
11ν  ICT FORUM   

5/11/2009

Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΤ, 

ΔΜΠ/INFOSTRAG,ΚΔΓΚΔ 1

Σα βιματα για τθ μετάβαςθ από τθ ςθμερινι 
πραγματικότθτα ςτθν «Ψθφιακι Πόλθ»

Γιάννθσ Καλογιρου
Αν. Καθηγητήσ, ΕΜΠ, Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ και 

Ενεργειακήσ Οικονομίασ, επιστημονικός σύμβουλος 
της ΚΕΔΚΕ

Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ τησ Ομάδασ για την 
Tεχνολογική, Oικονομική και Στρατηγική ανάλυςη 

τησ Κοινωνίασ τησ Πληροφορίασ του ΕΜΠ 
(INFOSTRAG)



Θ Δομι τθσ Παρουςίαςθσ

• Εξελιςςόμενο Περιβάλλον - Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ/Γνϊςθσ
• Η δηαζύλδεζε δεκόζησλ πνιηηηθώλ κε ηελ ειεθηξνληθή ηνπηθή 

δηαθπβέξλεζε

• Ο ρόλοσ του Διμου ςε αυτό το Περιβάλλον 
• τόχοσ: Θ Λειτουργικι Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτουσ Διμουσ
• Ανάπτυξθ τρατθγικισ
• Προχποκζςεισ Τλοποίθςθσ
 Τποδομζσ 
 Ανκρϊπινο Δυναμικό
 Αναδιοργάνωςθ
 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ εξγαιεηώλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ 

ηάζεσλ

• Ψθφιακι τρατθγικι: Ιςχυρόσ υντονιςμόσ + Αποκεντρωμζνθ Τλοποίθςθ
• Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ
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Ζνα περιβάλλον που αλλάηει –
Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ/Γνϊςθσ

Τέζζεξεηο θξίζηκεο ηάζεηο 

1. Ο κάνατοσ τθσ απόςταςθσ και θ ανάδειξθ ενόσ 
περιβάλλοντοσ αλλθλεξάρτθςθσ και 
υπερπλθροφόρθςθσ.

2. Διευκόλυνςθ ηεο μετακίνθςθσ και ηεο χωρικισ και 
χρονικισ αυτονομίασ ηωλ πνιηηώλ.

3. Όλο και πιο ζντονθ ανάγκθ/ πίεζε για ορκολογικότερθ 
χριςθ των πόρων
 Οικονομικζσ υνκικεσ (Γεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί)

 Περιβαλλοντικά Προβλιματα (π.ρ. ΣΠΔ γηα δηαρείξηζε ηεο 
ελέξγεηαο/ green ICT)

4. Περιβάλλον που ενκαρρφνει αλλά και απαιτεί τθν 
παραγωγι καινοτομιϊν. 
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Σηελή ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμύ ηνπηθήο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη κεγάιωλ πξωηνβνπιηώλ δεκόζηαο 

πνιηηηθήο/ δεκόζηωλ εγρεηξεκάηωλ

• Δηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε (ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ, 
αιιά θαη ελίζρπζε ηεο απνθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίαο)

• Απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ηωλ 
δεκόζηωλ πόξωλ θαη εμνξζνινγηζκνύ ηωλ δαπαλώλ 
(ρξεκαηηθώλ, ελεξγεηαθώλ, ..θαη θπξίσο ηνπ αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ)

• Πνιηηηθέο θαη δηνίθεζε ζηελ ππεξεζία ηωλ δεκνηώλ,  
θαη ηωλ παξαγωγηθώλ θαη θνηλωληθώλ θνξέωλ. Ο 
πνιίηεο ζην επίθεληξν (ηαρύηεξα, θαιύηεξα, πην 
απνδνηηθά)

• Αλαδωνγόλεζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ κνληέιινπ 
(πξάζηλε νηθνλνκία ηεο γλώζεο). Ωζήζεηο ιόγω ηεο 
θξίζεο γηα αιιαγέο.



Γιατί είναι απαραίτθτθ θ ουςιαςτικι αξιοποίθςθ 
των ΣΠΕ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Γήκνπο;

• Αιιάδεη ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Γήκνπ- δηεπξύλεηαη ην αληηθείκελν θαη ν ξόινο 
ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.

• ηαδηαθή αύμεζε ηεο πίεζεο ηωλ δεκνηώλ
(θαη ηδίσο ησλ λεόηεξσλ γεληώλ): 
– 7/24/365, 

– Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ, 

– ειεθηξνληθή πξόζβαζε θαη ζπκκεηνρή, 

– κεγαιύηεξε δηαθάλεηα, 

– Πεξηζζόηεξε αιιά θαη πην έγθπξε θαη έγθαηξε 
πιεξνθόξεζε



Γιατί είναι απαραίτθτθ θ ουςιαςτικι αξιοποίθςθ 
των ΣΠΕ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Γήκνπο; 

(...ζπλερ..)

• Απμαλόκελε πίεζε γηα απνδνηηθόηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ηωλ πόξωλ από 

ηνλ δεκόζην, αιιά θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.

• Παξνπζία (αληαγσληζηηθή) κηαο πεξηθέξεηαο, 

κηαο πόιεο ζην πεξξηθεξεηαθό, εζληθό θαη 

δηεζλέο πιαίζην

– Πνηνύο πξνζειθύεη;

– Πνηά πνηόηεηα δσήο δηαζθαιίδεη;

– Πνηέο δπλαηόηεηεο πξνζθέξεη;

– Πνηά εηθόλα δίλεη;
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Θ Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ ωσ κινθτιρια 
δφναμθ για τθν Ψθφιακι Πόλθ

• Ο Επαναπροςδιοριςμόσ τθσ αποςτολισ του Διμου: 
Επανεφευρίςκοντασ τον Διμο

• Αναδιαμόρφωςθ/Αναςχεδιαςμόσ των λειτουργιϊν ηνπ.
• Αναςχεδιαζκόο θαη αλαδηάηαμε (re-packaging) τσλ

υπθρεςηώλ που προςφζρεη ςτουσ δεκόηεο, ηηο 
επιχειριςεισ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο 
πόιεο.

• Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηώλ (δηακόξθσζε ηεο ηνπηθήο 
θαη δεκνηηθήο αηδέληαο, δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή θαη 
δηαβνύιεπζε, έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε, 
δηεπθόιπλζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο)

• Ώζεζε ζηελ ηνπηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
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Σο Πραγματικό Διακφβευμα: Θ λειτουργικι θαη αλαπηπμηαθή

αξιοποίθςθ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 
(ΣΠΕ) ςτουσ διμουσ

• Σεχνολογία=μζςο και όχι αυτοςκοπόσ Ο τρόποσ χριςθσ
των ΣΠΕ ζχει ςθμαςία

• Θ Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ είναι πρϊτα και πάνω απϋόλα 
Κοινωνία. Δεν είναι κουτιά και λογιςμικό  που απλϊσ τα 
«φυτεφουμε» ςτον διμο. Δεν είναι απλό άκροιςμα- ακόμθ 
και δεκάδων- ζργων. 

• Ο χριςτθσ τθσ τεχνολογίασ (δθμότθσ, επιχείρθςθ, τοπικόσ 
φορζασ, εργαηόμενοσ ςτον διμο, αιρετόσ) μετράει και πρζπει 
να βρίςκεται ςτο επίκεντρο μιασ ςτρατθγικισ αξιοποίθςθσ 
των ΣΠΕ. 

• Παραμονεφει ο κίνδυνοσ του ψθφιακοφ αποκλειςμοφ.
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Ψθφιακόσ Διμοσ: Πζντε χϊροι λειτουργικισ και 
αναπτυξιακισ αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ ςτουσ διμουσ

1.Εςωτερική Λειτουργία  Αποδοτικότερη και ποιοτικότερη 
δουλειά για τισ δημοτικζσ αρχζσ και τουσ δημοτικοφσ 
υπαλλήλουσ.

2.Εξωτερική εξυπηρζτηςη  Αποτελεςματικότερθ 
εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν και των επιχειριςεων τθσ 
περιοχισ.

3.Συμμετοχή- ςυςτηματική και ενεργόσ εμπλοκή των 
δημοτών  Η γνώμη των πολιτών μετράει.

4.Διεθνοποίηςη-δικτφωςη Διεφρυνςθ τθσ επικοινωνίασ 
και ενίςχυςθ των ςυνεργαςιϊν του διμου.

5. Αναπτυξιακά Οφζλη: 

Ενίςχυςθ Σοπικισ Οικονομίασ

Αναβάκμιςθ Φυςικοφ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ

Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ
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Σα δομικά ςτοιχεία του ψθφιακοφ διμου γηα 

ηελ ςεθηαθή πόιε
1. Θ ευρυηωνικότθτα (υποδομζσ και υπθρεςίεσ) ωσ δζςμθ τεχνολογικϊν

δυνατοτιτων που μποροφν να μεταςχθματιςκοφν ςε επιχειρθςιακι/
λειτουργικι ικανότθτα και αναπτυξιακι δυνατότθτα

2. Ανοιχτι τεχνολογία, ανοιχτι/ ελεφκερθ πρόςβαςθ, ανοιχτό και
ελεφκερα διακζςιμο περιεχόμενο: Ανοιχτά ςυςτιματα, ανοιχτό
λογιςμικό, ανοιχτό περιεχόμενο, ςυνεργατικζσ πρακτικζσ, αμηνπνίεζε
λέσλ εξγαιείσλ θαη ηάζεσλ (cloud computing).
– για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε πραγματικό χρόνο με

πολλαπλά μζςα, ςε πολλαπλζσ κζςεισ και για πολλαπλοφσ χριςτεσ.
– για τθν παραγωγι, διαχείριςθ και διάδοςθ δθμόςια διακζςιμθσ

πλθροφορίασ και γνϊςθσ.

3. Πόροι και ικανότθτεσ: Θ οικοδόμθςθ οργανωςιακϊν και ατομικϊν
ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ (ICT capacity
building).



Σο Όραμα - τρατθγικι

• Προοπτικι τθσ πόλθσ π.χ. ςε πζντε χρόνια.
• Σι μπορεί να προςφζρουν οι ΣΠΕ ςτθν 

υλοποίθςι του;
• Προτεραιότθτεσ και Μακροπρόκεςμοσ 

χεδιαςμόσ
• φγχρονθ ςκζψθ για τθν κατανόθςθ των 

δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ των ΣΠΕ (Π.χ. Εποχι 
των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν και των ανοιχτϊν 
ςυςτθμάτων).

• Επίπεδο δζςμευςθσ του οργανιςμοφ του διμου 
και τθσ «ψθφιακισ κοινότθτασ τθσ περιοχισ».

11ο  ICT FORUM   5/11/2009 Γ. KΑΛΟΓΘΡΟΤ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ 11



Προχποκζςεισ Τλοποίθςθσ

• Τποδομζσ

• Ανκρϊπινο Δυναμικό

• Διεργαςία Μάκθςθσ

• Αναδιοργάνωςθ – Διαχείριςθ τθσ Αλλαγισ

• υχνι Αξιολόγθςθ τθσ τρατθγικισ και τθσ 
Τλοποίθςισ τθσ
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Τποδομζσ

• Ανάπτυξθ και Αξιοποίθςθ Ευρυηωνικϊν Τποδομϊν
• Αξιοποίθςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και 

Εφαρμογϊν (ηνπηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη 
εζληθώλ)

• Ζμφαςθ ςτθ Διαλειτουργικότθτα
• Μελλοντικι Εξαςφάλιςθ επαρκϊν πόρων για τθ 

βιωςιμότθτα θαη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, γηα 
τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των ζπζηεκάησλ 
θαη ησλ δηθηύσλ ΣΠΕ



Οη άλζξσπνη

• ΠΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ:

– Ο ίδηνο ν δήκαξρνο εγείηαη. Κάλεη ηελ 

ππόζεζε ηνπ ςεθηαθνύ δήκνπ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπ αηδέληαο.

– Ο Γήκαξρνο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη εηδηθόο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο.

– Ο Γήκαξρνο είλαη ν Εκπλεπζηήο θαη 

Ελνξρεζηξωηήο κηαο κεγάιεο 

θηλεηνπνίεζεο αλζξώπσλ.



Οη άλζξσπνη (...ζπλερ...)

• ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΒΗΜΑ:
– Ο Αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο.

– Ο «Άλζξσπνο ησλ ΣΠΔ»

– Καη ν βαζηθόο ππξήλαο 

Ο ςεθηαθόο δήκνο, ε ςεθηαθή πόιε- θαη επξύηεξα 
ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο- ζέινπλ ηνλ 
εκπλεπζηή ηνπο (Γήκαξρνο), ηνλ ππέπζπλν 
(Αληηδήκαξρνο), ηνλ νξγαλσηή/ ζπληνληζηή θαη 
ηνπο αλζξώπνπο ηνπο.

Σν θιεηδί: Αμηνπνίεζε θαη ελζάξξπλζε ησλ λέσλ. 
Απηνί μέξνπλ θαη απηνί κπνξνύλ.



Οη άλζξσπνη (...ζπλερ...)

• ...Καη ε ζπλέρεηα:

Κηλεηνπνίεζε 

– ησλ δεκνηηθώλ ππαιιήισλ,

– Σσλ ρξεζηώλ,

– Σσλ εζεινληώλ,

– Σνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ ηνπ 

ηόπνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο (ΑΔΙ, ΣΔΙ, ρνιείσλ)

– Σσλ ηνπηθώλ επαγγεικαηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ 

πιεξνθνξηθήο.

– Καη εληέιεη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
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Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ν ςεθηαθόο 
δήκνο εκπεξηέρνπλ κηα Διεργαςία Μάκθςθσ

• Ενκάρρυνςθ νζων ιδεϊν, νζων προςεγγίςεων, 
πειραματιςμϊν.

• Να μοιράηονται οι εξγαδόκελνη ζηνπο δήκνπο τισ 
δεξιότθτζσ τουσ και τθ γνϊςθ τουσ με τουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ

• Γηεπθόιπλζε ηεο οριηόντιασ επικοινωνίασ του 
προςωπικοφ πζρα από ιεραρχίεσ

• πγθξόηεζε δηθηύωλ θωδηθνπνίεζεο θαη 
αληαιιαγήο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλώζεο
κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθνύο 
δήκνπο [ειιεληθά θαη δηεζλή εξγαιεία κάζεζεο].
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Αναδιοργάνωςθ - Διαχείριςθ τθσ 
αλλαγισ

• Επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ, ςτθ ροι τθσ, ςτθν 
επαναχρθςιμοποίθςι τθσ και ςτουσ ανκρϊπουσ.

• Τπζρβαςθ των ςυμβατικϊν διαχωριςμϊν και των μθ 
επικοινωνοφντων ςυςτθμάτων. 

• Τπζρβαςθ τθσ αντίλθψθσ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων και των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ωσ silos.

• Οριηόντια επικοινωνία, ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςτον 
ευρφτερο χϊρο του διμου και των υπθρεςιϊν του.

• Από τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων με βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ 
κάκε διοικθτικισ ι επιχειρθςιακισ μονάδασ... ςτθν 
προςφορά «ενοποιθμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
χριςτεσ.
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Ψθφιακι τρατθγικι: υνδυαςμόσ προςεγγίςεων (Top-
Down+ Bottom-Up): Ιςχυρόσ υντονιςμόσ +Αποκεντρωμζνθ 

Τλοποίθςθ

• Top-down
– Ανάγκθ κοινϊν διαδικαςιϊν
– υντονιςμόσ
– Κοινζσ υπθρεςίεσ και κοινά 

μθτρϊα
– Ολοκλιρωςθ του Back-office 
– Περιοριςμόσ τθσ 

γραφειοκρατίασ
– Ανάπτυξθ ςυνδυαςμζνων 

υπθρεςιϊν από διάφορουσ 
οργανιςμοφσ

– Παγκόςμια υποδομι

• Bottom-up
– Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

ςτενά δεμζνθ με τθν ανάπτυξθ 
του ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ

– Καινοτομικι προςζγγιςθ

– Βαςιςμζνθ ςτθν τοπικι 
υποδομι

– υλλογικότθτα

– υνεργαςία



Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν 
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςτον ψθφιακό διμο

• Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελεξγό 

παξνπζία ησλ δήκσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο

• Πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηε 

κεηάβαζε ζηνλ ςεθηαθό δήκν.

• Ο ξόινο ηεο ΚΔΓΚΔ ζηε δηακόξθσζε ηεο 

αηδέληαο, σο θαηαιύηε, σο ζπληνληζηή.
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν 
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ ςτον ψθφιακό διμο

1. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ: Προγράμματα 
κατάρτιςθσ ςε τρία επίπεδα: 

• Ολοκλιρωςθ του Προγράμματοσ Κατάρτιςθσ των 
Αιρετϊν.

• Πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των δθμοτικϊν υπαλλιλων και 
των ςτελεχϊν τθσ αυτοδιοίκθςθσ.

• Προγράμματα μαηικισ εξοικείωςθσ των δθμοτϊν ςτθ 
χριςθ του Διαδικτφου και τθσ πλθροφορικισ (ειδικά για 
αυτό-απαςχολοφμενουσ, άνεργουσ, πολίτεσ μεγαλφτερων 
θλικιϊν)
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ (…ςυνεχ..)

2. Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςε πραγματικό χρόνο 
βαςιςμζνεσ ςτθν αρχι: Develop once, apply many

• Παροχι από πολλά κανάλια υπθρεςιϊν ςε πραγματικό χρόνο 
(θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, υγείασ, εκπαίδευςθσ): 
Αξιοποίθςθ του ζργου τθσ ΚΕΔΚΕ για το Ενιαίο Διαδικτυακό 
περιβάλλον για τθν παροχι on line θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
(lgaf)

• Ζργο GIS τθσ ΚΕΔΚΕ
• Προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν κρατικϊν προμθκειϊν.
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ (…ςυνεχ..)

• 3. Ευρυηωνικζσ Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ

• Τποςτιριξθ για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ από τουσ διμουσ του  
Εκνικοφ Δικτφου τθσ Δθμόςιασ Διοικθςθσ «Σφηευξισ» και των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ 
νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ.

• Τποςτιριξθ για τθν ολοκλιρωςθ και ζνταξθ των ζργων των 
οπτικϊν δακτυλίων των διμων ςε ζνα εκνικό δθμόςια 
προςβάςιμο δίκτυο κορμοφ οπτικϊν ινϊν. Θ πρόςβαςθ με 
οπτικζσ ίνεσ μζχρι το ςπίτι (FTTH) αποτελεί τθν πλζον αςφαλι 
μακροχρονίωσ επζνδυςθ, αλλά και  ευζλικτεσ αςφρματεσ 
υποδομζσ, όπου είναι αναγκαίεσ.  

• Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ για τθ διαχείριςθ  τθσ 
«πακθτικισ» υποδομισ (αγωγοί, ίνεσ) με «ανοικτι 
πρόςβαςθ».
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Ο ρόλοσ τθσ ΚΕΔΚΕ ςτθ διευκόλυνςθ και τθν
υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ (…ςυνεχ..)

4. τρατθγικι και διαμόρφωςθ προτάςεων για ICT 
capacity building ςτουσ διμουσ.

• Τποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 
μεταφοράσ γνϊςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ πείρασ
ςτθν οργάνωςθ ζργων και τθ λειτουργικι 
αξιοποίθςθ των ΣΠΕ.

• Ενκάρρυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ των τοπικϊν
επιχειριςεων ΣΠΕ και των επιςτθμονικϊν/ 
ερευνθτικϊν δυνάμεων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
(περιφερειακά ΑΕΙ, ΣΕΙ, Ερευνθτικά Κζντρα, χολικό 
Δίκτυο).


