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Οι βαζικοί ζηόσοι έσοςν 
ηεθεί... 
 
 
 
 
 
 
με έμθαζη ζηιρ ανοικηέρ 
ςποδομέρ και ηην 
ενίζσςζη ηων κοινών 
αγαθών 
 
 
 
 
 
 
 
Η ςλοποίηζη έσει 
πεπιγπαθεί  
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα πποβλήμαηα έσοςν 
ενηοπιζθεί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ηεσνολογία μποπεί να 
ζςμβάλλει ζηην 
ανάπηςξη... 
 
 
 
 
...αλλά και ζηην 
κοινωνική ζςνοσή...

Ανηί προλόγοσ 

Ανηί προλόγοσ 

Ζ ΚΔΓΚΔ έρεη ηνπνζεηεζεί γηα ην ηη ζεκαηνδνηεί ε  
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 
ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ην πσο 
αληηιακβάλεηαη θαη πξνσζεί ηνλ ξφιν ηεο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζίεο, αλάπηπμε 
θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ο ξφινο ηεο ΚΔΓΚΔ είλαη 
ζηξαηεγηθφο, ζπληνληζηηθφο, επελδπηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο 
 
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο, ηελ 
νπνία πινπνηεί, πεξηιακβάλνπλ κεξηθέο βαζηθέο δξάζεηο:    
1.Αλνηθηέο - επξπδσληθέο ππνδνκέο ζε πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν 
2.Δξγαιεία πνπ αλαπηχζζνληαη κηα θνξά θαη είλαη 
δηαζέζηκα γηα φινπο 
3.Αμηνπνίεζε πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ γηα εθπαίδεπζε θαη 
θαηλνηνκία 
4.Οδεγίεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δηαζέζηκν γηα κηα ζεηξά 
απφ δεηήκαηα 
 
Οη δξάζεηο απηέο ππεξεηνχλ ηελ αλάγθε ηνπ λα 
ζπλζέηνπλ, νη πεξηθέξεηεο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, έλα 
ρψξν θαηλνηνκίαο, θνπιηνχξαο, εκπνξίνπ θαη 
εθπαίδεπζεο. Ζ πινπνίεζε ηνπο έρεη πεξηγξαθεί θαη 
πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ ζπκκεηνρή θαη 
ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο 
αλνηρηέο επηινγέο γηα πην απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε. 
Παξάιιεια, έρεη ζηρηεί ην ζέκα ηεο βησζηκφηεηαο ζηελ 
γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή. 
 
Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 
παξαπάλσ έρνπλ εληνπηζζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη κε 
δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο: 

 Πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο απνζπαζκαηηθφηεηα 

 Καζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμε έξγσλ 

 Αδπλακία εθηέιεζεο θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ 

 πλεπζχλε εκπιεθνκέλσλ 

 Θεζκηθέο ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο  

 Διιηπήο θαηάξηηζε 
 
Ζ ηερλνινγία, κέζα απφ βηψζηκεο θαη πςειήο πνηφηεηαο 
ππνδνκέο,  κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο 
πεξηνρήο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο φπσο ε πξνζέιθπζε, 
ππνζηήξημε, δηαηήξεζε θαη δηαζχλδεζε επηρεηξήζεσλ ζε 
πνηθίινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Καζνξηζηηθφ παξάγνληα 
απνηειεί  ην γεγνλφο φηη νη ΣΠΔ δίλνπλ έλα αληαγσληζηηθφ 
θαη ζπλεξγαηηθφ πιενλέθηεκα. 
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Οη γεηηνληέο απνθηνχλ 
κηα ζεηξά απφ εξγαιεία  
θαη ππεξεζίεο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα.

  
  
 
 
 
 
 
...όηαν ςπάπσοςν ζςγκεκπιμένερ απσέρ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γημόζιορ και ιδιωηικόρ ηομέαρ ζε διαπκή διεπαθή με ηιρ 
εκπαιδεςηικέρ κοινόηηηερ... 
 
 
 
 
με κένηπο ηην ποιοηική εκπαίδεςζη ηων ανθπώπων 
 
 
 
 
 
Δπγαλεία  
 
 
 
 
 
 
Αποηςπώνονηαρ, οθέλη και εςκαιπίερ για  επενδύζειρ ζε 
ηοπική κλίμακα 
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”Μηθξνί παίθηεο” 
κπνξνχλ λα 
παξακείλνπλ ζηελ 
νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αιπζίδα, 
πξνζθέξνληαο 
ππεξεζίεο, κε 
πνιιαπιά νθέιε. 
Παξάιιεια, 
παξαηεξνχληαη 
νηθνλνκίεο θιίκαθαο 
πνπ απνθηνχλ λφεκα 
φηαλ επαλεπελδχνληαη 
ζε ηνπηθφ επίπεδν.  
”Μηθξνί παίθηεο” 
κπνξνχλ λα 
παξακείλνπλ ζηελ 
νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αιπζίδα, 
πξνζθέξνληαο 
ππεξεζίεο, κε 
πνιιαπιά νθέιε. 
Παξάιιεια, 
παξαηεξνχληαη 
νηθνλνκίεο θιίκαθαο 
πνπ απνθηνχλ λφεκα 
φηαλ επαλεπελδχνληαη 
ζε ηνπηθφ επίπεδν.  
 
Οη αξρέο νξγάλσζεο 
θαη επελδχζεσλ, νη 
νπνίεο θαη πξέπεη 
ζπλερψο λα 
θαιιηεξγνχληαη θαη λα 
εληζρχνληαη, 
ζπλνςίδνληαη ζηα 
παξαθάησ: 
1.Ζ επξεία ζπκκεηνρή 
θαη ζπλεξγαζία 
ηνπηθψλ δπλάκεσλ, κε 
άμνλα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα 
θαη ηελ αμηνθξαηία   
2.Ο θαζνξηζκφο θαη ε 
εμππεξέηεζε ηνπ 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 
ζε ζρέζε κε ηηο 
δεκφζηεο επελδχζεηο, 
θαη θπξίσο, ππφ ην 
πξίζκα ηεο 
νξγαλσηηθήο, 
ιεηηνπξγηθήο, 
ηερλνινγηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ επελδχζεσλ απηψλ. 
3.Ζ αλαγλψξηζε θαη ε πξνψζεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα ηηο ζρεηηθέο παξεκβάζεηο.  
4.πληνληζκφο, ζπλεξγαζία θαη εκπηζηνζχλε ηφζν ζε 
πεξηθεξεηαθφ, φζν θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν. 
 
Γεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 
κηα δηαξθή δηεπαθή κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο ηφζν 
ζε θεληξηθφ φζν, θπξίσο, ζε ηνπηθφ επίπεδν έρνληαο έλα 
κεζν-καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. Ο ζρεδηαζκφο απηφο 
πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηνπηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ, ηελ ζηήξημε 
ζπλεξγαζηψλ κέζα απφ θνηλά θξηηήξηα γηα ηελ πξνψζεζε 
ηεο θαηλνηνκίαο.  
 
Ζ δηαξθήο πνηνηηθή εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ είλαη 
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν 
αιιά θαη πξνζέιθπζεο επηρεηξήζεσλ. Δίλαη αλαγθαία ε 
επέλδπζε ζε ρψξνπο, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 
πιαηθφξκεο εθπαηδεπηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο 
ζπλεξγαζίαο αιιά θαη ζεζκηθέο, νξγαλσηηθέο αιιαγέο. 
 
Σα εξγαιεία ππάξρνπλ θαη είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο 
ζπλδπαζκφο δεκφζησλ, ηνπηθψλ θαη επξσπατθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη επελδχζεσλ. ε απηά πξέπεη λα 
πξνζηίζεληαη νη φπνηεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 
επηηπγράλνληαη απφ επηηπρεκέλεο θεληξηθέο θαη ηνπηθέο 
πξσηνβνπιίεο. 
 
ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ΚΔΓΚΔ θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο 
ζπλερίδνπλ κε ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ, 
πεξηθεξεηαθψλ θαη θεληξηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε έκθαζε 
ζε ηνκείο φπσο, ν ηνπξηζκφο, ν πνιηηηζκφο, ε βηψζηκε 
αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ρξήζηεο 
θνθ. 
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Σςνοπηικά Ζ ΚΔΓΚΔ έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη  ε Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο ζεκαίλεη δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία κέζα απφ, 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν θαη 
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ 
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δήκν 

 Νέεο δπλαηφηεηεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο (δηεχξπλζε 
ησλ νξίσλ ηεο αγνξάο, παξαγσγηθφηεηα) 

 Σνπηθή αλάπηπμε κέζα απφ επελδχζεηο ζηηο λέεο 
ηερλνινγίεο θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Σεθκεξησκέλε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ 
απνθάζεσλ 

 Τπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 
ηνπ δήκνπ κε ηνπο πνιίηεο 
 
αλαιακβάλεη λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα 
ζπληνληζκνχ θαη γεληθφηεξεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Γήκσλ 
θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο. Ο ξφινο 
απηφ γίλεηαη αθφκα πην θνκβηθφο, ιφγσ ησλ ζεκεξηλψλ 
απαηηήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο 
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.   
 
Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ν ζπληνληζκφο, ε πξνψζεζε ηεο 
πξνηππνπνίεζεο θαη ε ελαξκφληζε ησλ δξάζεσλ ησλ 
ηνπηθψλ θνξέσλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 
πνιίηεο, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ψζηε ε ζρέζε πνιίηε-
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα γίλεη απινχζηεξε αιιά 
ηαπηφρξνλα πην ιεηηνπξγηθή θαη πνηνηηθή.
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Διζαγωγή 

 
Πεξηγξαθή θαη ζηφρνο θεηκέλνπ: αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηηο πξννπηηθέο θαη δξάζεηο 
πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ην 4ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ). Πεξηγξάθνληαη ηα 
βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 
(ΔΠ ΚηΠ) ηνπ Γ΄ ΚΠ, ην πσο έρεη δηακνξθσζεί ε «Αηδέληα ηεο Ληζζαβφλαο» θαη νη 
ηάζεηο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ζην δηεζλέο θαη εγρψξην 
πεξηβάιινλ. Οξηνζεηείηαη έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο ζε πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ επίπεδν 
κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ηνπ Γ΄ ΚΠ. Σν 
κνληέιν απηφ επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπκπξάμεηο ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ 
ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σέινο δηακνξθψλνληαη 
πξνηάζεηο γηα δξάζε απφ ηελ ΚΔΓΚΔ θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα ηελ Κνηλσλία 
ηεο Πιεξνθνξίαο ζην Γ΄ ΚΠ θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο θαη 
ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ηνκείο δξάζεσλ. 
 
Μεζνδνινγία: ε κεζνδνινγία ζχληαμεο ηεο κειέηεο απηήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 
ζεκαηηθέο εξγαζίεο:  

 Αλάιπζε γεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην Γ΄ θαη Γ΄ΚΠ, θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα ηεο 
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζην δηεζλέο θαη εγρψξην ζηεξέσκα 

 Παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε δηεζλψλ θαη εγρψξησλ πξαθηηθψλ 

 Καηαγξαθή εγρψξησλ θπβεξλεηηθψλ – δξάζεσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 πκκεηνρή ζε δηεζλή θαη εγρψξηα ζπλέδξηα 
 
Πεξηγξαθή ελνηήησλ: ην θείκελν απηφ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) ελφηεηεο.  Ζ πξψηε 
παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γχξσ απφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ  ηεο Κνηλσλίαο 
ηεο Πιεξνθνξίαο ζην Γ΄ ΚΠ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο εμήο 
ελφηεηεο:  

 Τπνδνκέο 

 Αλζξψπηλνη πφξνη – εθπαίδεπζε 

 πληνληζκφο 

 Μεραληζκνί ππνζηήξημεο 
 
Ζ δεχηεξε ελφηεηα επηρεηξεί κηα πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζην 4ν ΚΠ. Αλαιχεηαη ε γεληθή πνιηηηθή ηάζε 
γχξσ απφ ηελ Ληζζαβφλα (Αηδέληα) θαη ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία αιιά θαη νη 
πξννπηηθέο πνπ παξαηεξνχληαη ηφζν ζην δηεζλέο, φζν θαη ζην εγρψξην πεξηβάιινλ. 
 
Ζ ηξίηε ελφηεηα  πξνηείλεη κνξθέο ζπλεξγαζηψλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο κε έκθαζε ζηηο ζπλεξγαζίεο:  

 Αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θνξείο 

 Με ηνπηθέο ελψζεηο θαη δηάθνξεο άιιεο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

 Με ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα 

 Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα  
 
Ζ ηέηαξηε ελφηεηα θαηαζέηεη δχν γεληθνχο άμνλεο πξνηάζεσλ γηα δξάζε απφ ηελ 
ΚΔΓΚΔ θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ο πξψηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηηο αλαγθαίεο 
ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, ελψ ν δεχηεξνο πξνεηνηκάδεη ην 
πιαίζην πξνηάζεσλ - δξάζεσλ γηα ηνκείο δξάζεσλ Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζην Γ΄ 
ΚΠ. 
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1. Σσμπεράζμαηα για ηην σλοποίηζη έργων  ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ζηο Γ΄ 
ΚΠΣ  

 

Σα έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Έξγα ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 
ηφζν απφ ην Σνκεαθφ Δ.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, φζν θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δ.Π.. 
Σν Σνκεαθφ Δ.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο εκθαλίδεη ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο 
απνξξφθεζεο απφ φια ηα Σνκεαθά Δ.Π. θαη πνιιά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο.  

Τα μεπίδια ηων Ο.Τ.Α. ζηο ηομεακό ππόγπαμμα είναι,  75% ζηο πλήθορ και μόλιρ 4%  
ζηο ζςνολικό πποϋπολογιζμό ηων ενηαγμένων έπγων. Τα ενηαγμένα έπγα ηων Ο.Τ.Α. 
είναι ζε ποζοζηό 88% (2.993 έπγα) έπγα για ηα επγαζηήπια ηωλ  ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 
θαη κφιηο 12%  έπγα ανάπηςξηρ Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών (Τ.Π.Δ.) 
ζηοςρ δήμοςρ.  

Ζ άκεζε ζσμμεηοτή και σλοποίηζη έργων ηης Κοινωνίας ηης πληροθορίας από ηην 
ηοπικής ασηοδιοίκηζης είλαη ζρεηηθά ρακειή: 

o 35% ησλ δήκσλ είλαη ηειηθνί δηθαηνχρνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν 
εληαγκέλν - 23% ησλ θνηλνηήησλ, πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν 
εληαγκέλν - 17Μ Δπξψ πεξίπνπ 

o Μφλν κία ΣΔΓΚ απφ ηηο 56 έρεη έλα εληαγκέλν έξγν 

o Σα ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, παξφηη 
πινπνηνχλ ηθαλφ αξηζκφ έξγσλ ππνδνκψλ θαη απαζρφιεζεο 
πξνζσπηθνχ, δελ έρνπλ ζρεδφλ θακία ζπκκεηνρή ζην ΔΠ ηεο ΚηΠ. (6 
έξγα απφ 4000 ΝΠ) 

 Ζ πινπνίεζε ησλ έξγσλ (δαπάλεο), φπνπ ηειηθνί δηθαηνχρνη είλαη θνξείο ηεο 
πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη επίζεο ζρεηηθά ρακειή: 

 5Μ δαπάλεο απφ  17Μ Δπξψ πεξίπνπ, παξφηη έξγα χςνπο 8.5Μ 
έρνπλ εληαρζεί πξηλ ην 2004. 

 Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ γίλεη αθνξνχλ ζηα ΚΔΠ, πνπ ην ΤΠΔΓΓΑ 
έρεη δεκηνπξγήζεη ζρεηηθή εκπεηξία 

 ην πιαίζην ησλ ΠΔΠ κφλν ζε δχν πεξηθέξεηεο (ηεξεάο Διιάδαο θαη Γπη. 
Μαθεδνλίαο) έρνπλ εληαρζεί έξγα γηα ηελ πξφζβαζε ζην internet θαη παξνρή 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. 

 

Ζ ζεµεξηλή θαηάζηαζε ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζνλ αθνξά ηελ 
εθαξµνγή ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ην βαζµφ 
πιεξφηεηαο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο εκθαλίδεη πνιιέο ειιείςεηο θαη  ζεκαληηθά θελά 
ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ  πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ ηεο ζρεδίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.  

πγθεθξηκέλα, νη ειιείςεηο θαη ηα θελά  αθνξνχλ ζηα θάησζη: 

1. Αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ – ΣΠΔ θαη νξγαλσηηθέο/ ιεηηνπξγηθέο 
παξεκβάζεηο 

2. Δθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ - ζηειερψλ θαη ρξεζηψλ. 
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3. πληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ζπλέξγηα κε πθηζηάκελεο 
παξάιιειεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο  

4. Αλάπηπμε ηνπ αλαγθαίνπ κεραληζκνχ ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο 

 

Υποδομέρ 

Ζ ζεµεξηλή θαηάζηαζε ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζνλ αθνξά ζηελ 
αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ ΣΠΔ θαη νξγαλσηηθν-ιεηηνπξγηθψλ παξεκβάζεσλ 
θαη ην βαζµφ πιεξφηεηαο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, ραξαθηεξίδεηαη απφ : 

 Υαµειή πνηφηεηα θαη κηθξφ εχξνο ησλ παξερνµέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Απνζπαζµαηηθή αλάπηπμε ςεθηαθήο ππνδνµήο, θπξίσο ζηα θεληξηθά θηήξηα 
ησλ δήκσλ 

 Μηθξφ αξηζµφ εγθαηεζηεµέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεµάησλ κε θάπνην βαζκφ 
νινθιήξσζεο 

 Πεξηνξηζµέλε αμηνπνίεζή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγψλ πνπ απνθηήζεθαλ 
απφ ην Β’ ΚΠ. 

 Έιιεηςε ζπζηεµάησλ δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο (MIS) πνπ λα ππνζηεξίδνπλ 
ηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε. 

εκεηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δήκσλ δηαζέηνπλ θάπνην επίπεδν 
πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (dial-up) Σν πιήζνο ησλ 
εθαξκνγψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο, ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα - δελ είλαη 
δηαζπλδεδεκέλεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ αθνινπζνχλ θάπνηα 
ηππνπνίεζε δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα αθελφο λα ππάξρνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο 
κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ θαη  αθεηέξνπ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ δηαζχλδεζε ησλ. 

Παξφηη νη βαζηθέο εθαξκνγέο δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαρείξηζεο 
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θνηλέο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο 
γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δήκσλ, δελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ - απαηηήζεσλ γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε 
απνηέιεζκα λα γίλνληαη φια απφ ηελ αξρή ζε θάζε δήκν. 

Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία πνιιψλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ πξνυπνζέηεη 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε εζληθφ επίπεδν ή ηνπιάρηζηνλ ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν π.ρ 
δεκνηηθή ελεκεξφηεηα, ην δήηεκα απηφ δελ έρεη αληηκεησπηζζεί κέρξη ζήκεξα. 

Ζ ζρεδφλ θαζνιηθή πινπνίεζε ΚΔΠ ζηνπο δήκνπο έρεη ζπκβάιεη ζηελ εμππεξέηεζε 
ηνπ πνιίηε αιιά ιφγσ απνπζίαο πξνηχπσλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δελ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

Μεγάιν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θπξίσο νη εθαξκνγέο 
δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ έρεη πινπνηεζεί απφ ζρεηηθά κηθξφ 
αξηζκφ θαηαζθεπαζηψλ (5-6). Απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε 
ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  κεηαμχ ησλ 
εθαξκνγψλ ελφο δήκνπ ή εθαξκνγψλ κεηαμχ δήκσλ. 

Ζ δηάρπζε πιεξνθνξηψλ µέζσ εθαξµνγψλ ∆ηαδηθηχνπ ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν είλαη 
πνιχ κηθξή, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ θνηλσληθή θαη δηνηθεηηθή απνµφλσζε 
απνµαθξπζµέλσλ πεξηνρψλ (αγξνηηθέο, νξεηλέο θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο, θιπ) ή αθφµα 
θαη ζην εμσηεξηθφ (απφδεµνη, µεηαλάζηεο, θιπ) αιιά θαη αηφµσλ µε εηδηθέο αλάγθεο. 
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Παξφηη ην ΤΕΔΤΞΗ θαη ηα επξπδσληθά απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο 
ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ην επίπεδν ελεκέξσζεο, ελεξγνπνίεζεο θαη 
ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη πνιχ ρακειφ. 

 

Ανθπώπινοι πόποι – εκπαίδεςζη  

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη 
εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δχλαηαη λα 
πεξηγξαθεί  σο εμήο: 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δήκσλ δελ δηαζέηεη ζηειέρε κε ηηο απαηηνχκελεο 
δεμηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  

 ην κεγαιχηεξν  πνζνζηφ ησλ δήκσλ αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ, ππάξρεη έλαο 
αξηζκφο εξγαδφκελσλ  κε θαηάξηηζε ζηε ρξήζε επηκέξνπο εθαξκνγψλ 
πιεξνθνξηθήο 

 Παξφηη ππάξρνπλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κε πξσηνπφξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 
ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί δηάρπζεο 
ηεο πιεξνθνξίαο θαιψλ πξαθηηθψλ 

 Γελ ππάξρεη επαξθήο εκπεηξία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο θαη εηδηθά ζηνπο 
κηθξνχο - ζηε πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ηεο 
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 

 Τπάξρεη κεγάιε έιιεηςε ζηειερψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ 
ηεο θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζε ηνπηθφ, λνκαξρηαθφ ε/θαη πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν  

 Ζ ρξήζε Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη ζρεηηθά ρακειή 
ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ελψ ε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη 
πςειή

1
, φκσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε Ζ/Τ, δηαδηθηχνπ θαη 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ κεηαμχ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε 
θαη ηελ αζηηθφηεηα. 

 

Σςνηονιζμόρ  

Όζνλ αθνξά  ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαη 
ηεο ζπλέξγηαο κε πθηζηάκελεο, παξάιιειεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο κπνξνχκε λα 
εληνπίζνπκε ηα παξαθάησ: 

 Παξφηη πξφζθαηα, δεκηνπξγήζεθε πιαίζην ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δελ έρνπλ γίλεη αθφκε 
ελέξγεηεο πξνψζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο  

 Ζ απηφλνκε πινπνίεζε έξγσλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα έρεη ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα 

 Γελ ππάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είηε 
ζε επίπεδν ΣΔΓΚ είηε κε ηελ δεκηνπξγία Σπκπνιηηεηψλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε έξγσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 
Πιεξνθνξίαο   

 Γελ ππάξρνπλ κεραληζκνί θαη πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη πξνψζεζεο:  
                                                 
1
Internet usage by individuals and enterprises 2004:  

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-05-018/EN/KS-NP-05-018-EN.PDF  

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-05-018/EN/KS-NP-05-018-EN.PDF
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o ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε πξσηνβνπιηψλ ζπγθεθξηκέλσλ 
δήκσλ  

o  ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ – πινπνίεζε ηνπ ΤΕΔΤΞΗ, πξνψζεζε ηεο 
επξπδσληθφηεηαο θαη δηθηχσζε ησλ Γήκσλ ζε φια ηα επίπεδα.  

o λέσλ δξάζεσλ, πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο 

o αλάιπζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δηεζλνχο, εζληθήο θαη ηνπηθήο εκπεηξίαο 
θαη αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο. 

o νξηδφληησλ εξγαιείσλ 

 

Μησανιζμοί ςποζηήπιξηρ 

Όζνλ αθνξά  ηελ χπαξμε κεραληζκψλ ππνζηήξημεο, ε παξνχζα θαηάζηαζε 
ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήξε απνπζία δηαδηθαζηψλ θαη πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ 
ηερληθή ππνζηήξημε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ δηάρπζε πιεξνθνξία /γλψζεο θαη ηελ 
αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 
αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Απηφ ππνγξακκίδεη εκθαηηθά φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ ρξεηάδεηαη άκεζα λα γίλνπλ 
απφ ηελ Απηνδηνίθεζε γηα λα πξνσζεζεί έκπξαθηα ε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο 
ππέξ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα επίπνλεο. 

Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνπλ ρξφληεο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
ηξφπν πνπ ζρεδηάδεη θαη επελδχεη ε επξχηεξε δεκφζηα δηνίθεζε. Όζνλ αθνξά ζην ΔΠ 
ΚηΠ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε: 

 Σελ πεξηνξηζκέλε άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ, θαιψλ θαη θαθψλ πξαθηηθψλ 
γχξσ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ΚΠ 

 Σνλ έληνλν πξνγξακκαηηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ζηνπο θνξείο θαη ηα ππνπξγεία 
πνπ εκπιέθνληαη 

 Σνλ νηθνλνκηθφ- νξγαλσηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ ν νπνίνο αθελφο δελ είλαη  
απνηειεζκαηηθφο αθεηέξνπ δελ ηαηξηάδεη θαη ζηηο ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ηερλνινγίαο.   

 Σν πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα αλάζεζεο/ εθηέιεζεο έξγσλ, ην νπνίν είλαη 
αθφκα πη νδπλεξφ γηα ηα έξγα πιεξνθνξηθήο 

 Σελ αλαπνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε θξίζηκα επίπεδα ησλ 
κεραληζκψλ 

 Σελ αδπλακία/ αδηαθνξία ζηελ αμηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ 

 Σελ δηνηθεηηθή αλεπάξθεηα ηνπ Γεκνζίνπ 
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2. Τοπική Ασηοδιοίκηζη και Κοινωνία ηης Πληροθορίας ζηο 4ο ΚΠΣ 

 

Η Λιζζαβόνα και ηα Διαπθπωηικά Ταμεία  
 
Ζ θξηηηθή ηνπ Wim Kok (Facing the challenge, The Lisbon strategy for growth and 
employment)

2
 γηα ηνλ ηξφπν πνπ πινπνηείηαη ζε ηξαηεγηθφ επίπεδν ε «Αηδέληα ηεο 

Ληζζαβφλαο» έρεη έξζεη λα δηακνξθψζεη έλα ζεκαληηθφ πνιηηηθφ θιίκα γηα 
απνθέληξσζε δηαδηθαζηψλ θαη πφξσλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ησλ 
Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ. Ζ αλάιπζε ηνπ W. Kok θαηαιήγεη ζηα παξαθάησ γεληθά 
ζπκπεξάζκαηα:  
• Γελ ππάξρνπλ, ζηελ δνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη θαηάιιεινη κεραληζκνί 
ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο πνπ λα πινπνηνχλ ηελ «Αηδέληα ηεο Ληζζαβφλαο» 
• Δληνπίδεηαη έληνλα ζηηο ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο, απηφ πνπ νλνκάδεηαη σο «Lack 
of ownership» θαη «Insufficient shared interest», έιιεηςε δειαδή ζπλεπζχλεο απφ ηηο 
θπβεξλήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη ζε 
επξσπατθφ επίπεδν 
• Λείπεη κηα γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο νη νπνία ζα 
ζπκβάιιεη ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο θαη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ «Αηδέληα ηεο 
Ληζζαβφλαο»  
 
Σα παξαπάλσ ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα ζπλεξγαζηψλ θαη δηαιφγνπ κε ηα Κξάηε 
Μέιε. Ζ δηαδηθαζία απηή απεηθνλίδεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αλνηθηήο 
Μέζνδνο πληνληζκνχ (Open Method of Coordination)

3
, κηα δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ, 

νπζηαζηηθά, κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηνλ αληίπνδα, ή 
θαη ζπκπιεξσκαηηθά, ηεο Αλνηθηήο Μέζνδνο πληνληζκνχ ηνπνζεηείηαη, πιένλ, ην 
ζρήκα ηεο Πνιχ-ζπκκεηνρηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Multi Level Government)

4
. 

πλνπηηθά, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ηνλίδνπλ φηη νη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο ησλ Κξαηψλ 
Μειψλ δελ κπνξνχλ, ζηελ επνρή καο, λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά κίθξν, ή θαη 
κάθξν, νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο.  
 
Επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε επειημία γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
νηθνλνκηψλ κέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
παξεκβάζεσλ, ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ κέζα απφ ηελ επξχηεξε 
θνηλσληθή ζπλεπζχλε, κε ζηφρν ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηψλ ζε κηα 
νηθνλνκία ρσξίο ζχλνξα. 
 
Ζ θξηηηθή ζηελ Αλνηθηή Μέζνδν πληνληζκνχ δελ είλαη ζπλνιηθή αιιά εζηηάδεηαη 
ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή, θπβεξλν-θεληξηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ «Αηδέληα ηεο 
Ληζζαβφλαο» θαη ζην γηαηί απέηπρε λα δεκηνπξγήζεη ηηο αλάινγεο δεζκεχζεηο θαη 
απνηειέζκαηα απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Ζ Πνιχ-ζπκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε, κε έκθαζε 
ζηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε θαη πινπνίεζε, εκθαλίδεηαη (θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 
DG Regio), σο πιαηθφξκα ζπλεξγαζηψλ θαη ζπληνληζκνχ, αθνχ ζηνρεχεη ζηνλ λα 
παληξέςεη ηηο ηνπηθέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο κε ην ζπλνιηθφηεξν πεξηβάιινλ.  
πνιηηηθήο θαη ζπλεξγαζηψλ. Βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη ε απνθέληξσζε πφξσλ, 
δηαδηθαζηψλ, δηαρείξηζεο, ζηφρσλ θαη ππνρξεψζεσλ, κε θεληξηθφ ζπληνληζκφ. 
                                                 
2 Facing the challenge, The Lisbon strategy for growth and employment - 
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf  
3  Γηα πεξηζζφηεξα: http://www.rpani.gov.uk/multilevel/  
 http://les1.man.ac.uk/devolution/docs/Aberystwyth.pdf  
4  Γηα πεξηζζφηεξα: ΗΣΑΜΔ - πκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν: Ζ 
Αλνηρηή Μέζνδνο πληνληζκνχ, http://www.istame-apapandreou.gr/gr/ekdoseis/2004/symmetoxikes.pdf  

http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf
http://www.rpani.gov.uk/multilevel/
http://les1.man.ac.uk/devolution/docs/Aberystwyth.pdf
http://www.istame-apapandreou.gr/gr/ekdoseis/2004/symmetoxikes.pdf
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ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα ηνληζηνχλ θαη κεξηθά αθφκα δεηήκαηα:  
α) Οη πφξνη ησλ Δηαξζξσηηθψλ Τακείσλ απφ κφλνη ηνπο έρνπλ κηθξή ζπκβνιή 
ζηελ «Αηδέληα ηεο Ληζζαβφλαο»ε νπνία απαηηεί κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο θαη 
ζπλνιηθφηεξεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο απφ ηα Κξάηε Μέιε.  
β) Με ηνλ φξν πεξηθέξεηα θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε δελ λνείηαη, κφλν ε 
θεληξηθή πφιε αιιά κηα ηζνξξνπεκέλε πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, γλψζεο θαη 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γηα φιε ηελ εθάζηνηε πεξηνρή.  
γ) Τέινο, ζε κηα επνρή κεησκέλσλ πφξσλ γηα επελδχζεηο, ε θαηλνηνκία, κέζα απφ 
ζηνρεπκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο, πξέπεη λα είλαη ν κνλαδηθφο 
ζηφρνο. 
 

 
Οι ηάζειρ ζηο διεθνέρ και εγσώπιο πεπιβάλλον 
 
Αλαγλσξίδνληαο ηελ Αζηηθή Αλάπηπμε σο θχξην ηκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, ν Καλνληζκφο γηα ηνπο Κνηλνηηθνχο Πφξνπο ηνπ Γ΄ ΚΠ ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο

5
 δίλεη λέεο θαη ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ΟΣΑ θαη ζηα αζηηθά θέληξα. 

Σα έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο  ζα απνηειέζνπλ βαζηθή ζεκαηηθή ελφηεηα 
έξγσλ θαη ζην Γ΄ ΚΠ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   
 
Σα Πξνγξάκκαηα κέζα απφ ηα νπνία ζα πινπνηεζεί ε Πνιηηηθή ηεο πλνρήο θαηά ηελ 
πεξίνδν 2007-2013 νκαδνπνηνχληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, νη νπνίεο απνηππψλνπλ 
νπζηαζηηθά ηηο γεληθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο: 
1. χγθιηζε  
2. Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε 
3. Δδαθηθή πλεξγαζία 
 
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζηελ Γαιιία εμεηάδεηαη ε ζπλδηαρείξηζε ησλ 
πφξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα.  Γελ είλαη μεθάζαξνο, ηελ 
ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ε κειέηε απηή, ν θαηακεξηζκφο ησλ επζπλψλ κεηαμχ θέληξνπ 
– πεξηθέξεηαο – Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Πξνδηαγξάθεηαη, φκσο, έλαο  ηζρπξφηεξνο 
ξφινο γηα ηηο πεξηθέξεηεο θαη κηα ζεκαληηθή απνθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ, κέζα απφ κηα αλαιπηηθή αμηνιφγεζε, ηνπ ηη έρεη επηηεπρζεί κέρξη ηψξα. 
Παξάιιεια, νη πάξα πνιιέο δξάζεηο ζε δηάζπαξηα πξνγξάκκαηα Γηαξζξσηηθψλ 
Σακείσλ – 2500 ζηνλ αξηζκφ ηνπο – πνπ αληηκεηψπηζε ε θεληξηθή θπβέξλεζεο ηεο 
Οπαιίαο δελ είλαη πιένλ επηζπκεηέο. Καηαιήγνπλ, ζηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε ηεο 
Οπαιίαο, ζε ιηγφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο δξάζεηο ζε θεληξηθφ επίπεδν, πηνζεηψληαο έλα 
πεηπρεκέλν κνληέιν ζπλεξγαζίαο θαη πινπνίεζεο, κεηαμχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 
 
Σν ειιεληθφ κνληέιν – πξφηαζε δηαρείξηζεο  ησλ Γηαξζξσηηθψλ Πφξσλ εθηηκάηαη λα 
δηακνξθψλεηαη σο εμήο: ε επζχλε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζην Γ΄ ΚΠ ζα πεξάζεη ζε 
αλψλπκεο εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα πξφηππα ηεο Δγλαηίαο Α.Δ.. Φαίλεηαη λα 
επηθξαηεί ε εθηίκεζε φηη νη 5000 πεξίπνπ πεξηθεξεηαθνί θνξείο δελ ζα κπνξέζνπλ λα 
                                                 
5 Ωο βαζηθά πεξηερφκελα ηεο Πνιηηηθήο γηα ηε πλνρή θαηά ηελ πεξίνδν 2007 –2013 (πεξίνδν ηνπ 4νπ 

Κ.Π..)  πξνηείλνληαη απφ ηελ Έθζεζε Μπαξληέ θαηά πξνηεξαηφηεηα,  ηα αθφινπζα :  
 1.Καηλνηνκία θαη Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο 
 2.Πεξηβάιινλ θαη Πξφιεςε Κηλδχλσλ 
 3.Πξνζβαζηκφηεηα θαη ππεξεζίεο γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 
 4.Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε 
 5.Δηδηθέο αλάγθεο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηψλ θαη Κξαηψλ Μειψλ (ππνδνκέο, 

αλάπηπμε ζεζκψλ) 
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αληεπεμέιζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο εθρψξεζεο 
αξκνδηνηήησλ θαη πσο απηή ζα νξγαλσζεί, είλαη αληηθείκελν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηα 
αληίζηνηρα Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην «Δζληθφ 
ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο». Μία ηέηνηα δπλαηφηεηα πάλησο αλαθέξεηαη ζην 
Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηα θαζήθνληα ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ

6
.  

 
Γεληθά, επηδηψθεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο πνπ ζα πξέπεη 
λα γίλεη ζηηο πξνβιεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ ηερληθψλ έξγσλ πεξηφδνπ 2000 – 2004. 
ηελ πξνζπάζεηα απηή εκπιέθνληαη: 

o Ζ Κεληξηθή Γηνίθεζε 
o Μεγάινη απηνδηνηθεηηθνί ελδηάκεζνη θνξείο 
o Πεξηθεξεηαθνί θνξείο αλάπηπμεο  

 
Με ηελ 1ε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Ηνχληνο 2004) γηα 
ηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο (ΔΑ) 2007-
2013, νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζήο ηνπ θαη νη βαζηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ηεο 
ρψξαο. Ζ δηάγλσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ πεξηιαµβάλεη ηηο αθφινπζεο 
δηαδηθαζίεο: 

 χζηαζε ησλ νξγάλσλ θαηάξηηζεο, θαζνξηζµφο αξµνδηνηήησλ θαη αλάζεζε 
εξγαζηψλ (θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ, εξσηεµαηνιφγηα, αλαζέζεηο έξγνπ) 

 Έξεπλα - ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, 
µε έµθαζε ζηα επηµέξνπο πξνβιήµαηα, ηηο δηαθαηλφµελεο ηάζεηο, θιπ. 

 Δπεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλάιπζεο (SWOT αλάιπζε) 

 ∆ηαηχπσζε ζπµπεξαζµάησλ θαη ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ αλάπηπμεο 

 Καηάξηηζε ηεο ex ante αμηνιφγεζεο ηνπ λένπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλάπηπμεο. 
 
ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ θαη µε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, θαηά ην 1ν ζηάδην δηαηππψλνληαη θαη δηεξεπλψληαη 
ζπζηεµαηηθά βαζηθά εξσηήµαηα, εμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο θεληξηθέο ηδέεο θαη 
πηζαλέο επηινγέο. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο νξηζηηθνπνηνχληαη νη ζηξαηεγηθέο 
επηινγέο αλάπηπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία απφ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ. 
 
Με ηελ 2ε Δγθχθιην δίδνληαη ιεπηνµεξέζηεξεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ 
ζρεδηαζµφ ηνπ Δ...Α. 2007-2013 θαη εηδηθφηεξα: 
• Σν πξνγξαµµαηηθφ πιαίζην ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 φπσο πξνθχπηεη απφ ηα κέρξη 
ζηηγµήο θείµελα θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο . 
• Σα πξνο δηαµφξθσζε έγγξαθα ηνπ εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξαµµαηηζµνχ ηεο 
πεξηφδνπ 2007-2013 θαζψο θαη ν ρξνληθφο πξνγξαµµαηηζµφο ηεο εθπφλεζήο ηνπο. 
• Ζ κεζνδνινγία θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Καηεπζχλζεσλ ηεο Δζληθήο 
ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 πνπ απνηεινχλ ην πξψην απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
ηνπ εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξαµµαηηζµνχ. 
• Ζ κεζνδνινγία θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ζρεδηαζµφ ησλ Σνµεαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 
αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ Δ...Α. 2007-2013. 
                                                 
6
 Ζ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή είλαη δπλαηφλ λα αλαζέζεη ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε µέξνπο 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάµµαηνο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ελδηάµεζνπο θνξείο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 
δηαρεηξηζηηθή αξρή, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ 
θνξέσλ ή ησλ µε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηελ πινπνίεζε µηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ δξάζεσλ ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεο ζπµθσλίαο πνπ ζπλάπηεηαη µεηαμχ ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ θνξέα. Ζ αλάζεζε απηή πξαγµαηνπνηείηαη µε ηελ επηθχιαμε ηεο 
νηθνλνµηθήο επζχλεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ησλ θξαηψλ µειψλ. 
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• Ζ κεζνδνινγία θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ζρεδηαζµφ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
πξνηεξαηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δ...Α. 2007-2013. 
• Οη θαηεπζχλζεηο νξγάλσζεο Πεξηθεξεηαθψλ Αλαπηπμηαθψλ πλεδξίσλ ηα νπνία 
αλαµέλεηαη φηη ζα ζπµβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζµνχ ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ 
 
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε 2ε εγθχθιην απέζηεηιε 
εξσηεκαηνιφγην βάζεη ηνπ νπνίνπ  ηα ππνπξγεία, νη πεξηθέξεηεο θαη νη ζπιινγηθνχο 
θνξείο θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο  ελφςεη ηνπ 1νπ Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ 
πλεδξίνπ ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 νξίδνληαο ηνπο  έμη βαζηθνχο 
άμνλεο ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην 
αλάπηπμεο, πνπ είλαη νη εμήο: 
1.Δλίζρπζε  ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο. 
2.Βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο. 
3.Αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξφιεςε θηλδχλσλ (κπνξνχλ λα 
πεξηιεθζνχλ θαη παξεκβάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνπο ηνκείο πγείαο, πεξηβάιινληνο 
θαη πνιηηηζκνχ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο) 
4.Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο. 
5.Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
6.Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο, ηεο δηαθξαηηθήο θαη ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο 
ζπλεξγαζίαο. 
 
Παξφηη ζηελ πξψηε εγθχθιην δίδνληαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ δηάγλσζε ησλ 
αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ, ην εξσηεκαηνιφγην δελ θάλεη θακία αλαθνξά ζηα 
πξνεγνχκελα ΚΠ (ζηφρνπο/ πξνηεξαηφηεηεο, δξάζεηο, έξγα πνπ νινθιεξψζεθαλ, 
πξνβιήκαηα πινπνίεζεο, θιπ), κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη νξαηφ, κέζα απφ ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο,  εάλ νη αλαθεξφκελνη ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο είλαη 
θαηλνχξγηνη βάζεη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ 
πεξηβάιινληνο,  απνηεινχλ ζπλέρεηα ηνπ Γ’ ΚΠ ή ησλ πξνεγνχκελσλ ΚΠ ή απιψο 
επαλαιακβάλνληαη γηαηί δελ πινπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα. 
 
Δπίζεο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζε δηαδηθαζίεο θαη ζέκαηα πινπνίεζεο έξγσλ, 
παξφηη απηά  έρνπλ αμηνινγεζεί σο θξίζηκνη παξάγνληεο πινπνίεζεο φισλ ησλ 
πξνεγνχκελσλ ΚΠ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γ’ ΚΠ. Σέινο, δελ εμεηάδεηαη ν 
βαζκφο δπζθνιίαο/ πνιππινθφηεηαο ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζηφρσλ θαη 
πξνηεξαηνηήησλ βάζεη ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο επίζεο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ

7
. 

 
Οη πξνηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη, ζε ζπλέδξηα θαη ζρεηηθέο έξεπλεο, γηα ηνλ ξφιν ησλ 
πεξηθεξεηψλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:  

 πκκεηνρή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ 

 Πφξνπο θαη δηθαίσκα απηφλνκεο ράξαμεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ 

 Αηξεηή πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε  

 Απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
 
 
 
 
 
                                                 
7  Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αληινχληαη απφ ην πιηθφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1νπ Δζληθνχ 

Αλαπηπμηαθνχ πλεδξίνπ ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 (βιέπε θαη Πεγέο) 
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Απφ ηα παξαπάλσ, θαη ζε φ,ηη αθνξά ην Γ΄ ΚΠ, ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα 
πξσηνβνπιίεο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηελ:  
o Γηαθνκκαηηθή ζπλαίλεζε γχξσ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 
o Αλεμαξηεζία δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ Γηαθαλείο ζπλαιιαγέο κε πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ 

o Πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε θαη ηελ δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ 
ζρεκάησλ, ζπλεξγαζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο ησλ 
έξγσλ, θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ  

o Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  
 
 
Λαμβάνονηαρ ηο ςπό διαμόπθωζη πλαίζιο αςηό ππέπει να αναδεισηούν, άμεζα, μια ζειπά από 
θέμαηα πος αθοπούν αθενόρ ηον πόλο ηηρ ΚΔΓΚΔ και ηηρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ζηην 
ςλοποίηζη ηων έπγων ηος Γ΄ ΚΠΣ και, αθεηέπος, θέμαηα με ηα οποία αζσολείηαι και η 
ζςγκεκπιμένη μελέηη και ηα οποία αθοπούν ηην ανάπηςξη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Γνώζηρ ζηην σώπα 
μαρ, δηλαδή: 
- Η ζύνδεζη ηων έπγων ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ με ηο Γ΄ 
ΚΠΣ και ηιρ πποηεπαιόηηηέρ ηος 
- Η ζςμθωνία για Τομεακό Ππόγπαμμα Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ για ηο Γ΄ ΚΠΣ ζε ζςμθωνία 
με ηην Κοινόηηηα

8
 

- Η μόνιμη και ζςνεσήρ ζςνεπγαζία ηηρ ΚΔΓΚΔ με ανηίζηοισερ δομέρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ 
για ηην θέμαηα ζηπαηηγικήρ ηηρ ΚΔΓΚΔ και ηιρ δπάζειρ ηος i2010 - A European Information 
Society for growth and employment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Οη παξεµβάζεηο ηνπ ΔΣΠΑ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αιηεία 

επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνµηθή δηαθνξνπνίεζε ηέηνησλ πεξηνρψλ, θαη πεξηιαµβάλνπλ : 
 1) Τπνδνµέο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο. 
 2) Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
 3) Αλάπηπμε λέσλ νηθνλνµηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνµείο εθηφο απφ ηνπο ηνµείο ηεο γεσξγίαο θαη 

ηεο αιηείαο. 
 4) Δλίζρπζε ησλ δεζµψλ µεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 
 5) Αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζµνχ θαη ησλ δηεπθνιχλζεσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 
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3. Μορθές ζσνεργαζιών ζηο πλαίζιο ηης ηοπικής ηλεκηρονικής διακσβέρνηζης 

 

Σςνεπγαζίερ ανάμεζα ζε δημόζιοςρ θοπείρ 
 
Ζ ηνπηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα επηθέξεη αμηνζεκείσηε βειηίσζε ζηε 
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δεκφζηνπο θνξείο. Δηδηθφηεξα, ιχζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 
θαιχπηνπλ δηάθνξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο (θεληξηθή θπβέξλεζε, ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε θιπ) κπνξεί λα έρνπλ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν εχξνο ησλ ιχζεσλ 
απηψλ είλαη πνιχ κεγάιν θαη κπνξεί λα θαιχπηεη απφ ηηο κεηαθνξέο θαη ην πεξηβάιινλ 
έσο θαη ηελ πξφιεςε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Μηα απφ θνηλνχ ηερληθή-ηερλνινγηθή 
ππνδνκή (π.ρ. αζθαιή δίθηπα, πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο) κπνξεί λα 
είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζε 
δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο αξρέο  
 
πλεξγαζίεο αλάκεζα ζε δήκνπο γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηεο αλάιεςεο ξίζθνπ ή γηα ηελ 
απιή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη κηα θαιά εδξαησκέλε δηαδηθαζία ( παξάδνζε) 
ζηελ Φηλιαλδία. Γελ ππάξρεη άιιε ρψξα πνπ λα έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη ηφζν 
πςειφ θαη ζηαζεξά δνκεκέλν επίπεδν ζπλεξγαζίαο.  Μηα άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο 
πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηαδηαθά θαη ζηε Γεξκαλία αθνξά ζε 
ζεζκνζεηεκέλεο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε δήκνπο (local communities), νη νπνίεο 
κάιηζηα ρξεκαηνδνηνχληαη.  
 

Μελέηη πεπίπηωζηρ: East Midlands Region e-Government Partnership 
θνπφο απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο θαη κνλαδηθνχ property account ην 
νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηθέξεηα 
East Midlands. Σν  έξγν πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ δήκσλ ζηηο πεξηνρέο 
ηνπ East Mindlands θαζψο θαη ηνπ North Lincolnshire θαη North East Lincolnshire ζην 
πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηε Μ. Βξεηαλία γηα ηελ ειεθηξνληθή 
δηαθπβέξλεζε. Δπίζεο ην έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ κηα πνιχ δξαζηήξηα νκάδα εξγαζίαο 
ε νπνία απνηειείηαη απφ εηδηθνχο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ηδηνθηεζία θαζψο θαη εηδηθνχο ζε ζπζηήκαηα GIS θαη ηερλνινγίεο δηαδπθηίνπ.   
Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ ε νπνία πεξηειάκβαλε ηε δεκηνπξγία ελφο πηινηηθνχ 
δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ελφο 
δηαδηθηπθνχ ζπζηήκαηνο ραξηνγξάθεζεο έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο. ηφρνο ηεο 
δεχηεξεο θάζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε απηή ηε ζηηγκή είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 
εθηθηφηεηαο  θαη ησλ πξαθηηθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εχξνο ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε βάζε. 
 
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί εδψ φηη αλάκεζα ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο 
ηνπ έξγνπ ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο:  

 Ζ θνηλή ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ κε άιινπο θνξείο (θπβεξλεηηθνχο, 
πεξηθεξεηαθνχο θ.ιπ.)  

 Ζ πξνψζεζε ηνπ πεηπρεκέλνπ ζρήκαηνο ζπλεξγαζίαο πνπ ήδε έρεη δεκηνπξγεζεί  
ζηελ πεξηνρή απηή.  

 Ζ πξνψζεζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζε 
άιιεο πεξηθέξεηεο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 
ηδηνθηεζηψλ κε βάζε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλαθή έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο.  
 
(http://www.localegov.gov.uk/en/1/1124200318718.html)    

 

http://www.localegov.gov.uk/en/1/1124200318718.html
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Σςνεπγαζίερ με ηοπικέρ ενώζειρ και διάθοπερ ππωηοβοςλίερ 
 
Οη δήκνη ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηνπο πφξνπο αιιά θαη ηελ θαηλνηφκν δχλακε ψζηε λα 
αλαπηχζζνπλ πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ιχζεηο ή standards (ηερλνινγηθά πξφηππα) απφ 
κφλνη ηνπο. Έηζη ππάξρεη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ελψζεηο ή πξσηνβνπιίεο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη πηζαλά γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Οη λνκηθέο κνξθέο απηνχ 
ηνπ είδνπο ησλ ζπλεξγαζηψλ πνηθίινπλ φζν πνηθίιεη θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Πηζαλά 
απνδνηηθέο ζπλεξγαζίεο κπνξεί λα είλαη απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηνπηθέο 
πξσηνβνπιίεο-δξάζεηο ψζηε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, ή νη 
ζπλεξγαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ κάξθεηηλγθ 
ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, πφιεσλ. Μηα άιιε ρξήζηκε ηδέα είλαη ε έλσζε 
(integration)  ησλ πφιεσλ ή ησλ δεκνηηθψλ ελψζεσλ ζε επξχηεξα δίθηπα πιεξνθνξηψλ 
κε ηε ρνξεγία ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ή θαη ησλ εζληθψλ ελψζεσλ ησλ δήκσλ 
(βιέπε ΚΔΓΚΔ). 
 
 

Σςνεπγαζίερ με ηην επιζηημονική και επεςνηηική κοινόηηηα 
 
Ζ ζπλεξγαζία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηνπο επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή 
θνηλφηεηα κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζε κηα επηηπρεκέλε ηνπηθή δηαθπβέξλεζε. Γηα 
παξάδεηγκα πνιιά απφ ηα πξψηα εηθνληθά δεκαξρεία ζηε Γεξκαλία (Βξέκε) 
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πξσηνβνπιία εηδηθψλ ζε Παλεπηζηήκηα. Ζ ζπλεξγαζία κε 
επηζηεκνληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε 
γλψζεο θαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο.  
  
 
Οι Σςμππάξειρ Δημοζίος και Ιδιωηικού ηομέα  
 
Ζ χκπξαμε Γεκνζίνπ-Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) απνηειεί κηα ζπκθσλία κεηαμχ ελφο 
δεκφζηνπ θνξέα θαη κηαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ απφ θνηλνχ 
αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αληακνηβψλ πνπ ζπλδένληαη κε έλα δεκφζην έξγν ή 
ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 
 
ην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο νη ΓΗΣ αθνξνχλ ζηελ επέλδπζε 
ρξεκάησλ ζε έλα έξγν απφ έλαλ πξνκεζεπηή ηερλνινγίαο, ν νπνίνο απνβιέπεη ζηελ 
επθαηξία γηα θέξδε αλ ην εγρείξεκα απνδεηρζεί επηηπρέο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη 
δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη ην ξίζθν ζε πεξίπησζε κε επηηπρνχο έθβαζεο ηνπ φινπ 
εγρεηξήκαηνο. 
 
Κπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΓΗΣ πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεκαηνδνηήζνπλ επηηπρψο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 
Μηα θεληξηθή ή ηνπηθή θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 
απφδνζε απφ κηα ηέηνηα ζχκπξαμε ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ ζηφρσλ πνπ 
έρνπλ ηεζεί θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαζψο θαη θαιή ζπλεξγαζία 
κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη δηαηεζεηκέλε λα 
πξνσζήζεη θαη λα θαιιηεξγήζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαδηθαζίεο, 
ην πξνζσπηθφ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο θνπιηνχξα.  
 
Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δελ αθνξά απιά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο έξγνπ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αθνξά ζηελ εθαξκνγή λέσλ, πην 
απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο γηα ηνπο δήκνπο. Δπηπιένλ, νη ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ησλ 
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πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη λέεο πξαθηηθέο εξγαζίαο λα επηθέξνπλ 
ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο. Αλακθηζβήηεηα, ε επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη  
έλα μεθάζαξν φξακα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο.  
 
Τπάξρεη κηα ζεηξά επηινγψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε ψζηε λα ελζαξξπλζεί ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη επηινγέο απηέο πνηθίινπλ απφ ηελ απιή 
ζπιινγή εζφδσλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε 
ηζηνζειίδεο/δηθηπαθέο πχιεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έσο ιχζεηο πξνζηηζέκελεο 
αμίαο κέζσ κηαο ηππηθήο ΓΗΣ φπνπ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ελφο εγρεηξήκαηνο 
κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  
 
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλα απφ ηα κνληέια ΓΗΣ πνπ κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ κε βάζε θαη ηε δηεζλή εκπεηξία ζην πιαίζην έξγσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 
 
 
Μονηέλο πλήποςρ παποσήρ ςπηπεζιών (Full delivery service) 
 
ην κνληέιν απηφ, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο κνξθνπνηνχλ κηα 
ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηδξχνληαο κηα θνηλνπξαμία (joint venture) ή έλαλ άιιν λέν 
νξγαληζκφ. Ζ θνηλνπξαμία αλαιακβάλεη ην απμεκέλν ξίζθν θαη ηελ επζχλε γηα ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ελψ επηπιένλ θαξπνχηαη ηα κεησκέλα θφζηε, ηα απμεκέλα 
έζνδα ή ηε βειηησκέλε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 
ε απηφ ην κνληέιν, νη ΟΣΑ εμσηεξηθεχνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
παξνρήο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αλ θαη απηνχ ηνπ ηχπνπ 
νη ζπκπξάμεηο δελ είλαη θαηλνχξηεο, ην packaging κηαο ζπκθσλίαο εμσηεξίθεπζεο 
δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ( ε νπνία ζπρλά απαηηεί 
κεγάιεο επελδχζεηο) ζεσξείηαη θαηλνηνκηθή. 
 
Δπθαηξίεο γηα ηνπο ΟΣΑ: 

 Ο λένο νξγαληζκφο, είηε είλαη θνηλνπξαμία είηε κηα εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ είηε 
έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, ζα κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ βάζεη ησλ φξσλ πνπ έρνπλ 
ηεζεί.  

 ε απηφ ην κνληέιν ΓΗΣ, νη ΟΣΑ δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 
ελδπλάκσζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ηνπ λένπ νξγαληζκνχ. 
 
Πεξηνξηζκνί: 

 Οη ΟΣΑ κπνξεί λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηε δηθαηνδνζία ηεο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθέξνπλ ρσξίο λα κεηψλεηαη ε επζχλε πνπ 
θέξνπλ γη’ απηφ.  

 Θα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ κηα ζεηξά απφ λνκηθά, λνκνζεηηθά θαη θαλνληζηηθά 
δεηήκαηα. 
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Μελέηη Πεπίπηωζηρ-Service Alberta και EDS 
 
Ζ επαξρία ηεο Alberta ζηνλ Καλαδά δηαρεηξηδφηαλ εηεζίσο έλαλ ηεξάζηην φγθν 
ζπλαιιαγψλ (κφλν ην 1999 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12 εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο). Σν 
θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απμαλφηαλ ζπλερψο θαη επηπιένλ ε ηνπηθή 
θπβέξλεζε αλαδεηνχζε ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζή ηνπο.  
Ζ Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία ηεο Αικπέξηα (Alberta Government Service_AGS) θαη ε 
εηαηξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ EDS ζπλεξγάζηεθαλ έηζη ψζηε λα παξέρνληαη on line 
νη πεξηζζφηεξεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο ζε φιε ηελ 
επαξρία ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηδηψηεο (privitazed 
service delivery model). Ζ AGS πξνρψξεζε ζηελ εθρψξεζε (εμσηεξίθεπζε –
outsource) πνιιψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ EDS, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 
κεηξψν ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλαδήηεζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, θξίζηκα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θιπ.  
ήκεξα, ιεηηνπξγνχλ (απφ ηδησηηθνχο θνξείο) 230 one-stop shops ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα ηεο Αικπέξηα πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πεξηζζφηεξσλ απφ 
12 εθαηνκ. ζπλαιιαγψλ εηεζίσο. Απφ απηέο, ην 20% πεξίπνπ δηεθπεξαηψλεηαη κέζσ 
γθηζέ (over-the-counter), 50% κέζσ ησλ private agents θαη 30% κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
Δπίζεο θαη νη επηινγέο  self-service αξρίδνπλ λα γίλνληαη δεκνθηιείο. Απφ ην 1994 πνπ 
άξρηζε λα ζπλεξγάδεηαη  κε ηελ EDS, ε Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία ηεο Αικπέξηα είδε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο λα απμάλνληαη θαηά 23% θαη ηα αληίζηνηρα ιεηηνπξγηθά ηεο θφζηε 
λα κεηψλνληαη θαηά  37%. 
 
(www.gov.ab.ca/gs)  

 
 
 
 
 
 

http://www.gov.ab.ca/gs


Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: νη πξννπηηθέο ζην 4ν ΚΠ ειίδα 21
  

4. Προηάζεις για δράζη από ηην ΚΔΓΚΔ και ηην Τοπική Ασηοδιοίκηζη για ηην 
Κοινωνία ηης Πληροθορίας ζηο Γ΄ ΚΠΣ 

 
Ζ πξνεγνχκελε αλάιπζε καο νδεγεί ζην λα πξνηείλνπκε δχν γεληθνχο άμνλεο 
πξνηάζεσλ γηα δξάζε απφ ηελ ΚΔΓΚΔ θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Ο πξψηνο 
άμνλαο αλαθέξεηαη ζηηο αλαγθαίεο ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, 
ελψ ν δεχηεξνο πξνεηνηκάδεη ην πιαίζην πξνηάζεσλ - δξάζεσλ γηα ηνκείο δξάζεσλ 
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζην Γ΄ ΚΠ. 
 
 

Σηπαηηγικέρ και θεζμικέρ παπεμβάζειρ 
 
Πξνηείλνληαη δξάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ κε αλαιχζεηο θαη πιηθφ 
θαη αθνξνχλ: 

  Δηαπξαγκάηεπζε πξνηάζεσλ κε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ Επξσπατθή 
Επηηξνπή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζην 4

ν
 ΚΠ ζηελ ρψξα καο. 

 Δλίζρπζε δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε 
πξνεηνηκαζία θνξέσλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Θεζκηθέο πξνηάζεηο – 
παξεκβάζεηο γηα ππξήλεο αλζξψπσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηνπο 
δήκνπο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ θχθινπ δσήο έξγσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ γηα ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο κε έκθαζε ζηελ επέιηθηε θαη 
απνθεληξσκέλε πινπνίεζε. 

 Καζηέξσζε θαη εμέιημε ηεο «έμππλεο πξνθήξπμεο» δξάζεσλ ζε παξάιιεια 
ζηάδηα, ε νπνία έρεη ζαλ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζκφ (θνξείο 
φπσο ε ΚΔΓΚΔ, ηα Τπνπξγεία θνθ) θαη πξνεηνηκαζία θαζψο θαη ηελ απνθεληξσκέλε 
ηνπο πινπνίεζε. 

 Σπλεξγαζία κε ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηηο 
δνκέο θαηάξηηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε 
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 

 Αλάπηπμε θαη δηάρπζε ηερλνγλσζίαο ηφζν θεληξηθήο, φζν θαη 
πεξηθεξεηαθήο, κέζα απφ αλάινγνπο κεραληζκνχο. Οη κεραληζκνί απηνί (γξαθείν 
ζηήξημεο, αλαιπηηθνί νδεγνί δξάζεσλ) έρνπλ αλαιπζεί θαη πεξηγξαθεί ζηηο 
πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ – ζηξαηεγηθή θαη πινπνίεζε γηα ηελ Κνηλσλία 
ηεο Πιεξνθνξίαο. 
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Πποηάζειρ για ηομείρ δπάζεων Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ζηο Δ΄ ΚΠΣ 
 

  
Πην αλαιπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη ζεκαηηθέο – ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο (ηνκείο δξάζεσλ) 
κηαο κειινληηθήο δξάζεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζην πιαίζην ηνπΓ΄ ΚΠ. 
Οη ηνκείο δξάζεηο απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ: 
 
1. Δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Γ΄ ΚΠΣ θαη θξίλεηαη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα 

ζπλερηζηνχλ, λα εληζρπζνχλ ή λα εμειηρζνχλ ζην Δ΄ ΚΠΣ 
Σημανηικά παπαδείγμαηα αποηελούν: ηα ΚΔΠ θαη ε παξνρή άκεζα δηαζέζηκσλ 
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηα ρνιηθά Δξγαζηήξηα, ην «Γηθηπσζείηε Ζιεθηξνληθά» 
θαη ε γεληθφηεξε ελίζρπζε γηα ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 
 

2. Δξάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζην Γ΄ ΚΠΣ αιιά θαίλεηαη φηη δελ ζα πινπνηεζνχλ - 
ζπκβαζηνπνηεζνχλ κέρξη ην 2006 
Σημανηικά παπαδείγμαηα αποηελούν: ην χδεπμηο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη 
δξάζεηο καδηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ΣΠΔ γηα κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ κε έκθαζε ζηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο 
 

3. Κεληξηθέο δξάζεηο ηεο ΚΕΔΚΕ γηα ηελ ζηήξημε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
Σημανηικά παπαδείγμαηα αποηελούν: ην Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαη 
ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ην νπνίν πινπνηεί ε ΚΔΓΚΔ, νη εθαξκνγέο GIS πνπ 
αθνξνχλ άκεζα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 

 

Γξάζεηο πνπ 
πινπνηήζεθαλ 
ζην Γ΄ ΚΠ 
θαη θξίλεηαη 
ζθφπηκν φηη 

πξέπεη 
λα 
ζπλερηζηνχλ, 
λα εληζρπζνχλ 
ή λα εμειηρζνχλ 

Γξάζεηο πνπ 
πξνηάζεθαλ 
ζην Γ΄ ΚΠ 

αιιά δελ 
πινπνηήζεθαλ 

Γξάζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ, 
αλαιπηηθψλ 
νδεγηψλ θαη 
πιαηθφξκαο 

Γξάζεηο κε 
έκθαζε ζηελ 

ηνπηθή 
νξγάλσζε θαη 

παξνρή 
ππεξεζηψλ 

 
Κεληξηθέο 

δξάζεηο γηα 
ηελ ζηήξημε 

ηεο ΣΑ  
 

Τνπηθή 
Απηνδηνίθεζε, 

ΚηΠ θαη  

Δ΄ ΚΠΣ 
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4. Δξάζεηο κε έκθαζε ζηελ ηνπηθή νξγάλσζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

Νέεο δξάζεηο πνπ δελ έρνπλ αλαδεηρζεί ζπζηεκαηηθά κέρξη ζήκεξα θαη θαιχπηνπλ 
ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:  
 

I. Νέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πνπ κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν 
θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δήκν 

  
II. Νέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 
 

III. Τνπηθή αλάπηπμε κέζα απφ επελδχζεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 
θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη άιιεο δξάζεηο 
εθπαίδεπζεο 

 
IV. Δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Δήκνπ, πξνσζνχλ ηε 

δηαθάλεηα θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηε 
δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο    

  
 

5. Δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, ππνζηήξημεο θαη αλαιπηηθψλ νδεγηψλ 
ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν 
Σημανηικά παπαδείγμαηα αποηελούν: νη  αλαιπηηθέο νδεγίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έλα Φφξνπκ Σνπηθήο 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πλεξγαζίαο (θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ eBusiness 
Forum) 
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