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Δεκηνπξγία κόληκνπ Μεραληζκνύ ππνζηήξημεο θαη δηαβνύιεπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο
θαη ηωλ πξνηάζεωλ ηεο ΚΕΔΚΕ γηα ηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο (e-local
government forum)

1. Γηαηί ρξεηάδεηαη έλαο κόληκνο Μεραληζκόο ππνζηήξημεο θαη δηαβνύιεπζεο – κε
δηαδηθηπαθή θαη θπζηθή ππόζηαζε- γηα ηα ζέκαηα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε;
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΚΓΔ γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη
αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ηωλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλωληώλ (ΤΠΕ)
ζηνπο δήκνπο είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη κόληκε ππνζηήξημε θαη
ζπλερή δηαβνύιεπζε κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο πξνθεηκέλνπ:
λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θάζε δήκνπ,
λα κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο αηξεηνχο θαη ηα ζηειέρε ηεο απηνδηνίθεζεο,
λα εκπινπηίδεηαη κε λέεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο,
λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε ελδηαθεξφκελν θαη αζρνινχκελν κε
πιεπξέο θαη ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηνπο δήκνπο,
λα απνηειεί πεγή ελεκέξσζεο θαη ηεθκεξίσζεο γηα έξγα θαη παξεκβάζεηο πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ΣΠΔ,
λα απνηειεί πεγή ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγήο γλψζεο θαη πείξαο αλαθνξηθά κε
βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ππφ δηακφξθσζε λέεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο.
2. Τη έρεη γίλεη έσο ζήκεξα γηα ηε δηαβνύιεπζε θαη ηε δηάρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη
ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΕΔΚΕ;
Ζ ΚΔΓΚΔ έρεη παξνπζηάζεη ήδε απφ ην 2005 ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα
κηα ηζρπξή παξνπζία ησλ δήκσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο πξνηείλληαο έλαλ
«νδηθφ ράξηε» γηα ην πέξαζκα ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο ζηελ ςεθηαθή
επνρή. Δλ ζπλερεία ζην ζεκαηηθφ ηεο πλέδξην ηνλ Μάην ηνπ 2006 (Μάηνο 2006,
Ζξάθιεην Κξήηεο http://kedke.ntua.gr) αλαιχζεθαλ- κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο
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απηνδηνίθεζεο θαη εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηνλ ειιεληθφ θαη ην δηεζλή ρψξν- πξνηάζεηο
θαη παξνπζηάζηεθαλ ηδέεο θαη εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίεζε.
Σέινο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΣΑ ξγαλψζεθαλ εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο λέπο δεκάξρνπο,
ζηα νπνία πεξηιήθζεθε θαη εηδηθή ελφηεηα γηα ηνλ ςεθηαθφ δήκν.
χκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΚΔΓΚΔ ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο ςεθηαθνχ δήκνπ
θαη κηαο ςεθηαθήο πφιεο είλαη:
α) δηθηπαθέο θαη πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο δηαζπλδεδεκέλεο θαη δηαιεηηνπξγνχζεο
θαζψο θαη εξγαιεία δηαρείξηζήο ηνπο,
β) ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
γ) ςεθηαθφ πεξηερφκελν, θαη
δ) ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ (αηξεηνί, ζηειέρε θαη
εξγαδφκελνη ζην δήκν, δεκφηεο, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο, αλζξψπηλν
επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ηνπηθφ
επίπεδν, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, ςεθηαθνί εζεινληέο θ.α.).

3. Η δηάρπζε, ε επηθνηλσλία, ε δηαβνύιεπζε, ν εκπινπηηζκόο θαη ε ππνζηήξημε ηεο
πινπνίεζεο κηαο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα γίλεη κέζα από αλζξώπηλα δίθηπα
πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ηνπηθέο εκπεηξίεο κε γλώζεηο θαη εηδηθό ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε
θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΕ
Οη δηθηπαθέο θαη νη πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθά θαη
απνηειεζκαηηθά ρξεηάδνληαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπο παληνχ. Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, ε
παξάιιειε δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ δηθηχσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ αλάγθε απφ έλα
ρψξν δηαξθνχο επηθνηλσλίαο θαη ζηαζεξήο ππνζηήξημεο γηα ηελ αληαιιαγή πείξαο θαη
γλψζεο. Δηδηθφηεξα, ρξεηάδνληαη απιά θαη ιεηηνπξγηθά εξγαιεία, νδεγίεο, θαηεπζχλζεηο
θαη δπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο θαη κεηαθνξάο ηεο πείξαο απφ ηνλ ειιεληθφ θαη ην δηεζλή
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ρψξν. Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, έλαο κφληκνο κεραληζκφο- κε δηαδηθηπαθή θαη θπζηθή
ππφζηαζε- πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο, σο ζπλδεηηθφο ηζηφο, σο ρψξνο πνπ
επηηξέπεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο δήκνπο λα αλαδεηνχλ
έγθαηξα έγθπξε γλψζε θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ ηνπηθά
απνθηεζείζα γλψζε θαη εκπεηξία θαη λα κάζνπλ αληίζηνηρα απν απηή ησλ άιισλ. Δίλαη
θξίζηκν, ινηπφλ, λα απνηππψλνληαη θαη λα θσδηθνπνηνχληαη:
α) ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε
θαη αμηνπνίεζε έξγσλ – δξάζεσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο,
β) νη ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη δηεζλείο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα φινπο ηνπο δήκνπο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε θαη ην έξγν «ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΗΡΔΣΩΝ
ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απν ην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» 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 Πξσηνβάζκηαο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΠΣΑ) θαη ππνζηεξίδεη ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη έρνπλ σο
ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην έξγν πξνβιέπεη ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε,
επηκφξθσζε θη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ηνπ ζπλφινπ ησλ 17.616 αηξεηψλ
εθπξνζψπσλ ηεο ΠΣΑ (914 δεκάξρσλ, 120 πξνέδξσλ θνηλνηήησλ θαη 16.582 δεκνηηθψλ
θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ) ζηνπο 1.034 ΟΣΑ ηεο ρψξαο.
Γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηξεηψλ ζα ζπγθξνηεζεί έλα αλζξψπηλν
δίθηπν κε εηδηθνχο απν ηελ πεξηθέξεηα πνπ ζθνπφ ζα έρεη ηελ πξνψζεζε θαη ηελ
ππνζηήξημε ζε ζπλερή βάζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ ΠΣΑ αμηνπνηψληαο θαη ηνπο
ηερληθνχο ζπκβνχινπο ησλ Γήκσλ. Σν έξγν ζα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ζα
ππνζηεξηρζεί απφ θαηάιιειεο δξάζεηο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ζε θάζε Ννκφ.
πκπιεξσκαηηθά θαη ζπλεξγαηηθά πξνο ην έξγν απηφ έξρεηαη λα νξγαλσζεί θαη λα
ιεηηνπξγήζεη θαη ν κφληκνο Μεραληζκφο ππνζηήξημεο θαη δηάρπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
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ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.

4. Πσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλαο ηέηνηνο κεραληζκόο;
Ο πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο, έρεη ηνλ ραξαθηήξα ελφο e-local government forum θαη έρεη
θπζηθή θαη ςεθηαθή ππφζηαζε. Αλάινγν επηηπρέο παξάδεηγκα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν είλαη
ην e-business forum πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2000 απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΓΔΣ κε κεγάιε επηηπρία έσο ζήκεξα. Ο κεραληζκφο απηφο
αλαγλσξίζζεθε ην 2002 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ηε
δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη επξχηεξα γηα ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ.
Έλαο κφληκνο κεραληζκφο ππνζηήξημεο θαη δηαβνχιεπζεο γηα ηε ιεηηνπξγηθή θαη
αλαπηπμηαθή

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ

ζηνπο δήκνπο ιεηηνπξγεί κέζα απφ αλνηθηέο

ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλνληαη κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν δίθηπν αλζξώπωλ πνπ
ζπλεηζθέξνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ. Βαζίδεηαη ζηελ άκεζε θαη έγθπξε δηάζεζε θαη δίαρπζε
αλνηθηνχ θαη πξνζβάζηκνπ πεξηερφκελνπ (απνηειέζκαηα, θείκελα, παξνπζηάζεηο θνθ).
πκπιεξψλεηαη απφ έλα αλνηθηό κεηξών εκπεηξνγλωκώλωλ νη νπνίνη θάλνπλ θαηα
θαηξνχο εηδηθέο παξνπζηάζεηο αλαιχνληαο ζεκαληηθά δεηήκαηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη
πξνηαζεί θαη ε ζπγθξφηεζε ησλ εμήο νκάδσλ εξγαζίαο:
Α. Γηα ηερληθά ζέκαηα. Οη Οκάδεο ηεο ελφηεηαο απηήο ζα ζπγθξνηεζνχλ απφ ηερληθνχο
ησλ δήκσλ πνπ πινπνηνχλ παξεκθεξή έξγα πνπ ππάγνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη αλαδηνξγάλωζε ηωλ δηαδηθαζηώλ ηνπ δήκνπ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηελ πξνψζεζε ηνπξηζκνχ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ
Επξπδωληθόηεηα, κέζσ δηθηχνπ ΤΕΔΤΞΗ, δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ θαη
αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο
Γεωγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο
Β. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
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Δπηθνηλσληψλ. Οη Οκάδεο ηεο ελφηεηαο απηήο ζα ζπγθξνηεζνχλ απφ ζηειέρε ησλ δήκσλ
πνπ αζρνινχληαη ή πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ κε:
Επηρεηξεζηαθά κνληέια αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ΣΠΔ (πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα θαη δηθηπαθνί θφκβνη, δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο
πξφζβαζεο, γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ)
Εθπαίδεπζε πνιηηώλ ζε ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ

κε

ηελ

ζπληνληζκέλε

αμηνπνίεζε

ησλ

ππνδνκψλ

εξγαζηεξίσλ

πιεξνθνξηθήο ζε ζρνιεία, ΑΔΗ, ΣΔΗ θαη Γήκνπο.

5.Σθνπόο ηνπ Μεραληζκνύ ππνζηήξημεο θαη δηάρπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΕΔΚΕ γηα
ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
θνπφο ηνπ Μεραληζκνχ απηνχ είλαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πνηνηηθψλ θαη
πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, ε δηάρπζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε θαη ππνβνιή
πξνηάζεσλ πξνο ηελ ΚΔΓΚΔ θαη θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν. Οη νκάδεο πνπ ζπληάζζνληαη
ζπιιέγνπλ, ζπγθξίλνπλ θαη αμηνινγνχλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία, παξαθνινπζνχλ
ηηο εμειίμεηο ησλ θιάδσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Παξάιιεια,
αλαδεηνχλ θαη θαηαγξάθνπλ πξαθηηθέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαη πξνζπαζνχλ
γηα ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο απφ ηα παξαπάλσ ζηελ θνηλσλία.
6. Δηάρπζε ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ελόο θόκβνπ κε ζπλεξγαηηθά
εξγαιεία
Σν γεληθφ ζρήκα ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ κεραλζηκνχ πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία θαη
ηελ ππνζηήξημε κηθξψλ, επέιηθησλ ζεκαηηθψλ νκάδσλ - δηθηχσλ αλξζψπσλ πνπ
ζπλαληνχληαη θαη παξάγνπλ κηθξά παξαδνηέα. Σα παξαδνηέα απηά αλαιχνληαη θαη
εκπινπηίδνληαη

ζε

επξχηεξα

ζπλέδξηα

κε

ζηνρεπκέλα

απνηειέζκαηα

θαη

ρξνλνδηαγξάκκαηα δξάζεσλ. Σν θεληξηθφ ζεκείν παξνπζίαζεο, δηάζεζεο θαη ζπγγξαθήο
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ησλ παξαπάλσ είλα έλαο δηθηπαθφο θφκβνο κε ηα αλάινγα εξγαιεία θαη δπλαηφηεηεο.
ηφρνο είλαη, δειαδή, ε θαηαζθεπή ελφο ιεηηνπξγηθνχ θεληξηθνχ θφκβνπ κε θχξην ζθνπφ
ηελ παξνρή θαη πξνηππνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ (collaboration tools) πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ Οκάδσλ. Θα ρξεηαζηεί ν ζπλδπαζκφο δχν
ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, έλαο θφκβνο πιεξνθφξεζεο θαη έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο
(collaboration) πξνο ρξήζε ησλ Οκάδσλ. Ο θφκβνο ζα πεξηέρεη ην ζχλνιν ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ
δεκηνπξγνχλ νη Οκάδεο) ελψ ν θφκβνο - πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο ζα ελνπνηεί ηνπο
ρψξνπο ηεο θάζε Οκάδαο.
Σν δεηνχκελν κέζα απν ηελ δνκή απηή είλαη ε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ
ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο. Ζ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ, ε επαθή κε άιιεο πξαθηηθέο, ε αλάιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε πηνζέηεζε
αλνηθηψλ θαη θνηλψλ ιχζεσλ εληζρχνπλ θαζνξηζηηθά ηελ δηάρπζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαη ελ ηέιεη κε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ζην ζηπι
δηνίθεζεο. Ζ εηζαγσγή θαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πάεη ρέξη-ρέξη κε ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο,
ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ, ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ
δηαδηθαζηψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.

7. Πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο απαηηείηαη εηήζηνο πξνυπνινγηζκφ (ηεο
ηάμεο ησλ 300.000 Δπξψ), πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
* Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε κεραληζκνχ θαη Οκάδσλ εξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθηχσλ
* Έμνδα ζπλαληήζεσλ θαη κεηαθηλήζεσλ
* Δξγαιεία δηάρπζεο πιεξνθνξίαο (δηθηπαθφο ηφπνο, έληππν πιηθφ θνθ)
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* Έμνδα ζπλεδξίσλ θαη δηεζλψλ ζπκκεηνρψλ.
8. Μεξηθά ζεκαληηθά ζεκεία ζηελ πινπνίεζε ηνπ Μεραληζκνύ
- Έλαο βαζηθόο ππεύζπλνο – ζεκείν αλαθνξάο πνπ ζα μεθηλήζεη ηελ πξνζπάζεηα,, κε
αλάινγεο νξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο, βνεζνχκελνο απν κηα κηθξή νκάδα
ζπλεξγαηψλ, “ηξέρεη” θαη πξνσζεί ην φιν έξγν. Φξνληίδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ
ζεκαηηθψλ νκάδσλ, ζρεδηάδεη θαη πξνσζεί ζπλεξγαζίεο, ηα απνηειέζκαηα θ.ν.θ.
- Πνιιέο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη βάζεη κηαο πξνζπκθσλεκέλεο ζεκαηνινγίαο. Οη
νκάδεο είλαη πεξηνδηθέο θαη έρνπλ ππεχζπλνπο κε αλαγλσξηζκέλε πξνζθνξά ζηνλ ρψξν
πνπ πξαγκαηεχνληαη. Γνπιεχνπλ, θπξίσο, εμ΄απνζηάζεσο θαη ζπλαληνχληαη γηα ηελ
παξνπζίαζε ζέζεσλ ή γηα θάπνηα ζρεηηθή εθδήισζε.
- Οη νκάδεο είλαη αλνηθηέο ζε ζπκκεηνρή ζε φια ηα ζηειέρε, ππαιιήινπο θαη αηξεηνχο
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αιιά θαη εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ, παλεπηζηήκηα, δεκφζηνπο
θνξείο θνθ
- Παξάγνπλ παξαδνηέα πνπ δίλνληαη ζηε δεκνζηφηεηα γηα δηαβνχιεπζε. Σα παξαδνηέα
ζπληάζζνληαη απν εξεπλεηέο – ζπλεξγάηεο νη νπνίνη επηιέγνληαη κέζα απν έλα κόληκα
αλνηθηό κεηξώωλ εκπεηξνγλωκώλωλ.
- Σα παξαδνηέα ησλ Οκάδσλ βαζίδνληαη ζε ζπλαληήζεηο, αλαιχζεηο, έξεπλεο,
βηβιηνγξαθία, πξαθηηθέο αιιά θαη εθηηκήζεηο, ζπκπεξάζκαηα θνθ
- Γεκηνπξγείηαη, παξάιιεια, δηθηπαθφο ηφπνο (θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ),
πνπ πξέπεη λα ζπλδπάδεη δχν «ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία, έλα «information portal» θαη έλα
πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο (collaboration) πξνο ρξήζε ησλ

Οκάδσλ Δξγαζίαο. Ο

δηθηπαθφο ηφπνο (θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ) ελζσκαηψλεη φιεο ηηο
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λεψηεξεο εμειίμεηο ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο ηνπ Web.
- Γεκηνπξγνχληαη ζύγρξνλα θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο,
ρξήζε ησλ πξνηχπσλ RSS (θαη άιισλ) κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία «θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο»
κεηαμχ ηνπ θφκβνπ θαη άιισλ δηθηπαθψλ ηφπσλ
- Πξνσζείηαη «Απηνκαηνπνηεκέλε» άληιεζε πεξηερνκέλνπ απφ πεξηζζφηεξεο πεγέο
αιιά θαη ηελ «απηόκαηε» δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο, ησλ
λέσλ, ησλ εθδειψζεσλ ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο.
- Δηζάγεηαη ε παξαθνινχζεζεο κηαο ζεηξάο «δεηθηώλ απόδνζεο» κέζα απφ εηήζηα
αμηνιόγεζε ηνπ Μεραληζκνχ απφ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή απφ έλα panel αμηνινγεηψλ.

9. Πξαθηηθά παξάιιεια βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Μεραληζκνύ ππνζηήξημεο
Πξψην βήκα κπνξεί λα απνηειέζεη ε απνζηνιή κηαο επηζηνιήο - πξόζθιεζεο ηεο
ΚΔΓΚΔ πξνο φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο γηα ηνλ νξηζκφ αλζξψπσλ κε
ελδηαθέξνλ (θπξίσο), γλψζε θαη πείξα (κηθξή ή κεγάιε) γηα ηα ζέκαηα ησλ ΣΠΔ. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ζπγθξνηείηαη νπζηαζηηθά ην αλζξψπηλν δίθηπν πνπ ζα ζηεξίμε ηελ πξνψζεζε
ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ ηνπηθή απηνδηίθεζε. Σν αλζξψπηλν απηφ δπλακηθφ
εκπιέθεηαη ζηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο νκάδεο πνπ πξναλαθέξακε.
Γεχηεξν βήκα είλαη ε επηινγή ηνπ γεληθνύ ζπληνληζηή, ησλ ζπληνληζηώλ γηα θάζε
ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ηνπ γξαθείνπ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο πξνζπάζεηαο.
Σξίην βήκα είλαη:
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ε ζχληαμε αλαιπηηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα:
ηε ιεπηνκεξέζηεξε δηακφξθσζε ηεο ππφ

εμέηαζε ζεκαηνινγίαο αλά

θαηεγνξία δήκσλ αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, ηνλ ηξφπν δνπιεηάο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα ζπλαληήζεσλ ησλ νκάδσλ,
ηελ νξγάλσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ζα απνηειέζεη θαη ην βαζηθφ
εξγαιείν ζπλεξγαζίαο, θαη
Σέηαξην βήκα είλαη ε δηακφξθσζε ελφο αλαιπηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ πηινηηθή
θάζε αιιά θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ έσο ην 2013. Δίλαη ελδερφκελε ε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπ θαη απφ ην Γ΄ΚΠ.
Πέκπην βήκα απνηειεί ε νξγάλωζε ζπλαληήζεωλ κε εκπεηξνγλώκνλεο ηφζν απν ην
εγρψξην δπλακηθφ φζν θαη απν ην εμσηεξηθφ.
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