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Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η σύγχρονη 
πόλη, ο σύγχρονος δήµος αλλάζει: ∆ιεθνείς Τάσεις

1. Ο «θάνατος της απόστασης» και η διεύρυνση των ορίων µιας περιοχής, της 
αγοράς, του επιχειρηµατικού ορίζοντα....

2. Η ανάδειξη ενός περιβάλλοντος αλληλεξάρτησης, διασύνδεσης, αλλά και 
υπερπληροφόρησης.

3. ∆υνατότητα συγκρίσεων και µεταφοράς εµπειριών.

4. Η ∆ιευκόλυνση της µετακίνησης και της χωρικής και χρονικής αυτονοµίας των 
πολιτών.

5. Όλο και πιο έντονη ανάγκη/ πίεση για ορθολογικότερη χρήση των πόρων5. Όλο και πιο έντονη ανάγκη/ πίεση για ορθολογικότερη χρήση των πόρων
� Οικονοµικές Συνθήκες (∆ηµοσιονοµικοί περιορισµοί)
� Περιβαλλοντικά Προβλήµατα (π.χ. ΤΠΕ για διαχείριση της ενέργειας, 

απορριµµάτων / Green ICT).
6. Κοινωνική πίεση για διαφάνεια, λογοδοσία, συµµετοχή.
7. Ένταση του ανταγωνισµού αλλά και διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας.
8. Περιβάλλον που ενθαρρύνει αλλά και απαιτεί την παραγωγή καινοτοµιών για τη 

βελτίωση της θέσης µιας πόλης, µιας περιοχής, µιας χώρας.
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Γιατί είναι απαραίτητη η ουσιαστική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για τους ίδιους τους 

∆ήµους; 
• Αλλάζει και το εθνικό/ τοπικό περιβάλλον 
λειτουργίας του ∆ήµου- διευρύνεται το αντικείµενο και 
ο ρόλος του στην τοπική κοινωνία.

• Σταδιακή αύξηση της πίεσης των δηµοτών (και ιδίως 
των νεότερων γενιών): 
– 24/7/365 (συνεχής διαθεσιµότητα), – 24/7/365 (συνεχής διαθεσιµότητα), 
– Απλοποίηση διαδικασιών, 
– ηλεκτρονική πρόσβαση και δηµοκρατική συµµετοχή, 
– µεγαλύτερη διαφάνεια, 
– Περισσότερη αλλά και πιο έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση
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Γιατί είναι απαραίτητη η ουσιαστική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για τους ίδιους τους 

∆ήµους; (...συνεχ..)
• Αυξανόµενη πίεση για αποδοτικότερη και 
αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων από 
τον δηµόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα.

• Παρουσία (ανταγωνιστική) µιας περιφέρειας, • Παρουσία (ανταγωνιστική) µιας περιφέρειας, 
µιας πόλης στο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 
πλαίσιο

– Ποιους προσελκύει;
– Ποιά ποιότητα ζωής διασφαλίζει;
– Ποιές δυνατότητες προσφέρει;
– Ποιά εικόνα δίνει;
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∆ιοικητική µεταρρύθµιση: ∆οµική και 
Λειτουργική επαναθεµελίωση των 

δήµων
• Η ίδια η πρωτοβουλία του «Καλλικράτη»

– είναι µια  ισχυρή εξωτερική ώθηση στο σύστηµα που αντανακλά και 
εσωτερικές διεργασίες. 

– δηµιουργεί ένα περιβάλλον και ένα κλίµα αλλαγών  και 
αναδιαρθρώσεων – ελπίζουµε- «προς το καλύτερο». 

• Το εγχείρηµα του «Καλλικράτη» έχει δύο µείζονες καταστατικούς στόχους:• Το εγχείρηµα του «Καλλικράτη» έχει δύο µείζονες καταστατικούς στόχους:
– Αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση πόρων.
– ∆ιαµόρφωση µιας νέας τοπικής, περιφερειακής και εθνικής 
αναπτυξιακής δυναµικής.

• Είναι µια ευκαιρία για Επανανακάλυψη του ρόλου και του τρόπου 
λειτουργίας του δήµου, της περιφέρειας και του κράτους.

• Η τεχνολογία (ειδικότερα οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών) σε συνδυασµό µε το ανθρώπινο δυναµικό έχουν κεντρικό 
διευκολυντικό  και υποστηρικτικό ρόλο.
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Στρατηγική µετάβασης προς τον 
ψηφιακό δήµο

• ∆ιασύνδεση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών µε τις λειτουργίες και τις αναπτυξιακές ανάγκες 
και δυνατότητες του δήµου και της πόλης.

• Ο σκοπός δεν είναι να σχεδιάσουµε την «τέλεια» στρατηγική και να 
περιµένουµε «αυτόµατα» να υλοποιηθεί, αλλά να προσδιορίσουµε:
– τους στόχους, – τους στόχους, 
– τη γενικότερη στρατηγική κατεύθυνση,  και τον συγκεκριµένο 
οδικό χάρτη (ποιος κάνει τι, µε ποια µέσα, σε ποιο χρόνο, 
µε ποιο κόστος, µε ποια ποιότητα).

• Η υλοποίηση εµπεριέχει και πειραµατισµούς (έως ένα βαθµό), 
διαδοχικές προσεγγίσεις  και αναπροσαρµογές.

• Η υλοποίηση µιας στρατηγικής εµπεριέχει και µια διεργασία 
µάθησης για όσους εµπλέκονται σε αυτήν.
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Ψηφιακός ∆ήµος: Έξι χώροι λειτουργικής και 
αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ στους 

δήµους
Αναδεικνύονται έξι χώροι λειτουργικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης των 
ΤΠΕ στους δήµους:

1.Εσωτερική Λειτουργία: Αποδοτικότερη και ποιοτικότερη δουλειά για τις 
δηµοτικές αρχές και τους δηµοτικούς υπαλλήλους. Αναβάθµιση της 
διαδικασίας λήψης αλλά και της ποιότητας των αποφάσεων (τεκµηρίωση 
και διαβούλευση).

2. ∆ιασύνδεση και επικοινωνία του δήµου µε άλλους δήµους και µε τους 
φορείς της δηµόσιας διοίκησης. 

3.Εξωτερική εξυπηρέτηση:  Αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των δηµοτών 3.Εξωτερική εξυπηρέτηση:  Αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των δηµοτών 
και των επιχειρήσεων της περιοχής.

4.Συµµετοχή- συστηµατική και ενεργός εµπλοκή των δηµοτών και των 
κοινωνικών οργανώσεων: Η γνώµη των πολιτών µετράει.

5.∆ιεθνοποίηση-δικτύωση: ∆ιεύρυνση της επικοινωνίας και ενίσχυση των 
συνεργασιών του δήµου.

6. Αναπτυξιακή Ώθηση: 
– Ενίσχυση Τοπικής Οικονοµίας: Προσέλκυση δραστηριοτήτων, νέων επιχειρήσεων και 
νέων επαγγελµατιών. Προσέλκυση επισκεπτών.

– Αναβάθµιση Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος.
– Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.
– Βελτίωση της εικόνας του δήµου, της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
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Αποσαφήνιση βασικών εννοιών 
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Τι δεν είναι; 

• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
– εξισώνεται συχνά µε κάποιο site ή κάποιο portal, µε 
την παροχή κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε 
πραγµατικό χρόνο (on-line services) π.χ. κατέβασµα 
εντύπων αιτήσεων από το ∆ιαδίκτυο, µε την 
ηλεκτρονική ενηµέρωση κάποιου επιπέδου, ίσως και ηλεκτρονική ενηµέρωση κάποιου επιπέδου, ίσως και 
µε κάποιες συναλλαγές.

– ταυτίζεται µε ένα πακέτο ασυντόνιστων, 
αποσπασµατικών και ασύνδετων µεταξύ τους 
έργων- έστω και δεκάδων- έργων ΤΠΕ (Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

• Όµως, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι άθροισµα 
(έστω και πολλών) έργων ΤΠΕ.
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Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση: Τι είναι;

• Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση συνδέεται µε την 
τεχνολογική υποστήριξη συγκεκριµένων 
λειτουργιών (και αντίστοιχων διαδικασιών) και 
πρωτοβουλιών της δηµόσιας διοίκησης/ 
αυτοδιοίκησης [Λειτουργική Αξιοποίηση των αυτοδιοίκησης [Λειτουργική Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών] 
ώστε να κάνει καλύτερα τη δουλειά της και να 
παίζει έναν αναβαθµισµένο ρόλο.
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Ηλεκτρονική διακυβέρνηση= οργανικό 
εργαλείο τοπικής και περιφερειακής 

ενδυνάµωσης
• Ενδυνάµωση του δήµου ως οργανισµού (καλύτερες 
αποφάσεις, καλύτερη αξιοποίηση πόρων, καλύτερες 
υπηρεσίες, καλύτερο έργο).

• Ενδυνάµωση του δηµότη ως χρήστη και ως 
παραγωγού/ επαγγελµατία.παραγωγού/ επαγγελµατία.

• Ενδυνάµωση της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του 
δήµου [σύγχρονες ψηφιακές υποδοµές, διαδικτυακή 
παρουσία, βελτίωση της ποιότητας ζωής, προσέλκυση 
επισκεπτών, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, 
επαγγελµατιών, επιχειρηµατιών (ιδίως νέων)].
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Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξυπηρετεί ΚΑΙ 
τους ευρύτερους στόχους σύγχρονων 

δηµόσιων πολιτικών
• ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση (συγκέντρωση δυνάµεων, αλλά και 
ενίσχυση της αποκεντρωµένης λειτουργίας καθώς και της 
διατήρησης της εγγύτητας των δηµοτών µε την τοπική και 
περιφερειακή εξουσία)

• Αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των δηµόσιων 
πόρων και εξορθολογισµού των δαπανών (χρηµατικών, 
ενεργειακών, ..και κυρίως του ανθρώπινου δυναµικού)ενεργειακών, ..και κυρίως του ανθρώπινου δυναµικού)

• Πολιτικές και διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών και των 
παραγωγικών φορέων. Ο πολίτης στο επίκεντρο (ταχύτερα, 
καλύτερα, πιο αποδοτικά)

• ∆ηµιουργία αναπτυξιακών ωθήσεων για την ανάκαµψη, 
αναζωογόνηση του αναπτυξιακού µοντέλου (πράσινη οικονοµία της 
γνώσης) και νέα βιοµηχανική πολιτική.
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Ο µεγάλος µετασχηµατισµός του κλάδου του 
λογισµικού και των υπηρεσιών 

πληροφορικής 
• Η µελέτη της DG Information Society and 

Media: Πολιτικές για την ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας λογισµικού και 
των υπηρεσιών που βασίζονται στο των υπηρεσιών που βασίζονται στο 
λογισµικό (Software and Software Based 
Services/ SSBS).

• Η µελέτη εκπονήθηκε από: PAC, IDATE, 
Fraunhofer ISE, London Economics
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Ένας κλάδος σε ρευστή κατάσταση:  Τέσσερεις 
µεγάλες εξελίξεις δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για 
τους χρήστες και τη βιοµηχανία πληροφορικής 

1. Cloud Computing --> Επίδραση στο 
κόστος των πόρων που συνδέονται µε τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής στο επίπεδο:
– της υποδοµής: αποθήκευση δεδοµένων, hosting, – της υποδοµής: αποθήκευση δεδοµένων, hosting, 
υπολογιστική δύναµη.

– των εφαρµογών: Το λογισµικό παρέχεται ως 
υπηρεσία (SaS), ανάπτυξη µιας εφαρµογής άπαξ και 
πολλαπλή αξιοποίησή της (Build once, apply many) 
� ανακατανοµή πόρων µε διάθεση περισσότερων 
πόρων στην τεχνική υποστήριξη, στη συντήρηση και 
την αναβάθµιση των εφαρµογών.
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4 µεγάλες εξελίξεις (συνέχεια)

– ∆ηµιουργία σηµαντικών ευκαιριών
• Για τον χρήστη (χαµηλότερο συνολικό κόστος για 
τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων),

• Για τον κλάδο (για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις και 
για νέες επιχειρήσεις) δηµιουργείται χώρος για την για νέες επιχειρήσεις) δηµιουργείται χώρος για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την 
επίλυση προβληµάτων µε την καλύτερη 
αξιοποίηση των ΤΠΕ..

Ψηφ. Σύγκλ. & 
Ευρυζωνικότητα, Πάτρα, 
19/9/2010

14Γιάννης Καλογήρου,Infostrag, ΕΜΠ, επ.συµβ. ΚΕ∆ΚΕ



4 µεγάλες εξελίξεις (συνέχεια): 
Κινητικότητα

2. Κινητικότητα/ Φορητότητα (Mobility): η 
ραγδαία διάδοση των φορητών συσκευών σε 
µεµονωµένους χρήστες και σε επαγγελµατίες �
πίεση στις επιχειρήσεις πληροφορικής να 
αναζητήσουν νέους τρόπους χρήσης των 
τεχνολογιών του λογισµικού και να 
δηµιουργήσουν νέα επιχειρηµατικά µοντέλα 
[Νέοι συνδυασµοί (Internet+ SW+ Ικανότητα 
χρήσης υπηρεσιών που βασίζονται στο SW σε 
οποιοδήποτε σηµείο βρίσκεται ο χρήστης)]
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4 µεγάλες εξελίξεις (συνέχεια): Ανοικτό 
Λογισµικό

3. Ανοιχτό Λογισµικό, Ανοιχτή 
Αρχιτεκτονική: βασικός παράγοντας στο 
µοντέλο του cloud computing. 

Εµπορική αξιοποίηση του ανοιχτού Εµπορική αξιοποίηση του ανοιχτού 
λογισµικού µε την παροχή της κατάλληλης 
τεχνικής υποστήριξης. Προς ένα καθεστώς 
συνύπαρξης.

4. Offshore delivery models .
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Η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης
και ευρωπαϊκής συνοχής.

Έξι θέµατα µε επίδραση στην καθηµερινή ζωή πολιτών και 
επαγγελµατιών/ επιχειρήσεων:

• Γρήγορο Internet  (30 Mbps για όλους, 100 Mbps για το 50% των • Γρήγορο Internet  (30 Mbps για όλους, 100 Mbps για το 50% των 
ευρωπαίων το 2020). [Η πρόσφατη Φινλανδική πρωτοβουλία για 
την ευρυζωνικότητα ως νοµικά κατοχυρωµένο δικαίωµα κάθε 
πολίτη: 1 Mbps από 1/7/2010, 100 Mbps το 2015].

• ∆ιαλειτουργικότητα: Η ψηφιακή κοινωνία µπορεί να απογειωθεί 
µόνο όταν τα διαφορετικά µέρη της και οι διαφορετικές εφαρµογές 
διαλειτουργούν και στηρίζονται σε ανοιχτές πλατφόρµες και ανοιχτά 
πρότυπα.
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Η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη 
(..συνεχ..)

• Ψηφιακός πολίτης: δεξιότητες (σε διάφορα επίπεδα), 
πρόσβαση σε on-line (πραγµατικό χρόνο) υπηρεσίες, 
προστασία δικαιωµάτων στον κυβερνοχώρο, συµµετοχή, 
όχι ψηφιακός αποκλεισµός.

• Ενιαία ψηφιακή αγορά (διασυνοριακές συναλλαγές).• Ενιαία ψηφιακή αγορά (διασυνοριακές συναλλαγές).
• Προτεραιότητα στην έρευνα, την καινοτοµία και την 
τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 
οργανισµών σε θέµατα ΤΠΕ.

• Εµπιστοσύνη και ασφάλεια στη χρήση της 
τεχνολογίας.

Ψηφ. Σύγκλ. & 
Ευρυζωνικότητα, Πάτρα, 
19/9/2010
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Οι τρεις πυλώνες του ψηφιακού δήµου

• Πληροφοριακά Συστήµατα που διαλειτουργούν, υποστηρίζουν τις 
αποφάσεις και την εφαρµογή τους και παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
σε πραγµατικό χρόνο µέσα από πολλαπλά και διαφορετικά κανάλια.

• ∆ικτυακές Υποδοµές: ∆ίκτυα επόµενης γενιάς (∆ακτύλιοι οπτικών ινών, 
ασύρµατα δίκτυα, διασύνδεση µε «Σύζευξις», Ακαδηµαϊκά και Εκπαιδευτικά 
∆ίκτυα, ένταξη στη µεγάλη πρωτοβουλία  εθνικής κλίµακας για την 
ευρυζωνικότητα).ευρυζωνικότητα).

• ∆ιαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.  
– Ευαισθητοποίηση των αιρετών.
– Καλύτερη  αξιοποίηση και επιµόρφωση του υφιστάµενου ανθρώπινου δυναµικού.
– Προσέλκυση νέων ανθρώπων µε αναβαθµισµένες δεξιότητες και γνώσεις στις ΤΠΕ και στη διαχείρισή τους.
– Συγκρότηση  ανθρώπινων δικτύων για την κωδικοποίηση και τη µεταφορά της διάχυτης γνώσης και της 

συσσωρευµένης πείρας.
– Ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς που έχουν γνώση και πείρα σχετική µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
– Εξοικείωση του µέγιστου δυνατού αριθµού δηµοτών µε τη χρήση των ΤΠΕ.

• Το ελληνικό σύνταγµα από το 2001 προβλέπει: «Καθένας έχει δικαίωµα 
συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (άρθρο 5α) 

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Λειτουργικές προϋποθέσεις και 
σχεδιασµός νέων υπηρεσιών

• Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης δεν προορίζονται για 
«απλή ανάρτηση» αλλά για παραγωγική και λειτουργική αξιοποίηση.

• Σε τεχνικό επίπεδο, η εφαρµογή της διαλειτουργικότητας, και µάλιστα 
όλων των συνιστωσών της (σηµασιολογικής, τεχνολογικής, 
επιχειρησιακής, νοµοθετικής), είναι η δράση-κλειδί για την ανάπτυξη 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης .

• Χρήση εφαρµογών που ωθούν στον µετασχηµατισµό του τρόπου 
οργάνωσης της εργασίας στη δηµόσια διοίκηση � Αποκατάσταση της οργάνωσης της εργασίας στη δηµόσια διοίκηση � Αποκατάσταση της 
συνεχούς ροής πληροφορίας µεταξύ των φορέων της δηµόσιας διοίκησης
(το παράδειγµα των πιστοποιητικών).

• Λειτουργικά πρότυπα.
• Τυποποίηση διαδικασιών.
• Ψηφιοποίηση στην πηγή.
• Ενιαίο ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
σε πραγµατικό χρόνο προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
επισκέπτες 
– LGAF (πιλοτικό).
– Επέκταση του LGAF

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Υιοθέτηση νέων εργαλείων και νέων 
τεχνολογικών προσεγγίσεων
Ένα σύνολο από συστήµατα και εφαρµογές πληροφορικής που
συνδέονται σε µια «υπηρεσιοστραφή» αρχιτεκτονική (SOA) µε:
Ανοιχτή τεχνολογία, ανοιχτή/ ελεύθερη πρόσβαση, ανοιχτό
και ελεύθερα διαθέσιµο περιεχόµενο:

• Ανοιχτά συστήµατα,
• ανοιχτό λογισµικό,
• ανοιχτό περιεχόµενο,
• συνεργατικές πρακτικές,• συνεργατικές πρακτικές,
• Ανάπτυξη µιας εφαρµογής άπαξ και πολλαπλή εφαρµογή της

(develop once, apply many),
• αξιοποίηση νέων εργαλείων και τάσεων (cloud computing ,

software as a service , virtualization,..).

– για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγµατικό
χρόνο µε πολλαπλά µέσα, σε πολλαπλές θέσεις και για
πολλαπλούς χρήστες.

– για την παραγωγή, διαχείριση, διάδοση και
επαναχρησιµοποίηση της δηµόσια διαθέσιµης
πληροφορίας και γνώσης.

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Ενοποίηση- ∆ιασύνδεση- Αναβάθµιση  Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και Ανάπτυξη του Ψηφιακού ∆ήµου και της 
Ψηφιακής Περιφέρειας: ∆ιασυνδεδεµένη ενιαία Πορεία δύο 

φάσεων

• Α΄Φάση : Οργάνωση της µετάβασης των υποδοµών 
ΤΠΕ των ∆ήµων, των Νοµαρχιών και των σηµερινών 
Περιφερειών στη νέα διοικητική αρχιτεκτονική. Αρχική 
συνύπαρξη συστηµάτων και καταστάσεων.

• Β΄ Φάση : Ενδυνάµωση της Ηλεκτρονικής • Β΄ Φάση : Ενδυνάµωση της Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης της νέας 
διοικητικής αρχιτεκτονικής ( Ψηφιακός ∆ήµος, Ψηφιακή 
Περιφέρεια). Αναβάθµιση του «ΤΠΕ Οικοσυστήµατος» 
των δήµων και των περιφερειών.

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Α΄ Φάση: Τρία είδη δράσεων
∆ήµος

1. Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης των τοπικών δράσεων.
– ∆ιασύνδεση των Πληροφοριακών Συστηµάτων και Λειτουργικών 
Κύκλων

• ∆ήµος- ∆ιοικητικός Κύκλος (δηµοτολόγιο, ληξιαρχείο, µητρώο 
αρρένων, πρωτόκολλο,..)

• ∆ήµος-Οικονοµικός Κύκλος (οικονοµική διαχείριση/ λογιστήριο, • ∆ήµος-Οικονοµικός Κύκλος (οικονοµική διαχείριση/ λογιστήριο, 
µισθοδοσία, διαχείριση προσωπικού, ∆ΕΥΑ..)

• ∆ήµος- Υποστηρικτικός Κύκλος (portal, GIS, διαβούλευση/ 
ηλεκτρονική δηµοκρατία, διαχείριση των υποθέσεων του δηµοτικού 
συµβουλίου, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση έργων, συστήµατα 
νοµικών προσώπων που ανήκουν στο δήµο  κ.α...)

• Σχεδιασµός της  τεχνολογικής υποστήριξης της οργάνωσης του 
νέου δήµου (εργαλεία πληροφοριακής υποστήριξης,..)

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Α΄ Φάση: Τρία είδη δράσεων
∆ήµος (..συνεχ..)

• Πιλοτικές δράσεις σε περιορισµένο αριθµό 
αντιπροσωπευτικών και τεχνολογικά έτοιµων 
(ICT ready) δήµων και περιφερειών �
εντοπισµός προβληµάτων, συστηµατοποίηση 
των προβληµάτων της εφαρµογής, διεργασία των προβληµάτων της εφαρµογής, διεργασία 
µάθησης.

• Τοπικές δράσεις ενοποίησης-διασύνδεσης 
πληροφοριακών συστηµάτων (δήµοι, 
περιφέρειες, αποκεντρωµένες διοικήσεις)

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Α΄Φάση: Περιφέρεια

• Κύκλος διαχείρισης- λειτουργίας-
µισθοδοσίας και υποστήριξης

• Τεχνολογική υποστήριξη του σχεδιασµού 
της οργάνωσης της νέας περιφέρειας. της οργάνωσης της νέας περιφέρειας. 
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Α΄Φάση: Μεταξύ ∆ήµου-Περιφέρειας

• Πληροφοριακά Συστήµατα που 
υποστηρίζουν τις µεταφερόµενες 
αρµοδιότητες από τις νοµαρχίες προς τους 
δήµους (περίπου 70%) και προς τις δήµους (περίπου 70%) και προς τις 
περιφέρειες (30%) [συστήµατα 
αδειοδότησης, κοινωνικής πρόνοιας, 
πολεοδοµίας, 

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Κινητοποίηση δυνάµεων, ∆ιαβούλευση 
και πρακτική δράση

• Φορείς της αυτοδιοίκησης και της δηµόσιας 
διοίκησης: ΥΠΕΣΑΠΗ∆ ,ΚΕ∆ΚΕ, ΕΝΑΕ, ΕΕΤΑ, 
ΙΤΑ, ΠΕΤΑ, ΚτΠ ΑΕ. 

• Στελέχη της αυτοδιοίκησης.• Στελέχη της αυτοδιοίκησης.
• Ο κόσµος της τεχνολογίας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, 
ερευνητικά κέντρα και των επιχειρήσεων ΤΠΕ).

• Οι κοινότητες των νέων που ασχολούνται µε τις 
ΤΠΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
(ψηφιακοί εθελοντές, οµάδες χρηστών,..).

• Η τοπική κοινωνία.
Ψηφ. Σύγκλ. & 
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Προβλήµατα υλοποίησης

• Η διαχείριση του χρόνου.
• Η διατήρηση του status quo στον τρόπο 
υλοποίησης των έργων πληροφορικής στη 
δηµόσια διοίκηση στον ελληνικό χώρο. Η δηµόσια διοίκηση στον ελληνικό χώρο. Η 
αξιοποίηση των καθυστερήσεων για την 
παραµονή στο status quo.

• Το εγχείρηµα του ψηφιακού δήµου ως 
ευκαιρία για θετικούς µετασχηµατισµούς 
στην ελληνική βιοµηχανία πληροφορικής.

Ψηφ. Σύγκλ. & 
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