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H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη
ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηνπ ΔΜΠ, κε
επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη ζπλεξγάηεο ηνπο
εξεπλεηέο Θεφδσξν Καξνχλν, Αιέμε Εάβξα, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Γεκήηξε
Κνξκπέηε, Παλαγηψηε Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ θαη
Βαγγέιε ηψθα. Ζ νκάδα αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξχηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο
Γλψζεο.
Ηδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ησλ
ΣΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί
κε ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, κε ηηο
ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αιιά θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ην πιαίζην
κηαο ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε
ζεκάησλ φπσο ε επξπδσληθή πξφζβαζε, ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ
ζπζηεκάησλ θ.α.
Ζ νκάδα INFOSTRAG πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ αλαδηάξζξσζε θαη
ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Σειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο
θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΔΒΔΟ ηνπ ΔΜΠ, πνπ είρε αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε
ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε ηελ θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ
κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια δίθηπα θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο
παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είρε αζρνιεζεί κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αιιά θαη κε ην ζέκα ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ άζθεζε βηνκεραληθήο
πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο.
Ζ Οκάδα INFOSTRAG απφ ην 2004 απνηειεί επηζηεκνληθφ ζχκβνπιν ηεο ΚΔΓΚΔ
ζηα ζέκαηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ζπκβάιιεη
ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηε κεηάβαζε ησλ Γήκσλ ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επίζεο έρεη θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. Αλαιπηηθφηεξα, έρεη
εθδφζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΔΓΚΔ ην βηβιίν «Γήκνη ζηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο» ην 2006, έρεη παξαδφζεη κηα ζεηξά απφ άιιεο κειέηεο ζηελ ΚΔΓΚΔ
νη νπνίεο είλαη δεκφζηα δηαζέζηκεο (www.infostrag.gr) θαη αθφκε αλέιαβε ηε
δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ηνλ
Μάτν ηνπ 2006 ζην Ζξάθιεην. Δπηπιένλ, ε εξεπλεηηθή Οκάδα δηνξγαλψλεη θάζε
ρξφλν έλα δηεζλέο ηεηξαήκεξν ζεκηλάξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηελ
Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο ζην πιαίζην ησλ εηήζησλ επηζηεκνληθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ
δηνξγαλψλεη ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ.
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1.

1. Δπηηειηθή Σύλνςε
Ζ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επξχηαηε εηζαγσγή ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ζε
άιινπο δεκόζηνπο θνξείο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Ζ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζή ηνπο φκσο απφ ηε
δεκφζηα δηνίθεζε θαη επξχηεξα απφ ην δεκφζην ηνκέα ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηόρν ηε
βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ παξάιιειε
αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ
έηζη ψζηε θαη λα εμνηθνλνκνύληαη δεκόζηνη πόξνη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
δηνρεηεπζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε άιισλ αλαγθψλ. Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (π.ρ. Γήκνπο, Τπνπξγεία θηι.)
κπνξεί λα έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα
ζέκαηα θαη απνθάζεηο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ ψζηε νη ΣΠΔ λα κελ απνηεινχλ πξόζζεην βάξνο γηα
απηνχο αιιά λα ελζσκαηώλνληαη νξγαληθά ζε απηνχο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο
παξαπάλσ ζηόρνπο.
Βαζηθό ζθνπό ηεο κειέηεο απηήο απνηειεί ε παξνπζίαζε κηαο έξεπλαο πεδίνπ ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε φινπο ή ζε έλα κέξνο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο
ρψξαο θαη αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηχζζνπλ γηα ηε
ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ (ICT Capacity Building). Αλαιπηηθφηεξα, ε
κειέηε πεξηιακβάλεη έλα εηζαγσγηθφ θεθάιαην (Κεθ. 2) ζην νπνίν αλαθέξνληαη
ζπλνπηηθά νη 3 (ηξείο) βαζηθνί ζηόρνη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην Γεκφζην
Σνκέα αιιά θαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη.
ηε ζπλέρεηα, ζην πξψην κέξνο ηνπ Κεθ. 3 γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηε ζεσξία ησλ
Πόξσλ θαη ησλ Ιθαλνηήησλ, ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν γηα ην ρψξν ησλ
επηρεηξήζεσλ αιιά ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζή ηεο
θαη ζην ρψξν ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ Κεθ. 3
παξαηίζεληαη ηα 5 βαζηθά επίπεδα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη νη ηθαλφηεηεο
πνπ απαηηνχληαη (κε βάζε θαη δηεζλείο έξεπλεο) γηα ηε κεηάβαζε θαη δηαηήξεζε θάζε
νξγαληζκνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε θάζε επίπεδν. ηε ζπλέρεηα,
ζην Κεθ. 4 πεξηγξάθεηαη ην ελλνηνινγηθό κνληέιν ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε έξεπλα
πεδίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο. Ζ έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηε
δηεξεχλεζε ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ, ζρεηηθψλ πεξηζζφηεξν κε ηηο ΣΠΔ, πνπ έλαο
Γήκνο αλαπηχζζεη θαη θαηά πφζν απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθόηεξε θαη
απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Γεκνηώλ ζηα
δεκνηηθά πξάγκαηα θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηθηύσζεο θαη ησλ ζπλεξγαζηώλ
ηνπ Γήκνπ κε άιινπο θνξείο. Δπίζεο, ζην Κεθ. 5 παξαηίζεηαη έλα πξνζρέδην ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα πεδίνπ. Σέινο,
ζην Κεθ. 7 αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ην δείγκα αιιά θαη ηνλ ηξόπν
δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.

2. Δηζαγσγή – Αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ από ην Γεκόζην
Τνκέα
2.1

Σρείς (3) Βαζικοί ηότοι

Ζ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη
θαη’επέθηαζε ηελ εμνηθνλόκεζε δεκόζησλ πόξσλ θαη επίζεο ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα δεκφζηα πξάγκαηα.

Σηόρνο 1: Αλαβάζκηζε ησλ Υπεξεζηώλ
Πξψην ζηφρν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί ν
θαηάιιεινο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αλαβαζκίδεη ζηαδηαθά ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απηή ε αλαβάζκηζε ησλ
ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάιιειε απόθξηζε ζηηο ζχγρξνλεο
αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ
ζα έρεη απφ ηε κηα πιεπξά σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ επθαηξηώλ θαη
γεληθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαζψο ζα απαηηείηαη
ιηγφηεξνο ρξφλνο θαη θφπνο γηα λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη απφ
ηελ άιιε πιεπξά ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ ίδην
αθξηβψο ιφγν κε πξνθαλή αλαπηπμηαθά νθέιε γηα κηα πεξηνρή/ρψξα.

Σηόρνο 2: Δμνηθνλόκεζε Πόξσλ
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην Γεκφζην Σνκέα καδί κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ
ζηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρεη σο παξάιιειν ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε
πφξσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο
ζπλεπάγεηαη ηελ απειεπζέξσζε δεκόζησλ πόξσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
δηνρεηεπζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε άιισλ αλαγθώλ (ελίζρπζε θνηλσληθήο,
αλαπηπμηαθήο, εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, εμππεξέηεζε δεκφζηνπ ρξένπο θηι.).

Σηόρνο 3: Δλίζρπζε ηεο Σπκκεηνρήο ησλ Πνιηηώλ
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε
δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα δηάθνξα δεκφζηα ζέκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ελδπλακψλεηαη ν ξφινο ησλ πνιηηψλ θαζψο εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα

δεκφζηα πξάγκαηα θαη ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ.

2.2

Απαραίηηηες Προϋποθέζεις

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ απνηειεί ε βαζκηαία
αλαβάζκηζε αιιά θαη νινθιήξσζε/ζπληνληζκόο ησλ πόξσλ (ΣΠΔ, αλζξψπηλν
δπλακηθφ) θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηόζν ζην εζσηεξηθό ελόο νξγαληζκνύ (Γήκνο,
Ννκαξρία, Τπνπξγείν θηι.) φζν θαη κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ΣΠΔ (επξπδσληθέο, ε/π, εθαξκνγέο θηι.) ζα
πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζε έλαλ
νξγαληζκφ, ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπο θαη γεληθά ζηελ αλαδηνξγάλσζε
ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζε ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηξφπν πνπ ζα νδεγήζεη 1) ζηελ απνθέληξσζε ησλ
ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ην ζχλνιν ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαη 2) ζηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ κέζσ πνιιαπιώλ
θαλαιηώλ επαθήο (δηαδίθηπν, θηλεηφ θαη ζηαζεξφ ηειέθσλν, δηαδξαζηηθή
ηειεφξαζε, θπζηθή παξνπζία) έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεζηψλ.
πλνςίδνληαο, ην δεηνχκελν γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη
ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, ηελ αλαγθαία
εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ απηφλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ
κέζσ ησλ ΣΠΔ είλαη ε νηθνδόκεζε ησλ απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ ηφζν ζην
επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ φζν θαη ζην επίπεδν κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ.

3. Ηιεθηξνληθή
Ιθαλόηεηεο

Γηαθπβέξλεζε

θαη

Απαξαίηεηεο

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξαθνχλ ηα θύξηα επίπεδα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηη ζπλεπάγεηαη ην θάζε επίπεδν γηα ηνπο
πνιίηεο/επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπηπιένλ, ζα
αλαθεξζνχλ θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο λα αλαπηπρζνχλ ψζηε θάζε
επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Αξρηθά, φκσο, ην
θεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ
ηθαλνηήησλ.

3.1

Η Θεωρία ηων Πόρων και ηων Ικανοηήηων

Ζ ζεσξία ησλ Πφξσλ θαη ησλ Ηθαλνηήησλ έρεη αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν γηα ην ρψξν
ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζή
ηεο θαη ζην ρψξν ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Ζ ζεσξία απηή δίλεη έκθαζε ζηνπο
πφξνπο πνπ έρεη θαη δηακνξθψλεη κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο θαη ζηηο
ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη κε βάζε απηνχο ηνπο πφξνπο γηα λα επηηειέζεη θαιχηεξα
ην έξγν/ζθνπφ ηνπ κε βάζε θαη ηηο αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην εμειηζζφκελν
πεξηβάιινλ ηνπ.
ε γεληθέο γξακκέο νη πφξνη ελφο νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο νκαδνπνηνχληαη ζηνπο
πφξνπο θπζηθνχ θεθαιαίνπ, ζηνπο πφξνπο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ζηνπο πφξνπο
νξγαλσζηαθνχ θεθαιαίνπ [Barney, 1991]. Οη θπζηθνί πόξνη πεξηιακβάλνπλ ηνλ
ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ πξφζβαζε ζε
πξψηεο χιεο θαη αθφκα θαη ηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο ελφο νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο.
Οη αλζξώπηλνη πόξνη έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εληνπίδεηαη ζηε
δηνξαηηθφηεηα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ εκπεηξία, ηελ θξίζε
θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ
εξγαδνκέλσλ ελφο νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο. Σέινο, νη νξγαλσζηαθνί πόξνη
ζρεηίδνληαη κε ηηο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο νξγαλσζηαθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο
(βαζκφο
θάζεηεο
θαη
νξηδφληηαο
νινθιήξσζεο),
ηηο
ζρέζεηο
ηνπ
νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ αιιά θαη ηε θήκε ηνπ.
Σν βαζηθφ δήηεκα γηα κηα επηρείξεζε ή έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ είλαη ν θαηάιιεινο
ζπλδπαζκόο ησλ πόξσλ πνπ δηαζέηεη ψζηε λα δηακνξθψζεη ηηο ηθαλόηεηεο εθείλεο
πνπ ζα ηεο/ηνπ επηηξέςνπλ λα επηηειέζεη ην έξγν ηεο/ηνπ θαη λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ
ηεο/ηνπ [Grant, 2002]. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρν γηα κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα
απνηειεί ε νηθνδφκεζε, κε βάζε ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, ησλ ηθαλνηήησλ εθείλσλ
πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα επηηπγράλεη θέξδε.
Αληίζηνηρα, ζηφρν γηα έλαλ δεκόζην νξγαληζκό (π.ρ. έλαλ Γήκν) ζα πξέπεη λα
απνηειεί ε νηθνδφκεζε ησλ ηθαλνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα βειηηψζεη
ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αιιά θαη λα εμνηθνλνκεί πφξνπο ψζηε απφ ηε κηα
πιεπξά λα δηαθξίλεηαη απφ πγηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά θαη απφ ηελ άιιε

πιεπξά λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ζε δηάθνξεο άιιεο
αλαγθαίεο δξάζεηο.
Καζψο, φκσο, ην παγθφζκην, εζληθφ θαη ηνπηθφ πεξηβάιινλ κεηεμειίζζεηαη δηαξθψο
κεηεμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ νη αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ ηελ
αλάγθε αλαδηακόξθσζεο ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο έηζη ψζηε λα ζπλερίζνπλ
λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηνλ ξφιν ηνπο αληαπνθξηλόκελνη επηηπρψο ζηηο
αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο [Teece et al., 1997]. Γηα παξάδεηγκα, ε
θιηκαηηθή αιιαγή ζηνλ πιαλήηε αιιά θαη ε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο ζηηο κεγάιεο
αζηηθέο πεξηνρέο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ
νρεκάηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζα πξέπεη λα
αλαδηαξζξψζνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα θαηαζθεπάδνπλ ιηγφηεξν ξππνγφλα νρήκαηα δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπο. Δπίζεο, ε ζεκεξηλή δηάρπζε ηεο ρξήζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ δεκηνπξγεί ηελ επθαηξία αιιά θαη αλάγθε (εμ’αηηίαο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
ρξφλνπ ησλ αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ) γηα παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ
ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη δεκφζηνη νξγαληζκνί (Γήκνη, Ννκαξρίεο,
Τπνπξγεία θιπ) ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηάιιειε αλαδηακφξθσζε ησλ
πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαβαζκίζνπλ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ θαη ηεο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
ζηνρεχνληαο παξάιιεια θαη ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
εκεηψλεηαη εδψ φηη νη ηθαλφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πφξσλ
ελφο νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο θαη κε ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο/επηρείξεζε επηηειεί ην
θαζεκεξηλφ ηνπ έξγν απνθαινχληαη ιεηηνπξγηθέο ή θνηλέο ηθαλόηεηεο ελψ νη
ηθαλφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλαο νξγαληζκφο/επηρείξεζε
λα αιιάδεη, λα αλαλεψλεη θαη λα αλαδηακνξθψλεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο
ηνπ ηθαλφηεηέο απνθαινχληαη δπλακηθέο ηθαλόηεηεο [Teece et al., 1997].

3.1.1 Δσναμικές Ικανόηηηες
Οη δπλακηθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ ηξείο ξφινπο: ζπληνληζκνύ θαη νινθιήξσζεο,
εθκάζεζεο θαη ηέινο κεηαζρεκαηηζκνύ θαη αλακόξθσζεο [Teece, 1997]. ηε
ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο μερσξηζηά.

1. Ιθαλόηεηεο Οινθιήξσζεο/Σπληνληζκνύ
Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα έλαλ νξγαληζκφ/επηρείξεζε έρνπλ νη δπλακηθέο ηθαλφηεηεο πνπ
έρνπλ σο ζηφρν ηελ νινθιήξσζε θαη ζπληνληζκό ησλ δηαθφξσλ εζσηεξηθψλ θαη
εμσηεξηθψλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ζ νινθιήξσζε/ζπληνληζκφο, δειαδή,
δηαθξίλεηαη ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ
[Ηansiti, Clark. 1994] ησλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο. Ζ εμσηεξηθή ζρεηίδεηαη, φζνλ αθνξά κηα επηρείξεζε, κε ηνλ
ζπληνληζκφ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηεο θαζψο θαη ηελ
πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Όζνλ αθνξά έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ ε εμσηεξηθή νινθιήξσζε έρεη
ζρέζε κε ηνλ ζπληνληζκφ κε ηνπο πνιίηεο – ρξήζηεο ππεξεζηψλ, κε ηνπο πξνκεζεπηέο

ηνπ αιιά θαη κε ηνπο άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηελ παξνρή
πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Δπίζεο, αθνξά ηελ
πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηηο εμειίμεηο ζηηο ΣΠΔ.

2. Ιθαλόηεηεο Δθκάζεζεο
Ζ εθκάζεζε είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ
ηαρχηεξε απφθξηζε ελφο νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο ζηηο δηαξθψο εμειηζζφκελεο
αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ [Πξσηφγεξνπ, 2004]. ην πιαίζην ελφο
νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο ε εθκάζεζε πινπνηείηαη ζε δχν επίπεδα: ζην αηνκηθό
(individual learning) θαη ζην νξγαλσζηαθό επίπεδν (organizational learning) [Teece
et al., 1997]. H αηνκηθή κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο (π.ρ. πάλσ ζηηο ΣΠΔ) θαη κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο πείξαο. Ζ νξγαλσζηαθή
κάζεζε πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη θνηλή ζπλεηζθνξά πνιιψλ
θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ιύζε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ. Ζ
νξγαλσζηαθή γλώζε, ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα
αθνξά ηνλ λέν ηξφπν ζθέςεο ζπλνιηθά ζηνλ νξγαληζκφ/επηρείξεζε. Ζ νξγαλσζηαθή
γλψζε εληζρχεηαη θαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγαζηώλ θαη ζπκκαρηώλ κε
εμσηεξηθνχο θνξείο φπσο άιινπο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, Παλεπηζηήκηα θαη
Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα θαη άιινπο θνξείο.

3. Ιθαλόηεηεο Αλαδηακόξθσζεο/Μεηαζρεκαηηζκνύ
Όπσο πξναλαθέξζεθε θάζε νξγαληζκφο/επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθψλεη
ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα κεηαζρεκαηίδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα
απνθξίλεηαη επηηπρψο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ζα
πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή αιιά θαη ην είδνο ηεο αιιαγήο
πνπ ελδείθλπηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη [Teece et al., 1997]. Πξνυπφζεζε γηα ηα
παξαπάλσ απνηειεί ε επίδεημε εμσζηξέθεηαο απφ ηνλ νξγαληζκφ/επηρείξεζε έηζη
ψζηε λα παξαθνινπζεί ηηο κηθξέο θαη κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
ζηελφηεξν θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. Σν βαζηθφηεξν δήηεκα φκσο είλαη ε
πινπνίεζε ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ θαη κάιηζηα
έγθαηξα. Ζ δηαδηθαζία απηή δηεπθνιχλεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, απφ ηελ χπαξμε
ηνπηθήο απηνλνκίαο θαη γεληθά νξηδόληησλ ηεξαξρηθώλ δνκώλ κέζα ζε έλαλ
νξγαληζκφ/επηρείξεζε [Teece et al., 1997]. Δπίζεο, ε επαλαιακβαλφκελε
πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο επλνεί ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε θαη
επνκέλσο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πινπνίεζεο.

3.2
Δπίπεδα
Ηλεκηρονικής
Χαρακηηριζηικά και Προϋποθέζεις

Γιακσβέρνηζης:

Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε θαη εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη
γεληθφηεξα ηνπ επηπέδνπ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε έρνπλ πηνζεηεζεί απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη εξεπλεηέο κνληέια πνπ
πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα επίπεδα εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Γηα
παξάδεηγκα, ε Δ.Δ. έρεη πηνζεηήζεη έλα κνληέιν 5 (πέληε) επηπέδσλ (επίπεδν
πιεξνθνξηαθψλ,
επηθνηλσληαθψλ,
δηαδξαζηηθψλ,
ζπλαιιαθηηθψλ
θαη
εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ). Δπίζεο, εξεπλεηέο φπσο νη Layne & Lee (2001), ν
Moon (2002), νη Ghasemzadeh & Sahafi (2003) θαη νη Rao, Metts & Monge (2003)
έρνπλ πξνηείλεη παξφκνηα κνληέια. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην κνληέιν, ην νπνίν
πξνηείλνπλ νη Jaansen & Klievink (2008) θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη 5 επίπεδα
εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη ην κνληέιν
απηφ δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε απφ ηα πξνεγνχκελα ζηε ζπλεξγαζία θαη ζην
ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ κνληέια ζα ιέγακε φηη ζε γεληθέο γξακκέο δηαθαίλνληαη 5
(πέληε) βαζηθά επίπεδα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα ηξία πξψηα αθνξνχλ ηελ
εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ ελψ ηα άιια δύν
ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ
ζρέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ. ηε ζπλέρεηα
πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επηπέδνπ, ηα νθέιε πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα
ηνλ πνιίηε/επηρείξεζε αιιά θαη ηνλ ίδην ην Γεκφζην Σνκέα θαζψο θαη νη
πξνυπνζέζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε θάζε επηπέδνπ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Κάπνηεο απφ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζε
θάζε επίπεδν εληάζζνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεηηνπξγηθψλ ελψ άιιεο
ζηελ θαηεγνξία ησλ δπλακηθψλ ηθαλνηήησλ.

3.2.1 Επίπεδο 1: Πληροθοριακές Υπηρεζίες
ην επίπεδν απηφ ν νξγαληζκφο δηαζέηεη ηζηνρώξν ζηνλ νπνίν ζπλήζσο γίλεηαη
πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ (δηνίθεζε, δηεπζχλζεηο, εξγαδφκελνη) αιιά
ππάξρνπλ θαη ζχλδεζκνη κε ηζηνρψξνπο άιισλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Σν θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ επηπέδνπ είλαη φηη κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ παξέρνληαη
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο κηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη ν νξγαληζκφο
δειαδή πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη, γηα ηνπο θνξείο πνπ
εκπιέθνληαη αιιά θαη ηε ζεηξά ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο. Έλα εμειηγκέλν ζηάδην ηνπ επηπέδνπ απηνχ πεξηιακβάλεη θαη ηε
δπλαηόηεηα ιήςεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θνξκώλ γηα αηηήζεηο θαη βεβαηώζεηο ηηο
νπνίεο νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ηηο εθηππψζνπλ θαη λα ηηο
ζπκπιεξψζνπλ ψζηε λα ηηο έρνπλ έηνηκεο φηαλ κεηαβνχλ ζηελ
αξκφδηα
δηεχζπλζε/ππεξεζία ηνπ θνξέα γηα λα εμππεξεηεζνχλ. Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο ηνπ
επηπέδνπ απηνχ είλαη ε άκεζε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ γηα
ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο κηαο ππεξεζίαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζνχλ
απεπζείαο (κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο) απφ θάπνηνλ

ππάιιειν ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη νη ππάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ είλαη
αλαγθαζκέλνη λα απαληνχλ ζε κηθξφηεξν αξηζκφ εξσηήζεσλ γχξσ απφ ηνλ ηξφπν
δηεθπεξαίσζεο κηαο ππεξεζίαο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο.
Παξ’νιαπηά, ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ δηεπζχλζεσλ/ηκεκάησλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ
πεξηπηψζεσλ δελ επηθνηλσλνύλ κεηαμχ ηνπο αιιά νχηε θαη κε ηνλ ηζηνρψξν ηνπ
νξγαληζκνχ. Δπίζεο, δελ επηθνηλσλνχλ θαη κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άιισλ
νξγαληζκψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε πιεξνθνξία δελ δηαρέεηαη απνηειεζκαηηθά κέζα
ζε θάζε νξγαληζκφ αιιά θαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ. Έηζη, θάζε νξγαληζκφο
ινγίδεηαη σο κηα μερσξηζηή νληόηεηα (θαη φρη σο έλα κέξνο ελφο εληαίνπ Γεκφζηνπ
Σνκέα) ε νπνία απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα/δηεπζύλζεηο ηα νπνία
δηεθπεξαηψλνπλ ρσξίο ζπλεξγαζία θαη απνζπαζκαηηθά ηηο δηάθνξεο
ππνζέζεηο/πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Οη ηθαλόηεηεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηχμεη ν νξγαληζκφο ψζηε λα κεηαβεί θαη λα
δηαηεξεζεί ζε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο
νη παξαθάησ:
Ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ ζε θάζε δηεχζπλζε/ηκήκα
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ είηε κε δηθνχο ηνπ πφξνπο
είηε κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο (εηαηξείεο ΣΠΔ, θνηλφηεηεο
ΔΛ/ΛΑΚ θιπ.)
Ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
θαη εθαξκνγψλ δειαδή εμαζθάιηζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ιεηηνπξγίαο,
ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζή ηνπο είηε κε δηθνχο ηνπ πφξνπο είηε κέζσ
ζπλεξγαζηψλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο
Ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο επηθαηξνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη
θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο θαη ζπληνληζκφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.
Οη παξαπάλσ νξγαλσζηαθέο ηθαλφηεηεο απαηηνχλ ηελ χπαξμε θάπνησλ αηνκηθώλ
ηθαλνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ. Γηα
παξάδεηγκα, ηα ζηειέρε ΣΠΔ ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο πάλσ ζηηο ΣΠΔ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηνλ ξφιν
ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΠΔ ζηνλ
νξγαληζκφ. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ δε ζα πξέπεη λα απνζπψληαη ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαλνληθά δελ εληάζζνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θηινμελεί ν δηαδηθηπαθφο
ηφπνο ηνπ νξγαληζκνχ. Σνλ ξφιν απηφ ζπλίζηαηαη λα ηνλ αλαιακβάλεη έλαο αξηζκφο
ππαιιήισλ απφ θάζε δηεχζπλζε/ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
φκσο είλαη ε επαξθήο θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ απηψλ πάλσ ζηηο ΣΠΔ ψζηε λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο ψζηε ηα ζηειέρε
ΣΠΔ λα αζρνινχληαη πιήξσο κε ηα θαζήθνληα πνπ εληάζζνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά
ηνπο.

3.2.2 Επίπεδο 2: Διαδραζηικές Υπηρεζίες
ην επίπεδν απηφ νη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αηηήζεηο γηα δηάθνξεο κνξθέο ππεξεζηψλ πνπ ν
νξγαληζκφο κπνξεί λα ηνπο παξέρεη. Θα αλαθεξζνχκε ζπγθεθξηκέλα ζην παξάδεηγκα
ελφο Γήκνπ. Έλαο πνιίηεο κπνξεί κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Γήκνπ ηνπ λα
ζπκπιεξψλεη θαη λα απνζηέιιεη αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ, γηα ηε δηαγξαθή απφ ηα δεκνηηθά κεηξψα, γηα ηελ
έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. «Βνήζεηα
ζην πίηη») θιπ.. Δπίζεο, κηα επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη αίηεζε γηα ηελ
έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηελ έθδνζε δηαθφξσλ άιισλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ. Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο απφ ηνλ
πνιίηε/επηρείξεζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή κέξνπο ή ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην επίπεδν δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα. πγθεθξηκέλα, νη
πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνηάζεσλ/παξαπφλσλ γηα
δηάθνξα θαζεκεξηλά δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ (π.ρ. γηα ηε κεηαθίλεζε εγθαηαιεηκκέλνπ
νρήκαηνο,
ηελ
επηδηφξζσζε
ιαθθνχβαο,
ηελ
επίιπζε
πξνβιεκάησλ
ειεθηξνθσηηζκνχ, θαζαξηφηεηαο θιπ.). Αθφκε, κέζσ on-line εξσηεκαηνινγίσλ, online Φφξνπκ θαη ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ (πνιιέο θνξέο εζηηαζκέλα ζε ειηθηαθέο
νκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε δεκνηηθή αξρή λα
δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα.
Απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλεπάγεηαη αθφκα πεξηζζφηεξα
νθέιε γηα ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ θαη ηνλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ν πνιίηεο/επηρείξεζε εμνηθνλνκεί
ζεκαληηθφ ρξόλν θαζψο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο δελ
ρξεηάδεηαη λα κεηαβεί ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ γηα λα θάλεη κηα αίηεζε θαη λα
ππνβάιιεη θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν
απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ε ζπζζψξεπζε εγγξάθσλ ζηηο
δηεπζχλζεηο ελφο νξγαληζκνχ γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγηθόηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ. Αθφκα, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
ελφο νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην δηαδίθηπν γηα
ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ησλ πνιηηψλ ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα ελδπλακώλνπλ ηνλ
ξόιν ησλ πνιηηώλ αιιά παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο απηφο έρεη θαιύηεξε
πιεξνθόξεζε-γλώζε γηα ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ θαη
θαη’επέθηαζε κπνξεί λα δηαλέκεη νξζνινγηθφηεξα ηνπο πφξνπο ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Γηα ηε κεηάβαζε θαη δηαηήξεζε ελφο νξγαληζκνχ ζε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο εθηφο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην επίπεδν 1
απαηηείηαη θαη ε αλάπηπμε επηπιένλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα:
Ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο κεραληζκώλ αλαγλώξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ

Ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ εμσζηξέθεηα θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ
Ηθαλφηεηα απηνκαηνπνίεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο κέξνπο ησλ δηαδηθαζηώλ
Ηθαλφηεηα νινθιήξσζεο θαη ζπληνληζκνύ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθώλ
δηεπζύλζεσλ/ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη νη
παξαθάησ επηκέξνπο ηθαλφηεηεο:
 Ηθαλφηεηα εμαζθάιηζεο δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο φισλ ή κέξνπο
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηνπ νξγαληζκνχ
αιιά θαη κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ηζηνρψξνπ
ηνπ Γήκνπ (επίηεπμε ηερληθήο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο).
 Ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο θνπιηνύξαο δέζκεπζεο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ
επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ
 Ηθαλφηεηα ππεξπήδεζεο κέξνπο ησλ νξγαλσηηθώλ δηαθνξώλ
κεηαμχ ησλ δηεπζχλζεσλ/ηκεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ζπληνληζκνχ θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο

3.2.3 Επίπεδο 3: σναλλακηικές Υπηρεζίες
Σν επίπεδν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ αθφκα πεξηζζφηεξν αλαβαζκηζκέλεο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ
πνιίηε/επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηεί πιεξσκέο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (κέζσ
πηζησηηθήο θάξηαο ή ηεο κεζφδνπ e-banking) αιιά θαη λα θάλεη αίηεζε θαη λα
παξαιακβάλεη άκεζα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θπβεξλεηηθά έγγξαθα πνπ ηνλ αθνξνχλ
φπσο πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο. Όζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
ελφο Γήκνπ, νη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ δεκνηηθά ηέιε,
θφξνπο, πξφζηηκα αιιά θαη άιιεο ρξεψζεηο (γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ
Γήκν) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα δεηνχλ θαη λα ηνπο
απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο.
Αθφκε, νη επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αλαλεψλνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο
άδεηεο αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, δίλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα
δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο γχξσ απφ ηα δεκνηηθά δεηήκαηα. Έλα εμειηγκέλν
ζηάδην ηνπ επηπέδνπ απηνχ πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξνδξαζηηθή παξνρή ππεξεζηψλ
παξάδεηγκα ηεο νπνίαο απνηειεί ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε/επηρείξεζεο ζε
πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα, ε πξν-ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ
ζε αηηήζεηο ηνπ πνιίηε/επηρείξεζεο θιπ.. Σέινο, ζε απηφ ην επίπεδν έρεη θαη ν ίδηνο ν
νξγαληζκφο ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο δειαδή λα
πξαγκαηνπνηεί αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα εμνπιηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ηνπ έξγνπ.

Σν επίπεδν ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλεπάγεηαη αθφκα
κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε/επηρείξεζεο θαζψο ζην επίπεδν
απηφ γηα πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη έλαο νξγαληζκφο ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα πιήξεο δηεθπεξαίσζήο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη, νη ρξήζηεο ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ δελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα κεηαβνχλ ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ζε
θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο κε απνηέιεζκα λα
απνθεχγνπλ αξθεηή ηαιαηπσξία θαη λα εμνηθνλνκνχλ ζεκαληηθφ ρξφλν. Δπίζεο, ε
αχμεζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη δπλαηφλ λα
επηθέξεη αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθφκα
κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ απηφλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 2.
ε απηφ ην επίπεδν ηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
αλαγλψξηζε, ηαπηνπνίεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ έρνπλ
αθφκα πην βαξχλνπζα ζεκαζία. Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη γηα ηε κεηάβαζε θαη
δηαηήξεζε ζε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απαηηείηαη απφ ηνλ
νξγαληζκφ ε αλάπηπμε ζε κεγαιύηεξν βαζκό ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ην επίπεδν 2 (επίπεδν δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ). Δπίζεο ζα πξνζζέηακε θαη ηηο εμήο
δχν:
Ηθαλφηεηα δηεξεχλεζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ αλαγθώλ θαη επηζπκηώλ ησλ
ρξεζηώλ σο πξνο ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο ηνπο
Ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνύ θαη νινθιήξσζεο ησλ δηαθόξσλ πόξσλ θαη
ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ζηφρν ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ
ππεξεζηψλ
Γεληθφηεξα, ζε απηφ ην επίπεδν ν νξγαληζκφο ινγίδεηαη πιένλ σο κηα νινθιεξσκέλε
νληόηεηα ηεο νπνίαο νη πφξνη θαη δηαδηθαζίεο ζπληνλίδνληαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά
γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ πνπ είλαη ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη πςεινχ
επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο.

3.2.4 Επίπεδο 4: Διαζσνδεδεμένοι Οργανιζμοί για ηην παροτή
Ολοκληρφμένφν Υπηρεζιών
ε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο νη νξγαληζκνί ίδηνπ αιιά θαη
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη επηπέδνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνην βαζκφ δηαζύλδεζεο,
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αληαιιάζνπλ
απνηειεζκαηηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαη λα ελνξρεζηξψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. ΄
Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηνπ επηπέδνπ απηνχ ζα αλαθεξζνχκε
ζην παξάδεηγκα ελφο άλεξγνπ πνιίηε. ε έλαλ πνιίηε πνπ έρεη κείλεη άλεξγνο
αληηζηνηρεί έλαο αξηζκφο δηθαησκάησλ αιιά θαη θαη’επέθηαζε γξαθεηνθξαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δειψζεη ζηελ εθνξία ηελ απψιεηα
ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ θαη λα ιάβεη έγγξαθν πνπ δειψλεη ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο
πνπ είρε πξίλ ηελ απψιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δειψζεη (αλ ην
επηζπκεί) ηνλ εαπηφ ηνπ σο άλεξγν ζηνλ νξγαληζκφ πνπ κεξηκλά γηα ηνπο αλέξγνπο

(ΟΑΔΓ γηα ηελ Διιάδα), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ πξάγκαηη ν πνιίηεο απηφο
δελ εξγάδεηαη θάπνπ ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ην εξγαζηαθφ πξνθίι ηνπ. ηε ζπλέρεηα,
ν πνιίηεο απηφο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζε δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ
νξγαληζκνχ ην εξγαζηαθφ πξνθίι ηνπ αιιά θαη ην έγγξαθν πνπ δειψλεη ην
πξνεγνχκελν εηζφδεκά ηνπ ψζηε λα ππνινγηζηεί ην θνηλσληθφ επίδνκα πνπ
δηθαηνχηαη. Σέινο, έρεη λα ζπλδηαιαγεί κε άιιε δηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ, ε
νπνία είλαη ππεχζπλε λα ηνλ βνεζήζεη λα βξεί εξγαζία. Δθηφο ησλ παξαπάλσ,
πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη ζε θάπνηα απφ ηα ζηάδηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ αξκφδηνο νξγαληζκφο γηα ηελ παξνρή ηνπο είλαη ν
Γήκνο φπνπ θαηνηθεί θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ λα πξέπεη λα κεηαβεί θαη ζηηο ζρεηηθέο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηνπ.
Όκσο, ζε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ε παξαπάλσ δηαδηθαζία
απινπνηείηαη αξθεηά πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε. Μφιηο, δειαδή, ν πνιίηεο δειψζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ σο άλεξγν ζηνλ νξγαληζκφ πνπ κεξηκλά γηα ηνπο αλέξγνπο, ν νξγαληζκφο
απηφο πιεξνθνξεί άκεζα ηελ εθνξία γηα ην γεγνλφο απηφ θαη επίζεο ιακβάλεη απφ
απηήλ ζηνηρεία γηα ην πξνεγνχκελν εηζφδεκά ηνπ ψζηε λα ππνινγίζεη ην χςνο ηνπ
θνηλσληθνχ επηδφκαηνο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν πνιίηε.
Παξάιιεια, ν νξγαληζκφο απηφο δεκηνπξγεί ην εξγαζηαθφ πξνθίι απηνχ ηνπ πνιίηε
θαη κεξηκλά άκεζα λα ηνπ παξάζρεη βνήζεηα γηα λα βξεί εξγαζία. Δπίζεο, ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαδηθαζία απηή θάπνην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην
Γήκν πνπ αλήθεη ν πνιίηεο απηφο, αλαιακβάλεη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο λα ην ιάβεη
απεπζείαο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν Γήκν ρσξίο λα εκπιέμεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηνλ
πνιίηε. ην επίπεδν απηφ δειαδή ν πνιίηεο αληηιακβάλεηαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε σο
κηα εληαία νληόηεηα πνπ κπνξεί λα ηνπ παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο
αλεμαξηήησο ηνπ φηη κπνξεί λα εκπιέθνληαη παξαπάλσ απφ έλαο δεκφζηνη θνξείο ζε
θάζε κία απφ απηέο.
Ζ κεηάβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην επίπεδν απηφ είλαη
κηα δχζθνιε δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί ηελ νηθνδφκεζε ησλ θαηάιιεισλ
ηθαλνηήησλ ηφζν ζην επίπεδν θάζε νξγαληζκνχ φζν θαη ζην επίπεδν κεηαμχ ησλ
νξγαληζκψλ. Οη απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο αλαθέξνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηε
ζπλέρεηα:
Ηθαλφηεηα θεληξηθήο δηακφξθσζεο εζληθνχ πιαηζίνπ
επηρεηξεζηαθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο

ηερληθήο,

Ηθαλφηεηα απόθξηζεο θάζε νξγαληζκνχ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εζληθνχ
πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο
Ηθαλφηεηα εμαζθάιηζεο δηαζύλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νξγαληζκψλ κε ηα θεληξηθά πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
Ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο θνπιηνύξαο εμσζηξέθεηαο ησλ νξγαληζκψλ κε
ζηφρν ηε δέζκεπζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ
ζηφρσλ

Ηθαλφηεηα θαηάιιειεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη δνκώλ ησλ
νξγαληζκψλ θαη ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ
Ηθαλφηεηα θαηάιιεινπ αλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ ξόισλ, αξκνδηνηήησλ θαη
θαζεθόλησλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή θάζε ππεξεζίαο.
Ηθαλφηεηα ελνξρήζηξσζεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηώλ ησλ νξγαληζκψλ ζε
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ.

3.2.5 Επίπεδο 5: Ολοκληρφμένη
αποηελεζμαηική
απόκριζη
πολιηών/επιτειρήζεφν

διακσβέρνηζη για ηην
ζηις
ανάγκες
ηφν

ε απηφ ην επίπεδν ππάξρεη ηέηνηνο βαζκφο ζπλεξγαζίαο, ζπληνληζκνχ θαη
νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη
απνηειεζκαηηθή απόθξηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο αλάγθεο/πξνβιήκαηα ησλ
πνιηηψλ κέζσ ηεο παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. ην
επίπεδν απηφ, δειαδή, αξθεί ε αλαθνξά εθ κέξνπο ελφο πνιίηε/επηρείξεζεο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο/πξνβιήκαηνο ή ε γλσζηνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
γεγνλόηνο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (θαη ζπγθεθξηκέλα
απφ ηνπο ζρεηηθνχο κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηνπ πνιίηε νξγαληζκνχο) κηα ζεηξά
ελεξγεηψλ ψζηε λα δνζεί απάληεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηνπ
πνιίηε/επηρείξεζεο.
Αλαθνξηθά κε ην παξάδεηγκα ηνπ πνιίηε πνπ κέλεη άλεξγνο ε γλσζηνπνίεζε, εθ
κέξνπο ηνπ ηέσο εξγνδφηε ηνπ, ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζηελ εθνξία ζπλεπάγεηαη ηελ
κεηαβίβαζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηελ εθνξία ζηνλ νξγαληζκφ πνπ κεξηκλά γηα
ηνπο αλέξγνπο ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αλαιακβάλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ αλαθέξακε θαη ζην επίπεδν 4. ην επίπεδν 5, δειαδή, αξθεί ε
γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο απψιεηαο εξγαζίαο γηα λα ππάξμεη ε θαηάιιειε
απόθξηζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζε απηή ηε λέα θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ν πνιίηεο. Δπίζεο, ζην επίπεδν απηφ είλαη πηζαλφλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη
ηδησηηθνί θνξείο ζηε δηαδηθαζία παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε έλαλ
πνιίηε/επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα παξάδεηγκα,
δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη πηζαλφλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη
λα ζπληνλίδνληαη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη κνινλφηη ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθφηαηε αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ
πνιίηε ηαπηφρξνλα γελλά εζηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν
απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνιίηε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη. ηελ πεξίπησζε, γηα
παξάδεηγκα, ηνπ πνιίηε πνπ κέλεη άλεξγνο, ε εγγξαθή ηνπ σο άλεξγνπ θαη ε παξνρή
ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ πνπ δηθαηνχηαη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν
εθ’φζνλ ν ίδηνο ην επηζπκεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ
ζπλελλφεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο/επηρεηξήζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο
πνπ απηνί επηζπκνχλ λα ηνπο παξέρνληαη πξνδξαζηηθά.

Ζ κεηάβαζε θαη δηαηήξεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην επίπεδν 5 απαηηεί ηελ
αλάπηπμε ζε κεγαιύηεξν βαζκό ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην επίπεδν 4
αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ ηθαλνηήησλ:
Ηθαλφηεηα δηεξεύλεζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ησλ
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ
Ηθαλφηεηα απνζαθήληζεο θαη θαζνξηζκνύ ησλ ππεξεζηψλ πνπ νη πνιίηεο
επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ πξνδξαζηηθά

3.2.6 ύνουη
ην ππνθεθάιαην απηφ πεξηγξάςακε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ησλ 5 (πέληε)
βαζηθώλ επίπεδσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Σα ηξία πξψηα επίπεδα αθνξνχλ ηελ εμέιημε
ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ ελψ ηα άιια δύν ηελ
πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζρέζεσλ
θαη δηαδηθαζηψλ ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη παξ’φιν
πνπ ζηελ πεξηγξαθή θάζε επηπέδνπ δίλεηαη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζην επίπεδν ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, είλαη ζεκαληηθφ ε παξνρή
ππεξεζηψλ ζε θάζε επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη
κέζσ άιισλ θαλαιηώλ επαθήο (θηλεηφ θαη ζηαζεξφ ηειέθσλν, δηαδξαζηηθή
ηειεφξαζε, θπζηθή παξνπζία) έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε κεηάβαζε ελφο
νξγαληζκνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο δελ πξναπαηηεί λα έρεη πεξάζεη πξνεγνπκέλσο ν νξγαληζκφο απφ φια ηα
πξνεγνχκελα επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο νξγαληζκφο πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν 1
(πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο) [ή θαη νχηε ζε απηφ] πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηφλ λα
κεηαβεί ζην επίπεδν 3 (ζπλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο) παξαθάκπηνληαο ζε κεγάιν
βαζκφ ην επίπεδν 2 (δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο). Δπίζεο, κπνξεί λα αξρίζεη λα
ζπλεξγάδεηαη θαη ζπληνλίδεηαη κε άιινπο νξγαληζκνχο γηα ηελ παξνρή ελφο αξηζκνχ
πην ζχλζεησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ρσξίο ν ίδηνο λα παξέρεη ηέηνην εχξνο
ζπλαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ ψζηε λα θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν 3. Όζνλ αθνξά ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο πξνο ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα ιέγακε
φηη ζε δηεζλέο επίπεδν νη πην πξνεγκέλεο ζε απηφ ην ζέκα ρώξεο βξίζθνληαη ζην
επίπεδν 3 (θαζψο πνιινί απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο παξέρνπλ
ζπλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο) θαη θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα κεηαβνχλ ζην επίπεδν 4.
Κιείλνληαο αλαθέξνπκε φηη ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ (π.ρ. ρσξψλ ηεο Δ.Δ.) γηα ηελ παξνρή
νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν κπνξεί λα ιερζεί φηη απνηειεί έλα 6ν
επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.

4. Δλλνηνινγηθό Μνληέιν

ην πιαίζην πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ παξνπζηάδνπκε έλα ελλνηνινγηθό κνληέιν
κε βάζε ην νπνίν ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα πινπνηεζεί έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα αθνξά ηνπο
Γήκνπο θαη Κνηλόηεηεο ηεο Διιάδαο. θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηα νπνία ζα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ νηθνδόκεζε
ησλ θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ απφ ηνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ηεο ρψξαο κε ζηφρν
ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ) ζε απηνχο.
Σν ελλνηνινγηθφ απηφ κνληέιν, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1, αθνξά ην
επίπεδν ελφο Γήκνπ/Κνηλφηεηαο. Με βάζε ην κνληέιν γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε
αλάπηπμε Γπλακηθώλ Ιθαλνηήησλ απφ έλαλ Γήκν έρεη επίδξαζε ζην επίπεδν ησλ
Πόξσλ ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηηο ΤΠΔ θαη θαη’επέθηαζε ζην επίπεδν ησλ
Λεηηνπξγηθώλ Ιθαλνηήησλ πνπ είλαη επίζεο ζρεηηθνί κε ηηο ΣΠΔ (ICT Capacity
Building). Δπηπιένλ, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη φια ηα παξαπάλσ έρνπλ άκεζε θαη
έκκεζε επίδξαζε ζην επίπεδν ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Γεκνηψλ ζηα δεκνηηθά
πξάγκαηα θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηθηύσζεο θαη ησλ ζπλεξγαζηώλ ηνπ Γήκνπ
κε άιινπο θνξείο.
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Σχήμα 1: Εννοιολογικό Μονηέλο πος αθοπά ηην Οικοδόμηζη Ικανοηήηων για ηην
αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ ζηο επίπεδο ενόρ Δήμος

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ην παξαπάλσ κνληέιν ε έξεπλα πεξηιακβάλεη, θαηαξρήλ,
ηε δηεξεχλεζε ησλ Πφξσλ ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηηο ΣΠΔ δειαδή ην
επίπεδν ησλ ππνδνκώλ ΤΠΔ (ε/π, εθαξκνγέο, δίθηπα), ην επίπεδν ηνπ Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαζψο θαη ην χςνο ησλ ρξεκαηηθώλ
πόξσλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ, ηελ αλάπηπμε λέσλ
ππνδνκψλ ΣΠΔ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πάλσ ζηηο ΣΠΔ.
Δπίζεο, ζα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ
είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ΣΠΔ δειαδή ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην
ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ πφξσλ θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ
θαζεκεξηλνύ έξγνπ ηνπ Γήκνπ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα
ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΠΔ, ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο, παξαγσγηθνχ
ζπλδπαζκνχ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο-γλψζεο, ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο
Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ, ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο θεληξηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ, ηελ
ηθαλφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.
Δπηπιένλ, ζα εμεηαζηνχλ νη δπλακηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ Γήκνπ δειαδή νη ηθαλφηεηεο
νινθιήξσζεο/ζπληνληζκνύ ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πφξσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, νη ηθαλφηεηεο εθκάζεζεο ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν
θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο αλαδηακόξθσζεο/κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ πφξσλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. Ηδηαίηεξα, ζα δηεξεπλεζνχλ νη δπλακηθέο ηθαλφηεηεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ.
Αθφκε, ζα εξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ δπλακηθψλ ηθαλνηήησλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ Γήκνπ. εκεηψλεηαη εδψ φηη κε βάζε ην κνληέιν
γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε ζπζρέηηζε απηή είλαη ακθίδξνκε δειαδή νη δπλακηθέο
ηθαλφηεηεο δελ επεξεάδνπλ κφλν ηνπο πφξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο αιιά
θαη επεξεάδνληαη ζε έλα βαζκφ απφ απηέο. Σειηθφ ζηφρν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε
δηεξεχλεζε ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ (δπλακηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ) εθείλσλ πνπ
έρνπλ ηε κεγαιχηεξε άκεζε θαη έκκεζε επίδξαζε ζηηο 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο νθειψλ
πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 1 έηζη ψζηε λα δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ
αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ. Σέινο, ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε
δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ εμσγελώλ παξακέηξσλ ζηα παξαπάλσ φπσο ην
κέγεζνο θαη ην είδνο (αζηηθφο, λεζησηηθφο, νξεηλφο θηι.) ηνπ Γήκνπ, ε δηνηθεηηθή
πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη, ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επξσζηίαο αιιά θαη
ην επίπεδν ησλ γεηηνληθψλ ηνπ Γήκσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.

5. Πξνζρέδην Δξσηεκαηνινγίνπ
Όπσο πξναλαθέξζεθε κε βάζε ην κνληέιν πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ ζα ζρεδηαζηεί
θαη ζα πινπνηεζεί έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα αθνξά ηνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ηεο
ρψξαο. ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη έλα πξνζρέδην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε
βάζε ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ε έξεπλα πεδίνπ θαη ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην
ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνπ πεξηγξάςακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.

5.1

Γιερεύνηζη ηων Γσναμικών Ικανοηήηων

ην ππνθεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα
δηεξεπλεζνχλ νη δπλακηθέο ηθαλφηεηεο θάζε Γήκνπ δειαδή νη ηθαλφηεηεο
αλαδηακφξθσζεο/κεηαζρεκαηηζκνχ, νη ηθαλφηεηεο εθκάζεζεο θαη νη ηθαλφηεηεο
νινθιήξσζεο/ζπληνληζκνχ. εκεηψλεηαη εδψ φηη κέζσ θάπνησλ εξσηήζεσλ κπνξνχλ
λα δηεξεπλεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ παξ’φιν πνπ γηα
ιφγνπο νηθνλνκίαο θάζε εξψηεζε παξαηίζεηαη κία θαη κφλν θνξά ζην θείκελν. Γηα
παξάδεηγκα, κέζσ ηεο εξψηεζεο «Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο
ησλ ππεξεζηψλ (εξγαδφκελνπο) θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ?»
κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ηφζν ε ηθαλφηεηα Αλαδηακφξθσζεο/Μεηαζρεκαηηζκνχ φζν
θαη ε ηθαλφηεηα Οινθιήξσζεο/πληνληζκνχ.

Ιθαλόηεηεο Αλαδηακόξθσζεο/Μεηαζρεκαηηζκνύ
ε πνην βαζκφ ν Γήκαξρνο θαη νη ππφινηπνη Αηξεηνί έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη
ηελ ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζην Γήκν?
 Όζνλ αθνξά ην παξαπάλσ ζέκα ζε πνην βαζκφ επεξέαζε ηνλ Γήκαξρν θαη
ηνπο ππφινηπνπο Αηξεηνχο ην έξγν «Καηάξηηζεο ησλ Αηξεηψλ» ηεο
ΚΔΓΚΔ?
ε πφζα θαη πνηα ζπλέδξηα/εκεξίδεο/ζεκηλάξηα (ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ αιιά
θαη γεληθφηεξα) έρεη ζπκκεηάζρεη ν Γήκνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία?
Απνηειεί ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ?
 Αλ ΝΑΗ ζπλδέεηαη κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ή απιψο
απνηειεί έλα μερσξηζηφ κέξνο απηήο?
ε πνην βαζκφ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη / ζα πξαγκαηνπνηήζεηε έξγα ΣΠΔ?

Έρνπλ ηεζεί σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ καθξνπξφζεζκνη
ζηφρνη θαη ηα βήκαηα πινπνίεζήο ηνπο?
Έρεη ε Οκάδα ΣΠΔ ηθαλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ?
Ζ ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο (εηαηξείεο ΣΠΔ, θνηλφηεηεο ΔΛ/ΛΑΚ
θιπ.) γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ απνδίδεη νπζηαζηηθά
νθέιε?
Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ
(εξγαδφκελνπο) θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ?
Σα λέα έξγα θαη γεληθά ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζπλνδεχνληαη απφ νξγαλσηηθέο
αιιαγέο (αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο, ζε ζέζεηο θαη ηεξαξρίεο)?
Πφζα ζηειέρε ΣΠΔ έρνπλ πξνζιεθζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία?
Με πνηα θξηηήξηα γίλνληαη νη πξνζιήςεηο ησλ ζηειερψλ ΣΠΔ θαη ησλ
ππφινηπσλ εξγαδνκέλσλ?
 Δίλαη έλα απφ ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο ην επίπεδν θαηάξηηζεο ζηηο ΣΠΔ?

Ιθαλόηεηεο Δθκάζεζεο
Έρεη ν Γήκνο πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηξεηψλ/ζηειερψλ
ΣΠΔ/εξγαδνκέλσλ/Γεκνηψλ ζηηο ΣΠΔ?
 Αλ ΝΑΗ είλαη ζηνρεπκέλεο γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ?
Ση πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ηεο ΚΔΓΚΔ
«Δθπαηδεπζείηε»?
ε πνην βαζκφ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί / πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεξγαζίεο κε
άιινπο θνξείο (Γήκνπο, Αθαδεκατθά θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα, επηρεηξήζεηο,
Κνηλφηεηεο ΔΛ/ΛΑΚ, ξαδηνεξαζηηερλψλ θηι.) γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ
θαη ηε δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ?
πκκεηέρεη ν Γήκνο ζηα ζεκαηηθά Γίθηπα ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο?
ε πνην βαζκφ ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ/δηαθνξεηηθψλ
ηκεκάησλ (team working) γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ιχζε ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ?
Αλ έρεη ν Γήκνο ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ηεο πινπνίεζήο ηεο?

Ιθαλόηεηεο Οινθιήξσζεο/Σπληνληζκνύ
Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο,
άιινπο θνξείο) γηα ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ?
Γίλνληαη ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ ή άιισλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ γηα
ηε ζπζηξάηεπζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γχξσ απφ ην ζέκα ησλ
ΣΠΔ?
Γίλνληαη ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε
Γεκνηψλ/Δπηρεηξήζεσλ γχξσ απφ ην ζέκα ησλ ΣΠΔ?

ησλ

ε πνηφ βαζκφ ζπλεξγάδεηαη ν Γήκαξρνο ή θαη άιια πςειφβαζκα ζηειέρε
ηνπ Γήκνπ κε ηελ Οκάδα ΣΠΔ?
ε πνην βαζκφ έρεη εμαζθαιηζηεί ε δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία
(δηαιεηηνπξγηθφηεηα) ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηνπ
Γήκνπ?
Τπάξρεη κηα θνπιηνχξα δέζκεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ?
Αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ
αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην είδνο ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο ηνπο?
ε πνην βαζκφ έρεη εμαζθαιηζηεί ε δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ άιισλ θνξέσλ?
Έρεη ν Γήκνο θνπιηνχξα εμσζηξέθεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο γηα
ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ?

5.2

Γιερεύνηζη ηων Πόρων

ην ππνθεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα
δηεξεπλεζνχλ νη Πφξνη ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηηο ΣΠΔ
δειαδή ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ ΣΠΔ (ε/π, εθαξκνγέο, δίθηπα), ην επίπεδν ηνπ
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαζψο θαη ην χςνο ησλ
ρξεκαηηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ, ηελ
αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ ΣΠΔ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πάλσ
ζηηο ΣΠΔ.

Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Πνην είλαη ην γεληθφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ Γεκάξρνπ?
Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ (γξαθείνπ θαη ζπλνιηθφο) ηνπ
Γήκνπ?
Τπάξρεη Οκάδα ΣΠΔ?
 Αλ ΝΑΗ ηη πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ απαξηίδεη ηελ Οκάδα
ΣΠΔ?
 Αλ ΝΑΗ πνηα είλαη ε αζρνιία ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ?
Τπάξρεη αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο γηα ην ζέκα ησλ ΣΠΔ?
Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ Γεκάξρνπ/Αηξεηψλ/πςειφβαζκσλ
ζηειερψλ/ζηειερψλ ΣΠΔ/εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηηο ΣΠΔ?

ΤΠΔ
Πνηα είλαη ε αλαινγία ησλ ε/π πξνο ηνπο ππαιιήινπο γξαθείνπ αιιά θαη πξνο
ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ?
Πφζεο θαη πνηεο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο έρεηε ζε θάζε ηκήκα?
 Έρεηε εθαξκνγέο GIS?
Πφζεο θαη πνηεο εθαξκνγέο ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε ηκήκα?
 Λεηηνπξγνχλ εθαξκνγέο GIS?
Υξεζηκνπνηείηαη Αλνηρηφ Λνγηζκηθφ (ΔΛ/ΛΑΚ)?
 Αλ ΝΑΗ ζε ηη αλαινγία ζην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ?
Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη / Υξεζηκνπνηείηαη Δλδηάκεζν Λνγηζκηθφ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΔΛΓ)?
Τπάξρεη ζηνλ Γήκν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ (δεκνηηθφ ή ηδησηηθνχ παξφρνπ)?
Πφζα δεκφζηα ζεκεία αζχξκαηεο πξφζβαζεο Wi-Fi ππάξρνπλ ζην Γήκν?
Ση πνζνζηφ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ έρεη επξπδσληθή πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν?

Ση πνζνζηφ ησλ ε/π ηνπ Γήκνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλνη ζε LAN (Local Area
Network)?

Φξεκαηηθνί Πόξνη
Ση πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ιεηηνπξγηθή
ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ (ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε, αλαιψζηκα)?
Ση πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ακνηβή ησλ
ζηειερψλ ΣΠΔ?
Πνην είλαη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζε λέεο ππνδνκέο ΣΠΔ
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρνξεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ)?
Πνην είλαη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ ζηηο ΣΠΔ?

5.3

Γιερεύνηζη ηων Λειηοσργικών Ικανοηήηων

ην ππνθεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
δηεξεπλεζεί ην επίπεδν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ζρεηηθέο
κε ηηο ΣΠΔ δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΠΔ, ηεο
ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο, παξαγσγηθνχ ζπλδπαζκνχ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαογλψζεο, ηεο ηθαλφηεηαο αμηνπνίεζεο Αλνηρηνχ Λνγηζκηθνχ, ηεο ηθαλφηεηαο
αμηνπνίεζεο θεληξηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ, ηεο ηθαλφηεηαο εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο
πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.

Ιθαλόηεηα ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΤΠΔ
ε πνην βαζκφ παξεκπνδίδεηαη ε δνπιεηά ησλ εξγαδνκέλσλ απφ έιιεηςε
αλαιψζηκσλ πιηθψλ αιιά θαη έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ (ζηειερψλ ΣΠΔ) γηα ηε ζπληήξεζε, αλαβάζκηζε ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ?
Πνηνο είλαη ν κέζνο ρξφλνο απφθξηζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη
επηδηφξζσζε βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ?

Ιθαλόηεηα αμηνπνίεζεο Αλνηρηνύ Λνγηζκηθνύ (ΔΛ/ΛΑΚ)
Οη εξγαδφκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΔΛ/ΛΑΚ έρνπλ επρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπ?
Ζ ρξήζε ΔΛ/ΛΑΚ φπνπ γίλεηαη πξνζθέξεη νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα ή
πξνθαιεί πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα?

Ιθαλόηεηα δηαρείξηζεο, παξαγσγηθνύ ζπλδπαζκνύ θαη δηάρπζεο ηεο
πιεξνθνξίαο-γλώζεο
ε πνην βαζκφ ππάξρεη ξνή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ Γηεπζχλζεσλ/Σκεκάησλ
ηνπ Γήκνπ?
ε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ θαη
παξαγσγηθφο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ?
ε πνην βαζκφ ν Γήκνο αληιεί θαη αμηνπνηεί πιεξνθνξία-γλψζε απφ ηνπο
δεκφηεο γηα δηάθνξα δεκνηηθά ζέκαηα?
ε πνην βαζκφ πξαγκαηνπνηείηαη ςεθηνπνίεζε ζηελ πεγή δειαδή άκεζε
ςεθηαθή θαηαγξαθή απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ησλ γεγνλφησλ ηε
ζηηγκή πνπ απηά ζπκβαίλνπλ?
Έρεη ν Γήκνο ηζηνρψξν? Αλ ΝΑΗ:
 ε ελεκέξσζε ηνπ ηζηνρψξνπ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηα ζηειέρε ΣΠΔ
ή θαη απφ άιινπο εξγαδφκελνπο?
 ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηζηνρψξνπ
ηνπ Γήκνπ?
 γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Γήκνπ (επηζθεςηκφηεηα, ρξφλνο
παξακνλήο ζηελ ηζηνζειίδα)?
Τπάξρνπλ θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απάληεζε ησλ email ησλ
δεκνηψλ?

Ιθαλόηεηα αμηνπνίεζεο θεληξηθώλ ππνδνκώλ ΤΠΔ
ε πνην βαζκφ αμηνπνηείηαη ην «ΤΕΔΤΞΗ» (αμηνπνίεζε γηα ίληεξλεη,
ηειεθσλία, ηειεδηάζθεςε, ηειεξγαζία, ηειεθπαίδεπζε, ηειεκνηνηππία,
αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ)?
 Αλ ζε επηκέξνπο ηνκείο ΓΔΝ αμηνπνηείηαη γηαηί ζπκβαίλεη απηφ?
ε πνην βαζκφ αμηνπνηνχληαη εζληθέο θαη δηεζλείο πιαηθφξκεο ηνπ δηαδηθηχνπ
κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα (http://www.ploigos.gr/, www.wikipedia.org,
www.maps.google.com, www.wikitravel.com, www.flickr.com)?
ε πνην βαζκφ αμηνπνηνχληαη θεληξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη πνηα είλαη απηά?

Ιθαλόηεηα εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιάγώλ θαη ησλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
Τηνζεηεί θαη ζε ηη βαζκφ ν Γήκνο ηηο παξαθάησ πξαθηηθέο αζθάιεηαο σο πξνο
ηηο ΣΠΔ?





Υξήζε Firewalls
Υξήζε Secure Servers
Σήξεζε αληηγξάθσλ (Back-up) γηα ηα δεδνκέλα ηνπ
Σήξεζε αληηγξάθσλ ζε δχν δηαθνξεηηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ

Έρεη πηνζεηήζεη ν Γήκνο κεραληζκφ αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρεη ν Γήκνο?
 Αλ ΝΑΗ ηη επηπέδνπ αζθαιείαο είλαη απηφο [one-factor (username –
password), two-factor (θάξηα κε pin)]?

Ιθαλόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ
ε ηη έθηαζε θαη επίπεδν πξαγκαηνπνηεί ν Γήκνο ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο?

5.4

Γιερεύνηζη ηων Οθελών

ην ππνθεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην επίπεδν ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ,
ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ Γεκνηψλ ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
δηθηχσζεο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γήκνπ κε άιινπο θνξείο.

Βειηίσζε ηεο Δμππεξέηεζεο ησλ Γεκνηώλ/Δπηρεηξήζεσλ
ε ηη έθηαζε θαη επίπεδν πξνζθέξεη ν Γήκνο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο?
Μέζσ πφζσλ θαλαιηψλ επαθήο ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρήο θάζε
ππεξεζίαο?
Έρεη ν Γήκνο ηζηνρψξν? Αλ ΝΑΗ:
 ηη είδε πιεξνθνξηψλ πξνζθέξεη?

 πφζν ζπρλά ελεκεξψλεηαη?
 πνηνο είλαη ην επίπεδν ρξεζηηθφηεηάο ηνπ (πξνζβαζηκφηεηα, μέλεο
γιψζζεο, πινήγεζε, αζθάιεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ)?
 δηαζέηεη ράξηε GIS θαη αλ ΝΑΗ ηη επηπέδνπ είλαη απηφο
(ζηαηηθφο/δπλακηθφο)?
 Ση πνζνζηφ ησλ Γεκνηψλ επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηνρψξν?
Ση πνζνζηφ ησλ Γεκνηψλ ρξεζηκνπνηεί on-line ππεξεζίεο?
Πνηνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ Γεκνηψλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο?
Πφζν έρεη αιιάμεη ν κέζνο ρξφλνο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ
Γεκνηψλ?

Απνδνηηθόηεξε θαη Απνηειεζκαηηθόηεξε Δζσηεξηθή Λεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ
Έρεη κεησζεί ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη εξγαδφκελνη γηα λα απαληνχλ ζε
εξσηήζεηο ησλ Γεκνηψλ γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν
δηεθπεξαίσζεο κηαο ππεξεζίαο (δηθαηνινγεηηθά, θνξείο πνπ εκπιέθνληαη,
ζεηξά ζπλαιιαγψλ θιπ.)?
ε πνην βαζκφ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ έρεη νδεγήζεη ζε αιιαγή ηνπ είδνπο ηεο
εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ?
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ην Γήκν έρεη εληζρχζεη ηα έζνδά ηνπ κέζσ:
 ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο είζπξαμεο θφξσλ/πξνζηίκσλ?
 ηεο πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Γήκνπ?
ε πνην βαζκφ γίλεηαη αμηνπνίεζε νινθιεξσκέλεο/ζχλζεηεο πιεξνθνξίαο
θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ?
Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο αλ θαη φζν πξαγκαηνπνηνχληαη έρνπλ νδεγήζεη
ζε:
 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ?
 ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ
 εμνηθνλφκεζε πφξσλ?
ε πνην βαζκφ έρεη βειηηψζεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ηε δηαρείξηζε δηθηχσλ
θνηλήο σθέιεηαο?

ε πνην βαζκφ έρεη βειηηψζεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ηελ αλάπηπμε θαη
ζπληήξεζε ππνδνκψλ?

Δλίζρπζε ηεο Σπκκεηνρήο ησλ Γεκνηώλ
Γίλεη ν Γήκνο ηε δπλαηφηεηα γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή παξαπφλσλπξνηάζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο?
Πξαγκαηνπνηείηαη δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν ηεο αηδέληαο θαη ησλ
απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνινγηζκψλ
ηνπ Γήκνπ?
Παξέρνληαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Γήκνπ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Αηξεηψλ
θαη άιισλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ (ηειέθσλα, mail θηι.)?
Πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δεκνηψλ γηα δηάθνξα
δεκνηηθά ζέκαηα κέζσ ειεθηξνληθψλ θφξνπκ, chat, blogs, ειεθηξνληθψλ
ςεθνθνξηψλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ?
Ση πνζνζηφ ησλ Γεκνηψλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηζηνρψξν ηνπ Γήκνπ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα?
Έρεη εληζρπζεί κέζσ ησλ ΣΠΔ ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηα δεκνηηθά
πξάγκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ Γήκν?

Δλίζρπζε ηεο Γηθηύσζεο-Σπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο Φνξείο
ε πνην βαζκφ αμηνπνηεί ν Γήκνο ηηο ΣΠΔ κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία θαη
δηθηχσζή ηνπ κε άιινπο θνξείο (φκνξνπο θαη κε Γήκνπο, Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο θιπ.) γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη
δεηεκάησλ?

6. Μεζνδνινγία
Γηα ηελ εμαγσγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεδίνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ηεο
ρψξαο ζα γίλεη πξνζπάζεηα ε έξεπλα πεδίνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζύλνιν ησλ
1034 ΟΣΑ Ά βαζκνχ ηεο ρψξαο. Παξ’φιαπηά, αλ απηφ δελ θαηαζηεί εθηθηφ, ε έξεπλα
ζα αθνξά ηνπιάρηζηνλ έλα πνζνζηφ ησλ Γήκσλ κε βάζε ην νπνίν κπνξνχλ λα
εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο δχν θξηηήξηα: ην κέγεζνο θαη ην
είδνο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα παξαπάλσ δχν θξηηήξηα έρεη
νπζηαζηηθφ λφεκα θαζψο φπσο έρεη πξνθχςεη θαη απφ δηεζλείο έξεπλεο [(M. Jae
Moon, 2002), (Mary Maureen Brown, 2007)] ην είδνο θαη θπξίσο ην κέγεζνο ηνπ
Γήκνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επίπεδν αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ.
Σν εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ε έξεπλα πεδίνπ ζα ζπκπιεξσζεί on-line
απφ έλα ή θαη παξαπάλσ ζηειέρε ΣΠΔ (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ Γήκνπ) θάζε
Γήκνπ πνπ ζα αθνξά ε έξεπλα θαη πηζαλφλ πξναηξεηηθά απφ άιινπο εξγαδφκελνπο
ηνπ Γήκνπ. Πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο Γήκνπο ζα
ζηαιεί ελεκεξσηηθή επηζηνιή ζηνπο Γεκάξρνπο, ζηελ νπνία ζα αλαιχνληαη ε
κεζνδνινγία, νη ζηφρνη θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Penrose E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Basil Blackwell, London
Barney J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of
Management 17(1): 99-120
Grant RM. (2002). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques,
Applications. 4th edition, Basil Blackwell: Cambridge MA.
Teece D. & Pisano G. & Shuen A. (1997). Dynamic capabilities and strategic
management. Strategic Management Journal 18(7): 509–533.
Eisenhardt KM. & Martin J. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic
Management Journal, Special Issue 21(10–11): 1105–1121.
Ηansiti M. & Clark. KB. (1994). Firm resources and sustained competitive advantage.
Journal of Management 17(1): 99-120
Layne K. & Lee J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage
model. Government Information Quarterly, 18(2), 122−136.
Rao S. S. & Metts G. & Monge C. A. M. (2003). Electronic commerce development
in small and medium sized enterprises: A stage model and its implications. Business
Process Management, 9(1), 11−32.
Janssen M. & Van Veenstra A. F. (2005). Stages of growth in e-government: An
architectural approach. Electronic Journal of e-Government, 3(4), 193−200.
Jaansen & Klievink (2008). Stage models for creating joined-up government from
local to nation-wide integration. The Proceedings of the 9th Annual International
Digital Government Research Conference.
Moon M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities: Rhetoric or
reality? Public Administration Review, 62(4), 424−433.
Ghasemzadeh F. & Sahafi L. (2003). E-commerce adoption: A two dimensional
maturity model. 4th World Congress on the Management of Electronic Business.
McMaster University, Hamilton, On., Canada. January 15–17.
Brown Mary M. (2007). Understanding E-Government Benefits: An Examination of
Leading-Edge Local Governments. The American Review of Public Administration
Πξσηφγεξνπ Αηκηιία (2004). Δςναμικέρ Ικανόηηηερ, ζηπαηηγική και επίδοζη ηων
επισειπήζεων: H ελληνική πεπίπηωζη. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ΔΜΠ. Αζήλα.

Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο
ηεο Πιεξνθνξίαο/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ (2006). «Δήμοι ζηην Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ».
ΚΔΓΚΔ.

