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1 Ειζαγωγή – Γενικά  
  
Τη είλαη  
 
Τν παξόλ απνηειεί γεληθέο πιεξνθνξίεο, πξνδηαγξαθέο θαη παξαδείγκαηα γηα ηε 
δεκηνπξγία νδεγώλ (toolkits) ηα  νπνία ζα απεπζύλνληαη ζε ζηειέρε ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο θαη ζα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο 
από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 
 
Σηόρνο 
 
Σηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ είλαη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία 
ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηελ ηε δεκηνπξγία νδεγώλ από ηελ ΚΔΓΚΔ.  
 

1.1. Γενικά για τα Toolkits 
 
Τα Toolkits έρνπλ ζαλ ζθνπό λα πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηελ γξήγνξε 
θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη ζηόρσλ. Ζ ζρεδίαζε θαη 
δεκηνπξγία έρεη άκεζε ζρέζε κε απηνύο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη  Καηά ηε ζρεδίαζε 
ηνπο ιακβάλεηαη ππ' όςε ε ππάξρνπζα εκπεηξία θαη γλώζεηο. Τα Toolkits ινηπόλ είλαη 
ζηελ νπζία θσδηθνπνίεζε εκπεηξίαο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ από ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκό ή νκάδα αηόκσλ. Ζ ηδέα 
ηνπ Toolkit είλαη επέθηαζε ηεο πξαγκαηηθήο εξγαιεηνζήθεο, ηεο ζπιινγήο από 
εξγαιεία κόλν πνπ δελ πεξηέρεη πξαγκαηηθά (πιηθά) εξγαιεία, αιιά δηαθνξεηηθέο 
κνξθέο πιεξνθόξεζεο.  
 
Τα ζύγρξνλα Toolkits ζπλήζσο απνηεινύληαη από ειεθηξνληθά δηαδξαζηηθά κέζα, 
όπσο CDROM, έμππλνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο, πνιπκέζα θαη ρξεζηκνπνηνύλ 
εμειηγκέλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Σήκεξα, ππάξρεη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ κπνξεί 
λα πξνζθέξεη εύθνιε θαη νηθνλνκηθή κεηαθνξά πιεξνθνξίαο. Έηζη, Toolkit λνείηαη 
έλα δσληαλό, θαη δηαξθώο εμειηζζόκελν εξγαιείν. Λόγσ ηεο επθνιίαο ξνήο ηεο 
πιεξνθνξίαο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα έλα ηέηνην εξγαιείν λα εμειίζζεηαη δπλακηθά θαη 
λα εκπινπηίδεηαη ζπλερώο κε λέν πιηθό. Έηζη, όρη κόλν ν δεκηνπξγόο ηνπ, αιιά θαη νη 
ίδηνη νη ρξήζηεο ζπκβάιινπλ ζην ηειηθό απνηέιεζκα. Τα toolkits βνεζνύλ ζηε δηάρπζε 
γλώζεο θαη εκπεηξίαο γηα όινπο κε δηαθνξεηηθό, πην Απνηειεζκαηηθό ηξόπν. 
Γεκηνπξγείηαη δεκόζηα δηαζέζηκνο πινύηνο θαη πξνζηηζέκελε αμία 
 
Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ Toolkits 
 
Πξνζπαζώληαο λα δώζνπκε έλα νξηζκό θαη κηα πην ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ηνπ ηη 
αθξηβώο είλαη έλα Toolkit αλαθέξνπκε ηα απαξαίηεηα γλσξίζκαηα πνπ ην 
ραξαθηεξίδνπλ. Κάζε έλα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεην ώζηε 
κηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη πιηθνύ λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο Toolkit. 
 

 Δίλαη ζπιινγή, νξγάλσζε θαη θσδηθνπνίεζε πιηθνύ, δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ θαη δηάρπηεο εκπεηξίαο Θα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη 
πιεξνθνξηαθό θαη ελεκεξσηηθό πιηθό. Μπνξεί λα είλαη κόλν ζε κνξθή 
θεηκέλνπ ή ζε άιιε κνξθή. Μπνξεί λα είλαη απιά κεζνδνινγία, ηερλνγλσζία ή 
λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη επηπιένλ ππνζηεξηθηηθό πιηθό. 
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 Απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή νξγαληζκνύο. Τν πεξηερόκελν ελόο 
Toolkit είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πνπ πξόθεηηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Καηά ηε ζρεδίαζε 
ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη γλώζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ νξγαληζκνύ 
πνπ πξόθεηηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

 Έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη ζηόρν. Κάζε Toolkit ζρεδηάδεηαη ώζηε λα 
ππνζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ή ζηόρσλ. 
Ο ζηόρνο κπνξεί λα είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 
πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ελόο έξγνπ, ή πην γεληθόο όπσο γηα παξάδεηγκα 
ζηξαηεγηθέο ή πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

 Βαζίδεηαη ζε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία από επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα αιιά θαη 
αζηνρίεο. Τν πιηθό ην νπνίν απνηειεί έλα Toolkit δεκηνπξγείηαη θπξίσο από 
εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί από άιια παξόκνηα έξγα ηα νπνία 
νινθιεξώζεθαλ επηηπρώο ή αζηόρεζαλ. Σην ζύλνιν ηνπ πιηθνύ κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεηαη πξναηξεηηθά θαη ελεκεξσηηθό πιηθό ή ζεσξία.  

 

 Σπκβάιιεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έλα Toolkit πξνζθέξεη γλώζε από 
επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα, κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν. Δθηόο ινηπόλ από 
εξγαιείν πινπνίεζεο είλαη ηαπηόρξνλα θαη έλα κέζν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 
απόθηεζε κεγαιύηεξεο εκπεηξίαο.  

 

 Γεκηνπξγείηαη από θάπνην νξγαληζκό δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο θαη έρεη ζθνπό λα 
ππεξεηήζεη (παξέρνληαο ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο θαη ελεκέξσζε) ην θνηλό θαιό 
ζεκαληηθά. Γηαθνξνπνηείηαη, ινηπόλ, ζαθώο από ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν 
ζύκβνπινο. 

 
 
Δξγαιεία - από ηη απνηειείηαη έλα Toolkit 
 
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηεο από ηηο βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο από ηηο νπνίεο ζα 
κπνξνύζε λα ζπληεζεί έλα Toolkit. Τν πνηεο από ηηο παξαθάησ δνκηθέο κνλάδεο ζα 
επηιεγνύλ θάζε θνξά ώζηε λα ζπλζέζνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα θαζνξίδεηαη θαηά ηε 
ζρεδίαζε. 
 

 Κείκελα, θαη γεληθόηεξα πιεξνθόξεζε ζε κνξθή θεηκέλσλ. Τα θείκελα κπνξεί λα 
είλαη ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Μπνξεί λα είλαη απιά πεξηγξαθηθά 
θείκελα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, όκσο, ηα θείκελα είλαη ζπνλδπισηά θαη 
δνκεκέλα. 

 

 Δηδηθέο κνξθέο εληύπσλ θαη θεηκέλνπ όπνπ απηό ζεσξείηαη απαξαίηεην. Δηδηθέο 
κνξθέο εληύπσλ θαη θεηκέλσλ κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα Δξσηεκαηνιόγηα, 
νη Φόξκεο Αμηνιόγεζεο, ηα Υπνδείγκαηα ζπκπιήξσζεο θνξκώλ, νη Λίζηεο 
παξαθνινύζεζεο / νινθιήξσζεο εξγαζηώλ (Checklists) θιπ. 

 

 Δμεηδηθεπκέλα ζρήκαηα / δηαγξάκκαηα. Σρήκαηα απεηθνλίζεηο θαη δηαγξάκκαηα 
πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζε αιιά θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
εμέιημεο κηαο εξγαζίαο (π.ρ. Γηαγξάκκαηα ξνήο, Γηαγξάκκαηα Gantt) 

 

 Δπηηπρεκέλα παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο (good practice guide). Δηδηθά όηαλ 
πξόθεηηαη γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, ε ύπαξμε κηαο ζεηξάο αληηπξνζσπεπηηθώλ 
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παξαδεηγκάησλ πινπνίεζεο βνεζά ζηελ απόθηεζε εκπεηξίαο θαη ηελ απνθπγή 
ιαζώλ. 

 · Παξαπνκπέο / Βηβιηνζήθε Σπκπιεξσκαηηθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 
ηνπ Toolkit. Παξέρεη εύθνια πξνζβάζηκε γλώζε θαη πιεξνθνξίεο ζε όζνπο 
ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνύλ πεξηζζόηεξν γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 

 Γηαρείξηζε έξγσλ (project management) Δξγαιεία γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 
παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο έξγσλ ή εξγαζηώλ. Μπνξεί λα είλαη ζε έληππε ή 
ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

 Σηαηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο κε ηεξαξρηθή δνκή πνπ ζπλήζσο πεξηέρεη πεξηερόκελν ή 
ελεκέξσζε. Ζ δνκή ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ θάλεη εύθνιε ηελ πινήγεζε θαη ηελ 
αλαδήηεζε. 

 

 Online θόξκεο θαη εξσηεκαηνιόγηα Οη θόξκεο θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα ζε 
ειεθηξνληθή δηαδξαζηηθή κνξθή (online) βνεζνύλ ζηε γξήγνξε ζπιινγή θαη 
αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ. Σηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη λα ππάξρεη ζύλδεζε κε 
ην Internet. 

 

 Ήρνο, Πνιπκέζα, Βίληεν. Δθηόο από ην απιό ή ην ζπνλδπισηό θείκελν, κπνξνύλ 
λα είλαη δηαζέζηκεο θαη άιιεο κνξθέο πεξηερόκελνπ. Τν πιηθό απηό κπνξεί λα 
βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε θάπνην δηθηπαθό ηόπν ή λα δηαλέκεηαη ζε κνξθή 

 CDROM ή DVD. 
 

 Γηαδξαζηηθό πεξηερόκελν ζε CD-ROM. Παξέρεη πιεξνθόξεζε κε δηαδξαζηηθό 
ηξόπν. Τν πεξηερόκελν κπνξεί έρεη δηάθνξεο κνξθέο (θείκελν, ήρνο, πνιπκέζα 
θιπ). Γελ ρξεηάδεηαη ζύλδεζε κε ην Ηnternet. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη επηπιένλ 
ιεηηνπξγηθόηεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 
δεδνκέλσλ, δεκηνπξγία αλαθνξώλ, εξγαιεία παξαθνινύζεζεο εξγαζηώλ θαη 
αμηνιόγεζεο θιπ. 

 

 Υιηθό θαη σξνιόγην πξόγξακκα γηα εθπαίδεπζε. Έηνηκν θύξην θαη 
ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό γηα ηελ εθπαίδεπζε (ζηειερώλ, ζπλεξγαηώλ ή πνιηηώλ) 
όπνπ απηό ρξεηάδεηαη. 

 

 Γηαδξαζηηθνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο. Έλα Toolkit κπνξεί λα βαζίδεηαη εμ νινθιήξνπ 
(ή έλα κέξνο ηνπ) ζε έλα δηαδξαζηηθό ηόπν. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη 
πξόζβαζε ζην Internet, έλαο δηαδξαζηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο κπνξεί λα εθηειέζεη 
πνιιέο ιεηηνπξγίεο γηα πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Μπνξεί λα παξέρεη 
ελεκέξσζε αιιά θαη άιιεο πην ζύλζεηεο εμαηνκηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο. Όπσο:  

 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία κεγάινπ όγθνπ 
δεδνκέλσλ 

 Online δηαρείξηζε θαη παξαθνινύζεζε έξγσλ (Project management) 

 Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ππνζηήξημεο - Helpdesk 

 Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ θαη αλαηξνθνδόηεζε 

 Απηόκαηε ζπγθέληξσζε επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ 

 Δλζσκάησζε ζην ππάξρνλ ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνύ 
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· Μεραληζκνύο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα εύθνιεο πηθνηλσλίαο 
ησλ ρξεζηώλ ηνπ Toolkit κε ηνλ θνξέα πνπ πινπνηεί θαη ππνζηεξίδεη ην toolkit. 
 
· Δξγαιεία νκαδηθήο επηθνηλσλίαο (community building tools). Γπλαηόηεηα εύθνιεο 
επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηώλ ηνπ Toolkit κεηαμύ ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην Toolkit 
ρξεζηκνπνηείηαη από πνιινύο ρξήζηεο ηαπηόρξνλα. Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεηαη κε 
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο όπσο o Σε κε πξαγκαηηθό ρξόλν, κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 
ή κε ηε ρξήζε νκάδσλ ζπδεηήζεσλ. 
 

 Σε πξαγκαηηθό ρξόλν, κε θσλή ή άκεζα κελύκαηα. 
 
 
Σηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο  πινπνίεζεο Toolkits. 
Πην ζπγθεθξηκέλα ζα παξαηεζνύλ πξνδηαγξαθέο γηα έλα Οδεγό Αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 
ηερλνινγηώλ από ηα ζηειέρε ηνπ δήκνπ θαη έλα νδεγό γηα ηελ  Αμηνπνίεζε ησλ 
επδσληθώλ ππνδνκώλ.  
 

2 Πποδιαγπαθέρ οδηγού Αξιοποίηζηρ ηων νέων 
ηεσνολογιών 

 

Σην θεθάιαην απηό παξαηίζεληαη πξνδηαγξαθέο ελόο νδεγνύ (toolkit) γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ από θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σηόρνο ηνπ 
toolkit ζα είλαη ε παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη  
θπξίσο ηεο πιεξνθνξηθήο, ελώ αλαιύνληαη ζέκαηα πνιηηηθήο θαη ηερλνινγίαο κε ηξόπν 
απιό θαη θαηαλνεηό θαη δίλνληαη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ζέκαηα 
νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηερλνινγίαο.  
 
Οη πξνδηαγξαθέο παξαηίζεληαη κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
κε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο κεηαηξνπέο ζε ηεύρνο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ. 
 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  
 

Τν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ 
δηαδξαζηηθνύ νδεγνύ (toolkit) ν νπνίνο ζα έρεη ζαλ ζηόρν λα πξνσζήζεη ηελ ρξήζε 
ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 
απνηειείηαη από  
 

1. Σπλνιηθή κειέηε θαη θαηαγξαθή, πνπ ζα παξνπζηάδεη ηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζε επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη 
πινπνίεζεο έξγσλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηνπο 
Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 
2. Σύληαμε νδεγνύ ζηξαηεγηθήο κε πξνηάζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κειέηεο.  
 

3. Υπνδνκή επηθνηλωλίαο θαη  ζπλεξγαζίαο,  δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ 
ηξόπσλ παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ νδεγνύ θαη κεραληζκόο θαηαγξαθήο 
θαη ζπγθέληξσζεο θαιώλ πξαθηηθώλ. Οινθιεξσκέλνο δηαδξαζηηθόο 
δηθηπαθόο ηόπνο κε ππνδνκή επηθνηλσλίαο.  
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Πην αλαιπηηθά 
 

1. Οινθιεξωκέλε παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. 
 

Σπγθεθξηκέλα, ζε απηή ηελ ελόηεηα δεηείηαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε ηελ νπνία ζα 
επηηεπρζνύλ: 
 
Καηαγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ ππνζηήξημεο (back-office) πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ζηνπο ΟΤΑ (π.ρ. νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα ζε ρξήζε, επξπδσληθέο ππνδνκέο ηνπηθήο πξόζβαζεο, δηαζπλδεδεκέλεο 
βάζεηο δεδνκέλσλ όπσο Γεκνηνιόγην, Δθινγηθόο Καηάινγνο, Μεηξών Αξξέλσλ, 
Λεμηαξρείν, Κηεκαηνιόγην, ΔΥΓΑΠ, Γεκνηηθά Τέιε, θιπ). 
 
Καηαγξαθή ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζρεδηάδνληαη/ πινπνηνύληαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ  ζπζηεκάησλ ζηνπο ΟΤΑ. Δπίζεο, ζα 
γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, πινπνηνύληαη ή ζα 
πινπνηεζνύλ θαη ζρεηίδνληαη κε ΤΠΔ θαη κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκηθή  αλάπηπμε. 
 
Σπγθεθξηκέλα ζηελ ελόηεηα απηή δεηείηαη ε δηελέξγεηα έξεπλαο ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη: 
  

 Καηαγξαθή όισλ ησλ ππεξεζηώλ ησλ ΟΤΑ πνπ πξνζθέξνληαη 
ειεθηξνληθά. 

 Γηεξεύλεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθώλ 
ππεξεζηώλ, 

 Σύκθσλα κε ηελ αθόινπζε θαηεγνξηνπνίεζε: 
o Δπίπεδν 1: Πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο (Information) 
o Δπίπεδν 2: Δπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο (Interaction) 
o Δπίπεδν 3: Γηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο (Two-way interaction) 
o Δπίπεδν 4: Σπλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο (Transaction) 

 Σπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ επηζθεςηκόηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ  

 Δθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξεξρνκέλεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο θαη ηεο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο (ρξεζηηθόηεηα). 

 Γηεξεύλεζε ησλ πξννπηηθώλ άκεζεο αλαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο 
ππεξεζίαο θαη πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ ζρεδηάδνληαη ή 
πινπνηνύληαη. 

 Δληνπηζκόο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνιείπνληαη ζε  επίπεδν σξίκαλζεο . 
 
Παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο  ζα 
ζπγθεληξσζνύλ θαη ζα θσδηθνπνηεζνύλ θαιέο πξαθηηθέο θαη παξαδείγκαηα. Θα 
πεξηγξάθνπλ, δειαδή, πεξηπηώζεηο όπνπ γίλεηαη θαιή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 
ηερλνινγηώλ από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό.  
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θάησζη ηνκείο θαηαγξαθήο θαιώλ  πξαθηηθώλ: 

 Ζιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο πξνο Πνιίηεο θαη Δπηρεηξήζεηο (e-Services) 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Φνξέσλ Κεληξηθήο, Πεξηθεξεηαθήο θαη Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Interoperability) 

 Ζιεθηξνληθή Τηκνιόγεζε θαη Ζιεθηξνληθέο Πιεξσκέο (e-billing/ e-payments) 

 Χεθηαθή Απζεληηθνπνίεζε ρξεζηώλ θαηά ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ 
ζπλαιιαγώλ (e-Identification) 
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Αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ πξαθηηθώλ θαη θαηάδεημε απηώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 
αμηνπνηεζνύλ άκεζα θαη από ηελ Διιάδα.  Καηάδεημε ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη 
ζεκεησζεί ε κεγαιύηεξε πξόνδνο δηεζλώο θαη θαηαγξαθή ησλ ππαξρνπζώλ ή 
ζρεδηαδόκελσλ δξάζεσλ γηα ηελ Διιάδα. 
 

2. Σύληαμε νδεγνύ ζηξαηεγεθήο 
 

 
Βάζεη ηεο παξαπάλσ έξεπλαο θαη θαηαγξαθήο ζα ζπληαρζεί νδεγόο ζηξαηεγηθήο κε 
πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιίηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Ο νδεγόο ζα παξέρεη 
θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο 
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ.  
 
Σην πιαίζην απηό, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζε δεκηνπξγηθή ζύλζεζε θαη 
παξνπζίαζε ησλ πην ζεκαληηθώλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ θαηαγξαθή πνπ 
έγηλε ζην πξνεγνύκελν ζηάδην ηνπ έξγνπ. 
 
Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνρσξήζεη ζε ζύλζεζε ελόο πιαηζίνπ πξνηάζεσλ 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΟΤΑ. Οη πξνηάζεηο 
ζα είλαη ζηνρεπκέλεο, όζνλ αθνξά ζηνπο παξαθάησ άμνλεο: 
 

 Αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Μείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη αύμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο 
παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο 
θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 Βειηίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο, 
πεξηθεξεηαθήο θαη θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ Πνιίηε. 
 

Όιεο νη πξνηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο ζηνρεύζεηο ηνπ 
eEurope 2005 θαη ηε λέα πξσηνβνπιία ηεο ΔΔ «i2010» θαη «e-Gov2010», ιακβάλνληαο 
ππόςε ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο 2007-2013, θαζώο θαη ηελ 
αλάγθε ηζόξξνπεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο. 
 
3. Υπνδνκή επηθνηλωλίαο θαη θαηαγξαθήο 
 

Θα δεκηνπξγεζεί Οινθιεξσκέλνο δηαδξαζηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο κε ππνδνκή 
επηθνηλσλίαο ρξεζηώλ θαη κεραληζκόο θαηαγξαθήο θαη ζπγθέληξσζεο θαιώλ 
πξαθηηθώλ.  Σην δηθηπαθό ηόπν ζα ππάξρεη ζπγθεληξσκέλν θαηεγνξηνπνηεκέλν όιν ην 
πιηθό πνπ πξνέθπςε από ηα πξνεγνύκελα ζηάδηα ηνπ έξγνπ, ελώ ζα δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα πξνζζήθεο θαη λένπ πιηθνύ. 
 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά δηθηπαθνύ ηόπνπ: 
 

 Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία ρξεζηώλ κε 
δηαθνξεηηθνύο ξόινπο θαη δηθαηώκαηα βάζε δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηύπνπ 
login. 

 

 Θα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπδεηήζεσλ (forum) κεηαμύ ησλ 
ρξεζηώλ  
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 Θα ππάξρεη δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δπλαηόηεηα 
πξνζήθεο πεξηπηώζεσλ θαιώλ πξαθηηθώλ από ηνπο ρξήζηεο.  

 

 Ζ ελεκέξσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη κέζα από 
θαηάιιειν web πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα παξέρεη ελζσκαησκέλε ηε 
δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο εκπινπηηζκέλνπ θεηκέλνπ. 

 

 Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ δηαρείξηζε θαη αληαιιαγή 
αξρείσλ δηακέζνπ θηιηθνύ αξρεηαθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

 Θα παξέρεηαη δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζηα πεξηερόκελα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 
από ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
 
 

 

2.1. Προτεραιότητες και  στρατηγική της ΚΕΔΚΕ 
 
Ζ ηερλνινγία, κέζα από βηώζηκεο θαη πςειήο πνηόηεηαο ππνδνκέο,  κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο όπσο ε 
πξνζέιθπζε, ππνζηήξημε, δηαηήξεζε θαη δηαζύλδεζε επηρεηξήζεσλ ζε πνηθίινπο 
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Καζνξηζηηθό παξάγνληα απνηειεί  ην γεγνλόο όηη νη ΤΠΔ δίλνπλ 
έλα αληαγσληζηηθό θαη ζπλεξγαηηθό πιενλέθηεκα. 
 
Ζ ΚΔΓΚΔ έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζεκαίλεη 
δηεπξπκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζα από: 
 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ κεηώλνπλ ηνλ ρξόλν θαη βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα 
ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δήκν 

 Νέεο δπλαηόηεηεο γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο (δηεύξπλζε ησλ νξίσλ ηεο αγνξάο, 
παξαγσγηθόηεηα) 

 Τνπηθή αλάπηπμε κέζα από επελδύζεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηάξηηζε ηνπ 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 Τεθκεξησκέλε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

 Υπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ηνπ δήκνπ κε ηνπο 
πνιίηεο 

 
Ζ ΚΔΓΚΔ αλαιακβάλεη λα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζε ζέκαηα ζπληνληζκνύ θαη 
γεληθόηεξεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο 
πνιίηεο. Ο ξόινο απηόο γίλεηαη αθόκα πην θνκβηθόο, ιόγσ ησλ ζεκεξηλώλ απαηηήζεσλ 
γηα ηελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε.   
 
Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ν ζπληνληζκόο, ε πξνώζεζε ηεο πξνηππνπνίεζεο θαη ε 
ελαξκόληζε ησλ δξάζεσλ ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 
πνιίηεο, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ, ώζηε ε 
ζρέζε πνιίηε-ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα γίλεη απινύζηεξε, αιιά ηαπηόρξνλα πην 
ιεηηνπξγηθή θαη πνηνηηθή.  
 
Οη πξνηεξαηόηεηεο ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πινπνηεί, βαζίδνληαη ζηηο 
παξαθάησ αξρέο: 
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 Αλνηθηέο - επξπδσληθέο ππνδνκέο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν 

 Δξγαιεία πνπ αλαπηύζζνληαη κηα θνξά θαη είλαη δηαζέζηκα γηα όινπο 

 Αμηνπνίεζε πθηζηακέλσλ ππνδνκώλ γηα εθπαίδεπζε θαη θαηλνηνκία 

 Οδεγίεο θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό δηαζέζηκν γηα κηα ζεηξά από δεηήκαηα 
 

2.2. Έργα πληρουορικής  

 
Οη αηξεηνί ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα ππάξρνληα έξγα πιεξνθνξηθήο πνπ 
πινπνηνύληαη από ηα ππνπξγεία θαη ηεο πεξηθέξεηεο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ηα 
αμηνπνηήζνπλ πξνο όθεινο ηνπ δήκνπ θαη ησλ πνιηηώλ. Σην ζπγθεθξηκέλν νδεγό ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθή θαη επίθαηξε ιίζηα κε όια ηα έξγα ζηα νπνία κπνξνύλ λα 
ζπκκεηέρνπλ νη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γηα θάζε έξγν ζα ππάξρεη ζύληνκε 
πεξηγξαθή, ζύλδεζκνη γηα επηθνηλσλία θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη 
νδεγίεο γηα ην πώο θαλείο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη.  
 
Έξγα – ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνύ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ – ηη 
ππεξεζίεο παξ’ερνπλ λα ηηο πεξηγξάςεηο θαη λα δεηο πώο δηαιεηηνπξγνύλ κε ηνπο 
δήκνπο.    
 

2.2.1.  Υπάπσονηα έπγα  

 Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα έξγα ζην νπνία ζα κπνξνύζαλ νη θνξείο 
ηεο ΤΑ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα σθειεζνύλ άκεζα ή έκκεζα 
 
 
 
Τν Έξγν ΣΥΕΔΥΞΙΣ 
 
Γηθηπαθόο ηόπνο: http://www.syzefxis.gov.gr/ 

Τα βξαρππξόζεζκα αιιά θαη καθξνπξόζεζκα νθέιε ηνπ ΣΥΕΔΥΞΗΣ γηα ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε είλαη πξαγκαηηθά πνιύ κεγάια. Οπνηνζδήπνηε θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ 
κπνξεί λα έρεη άκεζν όθεινο από ην έξγν κηα πνπ κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πόξνπο θαη 
λα απινπζηεύζεη ηηο θάπνηεο από ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίαο.  

 
Κύξηνο  ζθνπόο  ηνπ   έξγνπ  είλαη  ε  βειηίσζε  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  θνξέσλ  ηεο  
Διιεληθήο δεκόζηαο  Γηνίθεζεο, κε  ηελ  αλαβάζκηζε  ηεο  πνηόηεηαο  ησλ  
πξνζθεξνκέλσλ ζε απηνύο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ θαη ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ 
ηειεκαηηθώλ ππεξεζηώλ.  Ζ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζε 1900 θνξείο από ηνπο νπνίνπο 
νη 1033 είλαη δήκνη ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη  θαη πεξίπνπ 800 ΚΔΠ.  To έξγν 
ΣΥΕΔΥΞΗΣ, εθηόο από ππεξεζίεο πξόζβαζεο ζην δίθηπν πξνζθέξεη επίζεο ππεξεζία 
θσλήο, ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θηινμελία ζειίδσλ θαη 
δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ (WebHosting), ππνδνκή δεκόζηνπ θιεηδηνύ, ηειεθπαίδεπζε θαη 
ηειεζπλδηάζθεςε. 
 
Γ.Γ.Π.Σ. έξγν ΤΑΦΙS 
 
H Γ.Γ.Π.Σ. αλαπηύζζεη θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά κεγάιεο θιίκαθαο Οινθιεξσκέλα 
Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα (Ο.Π.Σ.) γηα ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, κε θπξηόηεξα ην ΤΑΦΙS γηα ηε θνξνινγία, ην 

http://www.syzefxis.gov.gr/


 Σειίδα 11  

 
 
 

TAXISnet γηα ηε θνξνινγηθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 
internet, ην ΙCIS γηα ηα ηεισλεία θαη ηα ζπζηήκαηα κηζζνδνζίαο θαη ζπληάμεσλ. 
 
Έξγα ππνπξγείωλ θαη Έξγα πεξηθεξεηώλ 
 
Τν ππνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δηαηεξεί ελεκεξσκέλν δηθηπαθό ηόπν (Οινθιεξσκέλν 
Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα) ζηε δηεύζπλζε http://www3.mnec.gr/ergorama/. Σηε 
δηεύζπλζε απηή είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία πξνγξακκάησλ αιιά θαη γεληθά ζηαηηζηηθά  
 
Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο 
 
Γηθηπαθόο ηόπνο: http://www.observatory.gr/ 
Τν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ απνηειεί ηνλ πξώην ζεζκνζεηεκέλν θνξέα 
παξαθνινύζεζεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Διιάδα. Όξακά ηνπ είλαη 
λα απνηειέζεη θεληξηθή πεγή έγθπξεο πιεξνθόξεζεο θαη βαζηθό θνξέα δηακόξθσζεο 
πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληώλ ζηελ πξόνδν ηεο ρώξαο. 
 

2.2.2. Έπγα πος ππόκειηαι να ςλοποιηθούν  

 
Σηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα έξγα πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ ε 
βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο. 
 
Οινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Δζληθνύ Γεκνηνινγίνπ 
 
Δίλαη έλα έξγν κε εζληθή εκβέιεηα. Κύξην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ζπλέλσζε ησλ 
πθηζηάκελσλ δεκνηνινγίσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ όιεο ηεο ρώξαο θαη ε 
δεκηνπξγία γηα πξώηε θνξά κηαο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία αθελόο ζα 
βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ ηεξνπκέλσλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ εμαξησκέλσλ από 
απηέο ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε, αθεηέξνπ ζα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα ησλ 
πιεξνθνξηώλ πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε αλαβάζκηζε θαη ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ 
κεηαμύ πνιιώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δεκόζηα δηνίθεζε θαη άιινη 
νξγαληζκνί δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Έηζη, θάζε Γήκνο ή Κνηλόηεηα, ζην κέηξν ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ Γεκόζηνπ Γηθηύνπ 
Μεηαγσγήο Γεδνκέλσλ ΣΥΕΔΥΞΗΣ ή ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, 
λα ηεξεί θαη λα ελεκεξώλεη ην Δζληθό Γεκνηνιόγην. 
 
Δληαίν δηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ ΟΤΑ γηα Παξνρή Υπεξεζηώλ ζηνλ Πνιίηε θαη 
ζηηο Δπηρεηξήζεηο 
 
Σηόρνο ην έξγνπ είλαη ή αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηώλ 
κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ 
πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ από ηνπο Οξγαληζκνύο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(ΟΤΑ).   
 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν ζα παξέρεη ειεθηξνληθά, θαη κέζα από πνιιαπιά θαλάιηα 
επηθνηλσλίαο έλα ζύλνιν ππεξεζηώλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
πνιίηε. Οη ππεξεζίεο ζα θπκαίλνληαη από απιέο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο   κέρξη θαη 
πιήξσο δηαδξαζηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο όια ηα βήκαηα γίλνληαη 
ειεθηξνληθά.  

http://www.observatory.gr/
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Τν Δληαίν δηαδηθηπαθό Πεξηβάιινλ ΟΤΑ ζα είλαη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα είλαη 
δηαιεηηνπξγηθό θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν. Αξρηθά ζα εθαξκνζηεί πηινηηθά ζε 17 
θνξείο ηεο ΤΑ κε δπλαηόηεηα λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηνπ θαη ζηνπο ππόινηπνπο.  
 
 
Δξγν εθπαίδεπζεο αηξεηώλ 
 
Τν έξγν απηό πινπνηείηαη από ηελ ΚΔΓΚΔ κε θνξέα επίβιεςεο ην Ηλζηηηνύην Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο εθηηκάηαη όηη ζα θαιύςεη ηνλ ζηόρν ελήκέξσζεο θαη θαηάξηεζεο 
αηξεηώλ ζε ζέκαηα ΤΠΔ, δεδνκέλνπ όηη ν ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ ζηνρεύεη ζην ζύλνιν 
ησλ αηξεηώλ 
 
Τν έξγν ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 
ςεθηαθνύ αλαιθαβεηηζκνύ ζην ρώξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(ΠΤΑ) θαη πξνβιέπεη ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, επηκόξθσζε θη εμνηθείσζε κε 
ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Υ/ ηνπ ζπλόινπ ησλ 17.616 αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ηεο ΠΤΑ (914 
δεκάξρσλ, 120 πξνέδξσλ θνηλνηήησλ θαη 16.582 δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ 
ζπκβνύισλ) πνπ αλαδείρζεθαλ από ηηο ηνπηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2005, ζηνπο 
1.034 ΟΤΑ ηεο ρώξαο. 
 

3 Πηγέρ 
 
 
Europe's Information Society Portal 
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm 
 
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξπδσληθή πξόζβαζε 
http://www.broad-band.gr/ 
 
Κείκελν ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επξπδσληθή πξόζβαζε 
http://www.broad-band.gr/content/modules/downloads/euryzwnika1.pdf 
 

European Interoperability Framework for Pan-European E-Government Services. 
http://xml.coverpages.org/IDA-EIF-Final10.pdf 
 
IDABC - Architecture Guidelines 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2317/5644 
 
British Council - Information Society Toolkit 
http://www.britishcouncil.org/ism-products-istoolkit.pdf 
 
e-Democracy Toolkit 
http://www.e-democracy.gov.uk/default.htm 
 
lgol - electronic service delivery toolkit 
http://www.esd-toolkit.org/ 
 
Local Government Spatial Information Management Toolkit 
http://www.anzlic.org.au/projects_LGtoolkit.html. 
 
Citizen Participation Toolkit 

http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
http://www.broad-band.gr/
http://www.broad-band.gr/content/modules/downloads/euryzwnika1.pdf
http://xml.coverpages.org/IDA-EIF-Final10.pdf
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2317/5644
http://www.britishcouncil.org/ism-products-istoolkit.pdf
http://www.e-democracy.gov.uk/default.htm
http://www.esd-toolkit.org/
http://www.anzlic.org.au/projects_LGtoolkit.html
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http://www.toolkitparticipation.com 
 
An (archive) toolkit for online communities 
http://www.partnerships.org.uk/internet/ 
 
Wired up communities - Practitioners Toolkit 
http://www.intelligentcommunities.org.uk/toolkit/ 
 
East Midlands Development Agency - ICT Toolkit 
http://www.emda.org.uk/icttoolkit/default.asp?nav=07 
 
SchoolNet toolkit 
http://www.unescobkk.org/index.php?id=494/v2/info.asp?id=16282 
 
ICT-in-Education Toolkit 
http://www.ictinedtoolkit.org/usere/login.php 
 

http://www.toolkitparticipation.com/
http://www.partnerships.org.uk/internet/
http://www.intelligentcommunities.org.uk/toolkit/
http://www.emda.org.uk/icttoolkit/default.asp?nav=07
http://www.unescobkk.org/index.php?id=494/v2/info.asp?id=16282
http://www.ictinedtoolkit.org/usere/login.php

