


Η Τοπική Αυτοδιοίκηςη και οι Τ.Π.Ε. 
ςτο Γ’ ΚΠΣ (1)

Πρωτοβουλύεσ για μια ιςχυρό παρουςύα 
των Δόμων ςτην Κοινωνύα τησ 
Πληροφορύασ:

• Ηλεκτρονικέσ υπηρεςίεσ ςε πραγματικό χρόνο και διϊθεςό τουσ με 
πολλαπλϊ μϋςα ςτουσ δημότεσ και τισ επιχειρόςεισ 

• Εξοικείωςη των ανθρώπων τησ αυτοδιούκηςησ και των δημοτών με τη χρόςη 
και την αξιοπούηςη των ΤΠΕ

• Ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ ανοιχτέσ και προςβάςιμεσ.



Η Τοπική Αυτοδιοίκηςη και οι Τ.Π.Ε. 
ςτο Γ’ ΚΠΣ (2)

 800 ΟΤΑ ςε 13 Περιφϋρειεσ τησ χώρασ υλοποιούν:
 956 ενταγμϋνα ϋργα ΤΠΕ με Π/Υ 180 εκ €

που αφορούν κυρύωσ τισ εξόσ κατηγορύεσ ϋργων:

 Ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη και εξυπηρϋτηςη του πολύτη
 Ευρυζωνικότητα
 Μητροπολιτικϊ δύκτυα οπτικών ινών
 Αςύρματα ευρυζωνικϊ δύκτυα τοπικόσ πρόςβαςησ
 Προώθηςη ευρυζωνικότητασ
 Γεωγραφικϊ πληροφοριακϊ ςυςτόματα (ΓΠΣ)
 ΚΕΠ
 Ψηφιακόσ πολιτιςμόσ & τουριςμόσ



Η Τοπική Αυτοδιοίκηςη και οι Τ.Π.Ε. 
ςτο Γ’ ΚΠΣ (3)

 Συγκεντρωτικά για τα έργα Τ.Π.Ε. των ΟΤΑ  ςτο Ε.Π. «ΚτΠ», 
(ςτοιχεία 31.12.2010)

 Πλήθοσ ενταγμένων έργων: 4.479

 Προϋπολογιςμόσ ενταγμένων έργων: 228.559.302 €

 Συμβάςεισ: 224.290.062 €

 Δαπάνεσ: 216.419.410 €



Η Τοπική Αυτοδιοίκηςη και οι Τ.Π.Ε.
Πορεία Υλοποίηςησ Έργων ΚτΠ
(ςτοιχεία 31.12.2010)



Η Τοπική Αυτοδιοίκηςη και οι Τ.Π.Ε. 
ςτο ΕΣΠΑ 2007 - 2013
 Επιχειρηςιακά Προγράμματα για ΤΠΕ 2007-2013

 Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιςη»
Δημόςια Δαπάνη 1.147 εκ € (860+287)
Ε.Τ.Π.Α.

8 Περιφζρειεσ «Σφγκλιςησ»

 Περιφερειακά Ε.Π. (εκχϊρηςη αρμοδιοτήτων διαχείριςησ για πράξεισ 
ψηφιακήσ ςύγκλιςησ) 
Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα
Νότιο Αιγαίο 

 Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιςη»
Δημόςια Δαπάνη 631 εκ € (505+126)
Ε.Κ.Τ.
13 Περιφζρειεσ



Στρατηγική για τισ ΤΠΕ

Στρατηγικόσ ςτόχοσ Ε.Π «Ψηφιακό Σύγκλιςη»: 

«Ψηφιακό Άλμα ςτην παραγωγικότητα, 

Ψηφιακό Άλμα ςτην ποιότητα ζωόσ» 

 Γενικόσ Στόχοσ 1: Βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ με 
αξιοπούηςη των ΤΠΕ

 Γενικόσ Στόχοσ 2: ΤΠΕ και βελτύωςη τησ ποιότητασ 
ζωόσ



Ανάλυςη Αναπτυξιακοφ Οράματοσ Ε.Π. «Ψηφιακή Σφγκλιςη» 



Εκχώρηςη αρμοδιοτήτων του Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σφγκλιςη» ςε Π.Ε.Π.

 Ενώ χρηματοδοτικϊ εςτιϊζεται ςτισ 8 Περιφϋρειεσ Αμιγούσ 

Στόχου Σύγκλιςησ,

 Ενςωματώνει αναπτυξιακό και χωρικό / περιφερειακό διϊςταςη 

και εξειδύκευςη των αναπτυξιακών παρεμβϊςεων ςτον χώρο των 

ΤΠΕ και ςτισ 13 Περιφϋρειεσ τησ χώρασ

Μϋςω τησ διαδικαςύασ εκχώρηςησ αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για 

κατηγορύεσ πρϊξεων ψηφιακόσ ςύγκλιςησ εθνικόσ εμβϋλειασ οι 

οπούεσ περιλαμβϊνονται ςε Περιφερειακϊ Επιχειρηςιακϊ 

Προγρϊμματα που αφορούν ςτισ 5 Περιφϋρειεσ Μεταβατικόσ 

Στόριξησ



Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σφγκλιςη»

Υποςτηρύζει, μεταξύ ϊλλων, δρϊςεισ:

• αξιοπούηςησ των ΤΠΕ ςτην ελληνικό οικονομύα,

• προώθηςησ των ΤΠΕ ςτισ επιχειρόςεισ,

• προώθηςησ τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομεύσ που 
αξιοποιούν ΤΠΕ,

• παροχόσ εξειδικευμϋνων ψηφιακών υπηρεςιών του 
δημοςύου προσ τισ επιχειρόςεισ και τουσ πολύτεσ.



Πορεία υλοποίηςησ του Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σφγκλιςη» (1)
(ςτοιχεία 28.02.2012)



Πορεία υλοποίηςησ του Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σφγκλιςη» (2)
(ςτοιχεία 28.02.2012)



Πορεία υλοποίηςησ του Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σφγκλιςη» (3)
(ςτοιχεία 28.02.2012)



Πορεία υλοποίηςησ του Ε.Π «Ψηφιακή Σφγκλιςη» και των 
Εκχωρήςεων από τα Π.Ε.Π (1)



Πορεία υλοποίηςησ του Ε.Π «Ψηφιακή Σφγκλιςη» και των 
Εκχωρήςεων από τα Π.Ε.Π (2)



Πορεία υλοποίηςησ του Ε.Π «Ψηφιακή Σφγκλιςη» και των 
Εκχωρήςεων από τα Π.Ε.Π (3)



Πορεία υλοποίηςησ του Ε.Π «Ψηφιακή Σφγκλιςη» και των 
Εκχωρήςεων από τα Π.Ε.Π (4)



Θεματικζσ Προτεραιότητεσ ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχουν οι ΟΤΑ
 Υποδομό τηλεπικοινωνιών (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

ευρυζωνικών δικτύων)

 Τεχνολογύεσ τησ πληροφορύασ και τησ επικοινωνύασ (πρόςβαςη, 
αςφϊλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, ϋρευνα, 
καινοτομύα, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)

 Υπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ για τον πολύτη (ηλεκτρονικό υγεύα, 
ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη, ηλεκτρονικό μϊθηςη, ηλεκτρονικό 
ενςωμϊτωςη κ.λπ.)

 Υπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, 
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, δικτύωςη κ.λπ.)



Πλήθοσ ζργων ΟΤΑ ςτο Τ.Ε.Π «Ψηφιακή Σφγκλιςη»  
ανά Περιφζρεια
(ςτοιχεία 28.02.2012)



Σφνολο ενταγμζνων ζργων ΟΤΑ ςτο ΤΕΠ «Ψηφιακή Σφγκλιςη» 
ανά Περιφζρεια



Υπόλοιπα προσ υλοποίηςη για τα ζργα Ο.Τ.Α ςτο Ε.Π «Ψ.Σ»



Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρφθμιςη» και 
οι Τ.Π.Ε.
 Συνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα των δύο Ε.Π. «Διοικητικό 

Μεταρρύθμιςη και «Ψηφιακό Σύγκλιςη», όςον αφορϊ ςτην 
ειςαγωγό ΤΠΕ ςτη δημόςια διούκηςη.

Το Ε.Π. «Διοικητικό Μεταρρύθμιςη» υποςτηρύζει δρϊςεισ:
 αναδιοργϊνωςησ φορϋων του δημοςύου τομϋα,
 κωδικοποιόςεισ νομοθεςύασ,
 βελτύωςησ τησ νομοπαραςκευαςτικόσ διαδικαςύασ,
 απλουςτεύςεισ διοικητικών διαδικαςιών,
 ανϊπτυξησ ηλεκτρονικών υπηρεςιών,
 αξιοπούηςησ ΤΠΕ για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ τησ 

εξυπηρϋτηςησ των ςυναλλαςςόμενων με τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ,
 αναβϊθμιςησ και κατϊρτιςησ του ανθρώπινου δυναμικού.




