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Ξόζν πξαγκαηηθά κεηξάλε νη Τερλνινγίεο ηεο
Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΤΞΔ) ζηε
ιεηηνπξγία θαη ηε δνπιεηά ησλ δήκσλ;
ή

Πυρ οι δήμοι και οι κοινόηηηερ μποπούν να ζςμμεηάζσοςν ζηη
διαμόπθυζη μιαρ Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Γνώζηρ για
όλοςρ;
Δηζήγεζε ησλ Γιάννη Καλογήπος1 θαη Θόδυπος Καπούνος1&2
Δξεπλεηηθή Νκάδα γηα
Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο
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ηελ Τερλνινγηθή, Νηθνλνκηθή θαη
Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ

Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Νηθνλνκίαο ηνπ
ΔΚΞ.
Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Βέιηηζηνπ Σρεδηαζκνύ Γηθηύσλ,
Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ηνπ
ΔΚΞ.
2

ύνοτη:
Ζ θεληξηθή αθεηεξηαθή ζέζε ηεο εηζήγεζεο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο:
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ
(ΡΞΔ):
δηεπξχλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ,
βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ
ιακβάλνληαη θαη θάλεη απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηε δνπιεηά
ηνπ,
πξνζδίδεη δχλακε ζηνλ δεκφηε,
ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ ηνπηθή
αλάπηπμε.
Ζ εηζαγσγή, ε παξαγσγηθή θαη ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ δελ δηαρσξίδεηαη
απφ ηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο
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πνπ πξνζθέξνπλ νη δήκνη. Όκσο, νη ΡΞΔ πξνθαινχλ κεηαζρεκαηηζκνχο,
πξνυπνζέηνπλ αιιαγέο θαη δεκηνπξγνχλ αιιαγέο. Ππλδένληαη, εηδηθφηεξα κε
αληίζηνηρεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο θαη αιιαγέο ζηε λννηξνπία, ηνλ
ηξφπν ζθέςεο, ην ζηπι δηνίθεζεο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Ξάλε
ρέξη-ρέξη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ξαξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο- ελίνηε
ζεκαληηθέο- ε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ζηνπο δήκνπο δελ είλαη πνιπηέιεηα νχηε κφλνλ
έλαο αθφκε κπειάο. Ξξνζθέξνπλ κηα ξεαιηζηηθή δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηεο
δνπιεηάο φισλ κέζα ζην Γήκν θαη θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη ζηνπο δεκφηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα. Αλαγθαία πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλ αηξεηψλ
κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ΡΞΔ θαη
ησλ αλαγθαίσλ επηινγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη φρη ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε εηδηθνχο ησλ ΡΞΔ. Ζ εμνηθείσζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΡΞΔ ζηελ εκεξήζηα δεκνηηθή
δηάηαμε θαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαη δηαξθή δέζκεπζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζε έλα
ζρέδην δξάζεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Άιισζηε, φια δείρλνλ πσο φπσο,
κηα ζχγρξνλε πφιε δελ κπνξεί πηα λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ειεθηξηζκφ, χδξεπζε,
απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, έηζη δελ ζα κπνξεί θαη ζην άκεζν κέιινλ λα
ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα δηαξθνχο, απξφζθνπηεο θαη θζελήο πξφζβαζεο
φισλ ζηελ ςεθηαθή πιεξνθνξία θαη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία.
Ν ζρεδηαζκφο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δηθηπαθψλ
ηερλνινγηψλ κεηξάλε πάξα πνιχ θαη απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Απαηηείηαη ε πηνζέηεζε βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ
(δηαιεηηνπξγηθφηεηα, αλνηρηά πξφηππα θαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, αλάπηπμε
εθαξκνγψλ κηα θνξά γηα πνιιέο ρξήζεηο θαη πνιιαπινχο ρξήζηεο, πξφζβαζε ζε
θάζε ππεξεζία απφ πνιιαπιά θαλάιηα) θαζψο θαη απνδνηηθψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ ζρεκάησλ πινπνίεζεο θαη δηνίθεζεο ηεο πινπνίεζεο κε ηελ
έγθαηξε εκπινθή ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ρξεζηψλ.
Πηελ εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη ηέινο δχν ζεκαληηθά έξγα γεληθφηεξεο ζεκαζίαο
γηα ηελ απηνδηνίθεζε: α) Ζ εμνηθείσζε ησλ αηξεηψλ κε ηηο ΡΞΔ, θαη β) ην «Δληαίν
Γηαδηθηπαθφ Ξεξηβάιινλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο»
θαζψο θαη ε πξσηνβνπιία γηα ηε ζπγθξφηεζε κνλίκσλ εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθψλ
νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηε ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία (αλαηαιιαγή εκπεηξηψλ,
εθκάζεζε απφ επηηπρίεο θαη δπζθνιίεο θ.α.) ησλ δήκσλ πνπ πινπνηνχλ νκνεηδή έξγα
ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο.
Ζ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ δήκνπ θαη ηεο ςεθηαθήο πφιεο
ζπλδέεηαη κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Ζ δέζκεπζε ηνπ δεκάξρνπ γηα ηε
ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ, ε ζπγθεθξηκέλε έθθξαζή ηεο θαη ε έκπξαθηε
δηαηήξεζή ηεο απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε. Ν θαιφο ζρεδηαζκφο θαη ε
απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κε ηε βνήζεηα κηαο ηθαλήο
νκάδαο- ηδίσο απφ λένπο- πνπ νξγαλψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ζην
δήκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν, ησλ ρξεζηψλ,
ησλ εηδηθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ ΡΞΔ ζηελ πεξηνρή, ησλ ςεθηαθψλ
εζεινληψλ θαη ησλ e-αθηηβηζηψλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απνηεινχλ ηελ ηθαλή
ζπλζήθε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ δήκνπ. Δηδηθφηεξα, ν
θφζκνο ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ΡΞΔ θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπο ζηα ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο θαη νη επαγγεικαηίεο θαη νη κηθξέο
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επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν λα
παίμνπλ. Όκσο, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ε Θνηλσλία ηεο
Ξιεξνθνξίαο είλαη κηα πνιχ ζνβαξή ππφζεζε γηα λα αθεζεί απνθιεηζηηθά ζηνπο
εηδηθνχο

1. Η ζηπαηηγική επιλογή και η έκκληζη: Οι ΣΠΔ ζηη δημοηική
και κοινοηική ημεπήζια διάηαξη
Ρνλ πεξαζκέλν Κάην, ζην Γηεζλέο Ππλέδξην ηεο ΘΔΓΘΔ κε ζέκα: ηελ «Αμηνπνίεζε
ησλ Ρερλνινγηψλ ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηελ Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Ρνπηθή Αλάπηπμε» ν πξφεδξνο ηεο Ξάξηο Θνπθνπιφπνπινο
θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Σξήζηνο Ξαιαηνιφγνο έθαλαλ κηα ζεκαληηθή
έθθιεζε πξνο φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο
ηνπ πεξαζκέλνπ Νθησβξίνπ. Ρνπο δήηεζαλ λα ζέζνπλ ζε πξώηε πξνηεξαηόηεηα
ζηα πξνεθινγηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ην ζέκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
Τερλνινγηώλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΞΔ). Ζ έθθιεζε απηή
απέξξεε απφ ηε κείδνλα ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ΘΔΓΘΔ ην 2004 λα
δξαζηεξηνπνηεζεί κε ηεθκεξησκέλε άπνςε θαη ζπλνιηθφ ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζηε δηακφξθσζε κηαο
Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο γηα φινπο ζηε ρψξα καο.
Αξθεηνί δεκνηηθνί ζπλδπαζκνί, ζε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε έθηαζε, ζε κηθξφηεξν ή
κεγαιχηεξν βάζνο θαη εχξνο, ςειφηεξα ή ρακειφηεξα ζηελ ηεξάξρεζε ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ηνπο, αληαπνθξίζεθαλ. Δλδερνκέλσο, νξηζκέλνη λα θαηάθεξαλ θαη
θάηη πεξηζζφηεξν: λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπηθέο δπλάκεηο θαη ηδίσο λένπο θαη λέεο
γχξσ απφ ηνλ ζηφρν ηνπ «ςεθηαθνχ δήκνπ» θαη κε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα
ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο δξάζεηο. Κεξηθνί, επηπξνζζέησο είραλ λα παξνπζηάζνπλ
πέξα απφ ηδέεο θαη κειινληηθά ζρέδηα θαη πεπξαγκέλα θαη ζπγθεθξηκέλν
απνινγηζκό.
Αζθαιψο, ε εθαξκνγή ησλ φπνησλ εμαγγειηψλ ζα θξηζεί ηειηθψο ζηε δηάξθεηα ηεο
επφκελεο ηεηξαεηίαο. Ηζρπξηδφκαζηε- κε βάζε ηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή
ζπζζσξεπκέλε πείξα- φηη ην θιεηδί γηα ηελ φπνηα πξφνδν είλαη ε ζηάζε ησλ
αηξεηώλ- θαη πξψηα απ΄φια ησλ δεκάξρσλ θαη ησλ πξνέδξσλ ησλ θνηλνηήησλ- ε
εδξαίσζε ηεο πεπνίζεζεο φηη ε εηζαγσγή θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε
ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ ΡΞΔ αμίδεη ηνλ θόπν θαη ην όπνην θόζηνο. Κηα
ζεηηθή αληίιεςε ηνπ δεκάξρνπ γηα ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
πξνζθέξνπλ νη ΤΞΔ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δήκσλ, ζηελ
θαζεκεξηλή δνπιεηά θαη ην έξγν ηνπο πνπ ζα κπνξέζεη λα κεηαθξαζζεί
θαηάιιεια ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ζε ιεηηνπξγηθέο δεζκεχζεηο, ζε ζρέδην
δξάζεο θαη ζε κεραληζκνχο ππνζηήξημεο απνηειεί αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηελ
φπνηα επηηπρία.
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2. Οι ΣΠΔ ζηοςρ δήμοςρ: άλλορ έναρ μπελάρ, μια ακόμη
πολςηέλεια ή μια πεαλιζηική δςναηόηηηα αναβάθμιζηρ ηηρ
λειηοςπγίαρ ηοςρ;
2.1. Ζ παξνύζα θαηάζηαζε
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη θηλήζεηο θαη έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηε ρξήζε ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Έηζη, ζήκεξα ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο δήκνπο ππάξρεη θάπνηα ζχλδεζε
κε ην Γηαδίθηπν- έζησ θαη ρακειήο ηαρχηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο- ελψ έλα
κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη κεραλνγξαθεκέλν.
Αθφκε, έρνπλ εγθαηαζηαζεί πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλεο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ. Γεληθφηεξα, θαίλεηαη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο «λεζίδεο πιεξνθνξηθήο θαη
ειεθηξνληθήο δηθηύσζεο», ζπλήζσο κε δηαιεηηνπξγνχζεο κε ηα ππφινηπα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δήκνπ θαη επξχηεξα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Βέβαηα,
ε θαηάζηαζε είλαη αξθεηά άληζε. Δκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο
πζηέξεζεο θαη πξνφδνπ. Ξξφζθαηα έρεη μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ
Γηθηχνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «Πχδεπμηο», αιιά γηα λα δεη άκεζα ιεηηνπξγηθά
θαη νηθνλνκηθά νθέιε ν θάζε δήκνο πξέπεη φια ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα
(ηειεθσληθά θαη ππνινγηζηψλ) φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ λα ζπλδεζνχλ ζην
«Πχδεπμηο».
Δπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ Θνηλσλία
ηεο Ξιεξνθνξίαο έρνπλ εγθξηζεί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη πινπνηνχληαη κε
δηάθνξεο ηαρχηεηεο ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα δηθηπαθέο ππνδνκέο θαη κεγάια
έξγα πιεξνθνξηθήο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε. Ξαξάιιεια,
πξνσζείηαη ε ςεθηνπνίεζε ζεκαληηθνχ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο
ηεο ρψξαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ρα έξγα απηά, αλ πινπνηεζνχλ απνδνηηθά
θαη απνηειεζκαηηθά θαη αλ δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ππνδνρήο
ηνπο θαη νξγαληθήο έληαμήο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ην ππόβαζξν γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δεκνηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ δεκνηηθνχ έξγνπ.

2.2. Τν πξαγκαηηθό δηαθύβεπκα : Ζ ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ
ΤΞΔ ζηνπο δήκνπο
Ρη είλαη, φκσο, εθείλν πνπ νπζηαζηηθά ιείπεη, ψζηε ε «πιεξνθνξηθή θαη νη
ζχγρξνλεο επηθνηλσλίεο» λα κελ είλαη κηα κεξηθή, απνζπαζκαηηθή θαη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζπγθπξηαθή επηινγή επηθεληξσκέλε ζε κεκνλσκέλεο
πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηνπ δήκνπ
γεληθφηεξα; Ρη πξαγκαηηθά παίδεηαη, ψζηε νη δήκνη λα κπνπλ πξαγκαηηθά ζηελ ππφ
δηακφξθσζε «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο»;
Ρν δεηνχκελν ζήκεξα είλαη ε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληώλ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο. Κηα
ηέηνηα πξνζέγγηζε απαηηεί ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο
δηάρπζεο ησλ ΡΞΔ κε αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο, κε αιιαγέο
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λννηξνπίαο, θνπιηνχξαο θαη ελ ηέιεη κε αιιαγέο ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο
εξγαζίαο θαη ζην ζηπι δηνίθεζεο. Ζ εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ησλ ΡΞΔ πάεη ρέξη-ρέξη
κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.

2.3. Αλαγθαία πξνϋπόζεζε ε εμνηθείσζε ησλ αηξεηώλ κε ηηο ΤΞΔ,
έξγν πνπ πινπνηείηαη απν ην «Ηλζηηηνύην Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο»
Ρν έξγν( «ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΗΟΔΡΩΛ ΔΘΞΟΝΠΩΞΩΛ ΞΟΩΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΡΗΠ ΛΔΔΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ») πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απν ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
ηεο «Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο» ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο «έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε ηελ πιεξνθνξηθή, ην
δηαδίθηπν θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ» ζην ρψξν ηεο
Ξξσηνβάζκηαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΞΡΑ) θαη ππνζηεξίδεη ηηο αιιαγέο πνπ
γίλνληαη θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ, ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ην έξγν πξνβιέπεη
ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, επηκφξθσζε θη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/
ηνπ ζπλφινπ ησλ 17.616 αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο ΞΡΑ (914 δεκάξρσλ, 120
πξνέδξσλ θνηλνηήησλ θαη 16.582 δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ) ζηνπο
1.034 ΝΡΑ ηεο ρψξαο. Τν αληηθείκελν ηεο επηκόξθσζεο ζα αθνξά ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο πξννπηηθήο
πνπ πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
(ΡΞΔ) γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο/δεκφηεο, γηα ηελ
εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαληζκψλ ηεο ΞΡΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξγσλ φπσο ηα ΘΔΞ, ην ΠΕΔΜΗΠ, Ξιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα πνπξγείσλ, Ξεξηθεξεηψλ, Λνκαξρηψλ θαη Γήκσλ θαζψο θαη ηηο λέεο
δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πνπ αλνίγνληαη γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. Δπίζεο,
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα είλαη ε εμνηθείσζε ησλ αηξεηψλ κε ηε ρξήζε Ζ/ θαη
δηαδηθηχνπ – ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ε ιήςε, απνζηνιή
θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε
πιεξνθνξίαο, ε ςεθηαθή παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε
ςεθηαθή ςεθνθνξία/δεκνζθφπεζε θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιινπο
θνξείο/ ππεξεζίεο.
Γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηξεηψλ ζα ζπγθξνηεζεί έλα
αλζξώπηλν δίθηπν κε εηδηθνχο απν ηελ πεξηθέξεηα πνπ ζθνπφ ζα έρεη ηελ
πξνψζεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ζε ζπλερή βάζε ηεο ρξήζεο ησλ ΡΞΔ ζηελ ΞΡΑ
αμηνπνηψληαο θαη ηνπο ηερληθνχο ζπκβνχινπο ησλ Γήκσλ. Ξξνβιέπνληαη ζπλνιηθά
309.240 αλζξσπνψξεο επηκφξθσζεο/ θαηάξηηζεο γηα ηνπο αηξεηνχο θαη ηνπο
ηερληθνχο ζπκβνχινπο εθπαίδεπζεο, κε ηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαηάξηηζεο
φπσο ε πξνζσπνπνηεκέλε εθπαίδεπζε ε ηειεθαηάξηηζε κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο
πχιεο ηνπ έξγνπ(portal) πνπ ζα παξέρεη ειεχζεξα φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζα
επηηξέπεη ζε θάζε εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελν λα δηαηεξεί ην δηθφ ηνπ
εθπαηδεπηηθφ πξνθίι. Ρν έξγν ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζα ππνζηεξηρζεί
απφ θαηάιιειεο δξάζεηο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ζε θάζε Λνκφ.

2.4. Γέθα εύινγα εξσηήκαηα δεηνύλ πεηζηηθέο απαληήζεηο
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Αο είκαζηε φκσο ξεαιηζηέο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη αλακθίβνια είλαη ελδηαθέξνπζεο
θαη ρξήζηκεο νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΡΞΔ ζην δεκνηηθφ έξγν θαη φηη νη
επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο ηνπο ζε θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο ζε άιιεο ρψξεο- αιιά
θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζηε ρψξα καο- κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή
έκπλεπζεο γηα ηελ αλάιεςε ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, εθ ησλ πξαγκάησλ
αλαδεηθλχνληαη νξηζκέλα εχινγα εξσηήκαηα πνπ δεηνχλ πεηζηηθέο απαληήζεηο.
Δξώηεκα 1ν: Ξέξα απφ ηηο γεληθφηεξεο δηαθεξχμεηο -πνπ έρνπλ θαη απηέο ηε
ζεκαζία ηνπο ηδίσο αλ θαη φηαλ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδεημε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε
λέσλ ζεκάησλ- έρνπλ νη δεκνηηθνί άξρνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, παξά ηηο
πξσηνπφξεο πξσηνβνπιίεο ηεο ΘΔΓΘΔ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ δεκάξρσλ,
πεηζζεί γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία θαη ηελ πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα ησλ
ηερλνινγηψλ απηψλ ζηε δνπιεηά ηνπο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ ηνπο, ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο; Ξνηά ζέζε θαηέρεη ζηελ
ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ελφο δεκάξρνπ θαη ελφο δήκνπ ε ιεηηνπξγηθή
αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ;
Δξώηεκα 2ν : Κήπσο, ηδίσο ζηνπο κηθξφηεξνπο δήκνπο, ε ζπληνληζκέλε θαη
ιεηηνπξγηθή εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο, ηνπ Ίληεξλεη θαη νη ζχγρξνλεο δηθηπαθέο
ππνδνκέο ζπληζηνχλ ζηελ πξάμε έλαλ αθφκε κπειά ζηε δχζθνιε θαζεκεξηλή
πξαγκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ππνζέζεσλ;
Δξώηεκα 3ν : Θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, κήπσο ζε κηα επνρή δεκνζηνλνκηθψλ
πεξηνξηζκψλ, αιιά θαη ηαπηφρξνλεο δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ
δήκσλ, ε ελαζρφιεζε κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ην Γηαδίθηπν απνηειεί πνιπηέιεηα,
σθέιηκε ελδερνκέλσο, αιιά πάλησο πνιπηέιεηα;
Δξώηεκα 4ν : Έζησ φηη γίλεηαη αληηιεπηή θαη απνδεθηή ε πξαθηηθή αμία ησλ
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ, κπνξεί θαη πώο
λα δηαλπζεί ν δύζθνινο θαη «καθξύο δξόκνο από ηελ επηζπκία ζηελ
απόθαζε» θαη απ΄εθεί ζηελ πινπνίεζε; Ξνπ ζα βξεζνχλ νη πόξνη θαη πσο ζα
νξγαλσζεί ε πινπνίεζε; πάξρνπλ νη άλζξσπνη, ε ηερλνγλσζία θαη ε αλαγθαία
ηερληθή ππνζηήξημε;
Δξώηεκα 5ν : Έζησ φηη ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγηθή
αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ θαη αλεπξίζθνληαη νη ζρεηηθνί πφξνη (απηνρξεκαηνδφηεζε, Γ’
θαη Γ’ ΘΞΠ θ.α.), γλσξίδεη θαη κπνξεί ν δήκνο λα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο
ζρεδηαζηηθέο θαη ηερληθέο επηινγέο κε βάζε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη
φρη πεξηηηέο θαη ελ πνιινίο άρξεζηεο, πεξηνξηζηηθέο αθφκε θαη θσηνγξαθηθέο
πεξηγξαθέο; Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ηα έξγα
πιεξνθνξηθήο δελ είλαη ζπκβαηηθά θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Ρα έξγα
πιεξνθνξηθήο απαηηνχλ έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή εκπινθή απηψλ πνπ ζα ηα
ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ν ζρεδηαζκόο θαη ε αξρηηεθηληθή
ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο κεηξάεη πάξα πνιύ. Πε
πνηεο πεξηπηψζεηο ζρήκαηα ΣΓΗΤ ή «outsourcing» (εμσηεξηθήο αλάζεζεο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο) κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ;
Δξώηεκα 6ν : Έζησ, φηη αθνινπζνχληαη ζχγρξνλεο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη
επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ ρξεζηψλ,
ζα κπνξέζνπλ ηειηθψο λα πινπνηεζνχλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά; Γειαδή
εγθαίξσο, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη έηνηκα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα
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ελζσκαησζνχλ νξγαληθά ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δήκνπ; Ξόζν
έηνηκνο είλαη ν ηερληθόο θαη ν δηνηθεηηθόο κεραληζκόο ηνπ δήκνπ λα
ιεηηνπξγήζεη ηα έξγα απηά;
Δξώηεκα 7ν : Ξσο δηαζθαιίδεηαη όηη «ηα ιεθηά πνπ ζα επελδπζνύλ ζα
πηάζνπλ ηόπν»; Θα κπνξέζνπλ ηα ίδηα ηα έξγα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά,
λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ κε ηελ αλαγθαία ηερληθή ππνζηήξημε
ησλ ρξεζηψλ ηνπο, λα ζπληεξεζνύλ θαη λα αλαβαζκίδνληαη ζπλερψο, λα
ζπιιεηηνπξγήζνπλ κε άιιεο ππνδνκέο θαη λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο φπνηεο
ζπλέξγεηεο;
Δξώηεκα 8ν : Θαη έζησ φηη πξνσζείηαη ε ζπγθξφηεζε ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ θαη
ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πσο κπνξεί ηειηθψο λα επηηεπρζεί ε ηνπηθή
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, φηαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ δεκνηψλ αιιά θαη ησλ
κηθξψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ δελ
είλαη εμνηθεησκέλν κε ην Γηαδίθηπν θαη αθφκε ρεηξφηεξα δηαπλέεηαη απφ
ηερλνθνβηθέο αληηιήςεηο; Δίλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή ηνπηθή
δηαθπβέξλεζε ρσξίο ςεθηαθά ελήκεξνπο θαη ειεθηξνληθά δηθηπσκέλνπο
πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο;
Δξώηεκα 9ν : Ζ δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δηθηπαθψλ ππνδνκψλ
θ.ιπ. πινπνηείηαη θαηά θαλφλα απφ επηρεηξήζεηο εθηφο ηεο πεξηνρήο ησλ πην πνιιψλ
δήκσλ. Κπνξνύλ ε πιεξνθνξηθή, ηα επξπδσληθά θαη ηα αζύξκαηα δίθηπα,
ην γξήγνξν Ίληεξλεη λα απνηειέζνπλ πεγή ηνπηθήο αλάπηπμεο (άκεζα θαη
έκκεζα);
Δξώηεκα 10ν : Ρνχησλ δνζέλησλ, αμίδεη ηνλ θφπν ν δεκφηεο- αιιά θαη νη ηνπηθνί
θνξείο- λα αζθνχλ πίεζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ φπνηα επηξξνή ηνπο γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην δήκν ηνπο ή
κήπσο είλαη θαιχηεξα λα απαηηνχλ ηελ αληηκεηψπηζε άιισλ πην θαπηώλ, αιιά θαη
πην ρεηξνπηαζηώλ πξνβιεκάησλ; Κε άιια ιφγηα δηακνξθψλνληαη ζην δεκνηηθφ
θαη ηνπηθφ πεξηβάιινλ θίλεηξα γηα ηνπο δεκνηηθνχο άξρνληεο ψζηε λα
αλαβαζκίζνπλ ζηελ αηδέληα ηνπο ην ζέκα ηεο παξαγσγηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ΡΞΔ;

2.5. Θαη όκσο αμίδεη λα επελδύζνπκε ρξόλν, θόπν θαη πόξνπο γηα ηελ
παξαγσγηθή θαη ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΞΔ ζηνπο δήκνπο
Ξαξά ηα πξνβιήκαηα, παξά ηηο δπζθνιίεο, ηε δπζπηζηία, ηελ ηερλνθνβία θαη ηελ
επηθπιαθηηθφηεηα ε απάληεζε ζην θεληξηθφ εξψηεκα δελ κπνξεί παξά λα είλαη
θαηαθαηηθή. Λαη αμίδεη ηνλ θφπν λα επελδύζνπκε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ ζηνπο δήκνπο θαη
ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Θαηαξράο, ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηινγήο απηήο ππνζηεξίδεη
ε πνιχκνξθε δηεζλήο εκπεηξία θαη φρη κφλνλ ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. Δλδεηθηηθά,
κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο επηηπρίεο ηεο Βξαδηιηάληθεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ζηνλ ηνκέα απηφ. Αιιά θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ δήκσλ ηεο Θαηαινλίαο θαη ηδίσο ηεο
Βαξθειψλεο αμίδνπλ ηελ πξνζνρή καο.
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Άιισζηε, ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ
επηθνηλσληψλ δελ δηαρσξίδεηαη από ηηο ππόινηπεο δεκνηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη
δξαζηεξηόηεηεο θαζψο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δήκνη.
Απνηεινχλ νη λέεο ηερλνινγίεο ην εξγαιείν γηα λα νξγαλψλνπλ θαη λα θάλνπλ νη
δήκνη θαιύηεξα ηε δνπιεηά ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη απνδνηηθόηεξα θαη κε
δηαθάλεηα ηα νηθνλνκηθά ηνπο, λα αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθόηεξα θαη
απνηειεζκαηηθφηεξα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, λα ηεθκεξηώλνπλ θαιύηεξα
ηηο απνθάζεηο ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθφηεξα ηα έξγα ηνπο, ηηο
παξεκβάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, λα ππνζηεξίδνπλ ηε γξήγνξε, απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ειεθηξνληθά θαη ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν, λα ππνβνεζνχλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπο
ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν.
Απνηεινχλ ην κέζν γηα λα κπνξέζνπλ νη δεκφηεο λα ελεκεξώλνληαη νπζηαζηηθά
θαη έγθαηξα γηα ηελ πνξεία ηνπ δήκνπ ηνπο θαη λα έρνπλ απνθαζηζηηθφ ιφγν θαη
δηαξθή παξέκβαζε ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα.
Απνηεινχλ ηε δίνδν γηα λα κπνξέζνπλ νη ηνπηθέο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο λα δηεπξχλνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνπο νξίδνληα θαη λα μεπεξάζνπλ ηα
φξηα ηεο ηνπηθήο αγνξάο.
Απνηεινχλ παξάζπξν ζηνλ θόζκν θαη ηε γλώζε γηα ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο
θαη ηδίσο γηα ηνπο λένπο.
Απνηεινχλ ππόβαζξν εζληθήο θαη δηεζλνύο δηθηύσζεο ησλ δήκσλ θαη ησλ
θνηλνηήησλ.

3. Σι ππέπει και ηι μποπεί να γίνει: Σα δομικά ζηοισεία και οι
βαζικέρ επιλογέρ
Ρη ρξεηάδνληαη φκσο νη δήκνη γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο
θαη ησλ επηθνηλσληψλ, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζηε ρψξα καο ςεθηαθέο πφιεηο;
Δπηγξακκαηηθά, ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο ςεθηαθνχ δήκνπ θαη κηαο ςεθηαθήο
πφιεο είλαη:
α) δηθηπαθέο θαη πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο δηαζπλδεδεκέλεο
δηαιεηηνπξγνύζεο θαζψο θαη εξγαιεία δηαρείξηζήο ηνπο,

θαη

β) ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
γ) ςεθηαθό πεξηερόκελν, θαη
δ) ηθαλόηεηεο δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ (αηξεηνί,
ζηειέρε θαη εξγαδόκελνη ζην δήκν, δεκόηεο, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο
πιεξνθνξηθήο, αλζξώπηλν επηζηεκνληθό δπλακηθό ζε όιεο ηηο βαζκίδεο
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε ηνπηθό επίπεδν, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο
θ.α.)
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Αλαιπηηθφηεξα, φπσο κηα ζχγρξνλε πφιε δελ κπνξεί πηα λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο
ειεθηξηζκφ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, έηζη δελ ζα κπνξεί
θαη ζην άκεζν κέιινλ λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα δηαξθνύο,
απξόζθνπηεο θαη θζελήο πξόζβαζεο ζηελ ςεθηαθή πιεξνθνξία θαη ηελ
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία. Η ζύγσπονη πόλη και οι οικιζμοί ηηρ
μεηαηπέπονηαι πολύ γπήγοπα ζηον αναπηςγμένο κόζμο αλλά και αλλού ζε
έναν ενιαίο τηθιακό σώπο, φπνπ νη δεκφηεο ζα έρνπλ εύθνιε θαη δηαξθή
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θάζε είδνπο, ζε ειεθηξνληθά παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζε
πεξηερφκελν, ζε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Ξξνυπφζεζε
γη’απηφ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο δηαξθνχο παξνπζίαο ηνπο ζην
Γηαδίθηπν ρσξίο ηερλνινγηθά εκπφδηα θαη ρσξίο ππέξκεηξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Γηα λα πξνσζεζεί ηαρχηεξα θαη νκαιφηεξα ε εμέιημε απηή είλαη αλαγθαία ε
αιιαγή ηεο θηινζνθίαο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο
ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία γηα φινπο πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη σο κηα βαζηθή ππεξεζία αληίζηνηρε κε ηηο ππφινηπεο βαζηθέο
ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα ζχγρξνλε πφιε. Νη δηθηπαθέο
ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη σο έλα είδνο «δεκόζηνπ αγαζνύ», φπσο αληίζηνηρα ζεσξνχληαη
ηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ. Θαη φκσο νη δηνηθήζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα
αζρνινχληαη κνλνκεξψο κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνδνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ
κεηαθίλεζε αηφκσλ θαη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη πνιχ ιίγν ή ζρεδφλ
θαζφινπ κε ηηο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο ππνδνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαθίλεζε
ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ άκεζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη ηε ξνή ηεο γλψζεο.
Δηδηθόηεξα, νη επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη ην γξήγνξν θαη ζπλερνύο
πξόζβαζεο Ίληεξλεη ζπγθξνηνύλ κηα λέα βαζηθή ππνδνκή ζηηο αξρέο ηνπ
21νπ αηώλα, πνπ ζα είλαη όιν θαη πεξηζζόηεξν απαξαίηεηε γηα ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηελ ελεκέξσζε, ηε ζπλεξγαζία. Ζ δηεπθόιπλζε ηεο
δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε απξόζθνπηε, δηαξθήο θαη θζελή
πξόζβαζε ζ΄απηήλ θαη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ζα εληάζζνληαη όιν
θαη πεξηζζόηεξν ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο κηαο πόιεο θαη
δελ κπνξνύλ απιώο λα αθήλνληαη ζηελ «θαιή ζέιεζε» ελόο κεγάινπ
ηειεπηθνηλσληαθνύ νξγαληζκνύ, πνπ κπνξεί λα κελ ελδηαθέξεηαη ή/θαη
λα κελ έρεη θίλεηξν θαη ζπκθέξνλ λα θαιύςεη νξηζκέλεο από ηηο ηνπηθέο
αλάγθεο. Ζ θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νπηηθψλ δαθηπιίσλ ζηηο 100
κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο, ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε πθηζηακέλσλ δηθηπαθψλ
ππνδνκψλ (Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο θαη ηα δίθηπα ησλ
παλεπηζηεκίσλ, ησλ ΡΔΗ θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Θέληξσλ, ην Ξαλειιήλην Πρνιηθφ
Γίθηπν, ην Δζληθφ Γίθηπν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «Πχδεπμηο»), ε εγθαηάζηαζε θαη
ε ρξήζε αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ, ε παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο
πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο απνηεινχλ ζέκαηα πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ θαη ησλ πφιεσλ, γηα ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.
Ζ θαιή νξγαληθή ελζσκάησζε φκσο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
επηθνηλσληψλ ζπλδέεηαη κε επηινγέο πνπ πξνσζνχλ ηελ ζπκκεηνρή, ηελ ζπλεξγαζία
θαη ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα επίπεδα. Ζ πηνζέηεζε βαζηθώλ αξρώλ ζρεδηαζκνύ
ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ νη δήκνη
είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Θαη ζπγθεθξηκέλα:
Ζ επηινγή ηεο ρξήζεο αλνηθηώλ πξνηύπσλ θαη ειεύζεξνπ
Ινγηζκηθνύ – Αλνηρηνύ θώδηθα πνπ κεηψλεη ην θφζηνο ρξήζεο θαη
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ιεηηνπξγίαο, εμνηθνλνκεί πφξνπο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ
αλαβάζκηζε θαη δηεπθνιχλεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη
πξνζαξκνγή.
Ζ αλάπηπμε εθαξκνγψλ κηα θνξά θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη
επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο
βάζεη
ηνπ
κνληέινπ
αλάπηπμεο
“αλάπηπμε κηα θνξά γηα πνιιέο ρξήζεηο” “build once, use many
times”. Ζ πξαθηηθή απηή απνηξέπεη ηελ αγνξά ηεο ίδηαο εθαξκνγήο
απφ θάζε δήκν ρσξηζηά, εμνηθνλνκψληαο πφξνπο πνπ κπνξεί λα
δηνρεηεπζνχλ ζε ππεξεζίεο πξνζαξκνγήο, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη
ζπλερνχο αλαβάζκηζεο.
Ζ πινπνίεζε ππεξεζηψλ πνπ είλαη πξνζβάζηκεο απφ πνιιαπιά
θαλάιηα (ηειέθσλν ζηαζεξφ θαη θηλεηφ, δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε,
δηαδίθηπν, έληππν) θαη πνιιαπιέο ζέζεηο (ζπίηη, γξαθείν, infoqiosks,
ΘΔΞ)
Ζ έκθαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα – γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα
αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκαξρηψλ, ηεο
θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο θαζψο θαη κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απηφ γίλεηαη εθηθηφ κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ
Δπξσπατθνχ
πιαηζίνπ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644 .
Κε βάζε απηή ηε θηινζνθία έρεη ζρεδηαζηεί ην έξγν ηεο ΘΔΓΘΔ γηα ηελ
παξνρή δηαιεηηνπξγηθώλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
αξρηθά ζε 16 δήκνπο.
Αλαθνξηθά κε ην ςεθηαθό πεξηερόκελν, ήδε απφ ην 2003 ςεθηνπνηείηαη κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Ξξφγξακκα γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο έλα
ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ απφζεκα ηεο ρψξαο καο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν απφ εθαηνληάδεο θνξείο.
Ζ εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε θαηάξηηζή ηνπ ζηε ρξήζε ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ζηνπο δήκνπο. Αθνξά άκεζα ηνπο
αηξεηνύο, πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ εηδηθνί επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη
ησλ επηθνηλσληψλ, αιιά αξθεί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο
πξνζθέξνπλ θαη λα εκπηζηεπζνχλ ζε λένπο αλζξψπνπο ηελ πξνψζεζή ηνπο. Αθνξά
ηνπο ππαιιήινπο ησλ δήκσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαινί ρξήζηεο ησλ
ηερλνινγηψλ απηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δνπιεηά ηνπο. Αθνξά ηνπο δεκόηεο πνπ
πξέπεη λα δηεπθνιπλζνχλ αξθεηνί απφ απηνχο λα γίλνπλ απαηηεηηθνί ρξήζηεο,
ελψ νη εμ απηψλ πιεξνθνξηαθά αλππνςίαζηνη ή/ θαη ηερλνθνβηθνί πνιίηεο λα
κεηαηξαπνχλ ζε απινχο ηαθηηθνχο ρξήζηεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
ειεθηξνληθψλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ησλ δήκσλ, ησλ ζρνιείσλ, ησλ ΑΔΗ θαη ησλ
ΡΔΗ (ΔΓΔΡ, παλεπηζηεκηαθά δίθηπα, Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν, εξγαζηήξηα
πιεξνθνξηθήο θ.α.) κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε καδηθή εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλθαη ηδίσο εθείλσλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε ςεθηαθφ απνθιεηζκφ- ζε
θάζε δήκν ηεο ρψξαο. Αο πξνσζεζεί ε ηδέα όηη δελ ππάξρεη θξαγκόο
(ειηθηαθόο, κνξθσηηθόο...) γηα ηε ζηνηρεηώδε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο
θαη ηνπ Ίληεξλεη.
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Όκσο, ε θξηζηκφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζηνπο
δήκνπο είλαη ε δηαξθήο πνιηηηθή δέζκεπζε ησλ δεκάξρσλ πνπ ζα πξέπεη λα
ζπγθξνηήζνπλ ζηνπο δήκνπο ηνπο κηα θαηαξηηζκέλε θαη κε αξκνδηόηεηεο
εμεηδηθεπκέλε νκάδα -απφ λένπο αλζξψπνπο- πνπ ζα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε
ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληώλ ζην δήκν. Θα
πξέπεη αθφκε λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ ςεθηαθό εζεινληηζκό, λα ζπλεξγαζηνχλ κε
ηνπο αλζξψπνπο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξύκαηα θαη ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο, ηελ ηνπηθή αγνξά, δηακνξθώλνληαο ηε δήηεζε πνπ ζα
ζηεξίμεη ηνπηθή λεαληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηνπο ηνκείο απηνύο. Ζ
Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο είλαη πξψηα θαη πάλσ απ’φια Θνηλσλία. Γελ είλαη
εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ πνπ απιψο ηα «θπηεχνπκε» ζηνλ δήκν. Γελ είλαη απιφ
άζξνηζκα έξγσλ, έζησ πνιιψλ έξγσλ. Ζ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο απαηηεί πάλσ
απ΄φια ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο. Ζ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο
είλαη πνιύ ζνβαξή ππόζεζε γηα λα αθεζεί κόλν ζηνπο εηδηθνύο.

4. Σι ππέπει και ηι μποπεί να γίνει, η ζςμβολή ηηρ ΚΔΓΚΔ
4.1. Σο έπγο «Δνιαίο διαδικηςακό Πεπιβάλλον ΟΣΑ για Παποσή
Τπηπεζιών ζηον Πολίηη και ζηιρ Δπισειπήζειρ»
Δίλαη δεδνκέλν φηη νη δήκνη θαη ηδηαίηεξα νη κηθξνί ζε κέγεζνο δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα θαη ηνπο πφξνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη λα απνθηνχλ ζχγρξνλεο εθαξκνγέο
πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο, ε απφθηεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο μερσξηζηά απφ ηνλ
θάζε κεκνλσκέλν δήκν ή ηελ θάζε θνηλφηεηα απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη ηελ
πνιππινθφηεηα, ελώ δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ηνπ δεκόζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα.
Tν έξγν ηεο ΘΔΓΘΔ- πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ ΞΔΤΑ Α.Δ. κε ηελ επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε ηεο «Δξεπλεηηθήο Νκάδαο γηα ηελ Τερλνινγηθή, Νηθνλνκηθή θαη
Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο» ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Νηθνλνκίαο ηνπ ΔΚΞ- ζηνρεχεη ζηελ
δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ θιίκαηνο αλάπηπμεο ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο
ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη:
Αμηνπνηεί ηηο θεληξηθέο θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζρεδηάδνληαο κηα θνξά γηα
φινπο.
Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαηαιήγεη ζε νηθνλνκίεο φκνησλ επελδχζεσλ θαη
νηθνλνκίεο ζηελ ρξήζε, δειαδή, ζε δηαζθάιηζε πφξσλ γηα ηε βηψζηκε
ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ θαη πνηνηηθά πην
αλαβαζκηζκέλσλ επελδχζεσλ.
Νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη
εκπεηξίεο θαη αλαπηχζζνπλ λέεο ζπλεξγαζίεο.
Δληζρχεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ
ζπζηεκάησλ απηψλ.
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Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ
κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ
δηαδηθαζηώλ επηθνηλσλίαο θαη
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ από ηνπο Νξγαληζκνύο
ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΤΑ).
Ξην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα παξέρνληαη ειεθηξνληθά,
θαη κέζα από πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ γηα
ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Νη ππεξεζίεο ζα θπκαίλνληαη απφ
απιέο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο (πρ. δηαδηθηπαθφο ηφπνο κε δπλακηθφ πεξηερφκελν θαη
πιεξνθφξεζε) κέρξη θαη πιήξσο δηαδξαζηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο
φια ηα βήκαηα γίλνληαη ειεθηξνληθά. Πε θάζε δήκν ζα πινπνηεζνχλ κία ή
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηε κειέηε εθαξκνγήο.
Πε πξψηε θάζε νη ππεξεζίεο ζα πεξηέρνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ, θηλεηνύ θαη
ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ. Ρν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαη απφ ην
νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ζα είλαη:
Για ηοςρ πολίηερ:
1. Ξιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα ηελ
παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν.
2. Δγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα
3. Έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ
4. Ξνιενδνκηθά ζέκαηα - έθδνζε νηθνδνκηθψλ άδεηψλ
5. Ππγθνηλσλίεο θαη νδηθφ δίθηπν
6. Ξεξηβάιινλ – θαζαξηφηεηα – αλαθχθισζε
7. γεία θαη Θνηλσληθή θξνληίδα
8. Δθπαίδεπζε
9. Ξνιηηηζκφο – ςπραγσγία
10. Ρνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα
11. Ζιεθηξνληθή δεκνθξαηία (e-democracy)
Για ηιρ Δπισειπήζειρ
1. Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ
2. Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
3. Ξιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ θαη πξνζηίκσλ
Τν ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ζα παξέρεηαη από έλα αλνηρηό επέιηθην εληαίν
πεξηβάιινλ ην νπνίν κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ζα κπνξεί λα
δηεθπεξαηψζεη ειεθηξνληθά φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν θάζε δήκνο. Ρν
ινγηζκηθφ κε ην νπνίν πινπνηείηαη ην πεξηβάιινλ έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε
πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ρν «Δληαίν Γηαδηθηπαθό Ξεξηβάιινλ ΝΤΑ γηα Ξαξνρή Υπεξεζηώλ ζην
Ξνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζα αλαπηπρζεί θεληξηθά απφ ηελ ΘΔΓΘΔ, ζα
δηαηίζεληαη θαη ζα ππνζηεξίδεηαη θεληξηθά ρσξίο θόζηνο θηήζεο ή αδεηώλ
ρξήζεο γηα θάζε δήκν ή θνξέα πνπ ελδηαθέξεηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη.
Ρν εληαίν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα θάλεη ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ ΠΕΔΜΗΠ.
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Γηα θαζέλα από ηνπο 16 δήκνπο μερσξηζηά ζα γίλεη κειέηε εθαξκνγήο,
απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ησλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ
απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο κε ην πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Πθνπφο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
ζα παξέρνληαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ θαη
λα δηαιεηηνπξγνχλ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε
παξέρεη ν θάζε δήκνο.
Τν εληαίν πεξηβάιινλ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα θάζε
δήκν μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα
πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο.
Γηα θάζε δήκν απν ηνπο 16 ζα γίλεη πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ
αλαγθαίνπ πξόζζεηνπ εμνπιηζκνύ, ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ
ππνδνκψλ (ζέζεηο εξγαζίαο θαη δνκεκέλε θαισδίσζε) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.
Πε θάζε δήκφ απν ηνπο 16 ζα γίλεη ζπγθέληξσζε, ςεθηνπνίεζε θαη
επεμεξγαζία ηνπ αλαγθαίνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ θάζε
θνξέα πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ θάζε δήκνπ.
Τν νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ δελ αληηθαζηζηά αιιά
ζπλεξγάδεηαη θαη πξνζθέξεη ελα πιαίζην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηα
ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ.
Ξξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ νινθιεξσκέλνπ
δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ
Γήκνπ, ζα αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό (Δλδηάκεζν Ινγηζκηθνύ
Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο - ΔΙΓ) ην νπνίν ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ
κέζα απφ ην λέν ζχζηεκα ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο.
Θαηά ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα παξέρεηαη ππνζηήξημε
ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ αλάδνρν θαζψο επίζεο θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο,
ππνζηήξημε ρξεζηψλ θαη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο. Γηα ηνπο
ρξήζηεο ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο πξνβιέπεηαη βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε
θαζψο θαη παξνρή εγρεηξηδίσλ θαη αλαιπηηθψλ νδεγηψλ. Ρέινο ζα ππάξμνπλ δξάζεο
ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο λέεο
ππεξεζίεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ (ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, θπιιάδηα, δξάζεηο
δεκνζηφηεηαο).
Βαζηθή θηινζνθία ηνπ έξγνπ
Ρν ζχλνιν ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο βαζίδεηαη ζε αλνηρηά πξφηππα θαη ζε
ειεχζεξν ινγηζκηθφ. Ρα βαζηθά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα κεηαθξαζηνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
(ΘΔΓΘΔ, ΡΔΓΘ θαη ΝΡΑ).
ηνζεηείηαη ην Κνληέιν πινπνίεζεο έξγσλ “develop once–use many”. Όιεο νη
εθαξκνγέο ζα αλαπηπρζνχλ θεληξηθά σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη φινη νη Γήκνη ζα
κπνξνχλ λα ηηο εγθαηαζηήζνπλ αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία, κε κφλν
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πξφζζεην θφζηνο ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαγσγηθή ρξήζε
ησλ
εθαξκνγψλ.
Νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην έξγν:
Σξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ
ηνπ έξγνπ ΣΥΕΔΥΜΗΣ.
Φξήζε ηνπ θπιινκεηξεηή (web browser) ζαλ ην βαζηθφ εξγαιείν
αιιειεπίδξαζεο. Ξαξάιιεια ζα είλαη δπλαηή ε ελαιιαθηηθή πξφζβαζε απφ
άιια κέζα (θηλεηφ ηειέθσλν, ηειέθσλν, PDA).
Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ην
Διιεληθφ θαη επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ηνζέηεζε ηνπ
πξνηχπνπ XML γηα ηελ απεηθφληζε θαη νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα.
Δπεθηαζηκόηεηα – Γπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε
λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κεγάιν θφξην εξγαζίαο.
Γηαθάλεηα - Νη πξνδηαγξαθέο θαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζα
είλαη γλσζηφο θαη δηαζέζηκνο ζην θνηλφ.

4.2. ςγκπόηηζη μονίμυν εξειδικεςμένυν θεμαηικών ομάδυν
επγαζίαρ για ηην ζςνηονιζμένη ζςνεπγαζία ηυν δήμυν πος
ςλοποιούν ομοειδή έπγα ηηρ Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ.
Ζ ΘΔΓΘΔ, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Θεκαηηθνχ Ππλεδξίνπ ηεο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Κάηνο 2006,
Ζξάθιεην Θξήηεο http://kedke.ntua.gr) δεκηνπξγεί Νκάδεο Δξγαζίαο απν ζηειέρε
ησλ δήκσλ πνπ πινπνηνύλ έξγα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο.
Αληηθείκελν ησλ Νκάδσλ απηώλ είλαη ε αληαιιαγή πξνβιεκαηηζκώλ θαη
εκπεηξηώλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ζηνπο Γήκνπο. Γηα
ηελ ππνζηήξημε ησλ Νκάδσλ απηψλ ζα αμηνπνηεζνχλ θαη εηδηθνί
εκπεηξνγλώκνλεο από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό.
Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ησλ Νκάδσλ Δξγαζίαο ζα απνηππσζνχλ θαη ζα
θσδηθνπνηεζνχλ:
α) ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ
πινπνίεζε θαη αμηνπνίεζε έξγσλ – δξάζεσλ ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο,
β) νη ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα φινπο ηνπο δήκνπο.
Αξρηθά ζα ζπγθξνηεζνύλ νη εμήο νκάδεο εξγαζίαο:
Α. Γηα ηερληθά ζέκαηα. Νη Νκάδεο ηεο ελφηεηαο απηήο ζα ζπγθξνηεζνχλ απφ
ηερληθνχο ησλ δήκσλ πνπ πινπνηνχλ παξεκθεξή έξγα πνπ ππάγνληαη ζηηο εμήο
θαηεγνξίεο:
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Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηώλ
ηνπ δήκνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηελ πξνψζεζε ηνπξηζκνχ
θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ
Δπξπδσληθόηεηα, κέζσ δηθηχνπ ΠΕΔΜΗΠ, δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ
θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο
Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Β. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Τερλνινγηώλ
Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ.
Νη Νκάδεο ηεο ελφηεηαο απηήο ζα
ζπγθξνηεζνχλ απφ ζηειέρε ησλ δήκσλ πνπ αζρνινχληαη ή πξφθεηηαη λα
αζρνιεζνχλ κε:
Δπηρεηξεζηαθά κνληέια αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκώλ ΤΞΔ
(πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δηθηπαθνί θφκβνη, δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ
θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο, γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ)
Δθπαίδεπζε πνιηηώλ ζε ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
θαη επηθνηλσληψλ κε ηελ ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ
εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ζε ζρνιεία, ΑΔΗ, ΡΔΗ θαη Γήκνπο.
Νη Νκάδεο Δξγαζίαο ζπγθξνηνχληαη κε επζχλε ηεο ΘΔΓΘΔ θαη κε ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε ηεο ΞΔΤΑ ΑΔ. Ρελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Νκάδσλ ζα έρεη ε «Δξεπλεηηθή Νκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Νηθνλνκηθή θαη
Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο» ηνπ ΔΚΞ.
Νη ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ ζα γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε
ην πιάλν εξγαζηψλ πνπ ζα ζπληάμνπλ νη ππεχζπλνη ηεο θάζε Νκάδαο Δξγαζίαο κε
ζηφρν ηελ επεμεξγαζία θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηάρπζε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο
ειιεληθήο εκπεηξίαο θαη γλψζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο θάζε νκάδαο εξγαζίαο ζα
ππνζηεξίδεηαη απφ αληίζηνηρν δηαδηθηπαθφ ηφπν.

Βιβλιογπαθία
1. ΔΒΔΝ/ΔΚΞ (2006): «Γήκνη ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο», ησλ
Γηάλλε Θαινγήξνπ, Θφδσξνπ Θαξνχλνπ, Βαζηιηθήο Θαξνχλνπ, Γεκήηξε
Θνξκπέηε, Θαλάζε Ξξίθηε θαη Αηκηιίαο Ξξσηφγεξνπ, Έθδνζε ΘΔΓΘΔ,
Αζήλα 2006
2. Ξαξνπζηάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα Ππλεδξίνπ: «Αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ
Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ
Ρνπηθή Αλάπηπμε» - http://kedke.ntua.gr/
3. ΞΔΡΑ, Κειέηε γηα ηελ ΘηΞ ζηνπο ΝΡΑ - http://www.info-peta.gr/
4. ΔΔΡΑΑ (2006), «Νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε ησλ
ΝΡΑ θαη ηε κεηάβαζε ηεο Ρ.Α. ζηελ Ρνπηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε»http://www.eetaa.gr/
5. Ξαξαδνηέα ηεο «Δξεπλεηηθήο Νκάδαο γηα ηελ Τερλνινγηθή,
Νηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο
Ξιεξνθνξίαο»- http://kedke.ntua.gr/meletes.htm

15

