιατί είναι απαραίτθτθ θ ουςιαςτικι αξιοποίθςθ 
των ΣΠΕ για τουσ ίδιουσ τουσ Διμουσ; 

• Αλλάδει ηο πεπιβάλλον λειηοςπγίαρ ηνπ 
Γήκνπ- δηεπξύλεηαη ην αληηθείκελν θαη ν ξόινο 
ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.

• ηαδηαθή αύξεζε ηερ πίεζερ ηων δεμοηών
(θαη ηδίσο ησλ λεόηεξσλ γεληώλ): 
– 7/24/365, 

– Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ, 

– ειεθηξνληθή πξόζβαζε θαη ζπκκεηνρή, 

– κεγαιύηεξε δηαθάλεηα, 

– Πεξηζζόηεξε αιιά θαη πην έγθπξε θαη έγθαηξε 
πιεξνθόξεζε
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Γιατί είναι απαραίτθτθ θ ουςιαςτικι αξιοποίθςθ 
των ΣΠΕ για τουσ ίδιουσ τουσ Διμουσ; 

(...ςυνεχ..)

• Απμαλόκελε πίεζε γηα αποδοηικόηεπε και 

αποηελεζμαηικόηεπε σπήζε ηων πόπων από 

ηνλ δεκόζην, αιιά θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.

• Παποςζία (αληαγσληζηηθή) κηαο πεξηθέξεηαο, 

κηαο πόιεο ζην πεξηθεξεηαθό, εζληθό θαη δηεζλέο 

πιαίζην

– Πνηνύο πξνζειθύεη;

– Πνηά πνηόηεηα δσήο δηαζθαιίδεη;

– Πνηέο δπλαηόηεηεο πξνζθέξεη;

– Πνηά εηθόλα δίλεη;

LGAF   10/11/2009 5Γ. KΑΛΟΓΘΡΟΤ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ



LGAF   10/11/2009 Γ. KΑΛΟΓΘΡΟΤ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ 6

Σο Πραγματικό Διακφβευμα: Θ λειτουργικι θαη αναπηςξιακή

αξιοποίθςθ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 
(ΣΠΕ) ςτουσ διμουσ

• Σεχνολογία=μζςο και όχι αυτοςκοπόσ Ο τρόποσ χριςθσ
των ΣΠΕ ζχει ςθμαςία

• Θ Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ είναι πρϊτα και πάνω απϋόλα 
Κοινωνία. Δεν είναι κουτιά και λογιςμικό  που απλϊσ τα 
«φυτεφουμε» ςτον διμο. Δεν είναι απλό άκροιςμα- ακόμθ 
και δεκάδων- ζργων. 

• Οι ΣΠΕ δε κα πρζπει να αποτελοφν πρόςκετο βάροσ αλλά να 
ενςωματϊνονται οργανικά ςτουσ Διμουσ

• Ο χριςτθσ τθσ τεχνολογίασ (δθμότθσ, επιχείρθςθ, τοπικόσ 
φορζασ, εργαηόμενοσ ςτον διμο, αιρετόσ) μετράει και πρζπει 
να βρίςκεται ςτο επίκεντρο μιασ ςτρατθγικισ αξιοποίθςθσ 
των ΣΠΕ. 

• Παραμονεφει ο κίνδυνοσ του ψθφιακοφ αποκλειςμοφ.
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Ψθφιακόσ Διμοσ: Πζντε χϊροι λειτουργικισ και 
αναπτυξιακισ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςτουσ διμουσ

1.Εςωτερική Λειτουργία  Αποδοτικότερθ και ποιοτικότερθ 
δουλειά για τισ δθμοτικζσ αρχζσ και τουσ δθμοτικοφσ 
υπαλλιλουσ.

2.Εξωτερική εξυπηρζτηςη  Αποτελεςματικότερθ 
εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν και των επιχειριςεων τθσ 
περιοχισ.

3.Συμμετοχή- ςυςτηματική και ενεργόσ εμπλοκή των 
δημοτών  Θ γνϊμθ των πολιτϊν μετράει.

4.Διεθνοποίηςη-δικτφωςη Διεφρυνςθ τθσ επικοινωνίασ 
και ενίςχυςθ των ςυνεργαςιϊν του διμου.

5. Αναπτυξιακά Οφζλη: 

Ενίςχυςθ Σοπικισ Οικονομίασ

Αναβάκμιςθ Φυςικοφ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ

Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ
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Σα δομικά ςτοιχεία του ψθφιακοφ διμου

1. Θ ευρυηωνικότθτα (υποδομζσ και υπθρεςίεσ) ωσ δζςμθ
τεχνολογικϊν δυνατοτιτων που μποροφν να μεταςχθματιςκοφν
ςε επιχειρθςιακι/ λειτουργικι ικανότθτα και αναπτυξιακι
δυνατότθτα

2. Ανοιχτι τεχνολογία, ανοιχτι/ ελεφκερθ πρόςβαςθ, ανοιχτό και
ελεφκερα διακζςιμο περιεχόμενο: Ανοιχτά ςυςτιματα, ανοιχτό
λογιςμικό, ανοιχτό περιεχόμενο, ςυνεργατικζσ πρακτικζσ,
αξιοποίθςθ νζων εργαλείων και τάςεων (cloud computing).
– για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε πραγματικό

χρόνο με πολλαπλά μζςα, ςε πολλαπλζσ κζςεισ και για
πολλαπλοφσ χριςτεσ.

– για τθν παραγωγι, διαχείριςθ και διάδοςθ δθμόςια
διακζςιμθσ πλθροφορίασ και γνϊςθσ.

3. Πόροι και ικανότθτεσ: Θ οικοδόμθςθ οργανωςιακϊν και
ατομικϊν ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ (ICT
capacity building).



Σο Όραμα - τρατθγικι

• Προοπτικι τθσ πόλθσ π.χ. ςε πζντε χρόνια.
• Σι μπορεί να προςφζρουν οι ΣΠΕ ςτθν 

υλοποίθςι του;
• Προτεραιότθτεσ και Μακροπρόκεςμοσ 

χεδιαςμόσ
• φγχρονθ ςκζψθ για τθν κατανόθςθ των 

δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ (Π.χ. Εποχι 
των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν και των ανοιχτϊν 
ςυςτθμάτων).

• Επίπεδο δζςμευςθσ του οργανιςμοφ του διμου 
και τθσ «ψθφιακισ κοινότθτασ τθσ περιοχισ».

LGAF   10/11/2009 Γ. KΑΛΟΓΘΡΟΤ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ 9



Προχποκζςεισ Τλοποίθςθσ

• Τποδομζσ

• Ανκρϊπινο Δυναμικό

• Διεργαςία Μάκθςθσ

• Αναδιοργάνωςθ – Διαχείριςθ τθσ Αλλαγισ

• υχνι Αξιολόγθςθ τθσ τρατθγικισ και τθσ 
Τλοποίθςισ τθσ
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Τποδομζσ

• Ανάπτυξθ και Αξιοποίθςθ Ευρυηωνικϊν Τποδομϊν

• Αξιοποίθςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και 
Εφαρμογϊν (τοπικϊν, περιφερειακϊν και εκνικϊν)

• Ζμφαςθ ςτθ Διαλειτουργικότθτα

• Μελλοντικι Εξαςφάλιςθ επαρκϊν πόρων για τθ 
βιωςιμότθτα και τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, για 
τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων 
και των δικτφων ΣΠΕ



Οη άλζξσπνη

• ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ:

– Ο ίδιορ ν δήκαξρνο εγείηαη. Κάλεη ηελ 

ππόζεζε ηνπ ςεθηαθνύ δήκνπ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπ αηδέληαο.

– Ο Γήκαξρνο δεν ρξεηάδεηαη λα είλαη εηδηθόο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο.

– Ο Γήκαξρνο είλαη ν Εμπνεςζηήρ θαη 

Ενοπσεζηπωηήρ κηαο κεγάιεο 

κινεηοποίεζερ αλζξώπσλ.
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Οη άλζξσπνη (...ζπλερ...)

• ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ:
– Ο Αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο.

– Ο «Άλζξσπνο ησλ ΣΠΔ»

– Καη ν βαζηθόο ππξήλαο 

Ο ςεθηαθόο δήκνο, ε ςεθηαθή πόιε- θαη επξύηεξα 
ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο- ζέινπλ ηνλ 
εκπλεπζηή ηνπο (Γήκαξρνο), ηνλ ππέπζπλν 
(Αληηδήκαξρνο), ηνλ νξγαλσηή/ ζπληνληζηή θαη 
ηνπο αλζξώπνπο ηνπο.

Σν θιεηδί: Αμηνπνίεζε θαη ελζάξξπλζε ησλ λέσλ. 
Απηνί ξέποςν θαη απηνί μποπούν.
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Οη άλζξσπνη (...ζπλερ...)

• ...Καη ε ζπλέρεηα:

Κηλεηνπνίεζε 

– ησλ δεκνηηθώλ ππαιιήισλ,

– Σσλ ρξεζηώλ,

– Σσλ εζεινληώλ,

– Σνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ 

ηόπνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο (ΑΔΙ, ΣΔΙ, ρνιείσλ)

– Σσλ ηνπηθώλ επαγγεικαηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ 

πιεξνθνξηθήο.

– Καη εληέιεη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
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Θ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ και ο ψθφιακόσ διμοσ 
εμπεριζχουν μια Διεργαςία Μάκθςθσ

• Ενκάρρυνςθ νζων ιδεϊν, νζων προςεγγίςεων, 
πειραματιςμϊν.

• Να μοιράηονται οι εργαηόμενοι ςτουσ διμουσ τισ 
δεξιότθτζσ τουσ και τθ γνϊςθ τουσ με τουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ

• Διευκόλυνςθ τθσ οριηόντιασ επικοινωνίασ του 
προςωπικοφ πζρα από ιεραρχίεσ

• υγκρότθςθ δικτφων κωδικοποίθςθσ και 
ανταλλαγισ τθσ εμπειρίασ και τθσ γνϊςθσ μεταξφ 
των εργαηομζνων ςε διαφορετικοφσ διμουσ 
*ελλθνικά και διεκνι εργαλεία μάκθςθσ+.
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Αναδιοργάνωςθ - Διαχείριςθ τθσ 
αλλαγισ

• Επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ, ςτθ ροι τθσ, ςτθν 
επαναχρθςιμοποίθςι τθσ και ςτουσ ανκρϊπουσ.

• Τπζρβαςθ των ςυμβατικϊν διαχωριςμϊν και των μθ 
επικοινωνοφντων ςυςτθμάτων. 

• Τπζρβαςθ τθσ αντίλθψθσ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων και των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ωσ silos.

• Οριηόντια επικοινωνία, ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςτον 
ευρφτερο χϊρο του διμου και των υπθρεςιϊν του.

• Από τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ 
κάκε διοικθτικισ ι επιχειρθςιακισ μονάδασ... ςτθν 
προςφορά «ενοποιθμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
χριςτεσ.



Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και 
τθν υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςτον 

ψθφιακό διμο

• Διαμόπθωζε ζηπαηεγικήρ από ην 2004 γηα 

ηελ ελεξγό παξνπζία ησλ δήκσλ ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

• Ππωηοβοςλίερ και δπάζειρ γηα ηε κεηάβαζε 

ζηνλ ςεθηαθό δήκν.

• Ο ξόινο ηεο ΚΔΓΚΔ ζηε διαμόπθωζε ηερ 

αηδένηαρ, σο καηαλύηε, σο ζςνηονιζηή.
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν 
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςτον ψθφιακό διμο

1. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ: Προγράμματα 
κατάρτιςθσ ςε τρία επίπεδα: 

• Ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ Κατάρτιςθσ των 
Αιρετϊν.

• Πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των δθμοτικϊν υπαλλιλων και 
των ςτελεχϊν τθσ αυτοδιοίκθςθσ.

• Προγράμματα μαηικισ εξοικείωςθσ των δθμοτϊν ςτθ 
χριςθ του Διαδικτφου και τθσ πλθροφορικισ (ειδικά για 
αυτό-απαςχολοφμενουσ, άνεργουσ, πολίτεσ μεγαλφτερων 
θλικιϊν)
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ (…ςυνεχ..)

2. Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςε πραγματικό χρόνο 
βαςιςμζνεσ ςτθν αρχι: Develop once, apply many

• Παροχι από πολλά κανάλια υπθρεςιϊν ςε πραγματικό χρόνο 
(θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, υγείασ, εκπαίδευςθσ): 
Αξιοποίθςθ του ζργου τθσ ΚΕΔΚΕ για το Ενιαίο Διαδικτυακό 
περιβάλλον για τθν παροχι on line θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
(lgaf)

• Ζργο GIS τθσ ΚΕΔΚΕ
• Προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν κρατικϊν προμθκειϊν.
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ (…ςυνεχ..)

• 3. Ευρυηωνικζσ Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ

• Τποςτιριξθ για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ από τουσ διμουσ του  
Εκνικοφ Δικτφου τθσ Δθμόςιασ Διοικθςθσ «Σφηευξισ» και των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ 
νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ.

• Τποςτιριξθ για τθν Ολοκλιρωςθ, Παραγωγικι Λειτουργία 
και Συντιρθςθ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν των Διμων 
(δακτφλιοι οπτικϊν ινϊν, αςφρματα δίκτυα) 

• Eνιαία πρόταςθ ΚΕΔΚΕ για τθ ςυγκρότθςθ των 
περιφερειακϊν δομϊν για τθ διαχείριςθ και ανάπτυξθ των 
ευρυηωνικϊν υποδομϊν
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ (…ςυνεχ..)

4. τρατθγικι και διαμόρφωςθ προτάςεων για ICT 
capacity building ςτουσ διμουσ.

• Τποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 
μεταφοράσ γνϊςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ πείρασ
ςτθν οργάνωςθ ζργων και τθ λειτουργικι 
αξιοποίθςθ των ΣΠΕ.

• Ενκάρρυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ των τοπικϊν
επιχειριςεων ΣΠΕ και των επιςτθμονικϊν/ 
ερευνθτικϊν δυνάμεων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
(περιφερειακά ΑΕΙ, ΣΕΙ, Ερευνθτικά Κζντρα, χολικό 
Δίκτυο).



Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον 
ΟΣΑ

Στόχοσ Ζργου:

Θ αναβάκμιςθ τθσ διοικθτικισ εξυπθρζτθςθσ των:

• πολίτθ
• επιχειριςεων

• μζςα από πολλά κανάλια επαφισ
 διαδίκτυο
 τθλζφωνο (ςτακερό και κινθτό) 

ςε όλουσ τουσ βαςικοφσ τομείσ υπθρεςιϊν τθσ πρωτοβάκμιασ 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.  



Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον 
ΟΣΑ

Πλεονεκτιματα ζργου:

• Κεντρικι ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ μια φορά και 
δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ τθσ από περιςςότερουσ 
χριςτεσ (Διμουσ)
 Εξοικονόμθςθ πόρων

 Διαςφάλιςθ πόρων για τθ βιϊςιμθ λειτουργία των 
εφαρμογϊν και για τθν υλοποίθςθ πρόςκετων και ποιοτικά 
πιο αναβακμιςμζνων επενδφςεων ςε κάκε Διμο.

• Δυνατότθτα ςυνεχοφσ επζκταςθσ των θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν από κάκε Διμο
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Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΣΑ
Προχποκζςεισ επιτυχίασ 

Προχποκζςεισ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου:

• Επαρκισ εναςχόλθςθ (επαρκείσ ανκρωποϊρεσ) με το 
ζργο από τθν πλευρά των Διμων 

• Κατάλλθλθ προςαρμογι των εςωτερικϊν-οργανωτικϊν 
διαδικαςιϊν

• Στενι Συνεργαςία Αναδόχου-Διμων


