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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος που 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην πόλη των Τρικάλων από την εταιρία e-Trikala Α.Ε. και 

περιλαμβάνει μια σειρά έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας με σκοπό την 

βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη της πόλης. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου πληροφοριακό 

σύστημα με βάση την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται επίσης οι κατηγορίες 

ταξινόμησης των πληροφοριακών συστημάτων.  

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ο ορισμός της ψηφιακής πόλης και γίνεται αναφορά 

στα μοντέλα αλλά και στα υποσυστήματα της ψηφιακής πόλης καθότι ο Δήμος Τρικκαίων ήταν 

ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που επιλέχτηκε να υλοποιήσει το περιβάλλον μιας Ηλεκτρονικής 

Πολιτείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας».  

Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στην προέλευση και το περιεχόμενο του 

συγκεκριμένου έργου και παρουσιάζονται συνοπτικά τα έργα και οι δράσεις που αυτό υλοποιεί. 

Παρουσιάζονται επίσης, οι προκλήσεις και οι στόχοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αλλά και το πλαίσιο της Ελληνικής πραγματικότητας μέσα από στοιχεία έρευνας που διεξήχθη 

από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.   

Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η ταυτότητα, η οργάνωση και η λειτουργία της e-

Trikala Α.Ε. Γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες που έχουν υλοποιηθεί και στον τρόπο λειτουργίας 

τους αλλά και αυτών που έχουν σχεδιαστεί αλλά εκκρεμεί η υλοποίηση τους.  

Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης του έργου και η μεθοδολογία PRINCE2 που 

υιοθετήθηκε από τα στελέχη της e-Trikala Α.Ε. για την υλοποίηση του πληροφοριακού 

συστήματος. Γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα της, τα συστατικά αλλά και τις διαδικασίες 

που καθόρισαν τις διοικητικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν και καλύπτουν 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου.          
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Στις μέρες μας  η οικονομία έχει πάψει να βασίζεται στην βιομηχανία και βασίζεται στη γνώση 

και στην πληροφορία. Η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων, είναι μία προσπάθεια να 

γίνει κατανοητή και να οργανωθεί ορθολογικά η διαχείριση της τεχνολογίας μέσα στις 

οργανώσεις. Παράλληλα με τους ανθρώπους, τα χρήματα, το υλικό και τις μηχανές, οι 

πληροφορίες και η τεχνολογία πληροφοριών έχουν γίνει ο πέμπτος σημαντικότερος πόρος που 

πρέπει να διαθέτουν οι ανώτεροι υπάλληλοι για τη διαμόρφωση μίας οργάνωσης. Κατά 

συνέπεια, η μελέτη των συστημάτων πληροφοριών, εστιάζει στο γιατί και στον τρόπο με τον 

οποίο η τεχνολογία μπορεί να τεθεί στην καλύτερη χρήση για να εξυπηρετήσει τη ροή 

πληροφοριών μέσα σε μια οργάνωση. 

 

1.1 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

Το πληροφοριακό σύστημα είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα 

από το περιβάλλον της επιχείρησης και έπειτα δίνει τις απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων 

πληροφορίες στη διοίκηση του οργανισμού. Μερικοί από τους ορισμούς που συναντά κανείς 

στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για τα πληροφοριακά συστήματα παρατίθενται παρακάτω: 

 

 Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα που παρέχει ιστορική, παρούσα και 

προβλεπόμενη πληροφόρηση για την επιχείρηση και το περιβάλλον της (Kroenke και Dolan 

1986). 

 Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπου-μηχανής για την 

παροχή πληροφοριών, που υποστηρίζει τις δραστηριότητες της διαχείρισης, ανάλυσης και 

λήψης των αποφάσεων σε έναν οργανισμό. Το σύστημα χρησιμοποιεί μηχανολογικό 

εξοπλισμό και λογικό, χειρογραφικές διαδικασίες, υποδείγματα για ανάλυση, 

προγραμματισμό, έλεγχο και λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και μία τράπεζα δεδομένων     

(Davis και Olson 1984). 

 Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο οργανωμένων διαδικασιών που όταν εφαρμοστεί, 

παρέχει πληροφορίες για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και του ελέγχου του 

οργανισμού (Lucas 1978). 
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1.2 Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων 

Ακολουθούν οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ταξινομηθούν τα πληροφοριακά συστήματα. 

 

 Συστήματα Πληροφοριών  Διοίκησης (MIS) 

Ένα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης  είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήστη μηχανής με 

σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμό. Επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα με 

αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο και παρέχει πληροφορίες στα στελέχη του οργανισμού για τη 

λήψη δομημένων κυρίως αποφάσεων. 

  

 Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (TPS) 

Είναι πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τις συναλλαγές της επιχείρησης. Κύριο 

χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν 

δομημένες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.  

 

 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

Βοηθούν τα διευθυντικά στελέχη ενός οργανισμού στην επίλυση κυρίως των ημιδομημένων 

προβλημάτων. Ημιδομημένα προβλήματα είναι εκείνα των οποίων ένα μέρος μπορεί να δομηθεί 

και να λυθεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα άλλο μέρος το οποίο δε μπορεί να 

προγραμματισθεί και για το οποίο απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση έτσι ώστε να επιλυθεί. 

  

 Συστήματα Υποστήριξης Υψηλόβαθμων Στελεχών (ESS) 

Τα συστήματα υποστήριξης υψηλόβαθμων στελεχών είναι ένα εργαλείο που μετατρέπει τα 

δεδομένα σε χρήσιμες αναφορές. Οι αναφορές που προκύπτουν χρησιμοποιούνται από τα 

διευθυντικά στελέχη για να έχουν γρήγορη πρόσβαση στις εκθέσεις που προέρχονται από όλα τα 

επίπεδα και τις υπηρεσίες του οργανισμού.  

 

 Συστήματα Γραφείου (Οffice Systems) 

Τα συστήματα γραφείου είναι συστήματα υπολογιστών όπως επεξεργαστές κειμένου, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συστήματα προγραμματισμού, τα οποία έχουν σκοπό την αύξηση 

της παραγωγικότητας των υπαλλήλων γραφείου.               
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 Συστήματα Γνώσης (KWS) 

Συστήματα πληροφοριών που βοηθάνε το εξειδικευμένο προσωπικό στη δημιουργία και την 

αφομοίωση νέας γνώσης στον οργανισμό. 
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 

 

2.1 Ορισμός Ψηφιακής Πόλης  

Ο όρος ψηφιακή πόλη(digital city) δεν είναι ο μοναδικός που έχει χρησιμοποιηθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία για να περιγράψει την πόλη του διαδικτύου. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται 

είναι: πόλη της πληροφορίας(information city), δικτυωμένη πόλη(wired city), πόλη του 

κυβερνοχώρου(cyber city) αλλά και εικονική πόλη(virtual city).  

Ψηφιακή πόλη θεωρείται μια περιεκτική, βασισμένη στο διαδίκτυο, ολική η μερική 

αναπαραγωγή των διαφόρων πτυχών και λειτουργιών του φυσικού χώρου μια συγκεκριμένης 

πόλης, απευθυνόμενη στο ευρύτερο κοινό και τους μη ειδικούς. Αφορά δικτυακούς τόπους που 

ενσωματώνουν θεματικές πληροφορίες, αναπαραστάσεις, on-line υπηρεσίες και εφαρμογές 

ηλεκτρονικού εμπορίου, που σχετίζονται με τη μορφή και τις λειτουργίες των αντίστοιχων 

πόλεων και υποστηρίζονται από κάποιο επίσημο φορέα της πόλης.   

 

2.2 Μοντέλα Ψηφιακών Πόλεων 

Τα μοντέλα ψηφιακών πόλεων μπορεί να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες  

αλλά οι πηγές δεδομένων τους διαφέρουν. Παρακάτω αναφέρονται τα τρία μοντέλα ψηφιακών 

πόλεων (Ταράνης 2008): 

 

 Ψηφιακές Πόλεις – Πύλες (Portal cities) 

Η κύρια λειτουργία τους είναι η παροχή πληροφοριών για τη φυσική πόλη. Το μεγαλύτερο 

μέρος του υλικού τους αποτελείται από κείμενα, υπέρ-κείμενα, γραφικά και συνδέσμους.  

 

 Ψηφιακές Πόλεις – Καθρέφτες (Mirror cities) 

Είναι δύο ή τριών διαστάσεων αναπαραστάσεις του φυσικού χώρου μιας πόλης μέσω 

φωτογραφιών, βίντεο, κάμερες πραγματικού χρόνου, ηχητικού υλικού και διαδραστικών χαρτών 

αλλά και εφαρμογών γεωγραφικών δεδομένων.   

 

 Ψηφιακές Πόλεις – Εργαλεία  

Χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για να μεταφέρουν μέρος των λειτουργιών της πόλης 

στον ψηφιακό χώρο, προσφέροντας μια σειρά από υπηρεσίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η 

ψηφιακή πόλη e-trikala. 
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2.3 Υποσυστήματα Ψηφιακής Πόλης  

 
1. Ψηφιακή διακυβέρνηση 

Η ψηφιακή διακυβέρνηση σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «η 

χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε 

συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση 

της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των 

δημόσιων πολιτικών».  

 

Στοιχεία της ψηφιακής διακυβέρνησης είναι: 

α) η πληροφόρηση σε διοικητικά θέματα όπως οι αποφάσεις, τα Νομοσχέδια αλλά και 

πληροφορίες σχετικά με διοικητικές υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες τους, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και το υπεύθυνο προσωπικό.  

β) η παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες όπως on-line υπηρεσίες, 

διεκπεραίωση αιτημάτων.  

γ) οι εφαρμογές ψηφιακής δημοκρατίας που επιτρέπουν και προωθούν την συμμετοχή 

του πολίτη στα κοινά μέσω δημοσιών forum με τους κυβερνόντες.  

   

2. Παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες της ψηφιακής πόλης είναι  

α) η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω RSS feeds. Το RSS (Really Simple Syndication) 

είναι ένα format ανάγνωσης περιεχομένου του διαδικτύου βασισμένο στη γλώσσα XML, που 

χρησιμοποιούν οι περισσότερες ψηφιακές πόλεις.  

β) η παροχή υπηρεσιών από απόσταση κυρίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης αλλά 

και των μεταφορών.  

γ) η πληροφόρηση για εκδηλώσεις μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων προβολής των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης με δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων και on-line 

κρατήσεων.  
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3. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα  

H ψηφιακή επιχειρηματικότητα δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στα όρια του Δήμου να προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα από την συμμετοχή 

τους στο ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο(e-marketplace) της πόλης. Τα γεωγραφικά συστήματα 

πληροφοριών ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στις πλατφόρμες των ψηφιακών πόλεων 

με σκοπό να παρέχουν στους πολίτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικές με την αναζήτηση 

χρήσεων και επαγγελματιών αλλά και τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων. 

 

4. Προβολή και εικονική πραγματικότητα 

Οι ψηφιακές πόλεις αναπαριστούν με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας το φυσικό τους 

χώρο και επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει εικονικές περιηγήσεις. Οι ψηφιακές πόλεις 

προβάλλουν την πόλη ως τουριστικό προϊόν στοχεύοντας στην ραγδαία επέκταση της 

τουριστικής οικονομίας.    
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

3.1 Προέλευση και Περιεχόμενο  

Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ο πρώτος δήμος που επιλέχτηκε να υλοποιήσει το περιβάλλον μιας 

Ηλεκτρονικής Πολιτείας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η 

Κοινωνία της Πληροφορίας». Η Ηλεκτρονική αυτή Πολιτεία με την ονομασία e-trikala εστιάζει 

στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και εφαρμογών τεχνολογίας της πληροφορικής και 

επικοινωνιών προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών αλλά και των φορέων της 

πόλης. Κριτήριο για την επιλογή του Δήμου Τρικκαίων προκειμένου να αποτελέσει την πρώτη 

«Ηλεκτρονική Πολιτεία» στην Ελλάδα αποτέλεσε η μεθοδική εργασία μιας επιστημονικής 

ομάδας στελεχών του δήμου με στόχο τον σχεδιασμό και τη υλοποίηση προτάσεων αλλά και την 

κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων δράσεων  που θα ευθυγραμμιζόταν με τις απαιτήσεις των 

προσκλήσεων που είχε δημοσιεύσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΚτΠ.  

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την ΕΠΚτΠ είναι να εφαρμοστούν τα 

βασικότερα σημεία της Λευκής Βίβλου της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις», ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που 

τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-Europe και του Σχεδίου Δράσης e-Europe 2005 και να 

αποτελέσει προωθητική δύναμη για την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013.   

Η ανάπτυξη της ΚτΠ πραγματοποιείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την 

Κοινωνίας της Πληροφορίας. Βασική δραστηριότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας αποτελεί 

η αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις ΤΠΕ. Οι τρεις 

κύριοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η ΕΥΔ, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και το 

Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  είναι υπεύθυνη για την 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΠΚτΠ και βρίσκεται υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας 

Α.Ε διαθέτει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και ασχολείται με την υποστήριξη και την 

υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΚτΠ και βρίσκεται υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το συντονισμό και την 

παρακολούθηση του έργου τόσο της ΕΥΔ όσο και της ΚτΠΑΕ έχει το Παρατηρητήριο για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης. 

Η κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων από το Δήμο Τρικκαίων που θα κάλυπτε τις 

ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών γρήγορα, οικονομικά αλλά 
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και αποτελεσματικότερα μέσω ενός ολοκληρωμένου  περιβάλλοντος υποδομών και εφαρμογών 

ΤΠΕ βρήκε ανταπόκριση από την Ηγεσία της Ειδικής Γραμματείας του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από 

τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

ΥΠΕΣΔΔΑ. Αποτέλεσμα αυτής της ανταπόκρισης ήταν η εξαγγελία της πρώτης Ηλεκτρονικής 

Πολιτείας στην Ελλάδα με την ονομασία e-trikala η οποία έλαβε χώρα στις 10 Δεκεμβρίου του 

2004 παρουσία του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του ειδικού γραμματέα του ΥΠΕΘΟ, αρμόδιου του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούνται ήδη από το Πληροφοριακό Σύστημα του e-trikala, 

αλλά και νέα που αναμένεται να υλοποιηθούν στο προσεχές μέλλον και που ευθυγραμμίζονται 

με την στρατηγική του Ε.Π.«Η Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι: 

 Δημιουργία ασύρματου δικτύου για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων 

στο Διαδίκτυο καθώς και εγκατάσταση Hot Spots για να μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση 

στον παγκόσμιο ιστό σε οποιοδήποτε μέρος του Δήμου. 

 Δημιουργία Συστήματος Ευφυών Μεταφορών που θα διαχειρίζεται συγκοινωνιακά δεδομένα 

και που θα παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για θέματα κυκλοφορίας και πάρκινγκ. 

 Υλοποίηση του προγράμματος Δημοσθένης για καταγραφή και άμεση επίλυση καθημερινών 

προβλημάτων των πολιτών. 

 Δημιουργία κέντρου τήλε-πρόνοιας για την από απόσταση υποστήριξη ευπαθών ομάδων 

πολιτών. 

 Υλοποίηση Συστήματος Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών, συγκεκριμένα μια 

πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, e-Government, όπου θα συνεργάζονται στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. Μέσα από το σύστημα 

αυτό θα εξυπηρετούνται οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Τοπικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων του Δήμου Τρικάλων. 

 Εφαρμογή και χρήση μιας πρωτοποριακής ιστοσελίδας ανοιχτού διαλόγου(e-Διάλογος) που 

θα δίνει τη δυνατότητα στους δημότες, να εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού 

και υλοποίησης της πολιτικής αλλά και των δράσεων της πόλης τους. 

 Υλοποίηση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών(GIS), όπου οι πολίτες μπορούν να 

πληροφορούνται για θέματα όπως το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, τα σημεία τουριστικού 

και εμπορικού ενδιαφέροντος. 
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 Δημιουργία Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου της ΤΕΔΚ και διασύνδεση φορέων 

ενδιαφέροντος των δήμων Εστιαιώτιδος, Πιαλείων, Οιχαλίας, Φαρκαδόνας, Αιθήκων, 

Χασίων, Βασιλικής, Γόμφων και Πύλης.  

 Δημιουργία Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών(ΜΑΝ), για ταχύτατη μεταφορά 

δεδομένων, αλλά και για προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και 

σε ιδιώτες. 

 Δημιουργία Ηλεκτρονικού καταστήματος, e-Marketplace, από τον εμπορικό σύλλογο 

Τρικάλων όπου θα συνεργάζονται όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής και θα διαφημίζουν 

αλλά και θα προσφέρουν τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. 

 Υλοποίηση συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού(Εnterprise Resource Planning-

ERP), για την ταχύτερη διεκπεραίωση παρακολούθησης έργων που αφορά προμήθειες προς 

το Δημόσιο Τομέα, πληρωμή προμηθευτών και ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα 

διαφάνειας. 

 

3.2 Προκλήσεις και Στόχοι  

Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το 

μέλλον της Ευρώπης»,{COM(2003)567}, αναφέρει ότι οι νέες ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν τη 

Δημόσια Διοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και η  αξιοποίηση τους 

θα βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με μελέτη του Παρατηρητηρίου για την κοινωνία της Πληροφορικής σχετικά 

με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Περιφέρειες και στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων 

ξεκίνησε να υλοποιείται το 2006 σε ποσοστό 46,3%, ενώ ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό το 

έτος 2007. Τέλος ένα μικρό ποσοστό πρόκειται να υλοποιηθεί το 2008 και το 2009. Η 

ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των έργων είχε προγραμματιστεί για το 2007 και ένα 

σημαντικό ποσοστό για το 2008(Εικόνα 3.1). Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των έργων αυτών έχουν σκοπό την προμήθεια συστημάτων εξοπλισμού και δικτύων, αλλά και 

την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα οργανωτικής υποστήριξης των Περιφερειών, των Νομαρχιών, αλλά 

των Δήμων και Κοινοτήτων. 
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Εικόνα 3.1 Αριθμός έργων σε φάση υλοποίησης και σχεδιασμού ανά έτος 

 

Στο πλαίσιο της 3ης Προγραμματικής Περιόδου, σχεδιάστηκε και υλοποιείται 

στρατηγική για τα Πληροφοριακά Συστήματα ώστε να αντιμετωπιστούν βασικές ανάγκες 

υποδομής(τεχνολογικές, οργανωτικές και θεσμικές) που αφορούν και τα τρία επίπεδα 

διακυβέρνησης(κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό) από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την 

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση συγκεκριμένων ενεργειών που προβλέπουν την αναδιοργάνωση 

των συστημάτων οργανωτικής υποστήριξης(back office) και τη δημιουργία των απαραίτητων 

υποδομών  αλλά και την κατάρτιση των στελεχών της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής 

αυτοδιοίκησης(Ψηφιακός Δήμος) αναμένεται να βελτιώσει το τοπίο στην περιφερειακή και 

τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας στο άμεσο μέλλον. 

 Καταρχήν η αναδιοργάνωση των συστημάτων οργανωτικής υποστήριξης γνωστά και ως 

back-office αποτελούν θέματα στρατηγικού σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός είναι η σημαντικότερη δράση στην προσπάθεια βελτίωσης της χρήσης 

νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό αλλά 

και τοπικό επίπεδο και είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο εσωτερικά στους δημόσιους οργανισμούς 

όσο και στο σημείο διεπαφής με τους χρήστες. Οι δημόσιοι οργανισμοί αναδιοργανώνοντας τα 

συστήματα υποστήριξης μπορούν να επιτύχουν μείωση των λειτουργικών εξόδων, να αυξήσουν 

την παραγωγικότητα, να απλοποιήσουν τις οργανωτικές τους δομές, να αυξήσουν τη 

διαλειτουργικότητα και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των δημόσιων λειτουργιών. 

Επιπλέον η αναδιοργάνωση του back-office στο σημείο διεπαφής με τους χρήστες θα οδηγήσει 

σε ταχύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες λόγω του ότι υπάρχει μείωση των υπηρεσιών που 

επισκέπτεται ο πολίτης, και τέλος θα παρέχει μεγαλύτερη  διαφάνεια και ευκολία χρήσης.   
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Η ΚΚΕΔΚΕ, με την βοήθεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(ΕΜΠ) στα πλαίσια 

της μελέτης «Ψηφιακή Στρατηγική των ΟΤΑ» επιχείρησαν να επιτύχουν  το απαραίτητο επίπεδο 

απρόσκοπτης επικοινωνίας, μέσω του επιδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωσης 

Προγράμματος Κατάρτισης των Αιρετών «Ψηφιακός Δήμος». Το πρόγραμμα βρίσκεται σε 

εξέλιξη και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

από την ΚΕΔΚΕ σε συνεργασία με το ΙΤΑ. Το ΙΤΑ δημιούργησε ένα  πρωτοποριακό 

εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για τους αιρετούς. Ο λόγος ήταν ότι οι δημοτικοί 

σύμβουλοι προέρχονται από κάθε επαγγελματική τάξη και μορφωτικό επίπεδο. Η διάρθρωσή 

του ξεκινά με υλικό ευαισθητοποίησης, προχωρεί με υλικό ενημέρωσης και ολοκληρώνεται με 

κατάρτιση στη «στρατηγική χρήση» του λογισμικού εφαρμογών ΤΠΕ. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου είναι 7,3 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να καταρτίσει 

περισσότερους από 17.500 αιρετούς εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

σε όλη τη χώρα, με έναν μηχανισμό 350 διαπιστευμένων επιμορφωτών. Το συγκεκριμένο έργο 

είναι σημαντικό για την παρουσία της Αυτοδιοίκησης στο Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και θα 

έχει εξέχουσα θέση στο ΕΣΠΑ. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο μέσος όρος συμμετοχής 

των αιρετών εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Ημερίδες, ανήλθε 

στο 23,2% με κύριο χαρακτηριστικό τη σαφή διαφοροποίηση του ενδιαφέροντος που έδειξαν οι 

αιρετοί της Αττικής και τις Περιφέρειας. Συγκεκριμένα το ποσοστό συμμετοχής στην Αττική 

ανήλθε στο 14%, που είναι το μικρότερο Πανελλαδικά σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ στην 

υπόλοιπη Ελλάδα έφτασε κατά μέσο όρο στο 24,74%. Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής 

καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης με 36%, Δυτικής 

Μακεδονίας 31% και Βορείου Αιγαίου 30%.  

Ένας από τους βασικούς λόγους ανεπαρκούς κι αποσπασματικής χρήσης των ΤΠΕ στους 

ΟΤΑ σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορικής είναι η 

έλλειψη σχετικής γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαιτέρως αυτού που είναι θεσμικά 

επιφορτισμένο με τη λήψη των αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, σκοπός του προγράμματος είναι η 

ενημέρωση, η κατανόηση,  η ευαισθητοποίηση και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων 

των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο για τις δυνατότητες και την 

προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ, όσο και για τις αναγκαίες 

επιλογές και αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο. 

 Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι αιρετοί ότι η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στους 

Δήμους:  

 Διευρύνει τις λειτουργικές, διοικητικές και επιχειρησιακές τους δυνατότητες. 
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 Καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική και αποτελεσματική.  

 Βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Προσδίδει δύναμη στο δημότη.  

 Διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά.  

 Συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής.  

 Συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη.  

 Δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων της ΚτΠ, στο πλαίσιο της 

Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. 

 

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορικής η οποία 

διεξήχθη το τέταρτο τρίμηνο του 2006 παρατηρήθηκαν μεγάλες ελλείψεις στην τοπική 

αυτοδιοίκηση για τα πληροφοριακά συστήματα. Μόνο το 63.69% των Δήμων διαθέτει εφαρμογή 

αυτοματισμού γραφείου και το 74.27% εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Η έρευνα τονίζει 

την έλλειψη μηχανογράφησης ζωικών λειτουργιών(Μητρώα, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο) σε 

πολλούς Δήμους. Κυριότερο εμπόδιο εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων στους 

Δήμους σε ποσοστό 27.81% αποτελεί η έλλειψη πόρων, ακολουθεί σε ποσοστό 21.89% η 

έλλειψη εξειδικευμένου και καταρτισμένου  προσωπικού, ενώ σε ποσοστό 15.98% βρίσκονται η 

έλλειψη εξοπλισμού και υποδομών αλλά και η ελλιπή κατάρτιση του προσωπικού. Τα μικρότερα 

ποσοστά παρατηρούνται στην απροθυμία και δυσκολία εκμάθησης των νέων τεχνολογιών μόλις 

6.51% και στα οργανωτικά και  γραφειοκρατικά προβλήματα με ποσοστό 5.92%.  

        

3.3 Το Πλαίσιο της Ελληνικής Πραγματικότητας 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» αναπτύσσεται ακολουθώντας τις 

στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013» και 

εξειδικεύει τους στόχους στη βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και στη βελτίωση της 

ποιότητας της καθημερινής  ζωής 

 Οι ειδικοί στόχοι για καθέναν από αυτούς τους  άξονες είναι η προώθηση της χρήσης 

ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ο ανασχεδιασμός 

διαδικασιών του δημόσιου τομέα, η ενίσχυση της συμβολής  του κλάδου των ΤΠΕ στην 

ελληνική οικονομία, η προώθηση της   επιχειρηματικότητας  σε τομείς που αξιοποιούν τις  ΤΠΕ, 

η βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω της  αξιοποίησης των ΤΠΕ, η ισότιμη συμμετοχή των 

πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας  Διοίκησης για τον 

πολίτη 
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 Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διεξήγαγε μια έρευνα με σκοπό 

την μέτρηση των δεικτών της πρωτοβουλίας eEurope 2005 και i2010. Για τη μέτρησή τους 

απαιτήθηκαν έξι παράλληλες έρευνες πανελλαδικής κάλυψης. Η έρευνα έγινε σε νοικοκυριά, σε 

επιχειρήσεις, σε σχολεία πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε γιατρούς, 

υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ έγινε και έρευνα αγοράς για το κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 

Για τα νοικοκυριά, τα σχολεία πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους 

γιατρούς προτιμήθηκε η τηλεφωνική μέθοδος έρευνας, οι προσωπικές συνεντεύξεις για τις 

επιχειρήσεις, για τις υπηρεσίες του δημοσίου επιλέχθηκε ένας συνδυασμός απογραφικής και 

τηλεφωνικής έρευνας και για την έρευνα αγοράς για το κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο το είδος 

της έρευνας ήταν η απογραφική μέθοδος μέσω του διαδικτύου. Η πρόοδος των κρατών μελών, 

όσο και η παρακολούθηση και η συγκριτική αξιολόγηση της πορείας των μέτρων πολιτικής 

εκτιμώνται μέσω ενός συστήματος δεικτών αξιολόγησης  του σχεδίου δράσης  το οποίο 

αποσκοπεί στην καλύτερη εστίαση και επίτευξη των στόχων.  

 

Οι δείκτες είναι οργανωμένοι σε δέκα ενότητες οι οποίες είναι: 

 Πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο. 

 Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις. 

 Κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

 Ηλεκτρονική μάθηση. 

 Ηλεκτρονική υγεία. 

 Ηλεκτρονικές  αγορές και πωλήσεις. 

 Ετοιμότητα ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Ασφάλεια ΤΠΕ. 

 Ευρυζωνικότητα. 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω με τη χρήση σχεδιαγραμμάτων 

και παρουσιάζουν την κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο σε σύγκριση με αυτήν που υπάρχει στην 

Ευρώπη για κάθε ένα από τους παραπάνω δείκτες. 

 

Α. Πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο 

Στην Ελλάδα το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση από το σπίτι τους στο 

Διαδίκτυο είναι 30.2% και είναι αισθητά μικρότερο από το ποσοστό της Ισλανδίας η οποία και 

κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 84%. Παρόλα αυτά δεν είναι μακριά από το 54% που 



 

 20 

αντιπροσωπεύει τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι εφτά κρατών - μελών και το 

59% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαπέντε παλαιών μελών. Τελευταία θέση κατέχει ένα νέο 

μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία με μόλις 19%. Στην ίδια εικόνα 3.2 παρατίθεται και 

το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο, στην Ελλάδα το ποσοστό 

αυτό είναι 25.3%  και στα πλαίσια της ίδιας έρευνας παρατηρήθηκε ότι 74% των χρηστών 

αυτών έχει πρόσβαση από το σπίτι και το 37% από το χώρο εργασίας, ενώ πρόσβαση από 

κινητό, αλλά και χώρους όπως τα internet-καφέ και τα Πανεπιστήμια-ΑΤΕΙ ακολουθούν με 

μικρότερα ποσοστά. Η Ισλανδία κατέχει και εδώ την πρωτιά με ποσοστό 86% ενώ την τελευταία 

θέση κατέχει η Ρουμανία με ποσοστό 22%, η  Ελλάδα με ποσοστό 25.3% βρίσκεται μακριά από 

την ΕΕ των 27 κρατών - μελών (51%) αλλά και της ΕΕ των 15 κρατών – μελών (55%).      

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2 Ποσοστό νοικοκυριών με κατ οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ποσοστό ατόμων 
που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο. 
 

Β. Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 

Το ποσοστό των υπαλλήλων στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν υπολογιστές στην εργασία τους, 

οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο είναι 27%. Το ποσοστό είναι λίγο μεγαλύτερο από 

αυτό της Λετονίας και της Λιθουανίας οι οποίες μοιράζονται την τελευταία θέση στην σχετική 

έρευνα με ποσοστό 23%. Το ποσοστό στην ΕΕ των 27 κρατών – μελών είναι 38% και στην ΕΕ 

των 15 κρατών – μελών  είναι 41%. Η Φιλανδία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό 

εργαζομένων που έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο και είναι 62%. Τα ποσοστά για την Ελλάδα 

είναι καλύτερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το ποσοστό 

αγγίζει το 93% πολύ κοντά στα ποσοστά της ΕΕ των 27 κρατών – μελών και της ΕΕ των 15 

κρατών – μελών που είναι 94.2% και 95% αντίστοιχα. Η Ρουμανία έχει το μικρότερο ποσοστό, 

μόλις 67% ενώ από την άλλη η Φιλανδία και η Ολλανδία έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό που 

είναι 99%.   
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Εικόνα 3.3 Ποσοστό υπαλλήλων που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους με το 
Διαδίκτυο και ποσοστό επιχειρήσεων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
 

Γ. Κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο 

Όσον αφορά το κόστος των ερυζωνικών συνδέσεων, είναι δύσκολο να συγκριθούν οι λιανικές 

τιμές ευρυζωνικής πρόσβασης στα διάφορα κράτη μέλη, λόγω των διαφορών στα πακέτα 

υπηρεσιών που προσφέρονται από φορείς εκμετάλλευσης και παρόχους υπηρεσιών, σε όρους 

χωρητικότητας, χρόνου χρήσης και δεσμοποιημένων υπηρεσιών. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατηρούμε ότι η ADSL είναι ο φθηνότερος τύπος ευρυζωνικής πρόσβασης, ενώ το ελάχιστο 

κόστος υποδομής που απαιτείται για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα αλλά και στις 

λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες από 569 ευρώ το 2005 αυξήθηκε σε 578 ευρώ το 2006 ενώ το 2007 

υπολογίστηκε σε 537 ευρώ. 

 

 

 

 

 
 
Πίνακας 3.1 Κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
 

Δ. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το 

Διαδίκτυο για συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές στην Ελλάδα είναι 11%. Οι υπηρεσίες που 

είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και που μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με την 

έρευνα είναι το 47% των δημόσιων υπηρεσιών με κυριότερες υπηρεσίες το φόρο εισοδήματος, 

την εύρεση εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Οι Έλληνες πολίτες σε μικρό ποσοστό 
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διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους πλήρως ηλεκτρονικά όπως το ΦΠΑ,  ενώ κυρίως αναζητούν 

πληροφορίες και φόρμες εντύπων.  Η Σερβία με 2.3% κατέχει την χειρότερη θέση ενώ το 

ποσοστό των  Ισλανδών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με το Ισλανδικό 

κράτος ανέρχεται σε 36.5%. Το ποσοστά της ΕΕ των 27 κρατών – μελών είναι 17.8% και της ΕΕ 

των 15 κρατών – μελών είναι 20.2%. 

 

Εικόνα 3.4 Ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για συναλλαγές με τις 
δημόσιες αρχές. 
 

Ε. Ηλεκτρονική μάθηση 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά της ηλεκτρονικής μάθησης στον Ελλαδικό 

χώρο ενώ δεν είναι καταγεγραμμένοι οι δείκτες για την ΕΕ των 27 κρατών – μελών. Στα 

ποσοστά αυτά για τα δίκτυα ευρείας ζώνης παρουσιάζεται μια μείωση κατά 4.9 ποσοστιαίες 

μονάδες από το 2005 μέχρι το 2007 για την ηλεκτρονική μάθηση, ενώ και για τα δίκτυα μη 

ευρείας ζώνης τα ποσοστά ηλεκτρονικής μάθησης παρουσίασαν μια μείωση 1.1 ποσοστιαίες 

μονάδες από το 2005 μέχρι το 2007, αλλά με αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό 16.2% από τα δίκτυα 

ευρείας ζώνης το 2007. Ακολουθεί η εικόνα 3.5 που δείχνει την καλή θέση της Ελλάδας με 

ποσοστό 8% του πληθυσμού της, να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την εκπαίδευση τους και 

καθώς επίσης και την μικρή  χρήση από πλευράς των Ελληνικών επιχειρήσεων, που 

χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης με ποσοστό 7.5%, το μικρότερο στην ΕΕ.    
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Πίνακας 3.2 Ποσοστό μαθητών που χρησιμοποιούν υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο με 
σκοπό την εκπαίδευση τους 
 
 
   

 

 

 

Εικόνα 3.5 Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο για την εκπαίδευση τους και 
ποσοστό επιχειρήσεων άνω των δέκα ατόμων που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής 
μάθησης 
 

ΣΤ. Ηλεκτρονική υγεία 

Στην εικόνα 3.6 παρατηρούμε το μικρό ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδος που χρησιμοποιεί 

το Διαδίκτυο για θέματα υγείας. Το ποσοστό αυτό είναι 7% κατά πολύ μικρότερο από αυτό του 

Λουξεμβούργου που είναι 38.4% αλλά και από ποσοστό της ΕΕ των 27 κρατών – μελών που 

είναι 23.8% αλλά και της ΕΕ των 15 κρατών – μελών είναι 27%. Το μικρότερο ποσοστό σε 

θέματα ηλεκτρονικής υγείας κατέχει η Σερβία με ποσοστό 4.9%. 

 

 

Εικόνα 3.6. Ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδος που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για θέματα 
υγείας  
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Ζ. Ηλεκτρονικές  αγορές και πωλήσεις 

Οι ηλεκτρονικές αγορές και οι πωλήσεις δεν έχουν την αρμόζουσα θέση στην Ελληνική 

πραγματικότητα. Ο κύκλος εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό 

μεγαλύτερο των πέντε ατόμων  από το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο μικρότερος στην ΕΕ με 

ποσοστό 0.8%, όταν το μεγαλύτερο που το κατέχει η Δανία είναι 22%. Το ποσοστό αυτό είναι 

κατά πολύ μικρότερο και από το ποσοστό της ΕΕ των 27 κρατών – μελών που είναι 11% αλλά 

και της ΕΕ των 15 κρατών – μελών είναι 12%. Στην εικόνα 3.7 παρατηρείται η επίσης αρνητική 

θέση που κατέχει η Ελλάδα όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που παρήγγειλε η αγόρασε 

μέσω Διαδικτύου και είναι 5%, λίγο μεγαλύτερο από τη Σερβία με το μικρότερο ποσοστό 1%.  

Το ποσοστά της ΕΕ των 27 κρατών – μελών είναι 23% και της ΕΕ των 15 κρατών – μελών είναι 

24% με την Νορβηγία να κατέχει την καλύτερη θέση με ποσοστό 48%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.7 Ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων με πάνω από δέκα 
άτομα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και ποσοστό πληθυσμού που παρήγγειλε η αγόρασε μέσω 
Διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο  
 

Η. Ετοιμότητα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Στον παρακάτω πίνακα 3.3 παρατηρούμε την ετοιμότητα του ηλεκτρονικού επιχειρείν(e-

business) στην Ελλάδα. Η τιμή του παραπάνω δείκτη παρουσιάζει μια συνεχόμενη αύξηση με το 

πέρας του χρόνου και από 35% το 2005 καταγράφεται αύξηση 2% το 2007, με ποσοστό 37%. 

Στον παραπάνω πίνακα 3.3 δεν αναφέρονται τιμές για την ΕΕ των 27 κρατών – μελών. 
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Πίνακας 3.3 Ετοιμότητα του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) στην Ελλάδα 

 

Θ. Ασφάλεια ΤΠΕ 

Η ασφάλεια ΤΠΕ έχει άμεση σχέση με την πείρα αλλά και τις πρακτικές των χρηστών του 

Διαδικτύου. Το ποσοστό των χρηστών που αντιμετώπισαν προβλήματα ασφάλειας στην Ελλάδα 

το 2005 ήταν 44%, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 33% το 2006 και 34% το 2007. Η μείωση 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκε το ποσοστό των χρηστών που έλαβαν μέτρα 

ασφαλείας και από 77% το 2006 το ποσοστό έγινε 81% το 2007. Στον παραπάνω πίνακα 3.4 

παρατηρούμε επίσης ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των δέκα ατόμων ενώ το 

2005 σε ποσοστό 52% αντιμετώπισαν προβλήματα ασφάλειας το ποσοστό αυτό το 2007 έγινε 

20.6%. Συμβολή στη μείωση αυτή καθοριστικό ρόλο είχαν τα μέτρα ασφαλείας που πήραν οι 

επιχειρήσεις, κατανοώντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ΤΠΕ, το ποσοστό των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έλαβε μέτρα ήταν 93.3% το 2007 παρουσιάζοντας μια αύξηση 

1.3% από το 2005. Τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλά και για την ΕΕ των 27 κρατών – μελών αφού 

η τιμή για το 2006 ήταν 90%.   
 
 

 

 
 
 
 
 
Πίνακας 3.4 Πείρα και τις πρακτικές των χρηστών του Διαδικτύου σε θέματα ασφαλείας 
 

Ι. Ευρυζωνικότητα 

Η διαθεσιμότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα όπως φαίνεται στην εικόνα 3.8 αλλά και 

στον πίνακα 3.5 είναι χαμηλή σε σχέση με αυτά της ΕΕ των 27 κρατών – μελών. Παρόλο αυτά η 

τιμή αυξάνεται για την Ελλάδα και από το 2005 μέχρι το 2007 έχουμε μια αύξηση 11% με το 

ποσοστό να είναι το 2007 12%.   

Στις επιχειρήσεις άνω των δέκα ατόμων με πρόσβαση ευρείας ζώνης το ποσοστό της 

Ελλάδας είναι 67.8% και της ΕΕ των 27 κρατών – μελών είναι 77%. Η Φιλανδία κατέχει την 

καλύτερη θέση με ποσοστό 91% ενώ η Φιλανδία τη χειρότερη με ποσοστό 37%. Στα νοικοκυριά 
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με πρόσβαση ευρείας ζώνης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα κατέχει το μικρότερο 

ποσοστό με 12%, 30 ποσοστιαίες μονάδες μακριά από τα 27 κράτη – μέλη που έχουν ποσοστό 

42%. Την καλύτερη θέση κατέχει η Ισλανδία καθώς το ποσοστό των νοικοκυριών με πρόσβαση 

ευρείας ζώνης είναι 76%.   

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.4 Διαθεσιμότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 3.8 Ποσοστό επιχειρήσεων άνω των δέκα ατόμων με πρόσβαση ευρείας ζώνης και 
ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση ευρείας ζώνης 
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

4.1 Ταυτότητα e-trikala A.E. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. «e-Trikala 

Α.Ε.» συστάθηκε το Μάρτιο του 2008 με κύριο μέτοχο τον Δήμο Τρικκαίων, έχοντας στην 

κατοχή του το 99% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 1% ανήκει στο εμπορικό επιμελητήριο 

Τρικάλων. Η δραστηριότητά της στις ΤΠΕ ξεκινά επίσημα από το 2004 με τη λειτουργία 

γραφείου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων.  

Tο κύριο αντικείμενο του γραφείου e-trikala για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η 

Κοινωνία της Πληροφορίας», είναι η επεξεργασία προτάσεων για τη σκοπιμότητα 

αυτοματοποίησης διαδικασιών μέσω της πληροφορικής και η υλοποίηση αυτών, η ανάλυση 

συστημάτων, η εκτίμηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των 

μηχανογραφικών εφαρμογών, η παραγωγή των προγραμμάτων σε συνδυασμό με την επιλογή 

λειτουργικού συστήματος και υλικού, και τέλος η λειτουργία ενός σημείου προγραμματισμού, 

τεκμηρίωσης και διαμεσολάβησης του Δήμου Τρικκαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η 

Κοινωνία της Πληροφορίας».  

Οι δράσεις των στελεχών του γραφείου e-trikala για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η 

Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι: 

 Η παρακολούθηση και η ανάλυση των ευκαιριών σχεδιασμού και ένταξης έργων 

χρηματοδότησης των Οργανισμών και Υπηρεσιών του Δήμου από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» 

 Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων για τα έργα που θα σχεδιάζονται, στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» 

(ΕΥΔ ΚτΠ) ή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

 Η υποστήριξη του πλαισίου επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και 

τριμηνιαίων τευχών παρακολούθησης των έργων ανάμεσα στους φορείς του Δήμου 

Τρικκαίων, που είναι τελικοί δικαιούχοι έργων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Η Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΥΔ ΚτΠ) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Η ενημέρωση των φορέων του Δήμου Τρικκαίων, του γραφείου τύπου του Δήμου και των 

πολιτών για τις δράσεις του Δήμου Τρικκαίων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας». 
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 Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Δήμου Τρικκαίων που εντάσσονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», σε ότι αφορά την προκήρυξη, 

την επιλογή αναδόχων, την υπογραφή συμβάσεων με τους αναδόχους, την παρακολούθηση 

της υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεών τους, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 

και την ορθή παραλαβή των παραδοτέων υποδομών ΤΠΕ.  

 Η ανάλυση καταστάσεων επιχειρηματικού κινδύνου, που μπορεί να προκύψει κατά την 

υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας» και η πρόταση μέτρων αντιμετώπισής τους. 

 Η προετοιμασία του Δήμου Τρικκαίων και των οργανισμών του, που έχουν εντάξει έργα 

ΤΠΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» για την 

αποτελεσματική τους λειτουργία μετά την παραλαβή των παραδοτέων  έργων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. 

 Η σύνταξη Προγραμμάτων Δράσεων(Action Plan) για λογαριασμό του Δήμου Τρικκαίων για 

τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα όπως της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης(e-Government), 

των Εθνικών Οριζόντιων Δράσεων ΤΠΕ όπως είναι το Εθνικό Δημοτολόγιο και για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας». 

 Η αναζήτηση καινοτόμων δράσεων ΤΠΕ που μπορούν να υλοποιηθούν από το Δήμο 

Τρικκαίων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας». 

 Η εύρεση τρόπων αξιοποίησης των υποδομών των ΤΠΕ, και λογισμικού, που θα 

προμηθευτεί ο Δήμος Τρικκαίων, στα πλαίσια των έργων ΤΠΕ που θα ενταχθούν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η Κοινωνία της Πληροφορίας». Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση 

των υποδομών, η συντήρηση και η αναβάθμιση τους μετά τη λήξη των χρονοδιαγραμμάτων 

των έργων. 

 Η διερεύνηση για πηγές χρηματοδότησης από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς, έργων 

ΤΠΕ, μετά το πέρας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας». 

 Ο εντοπισμός έργων πληροφορικής που θα έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών 

του Δήμου Τρικκαίων και τη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και 

οργανισμών του Δήμου. 

 

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα λειτουργίας του e-trikala και στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» αλλά και άλλων 

Επιχειρησιακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποβλήθηκαν  προτάσεις οι οποίες 
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εγκρίθηκαν. Αποτέλεσμα της προσπάθειας, της δράσης και της υλοποίησης των έργων είναι να 

δοθεί η επίσημη ονομασία στο Δήμο Τρικκαίων ως η  «Πρώτη ηλεκτρονική πόλη στην Ελλάδα». 

Τα έργα που υλοποιήθηκαν είναι έργα ΤΠΕ και πολλά από αυτά είναι καινοτόμα. Για την σωστή 

λειτουργία όλων των εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν καθώς και 

για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση αυτών απαιτείται ένα 

λειτουργικά δομημένο και κατανεμημένο περιβάλλον. Ο Δήμος Τρικκαίων για το σκοπό αυτό 

έχει υλοποιήσει ένα σύγχρονο κέντρο ελέγχου το οποίο σήμερα στεγάζεται στο Ε.Κ.Ε. της e-

Trikala Α.Ε. Στο χώρο του Επιχειρησιακού Κέντρου Ελέγχου ο οποίος καταλαμβάνει 

φιλοξενείται όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες 

εφαρμογές αποτελούν αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων(n-tier) ώστε όλα τα συστήματα να 

είναι ανοιχτά σε αναβαθμίσεις, επεκτάσεις και συνδέσεις με άλλα δίκτυα και εξοπλισμό. 

 

Τα έργα ΤΠΕ αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την πόλη των Τρικάλων, η 

οποία  αναλύεται σε τρία επίπεδα: 

 

 Υποδομές: Πρόκειται για τις υποδομές υλικού και λογισμικού που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει η ηλεκτρονική πολιτεία.  

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Πρόκειται το σύνολο των υπηρεσιών που καλύπτουν τις 

ανάγκες, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.  

 Χρήστες: Πρόκειται για όλους τους πολίτες, τις οργανωμένες ομάδες πολιτών, τους 

φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα και τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στα Τρίκαλα και οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από την Ηλεκτρονική 

Πολιτεία. Κάθε χρήστης ή ομάδα χρηστών θα έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο στην 

ηλεκτρονική πολιτεία. Συγκεκριμένα, ενώ όλοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται 

ηλεκτρονικά από τις υποδομές της ηλεκτρονικής πολιτείας, συγχρόνως κάποιοι θα 

συμβάλλουν στη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

 

Η μελέτη και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των ΤΠΕ στην Ελλάδα, στις οποίες 

δραστηριοποιείται η e-Τrikala Α.Ε., οδήγησε στον εντοπισμό και στην κωδικοποίηση 

συγκεκριμένων προβλημάτων κι αναπτυξιακών κενών που καλείται να αντιμετωπίσει και να 

παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ειδικότερα οι ανάγκες που εντοπίστηκαν αφορούν στην: 

 

 Ενίσχυση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων 

τεχνολογιών. 
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 Ενίσχυση της συμβολής των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή του πολίτη. 

 Αύξηση της ασφάλειας κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων που 

αξιοποιούν έργα ΤΠΕ. 

 Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων με έμφαση στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Επέκταση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα προς τις 

επιχειρήσεις. 

 Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο Δημόσιο τομέα. 

 Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στις συναλλαγές μεταξύ Δημόσιου 

τομέα και πολιτών. 

 Αύξηση του αριθμού των ψηφιακά διαθέσιμων Δημοσίων υπηρεσιών με εξασφάλιση της 

αδιάλειπτης υψηλής ποιότητας κι ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα προς τους πολίτες. 

 Ενοποίηση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα προς τις 

επιχειρήσεις. 

 Αξιοποίηση της δυναμικής των τοπικών επιχειρήσεων που αξιοποιούν έργα ΤΠΕ προς 

ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. 

 Ενίσχυση συμβολής των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 

εφαρμογών όπως η τηλεκπαίδευση και τα ψηφιακά προγράμματα «Δια Βίου Μάθησης». 

 

4.2 Οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης  

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. «e-Trikala 

Α.Ε.», διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των κείμενων νόμων και διατάξεων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη, έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρίας και 

της χάραξης πολιτικής και στρατηγικής που ακολουθεί. Ανώτερος ιεραρχικά στην εταιρία «e-

Trikala Α.Ε.» είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η σύνθεσή του συμπληρώνεται 

από τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του. 

Την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας της εταιρίας έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο 

οποίος είναι πρόσωπο υψηλής εμπειρίας και αποδοχής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την ευθύνη 

της εύρυθμης λειτουργίας και εισηγείται την κατάρτιση του οργανογράμματος της εταιρίας 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Στα καθήκοντά του  συνεπικουρείται από ομάδα 

διευθυντικών στελεχών, με καθορισμένους ρόλους και αντικείμενο για κάθε μέλος, η οποία και 
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αποτελεί τη Διοικητική Ομάδα της εταιρίας. Η Διοικητική Ομάδα της εταιρίας  ηγείται των 

επιμέρους διευθύνσεων της εταιρίας. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος και άμεσα 

συνδεδεμένος με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από το οποίο και ελέγχεται. Άμεση 

συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας  έχουν το τμήμα Γραμματειακής και 

Διοικητικής Υποστήριξης και το τμήμα Νομικής Υποστήριξης της εταιρίας καθώς και 

εξωτερικοί συνεργάτες. Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή του αντικειμένου τους: 

Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης 

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών ζητημάτων που 

αφορούν το σύνολο των τμημάτων της εταιρίας. Με την απορρόφηση των διαδικαστικών 

θεμάτων της εταιρίας επιδιώκεται η εστίαση των τμημάτων που αναφέρονται στο φυσικό έργο 

της εταιρίας στις καίριες θεματικές αρμοδιότητές τους. 

 

Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  

Το τμήμα αυτό  έχει την απόλυτη ευθύνη για τη νομική προστασία της εταιρίας και την τήρηση 

των κανονισμών σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της. Παράλληλα, αναλαμβάνει την ευθύνη 

για την προσαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Η Νομική Υποστήριξη παρέχεται τόσο από μόνιμα στελεχωμένο προσωπικό όσο και 

από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως ισχύει τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της 

εταιρίας, στα πλαίσια της διαχειριστικής και οικονομικής της βιωσιμότητας 

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες 

Η εταιρεία, δεδομένης της λειτουργίας της σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα εξελίξιμο, όπως αυτό 

των εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και των οικονομοτεχνικών απαιτήσεων για 

ορθολογική διαχείριση των ανθρωπογενών της πόρων, επιδιώκει τη διαρκή επαφή με τους 

απόλυτα εξειδικευμένους φορείς στους τομείς αιχμής, που εφαρμόζει ή σχεδιάζει να 

προγραμματίσει και να εφαρμόσει η εταιρία. Πέρα από τους τομείς των τεχνολογικών 

εφαρμογών, εξωτερικοί συνεργάτες δύναται να αποτελούν εξειδικευμένοι επιστήμονες σε όλους 

τους τομείς που η εταιρεία έχει σχετική ή ολική αδυναμία να ανταποκριθεί με το υπάρχον 

στελεχιακό της δυναμικό. Στόχος από αυτές τις εξωτερικές συνεργασίες είναι αφενός η διαρκής 

επαφή με τις τεχνολογικές εξελίξεις αφετέρου η άμεση και ορθή διεκπεραίωση όλων των 

ζητημάτων που προκύπτουν. 
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 Το κύριο έργο της εταιρίας, τουλάχιστον σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο από την 

εφαρμογή των υπηρεσιών προς τους αποδέκτες της, αφορά τα τμήματα παραγωγής. Τα τμήματα 

αυτά, καθώς και ο ρόλος  τους παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

Τμήμα Εφαρμογών 

Το τμήμα αυτό φέρει την απόλυτη ευθύνη για την εφαρμογή του φυσικού αντικειμένου όλων 

των υπηρεσιών και έργων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρίας και οι οποίες έχουν 

αποδέκτες τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής των Τρικάλων. Το τμήμα ελέγχει την 

τήρηση των προϋποθέσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εφαρμογών του. Κατά τη χρονική 

περίοδο σύστασης της εταιρίας το τμήμα αυτό θα αποτελείται από τις υφιστάμενες εφαρμογές-

προγράμματα οι οποίες είναι: το πρόγραμμα Δημοσθένης, το πρόγραμμα για τη λειτουργία του 

ασυρμάτου δικτύου στην πόλη, το πρόγραμμα τηλεπρόνοιας και το e-ΚΕΠ. Κάθε νέο 

πρόγραμμα που τίθεται σε εφαρμογή από την εταιρεία εντάσσεται στο Τμήμα Εφαρμογών όπως 

και τα υπόλοιπα υφιστάμενα. 

 

Τμήμα Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  

Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την αξιολόγηση των έργων και υπηρεσιών που 

εφαρμόζει η εταιρία επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στο φυσικό αντικείμενο, στα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από την εφαρμογή και τη βιωσιμότητα της εταιρίας που συνδέεται με τη 

σκοπιμότητά της, δεδομένου και του κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Παράλληλα, καθίσταται υπεύθυνο για τη συνεχή αναζήτηση νέων υπηρεσιών σύμφωνα και με 

τις απαιτήσεις που θέτει ο τομέας των τεχνολογιών και των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας, προς 

ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών που θα προκύπτουν για τους αποδέκτες-

πελάτες. Η αναζήτηση είναι δυνατό να ικανοποιείται είτε αυτοτελώς από το τμήμα είτε σε 

συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένους στους τομείς αναζήτησης. Ακόμη, το 

τμήμα είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της εταιρίας, στο σύνολο των λειτουργιών της, με 

κριτήρια που αφορούν την ορθολογική διαχείριση πόρων(ανθρωπογενών και μη), της 

οικονομικής βιωσιμότητας και της ανάπτυξης, της διεύρυνσης των υπηρεσιών της και την 

ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικού χαρακτήρα με φορείς ανεξαρτήτου χαρακτήρα, όλα υπό τις 

κατευθυντήριες που θα θέτει κάθε φορά η διοίκηση της εταιρίας μέσω των Γενικών 

Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, το τμήμα φέρει την ευθύνη προώθησης των 

ζητημάτων προβληματισμού της εταιρίας και των τμημάτων της ως όργανο εισήγησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και προς τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας. 
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Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ  

Το τμήμα επικοινωνίας και μάρκετινγκ της εταιρίας είναι υπεύθυνο για την προώθηση της 

εταιρίας και των εφαρμογών της στην αγορά και την κοινωνία γενικότερα. Δεδομένης της 

πρωτοτυπίας που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες από τις εφαρμογές που ήδη λειτουργούν αλλά 

και εκείνων που είτε έχουν προγραμματιστεί είτε είναι στο στάδιο του σχεδιασμού, η ανάγκη για 

προγραμματισμένη αλλά και κατάλληλη προώθηση προς τους υφιστάμενους αλλά και τους 

προσδοκώμενους αποδέκτες-χρήστες είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα επηρεάσει σε 

σημαντικό βαθμό την αποδοχή και την επιτυχία τους. Παράλληλα, θα πρέπει να σχεδιάζει και 

κατάλληλες μεθόδους για την υιοθέτηση των εφαρμογών των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ένα 

περιβάλλον που, όπως και στο σύνολο της χώρας, χαρακτηρίζεται από σημαντική υστέρηση και 

αδυναμία ανταπόκρισης. 

 

Τεχνικό Τμήμα 

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τον διαχειριστικό έλεγχο των έργων και υπηρεσιών της 

εταιρίας. Κάθε έργο που υλοποιείται από την εταιρία υπόκειται σε παρακολούθηση από αυτό το 

ειδικό τμήμα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται τόσο τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και 

εφαρμογής όσο και οι οικονομικοί παράμετροι. Παράλληλα, το λογιστήριο της εταιρείας που 

συνεργάζεται με το τμήμα αυτό διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την 

λογιστική αρτιότητά της προσφερόμενης υπηρεσίας. 

 

Λογιστήριο 

Ο όγκος των εργασιών της λογιστικής παρακολούθησης των έργων που εκτελούνται, καθώς και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, απαιτεί τη λειτουργία ενός ξεχωριστού τμήματος, 

που θα αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης, βάση του οποίο θα 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δράσεων και η βέλτιστη διαχείριση της εταιρείας «e- 

Trikala Α.Ε.». 
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Γενική Συνέλευση 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Τμήμα Πωλήσεων  Τμήμα Έρευνας 
 Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Γραμματειακή και 
Διοικητική Υποστήριξη  

Εξωτερικοί Συνεργάτες 

Νομική Υποστήριξη  

Τμήμα Επικοινωνίας και 
Μάρκετινγκ  

Τεχνικό Τμήμα Λογιστήριο 

Δημοσθένης 

Ασύρματο Δίκτυο 

Τηλεπρόνοια 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Νέες Εφαρμογές 

Κατάρτιση και Εκπαίδευση 

Γραφείο Κατασκευών 
 

Γραφείο Επίβλεψης Έργων 
 

Γραφείο Μελετών 
 

Γραφείο Δημοπράτησης 
Έργων 
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4.3 Οικονομική Διάσταση της e-Trikala Α.Ε 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας όπως αυτό καθορίστηκε στο άρθρο 5 του καταστατικού 

ορίστηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ και καλύφθηκε τμηματικά από τους συμβαλλόμενους 

ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο. 

 Ο Δήμος Τρικκαίων, κάλυψε σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές, με 

ονομαστική αξία δέκα ευρώ, δηλαδή συνολικής αξίας τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ με 

καταβολή μετρητών και εισφορά κινητών παγίων ως εξής: Κατά το πρώτο έτος ίδρυσης της 

εταιρίας με τη σύσταση της δόθηκαν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ. Από αυτά πενήντα οχτώ 

χιλιάδες τριακόσια σαράντα δυο χιλιάδες αποτελούσαν τα εισφερόμενα πάγια που εκτιμήθηκαν 

από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920, σύμφωνα με την έκθεση της, και τα 

υπόλοιπα δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα οχτώ χιλιάδες ήταν μετρητά. Μετά το τέλος του 

τριμήνου δόθηκαν ενενήντα χιλιάδες ευρώ και μέχρι τη λήξη της πρώτης χρήσης που έχει 

οριστεί η 31 Δεκεμβρίου 2008 δόθηκαν άλλα ενενήντα χιλιάδες ευρώ. Κατά το δεύτερο έτος και 

μέχρι τη λήξη του θα γίνει καταβολή ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ.  

 Το Επιμελητήριο Τρικάλων, κάλυψε πεντακόσιες μετοχές, με ονομαστική αξία δέκα 

ευρώ, συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ, με καταβολή μετρητών κατά τη σύσταση της 

εταιρίας. 

 

Η έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 για τα εισφερόμενα στοιχεία 

που αποτέλεσαν στοιχεία του ενεργητικού της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία e-Trikala 

Α.Ε. επειδή αυτά χρησιμοποιούνταν σε υπάρχουσα επιχείρηση έλαβε υπόψη την χρονολογία και 

την αξία κτίσης, το βαθμό χρησιμοποίησης τους, το βαθμό συντήρησης τους, τη τεχνολογική 

απαξίωση τους τις τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία. 

 Η επιτροπή εκτίμησε την αξία των επίπλων σε δεκαεννέα χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ, 

την αξία των υπολογιστών σε είκοσι μια χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα επτά ευρώ, την αξία του 

ασύρματου εξοπλισμού σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και διάφορα έξοδα 

χρήσης σε οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ.   

Στον ισολογισμό που εξέδωσε ο Δήμος Τρικκαίων για το οικονομικό έτος 2007  έχουν 

ενταχθεί και έργα που υλοποιήθηκαν σto πλαίσιο της υλοποίησης του Πληροφοριακού 

Συστήματος της ψηφιακής πόλης e-trikala. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 

οικονομικά μεγέθη αυτών των έργων.   
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 

  
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 600.000 600.000 

2 Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο ΤΕΔΚ 236.000 236.000 

3 Σύστημα Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών 245.000 245.000 

4 Σύστημα Ευφυών Μεταφορών 624.000 624.000 

5 Τηλεπρόνοια 105.000 105.000 

6 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης 40.000 40.000 

7 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 170.000 170.000 

 
Πίνακας 4.1 Οικονομικά στοιχεία Δήμου Τρικκαίων για έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών(ΤΠΕ). 
  

Οικονομικά στοιχεία για το σύνολο των έργων της e-Trikala Α.Ε. από την ίδια την 

εταιρία δεν παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία λόγω της μη έλευσης της οικονομικής 

χρήσης 2008. 

 

4.4 Υπηρεσίες που παρέχονται 

 
Δημιουργία Ασύρματου Δικτύου   

Η διαδικασία υλοποίησης δωρεάν ασύρματου δικτύου στο Δήμο Τρικκαίων ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο του 2004 και μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους οι πρώτοι κόμβοι τέθηκαν σε 

εφαρμογή. Το γεγονός αυτό ήταν κομβικό για την ψηφιακή πορεία της πόλης, διότι μέσω της 

ελεύθερης πλοήγησης στο διαδίκτυο οι πολίτες  εξοικειώθηκαν με τη νέα τεχνολογία και έτσι 

ήταν ευκολότερο να υποδεχτούν τις εφαρμογές που ακολούθησαν. Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση ασύρματου δικτύου WiFi ήταν πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα καθώς πέρα 

της δωρεάν πρόσβασης που παρείχε σε όλους τους πολίτες, το δίκτυο ήταν και ασφαλές, καθώς 

δέσμευε δικτυακούς τόπους με στόχο να αποτρέψει τη διακίνηση και την ανταλλαγή παράνομου 

υλικού όπως είναι το «κατέβασμα» τραγουδιών και ταινιών αλλά και πορνογραφικού 

περιεχομένου. Στόχος των υπευθύνων για την υλοποίηση του δικτύου ήταν η ελεύθερη 

πρόσβαση στην πληροφορία, η πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της πόλης, η συνδεσιμότητα 

με άλλα δίκτυα.   
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Για την υλοποίηση του ασύρματου δικτύου στην πόλη των Τρικάλων το e-trikala 

συνεργάστηκε με εταιρίες που κατέχουν κυρίαρχη θέση στο χώρο της πληροφορικής όπως η  

Cisco, η TelePassport και η Algosystems. Tο καλοκαίρι του 2006 είχε ήδη δημιουργηθεί μια 

«ομπρέλα» πάνω από την πόλη αποτελούμενη από εννέα κόμβους, ενώ περίπου τρεις χιλιάδες 

πολίτες ζήτησαν να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης. Σήμερα έχουν εγκατασταθεί και 

βρίσκονται σε εικοσιτετράωρη λειτουργία δώδεκα κόμβοι οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου δέκα 

χιλιάδες εγγεγραμμένους χρήστες(Εικόνα  4.2).  

 

 
Εικόνα 4.1 Κόμβοι Ασύρματου Δικτύου 

 

Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών για το ασύρματο δίκτυο της πόλης έχει ξεπεράσει 

κάθε στόχο που είχε αρχικά τεθεί και αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η επέκταση του 

δικτύου, στόχος  μέχρι το τέλος του έτους είναι να αυξηθούν οι ταχύτητες πρόσβασης, ενώ 

παράλληλα οι κόμβοι να διπλασιαστούν. Για την βελτίωση των ταχυτήτων πρόσβασης το e-

trikala προχώρησε στη συνεργασία με την Ericsson και την HOL (Hellas On Line), με σκοπό την 

εγκατάσταση ενός Δικτύου Οπτικών Ινών συνολικού μήκους 28 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 

δεκαοχτώ χιλιόμετρα ανήκουν στο Δήμο Τρικκαίων και τα δέκα χιλιόμετρα στην Hellas On 

Line. Η παραλαβή του Δικτύου Οπτικών Ινών έγινε στις 29 Φεβρουαρίου του 2008 αλλά γίνεται 

προσπάθεια για περαιτέρω επέκτασή του, σε περισσότερες γειτονιές της πόλης. Ακόμη 

μελετάται το γεγονός οι κάτοικοι των Τρικάλων να συνδέονται στο Διαδίκτυο απευθείας μέσω 

της διέλευσης από την οικία τους των οπτικών ινών. 

Στην παρακάτω εικόνες απεικονίζονται κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που 

προκύπτουν από την έως τώρα χρήση του ασύρματου δικτύου της πόλης μας. 
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Εικόνα 4.2 Χρήση δικτύου κατά τη διάρκεια 24ώρου. 

 

Η παραπάνω εικόνα 4.2 δείχνει την αύξηση της χρήσης του δικτύου από τις πρωινές 

ώρες(μετά τις 8π.μ.) πράγμα που υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείται όχι μόνο από νεαρούς χρήστες 

άλλα από επαγγελματίες και εργαζόμενους για τους οποίους αποτελεί μέσο ενημέρωσης και 

αναζήτησης. Στη παρακάτω εικόνα 4.3 επίσης παρατηρείται η μεγάλη χρήση του δικτύου για 

όλες τις μέρες της βδομάδας και η μεγάλη αποδοχή του από τους πολίτες της πόλης. 

Εικόνα 4.3 Χρήση δικτύου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για την ελεύθερη πρόσβαση μέσω του ασύρματου δικτύου του 

Δήμου Τρικκαίων, ο πολίτης πρέπει να αποκτήσει ένα κωδικό με μια επίσκεψη είτε στο Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου είτε στα γραφεία του e-trikala. Στη συνέχεια και εφόσον ο 

χρήστης δεν έχει κάρτα δικτύου απαιτείται και η αγορά κατάλληλου εξοπλισμού προκειμένου ο 

χρήστης να μπορέσει να συνδεθεί στο δίκτυο. Το κόστος  για την αγορά και την εγκατάσταση 

του εξοπλισμού είναι μικρό.  

Τέλος σε συνεργασία με την eCONAIS επιχειρείται η σύνδεση του ασύρματου δικτύου 

με σημαντικές πληροφορίες της πόλης. Η καινοτόμα ιδέα του eCONAIS είναι να ενσωματώσει 

υπηρεσίες χρήσιμες σε επισκέπτες αλλά και κατοίκους και να τις παρέχει με ασύρματα μέσα. 

Ειδικότερα, η εκτεταμένη χρήση ασυρμάτων τοπικών δικτύων(WLAN) σε συνδυασμό με 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να φέρει απίστευτα υψηλή αξία στην τοπική αγορά ενός 
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δήμου. Το eConais είναι ένας δικτυακός πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών και πιο 

συγκεκριμένα, το eConais παρέχει υπηρεσίες βασισμένες στην θέση μας στα ασύρματα τοπικά 

δίκτυα LAN.  Για την υπηρεσία αυτή δεν χρειάζεται εγγραφή, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, 

ενώ παράλληλα μειώνεται και ο χρόνος που ξοδεύεται σε μηχανές αναζήτησης για πληροφορίες 

που σχετίζονται με την περιοχή των hot spot. Το eConais μπορεί να παρέχει πληροφορίες για 

αξιοθέατα, ο χρήστης της υπηρεσίας θα μπορεί να προμηθευτεί τον χρυσό οδηγό της πόλης σε 

ηλεκτρονική μορφή, επιπλέον ο εμπορικός σύλλογος της πόλης μπορεί να εκμεταλλευτεί την 

υπηρεσία για να διαφημίσει την τοπική επιχειρηματικότητα της πόλης. Ο επισκέπτης μέσω της 

υπηρεσίας αυτής θα μπορεί μέσω διαδραστικού χάρτη που θα προσφέρεται να αποκομίσει 

σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να γίνει η επίσκεψη του στην πόλη αρκετά εύκολη.  

 

Σύστημα ευφυών μεταφορών 

Τα συστήματα ευφυών μεταφορών αναφέρονται στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται συγκοινωνιακά δεδομένα, θα παρακολουθεί το 

στόλο οχημάτων του Δήμου αλλά και θα  πληροφορεί τους πολίτες για θέματα μεταφορών αλλά 

και ελεύθερων χώρων παρκαρίσματος(Εικόνα 4.4). Το έργο εντάσσεται στον Άξονα 2, Μέτρο 

2.8 «Ευφυείς Μεταφορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» 

και είναι υπεύθυνο για τις παρακάτω λειτουργίες:  

   

 Συλλογή δεδομένων κυκλοφορίας  

 Συλλογή δεδομένων κίνησης οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών και δημοτικών 

οχημάτων  

 Συλλογή δεδομένων διαθεσιμότητας θέσεων σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης μέσω 

της εφαρμογής διαχείρισης parking 

 Εποπτεία και επιχειρησιακός έλεγχος των δημοτικών στόλων και του στόλου δημόσιων 

συγκοινωνιών μέσω της εφαρμογής eTrack 

 Επεξεργασία και χρήση των δεδομένων για την βελτιστοποίηση του στρατηγικού 

συγκοινωνιακού σχεδιασμού μέσω της εφαρμογής διαχείρισης επαγωγικών βρόγχων 

 Διάχυση της συγκοινωνιακής πληροφορίας προς του δημότες 

 Ενημέρωση για χώρους παρκαρίσματος μέσω της υπηρεσίας ελεγχόμενης στάθμευσης- 

mobiPARK  
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Εικόνα 4.4 Χρήση δικτύου για θέματα μεταφορών αλλά και ελεύθερων χώρων παρκαρίσματος 

  

Τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του συστήματος ευφυών 

μεταφορών είναι η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου επιβατών, οι μικρότεροι χρόνοι αναμονής, 

η ελαχιστοποίηση νεκρών διαδρομών, η αποδοτικότερη λειτουργία του κέντρου διαχείρισης,  η 

ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών καθώς και η ενημέρωση των οδηγών για τις ελεύθερες 

θέσεις στάθμευσης. 

Το Δεκέμβριο του 2006 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου που περιελάμβανε την 

μελέτη της εφαρμογής και επικαιροποίησης χρονοδιαγράμματος του έργου, τη δημιουργία του 

εγχειριδίου οργάνωσης εκπαίδευσης και τη μελέτη διαδικασιών παρακολούθησης ποιότητας. 

Στη συνέχεια σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων εγκαταστάθηκαν σε κεντρικά 

σημεία της πόλης πινακίδες που εφαρμόζουν το σύστημα της τηλεματικής. Στόχος του έργου 

είναι η αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων και η 

παροχή άμεσης πληροφόρησης στους πολίτες σχετικά με τα δρομολόγια των μέσων μαζικής 

μεταφοράς. Η υλοποίηση της υπηρεσίας βασίζεται στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής Αtomatic 

Vehicle Location(AVL), που συγκεντρώνει στοιχεία από την κίνηση στο κέντρο της πόλης, 

προκειμένου να υποβάλλονται σε πραγματικό χρόνο μηνύματα τα οποία ενημερώνουν τους 

πολίτες για την άφιξη και την αναχώρηση των λεωφορείων τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένες 

διαδρομές, στους χώρους δημοτικών σταθμών. Οι πολίτες ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικών 

πινακίδων που είναι εγκατεστημένες σε σταθμούς λεωφορείων, μέσω μιας διαδικτυακής πύλης 

δημιουργημένης για αυτό το σκοπό, είτε μέσω RDS συστημάτων(Εικόνα 4.5). Επίσης με την 

εφαρμογή FLASH οι επιβάτες των λεωφορείων ενημερώνονται για τον ακριβή χρόνο άφιξης 

στην επόμενη στάση(Εικόνα 4.6). 
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Εικόνα 4.5 Συστήματα RDS                              Εικόνα 4.6 Εφαρμογή FLASH 

 

Ακόμη δυο υπηρεσίες που εντάσσονται στα πλαίσια των συστημάτων ευφυών 

μεταφορών και οι οποίες συνεισφέρουν στην μελέτη κυκλοφοριακών δεδομένων της πόλης είναι 

η εφαρμογή του συστήματος εντοπισμού e-track(Εικόνα 4.7), και η εγκατάσταση επαγωγικών 

βρόγχων(Εικόνα  4.8). Το σύστημα εντοπισμού e-track, καταγράφει την κίνηση του δημοτικού 

στόλου οχημάτων της πόλης των Τρικάλων και των λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Η καταγραφή της 

κίνησης των οχημάτων παρέχει στατιστικά στοιχεία με σκοπό την μελέτη τους, ώστε να βρεθούν 

λύσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αντίστοιχα η εγκατάσταση επαγωγικών βρόγχων σε 

συγκεκριμένα  τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης, χάρις την εγκατάσταση ειδικών 

μαγνητικών αισθητήρων που έχουν την δυνατότητα όταν περνάει ένα όχημα από πάνω τους να 

στέλνουν σήμα στο κέντρο κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Τρικκαίων, επιτρέπει την 

διεξαγωγή  συμπερασμάτων που μπορούν να συνδυαστούν και να αξιοποιηθούν κατά 

αντιστοιχία με τις προτάσεις και μελέτες για μια πιο φιλική πόλη, όπου το αυτοκίνητο θα 

κινείται βάσει σχεδιασμού και θα αποφεύγονται τα τεράστια μποτιλιαρίσματα σε όλους τους 

δρόμους της πόλης. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.7 Εφαρμογή του συστήματος                             Εικόνα 4.8 Εγκατάσταση  

           εντοπισμού e-track                                                     επαγωγικών βρόγχων                                                                
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Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» 

λειτουργεί και η εφαρμογή του ΣΕΣ που αποσκοπεί στη κατασκευή συστήματος ηλεκτρονικής 

βοήθειας παρκαρίσματος. Ο χρήστης με τη βοήθεια ενός απλού μηνύματος μέσω κινητού 

τηλεφώνου μπορεί να δεχτεί πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορική συμφόρηση, τους 

κοντινότερους χώρους παρκαρίσματος και της διαθέσιμες θέσεις. Η υλοποίηση του πρώτου ΣΕΣ 

με τίτλο mobiPARK έγινε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών(ΕΚΡ-

MRCS2 group) του ΕΜΠ. Στο Δήμο Τρικκαίων το mobiPARK εφαρμόζεται σε δυο ζώνες, η μια 

είναι η φούξια ζώνη και η άλλη η πορτοκαλί ζώνη. Τα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης μαζί με 

σύντομες οδηγίες χρήσης του συστήματος αναγράφονται σε πινακίδες τοποθετημένες στους 

δρόμους εφαρμογής του ΣΕΣ(Εικόνα 4.9). Κύρια συνιστώσα του ΣΕΣ είναι η εφαρμογή 

μέγιστης διάρκειας στάθμευσης δυο ωρών στους δρόμους που ορίζονται από τη φούξια ή την 

πορτοκαλί σήμανση. Κάθε θέση στάθμευσης διακρίνεται από ένα μοναδικό αριθμό που 

βρίσκεται στο κράσπεδο του πεζοδρομίου(Εικόνα 4.10 ).  

 

 

                      

       

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.9 Πινακίδα εφαρμογής ΣΕΣ             Εικόνα 4.10 Αριθμός στο  κράσπεδο πεζοδρομίου                                 

                                                                                                 

 Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης προσφέρει δυο εναλλακτικούς τρόπους χρήσης. Ο 

πρώτος τρόπος είναι με χρήση κάρτας στάθμευσης χωρίς κινητό(Εικόνα 4.11). Η κάρτα είναι 

διαθέσιμη σε εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης και κοστίζει 0,60 € για ΙΧΕ και 1,00 € για 

φορτηγά μέχρι τέσσερις τόνους ή τουριστικά λεωφορεία. Ο δεύτερος τρόπος είναι με χρήση 

κάρτας στάθμευσης με κινητό. Το κόστος της κάρτας είναι 0,50 € για μισή ώρα 

στάθμευσης(Εικόνα  4.12) και 1,00 € για μία ώρα στάθμευσης(Εικόνα 4.13). Επίσης υπάρχει και 

η κάρτα ανανέωσης χρόνου στάθμευσης των 5 € και με την οποία ο κάτοχος μπορεί να 

σταθμεύσει συνολικά δώδεκα ώρες(Εικόνα 4.14). Η στάθμευση με κινητό τηλέφωνο γίνεται με 
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αποστολή γραπτού μηνύματος στο 4155, για συνδρομητές COSMOTE, WIND και Q και στο 

2555, για συνδρομητές VODAFONE και η  χρέωση είναι 0,1071 € ανά SMS.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.11 Χρήση κάρτας στάθμευσης χωρίς κινητό  

 

      

 

 

 

 

Εικόνα  4.12 Κάρτα ανανέωσης χρόνου στάθμευσης  με κινητό αξίας 0,50 €  

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.13 Κάρτα ανανέωσης χρόνου στάθμευσης με κινητό αξίας 1 € 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.14 Κάρτα ανανέωσης χρόνου στάθμευσης με κινητό αξίας 5 € 
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Τα πλεονεκτήματα της στάθμευσης με κινητό τηλέφωνο είναι: 

 

 Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό στάθμευσης σε αντιδιαστολή με τη στάθμευση χωρίς κινητό 

όπου η χρέωση γίνεται ανά ώρα. 

 Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει η χρέωση της στάθμευσης. 

 Παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες όπως μηνύματα ενημέρωσης και προειδοποίησης για τον 

εναπομείναντα χρόνο στάθμευσης, αναζήτηση ελεύθερης θέσης στάθμευσης και 

πληρωμής προστίμων. 

 

Δημοσθeνης  

Ο Δημοσθένης είναι ένα σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών για την διαχείριση παραπόνων που 

αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2006 και η ιδέα ανήκει στο 

πρόγραμμα Iris Europe που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια στη Βαρκελώνη. Το εξειδικευμένο 

προσωπικό δέχεται τα αιτήματα των πολιτών μέσω τηλεφωνικής κλήσης χωρίς χρέωση στον 

αριθμό 800-1117-800, μέσω e-mail ή μέσω επίσκεψης στα γραφεία του Δημοσθένη στη 

διεύθυνση Στρατηγού Σαράφη 44. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής 

της αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων http://www.trikalacity.gr/dimosthenis. 

Μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, οι αιτήσεις παραπόνων προωθούνται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και εκτελούνται ανάλογα. Οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες είναι η Υπηρεσία 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, η Τεχνική Υπηρεσία, η Δημοτική Αστυνομία, η Υπηρεσία 

Ύδρευσης, η Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και η Γεωπονική Υπηρεσία. 

Παρακάτω παρατίθεται μια εικόνα 4.15 που απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Δημοσθένης.  

 
Εικόνα 4.15 Απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας Δημοσθένης 
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Τα οφέλη του Δήμου Τρικκαίων από την υπηρεσία Δημοσθένης είναι πολλαπλά. 

Καταρχήν μέσω της υπηρεσίας αυξάνεται η εμπιστοσύνη των δημοτών για τις λειτουργίες του 

Δήμου αφού το e-trikala από τη στιγμή που καταγράφει το αίτημα, παρακολουθεί την εξέλιξη 

του μέχρι την τελική επίλυση του και ενημερώνει τον πολίτη. Επίσης ενημερώνονται οι 

υπεύθυνοι φορείς για την απόδοση των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα τους, ενώ 

παράλληλα δημιουργείται και μια βάση δεδομένων με αρχεία ανά υπόθεση και ανά υπηρεσία. 

Τέλος απολιτικοποιείται η διαχείριση των αιτημάτων προς το Δήμο και όλα τα προβλήματα 

αντιμετωπίζονται με κύριο γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.  

Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω του γραφείου e-trikala για την υπηρεσία 

Δημοσθένης δείχνουν ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2006 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2008 

έχουν αναφερθεί 5205 αιτήματα από τα οποία τα 4864 έχουν λυθεί και από αυτά τα 3380 έχουν 

επιλυθεί σε μία μέρα και ο αριθμός των ικανοποιημένων πολιτών ανέρχεται στους 3536. Οι 

πολίτες απευθύνονται στα γραφεία της υπηρεσίας Δημοσθένης κυρίως για θέματα καθαριότητας 

και περιβάλλοντος(4530 περιπτώσεις) αλλά και για θέματα που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες 

του Δήμου(243 περιπτώσεις) όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 4.2. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Πίνακας 4.2 Απεικόνιση διεκπεραίωσης αιτημάτων μέσω της υπηρεσίας Δημοσθένης 

  
  Παρακάτω ακολουθεί και η διεπαφή(interface) της εφαρμογής Δημοσθένης το οποίο και 

χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την καταγραφή των αιτημάτων των 

πολιτών(Εικόνες 4.16-4.17). Στην εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα για εισαγωγή ενός αιτήματος, 

επεξεργασίας και αναζήτησης αλλά και διαγραφή του από τον χρήστη. Επίσης η εφαρμογή 

μπορεί να παρέχει στατιστικά και αναφορές προκειμένου να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα 

για τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο χρήστης ακόμα μπορεί να εμφανίσει όλα τα προβλήματα που 
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έχουν καταγραφεί αλλά και αυτά που είναι σε εκκρεμότητα. Η εφαρμογή προκειμένου να μπορεί 

να αναβαθμίζεται παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων κωδικών αλλά και νέων 

υπηρεσιών όταν κρίνεται απαραίτητο. Κατά την εισαγωγή ενός προβλήματος σημειώνονται τα 

στοιχεία του πολίτη, γίνεται αναλυτική περιγραφή του προβλήματος και η υπηρεσία που 

επιφορτίζεται την διεκπεραίωση ενός αιτήματος  μπορεί σε πλαίσιο που υπάρχει να απαντήσει 

για την αποπεράτωση του αιτήματος ή για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν. Τέλος η 

εφαρμογή καταγράφει και το επίπεδο ικανοποίησης του πολίτη κατά την επικοινωνία μαζί του 

ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση(feedback) και να μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

      

 

 

 

 

Εικόνα 4.16-4.17 Απεικόνιση της διεπαφή(interface) της εφαρμογής Δημοσθένης την 
καταγραφή των αιτημάτων των πολιτών 

 

Τηλεπρόνοια 

Σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Τρικκαίων το 

πληροφοριακό σύστημα του e-trikala, στα πλαίσια του έργου της τηλεπρόνοιας, μεριμνάει για 

τους ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς ομάδες πολιτών. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 

είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και 

συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Χρηματοδοτείται κατά 75% 

από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από 

το Ελληνικό Δημόσιο.   

Στόχος της υπηρεσίας της τηλεπρόνοιας είναι η συμβουλευτική και η 

ψυχοσυναισθηματική στήριξη των ηλικιωμένων, η παροχή έγκαιρης και αξιόπιστης φροντίδας 

από απόσταση με τη χρήση σύγχρονων συσκευών  οι οποίες στηρίζονται στο δίκτυο του e-

trikala και η δημιουργία ιστορικού φακέλου των ηλικιωμένων με τη χρήση καρτών υγείας. 

Στα πλαίσια του έργου της τηλεπρόνοιας έχει προγραμματιστεί η ανέγερση ενός κέντρου 

πρόνοιας, που θα υποστηρίζει από απόσταση άτομα με δυσκολίες στη μετακίνηση ή με χρόνιες 
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παθήσεις. Τα άτομα αυτά θα διαθέτουν μια τηλεφωνική συσκευή με κάμερα, η οποία θα 

επιτρέπει στους πολίτες να επικοινωνούν με εικόνα και ήχο με το κέντρο, να συνομιλούν και να 

υποστηρίζονται από τα στελέχη του(εικόνα 4.18).  

 Τα στελέχη θα εποπτεύουν τους πολίτες όλο το εικοσιτετράωρο μέσα από κατάλληλο 

εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και  θα έχουν την δυνατότητα να διαβιβάζουν 

κλήσεις περιστατικών άμεσης ανάγκης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.18 Εφαρμογή της Τηλεπρόνοιας 

 

Σε πιλοτική εφαρμογή είναι η υπηρεσία παρακολούθησης ασθενών με χρόνιο βρογχικό 

άσθμα μέσω τηλε-σπιρομέτρησης(εικόνα 4.19) σε συνεργασία με το Γενικό Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο Τρικάλων(Γ.Ν.Ν.Τ.). Στους ασθενείς που πληρούν τα κλινικά κριτήρια και 

επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, παρέχονται δωρεάν από το Κέντρο Τηλεπρόνοιας του 

Δήμου Τρικκαίων συσκευές φορητής βιολογικής τηλεμετρίας(τηλε-σπιρόμετρο) με δυνατότητα 

αποστολής της μέτρησης μέσω τηλεφώνου στο Κέντρο Τηλεπρόνοιας του Δήμου και από εκεί 

μέσω του διαδικτύου στον ειδικό ιατρό του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων. 

Στην περίπτωση παθολογικών μετρήσεων ειδοποιείται ο ασθενής να τροποποιήσει την αγωγή ή 

να προσέλθει στο Νοσοκομείο. Το Κέντρο Τηλε-πρόνοιας διαθέτει σύστημα διαχείρισης 

πληροφοριών των ασθενών και διατηρεί ηλεκτρονικό φάκελο(Δαφούλας Γ & Koυντούρη 2008).  
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Εικόνα 4.19 Υπηρεσία παρακολούθησης ασθενών με χρόνιο βρογχικό άσθμα μέσω τηλε-

σπιρομέτρησης 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται και πιλοτική υπηρεσία τηλεπρόνοιας υπερτασικών ασθενών με τη 

χρήση βιολογικής τηλεμετρίας. Η αποστολή των μετρήσεων γίνεται είτε μέσω ασύρματων- 

Bluetooth πιεσόμετρων BP Pro και GPRS PDA(Εικόνα 4.20) είτε μέσω απλής τηλεφωνικής 

γραμμής PSTN. Οι μετρήσεις καταγράφονται σε ένα Online Ηλεκτρονικό Ιατρικό 

Φάκελο(Εικόνα 4.21) του κέντρου τηλεπρόνοιας που  παρακολουθείται από ιατρούς του Γενικού 

Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων και  οι οποίοι όταν κρίνουν απαραίτητο επικοινωνούν με 

το κέντρο τηλεπρόνοιας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail προκειμένου να διαγνώσουν κάποιο 

πρόβλημα(Τσούνης 2008). 

 

                

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.20 Ασύρματο-Bluetooth πιεσόμετρο                       Εικόνα 4.21 Online Ηλεκτρονικός  
                    BP Pro και GPRS PDA                           Ιατρικός Φάκελος  
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Μια επιπλέον πιλοτική μελέτη που έχει ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προγράμματος 

τηλεπρόνοιας είναι και η εφαρμογή του προγράμματος τηλε-καρδιολογίας σε ασθενείς με χρόνια 

καρδιακή ανεπάρκεια. Ενώ υπό σχεδιασμό βρίσκεται πιλοτική υπηρεσία παρακολούθησης 

ασθενών με Διαβήτη τύπου δύο. 

Ο Δήμος Τρικκαίων για την εφαρμογή του έργου της τηλεπρόνοιας διαθέτει δωρεάν τις 

παρακάτω συσκευές παρακολούθησης ασθενών και οι οποίες υποστηρίζονται από το  δίκτυο του 

e-trikala. 

  

 

 

Συσκευή παρακολούθησης των ασθενών με καρδιακά προβλήματα μέσω 

καταγραφής καρδιογραφήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 Συσκευή παρακολούθησης της συστολικής/διαστολικής πίεσης 

καθώς και των σφυγμών 

 

 

  

 

 

 

 

Ηλεκτροκαρδιογράφος καταγραφής συμβάντων μιας απολήξεως 

 

 

 



 

 50 

Συσκευή καταγραφής και αποστολής μέσω σταθερού 

τηλεφώνου πνευμονικών παραμέτρων χρόνιων ασθενών 

 

  

Τέλος το e-trikala με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας έχει 

προτείνει και είναι υπό σχεδιασμό η χρήση ηλεκτρονικών καρτών υγείας(Εικόνα 4.22) που θα 

παρέχουν άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Στις μέρες μας σε κάθε επίσκεψη 

του ασθενή σε ένα γιατρό η σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα δεν υπάρχει διαθέσιμο ένα έγκυρο 

ιατρικό ιστορικό. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας ο ασθενής θα έχει άμεση και 

αποτελεσματική παροχή υγειονομικής φροντίδας.  Η κάρτα υγείας  θα επιτρέπει την πρόσβαση 

στα ιατρικά δεδομένα των αρχείων υγείας με τη συναίνεση του κατόχου στα αρμόδια άτομα, 

αφού οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσω ενός βιομετρικού κώδικα ελέγχου ή PIN που θα 

γνωρίζει μόνο ο κάτοχος. Βέβαια έχει προβλεφθεί «ειδική» πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού, 

μόνο σε δεδομένα ζωτικής σημασίας όταν ο ασθενής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Οι 

πληροφορίες που γράφονται στην κάρτα υγείας κωδικοποιούνται και είναι αναγνώσιμες από 

ειδικό αναγνώστη(Εικόνα 4.23), ώστε μόνο τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και ο κάτοχος να 

έχουν πρόσβαση στα αρχεία.      

 

          
 

 

 

 

 

             Εικόνα 4.22 Ηλεκτρονική κάρτα υγείας         Εικόνα 4.23 Ειδικός αναγνώστης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Παρακάτω ακολουθεί και η διεπαφή(interface) της εφαρμογής eHealth το οποίο θα 

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του ασθενή. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν α) τα στοιχεία της 

κάρτας, β) γενικά στοιχεία όπως προσωπικά δεδομένα, ασφαλιστικά δεδομένα, ποσοστά 

συμμετοχής αλλά και διάφορες θεωρήσεις που έχει κάνει ο ασθενής, γ) ιστορικά στοιχεία όπως 

το ιστορικό του κατόχου, καταγραφή των αλλεργιών, το ιστορικό των επισκέψεων, η 
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νοσοκομειακή αλλά και η οδοντιατρική περίθαλψη και διάφορες εξετάσεις δ) στοιχεία που 

αφορούν  επείγουσα περίθαλψη του ασθενή(εικόνα 4.24-4.25).   

 

      
Εικόνα 4.24-4.25  Εφαρμογή eHealth 

 

Σύστημα Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα θεωρείται ότι είναι κρίσιμης σημασίας για το κοινό, πράγμα 

που μαρτυρούν και οι συνεχείς προσπάθειες των κυβερνήσεων να θεσπίσουν αλλαγές που 

βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών υποστηρίζει την ιδέα ότι η 

χρήση των ΤΠΕ, αποτελεί το βασικό παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση(Osborne 1992, 

Bellamy 1998, Heeks 1999). Αυτή η ενίσχυση του ρόλου των ΤΠΕ κατά την εκτέλεση της 

δημόσιας διοίκησης οδήγησε στην εμφάνιση του φαινομένου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης(e-

government). Αν και δύσκολο να προσδιοριστεί(Yildiz 2007), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι 

η χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και 

αποτελεσματικότητας ώστε να επιτευχθεί ευρύτερη δημόσια και κοινωνική μεταρρύθμιση(Beckus 

2001). Επομένως, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι μόνο η χρήση της τεχνολογίας που 

αποσκοπεί στη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης και αποτελεσματικότητας, όπως και στο 

παρελθόν(King 1982, Ho 2002,) αλλά για να επιτευχθεί ευρύτερη συμμετοχή του κοινού και της 

κοινωνικής πρόνοιας(Navarra 2007). Το e-trikala χρησιμοποιεί σύγχρονες ΤΠΕ για να 

εξυπηρετήσει τις τοπικές ανάγκες των πολιτών στο πλαίσιο αυτό έγινε και η  πρώτη πανελλαδική 

προσπάθεια εξυπηρέτησης του πολίτη από απόσταση με την χρήση ψηφιακών μέσων με 

διαδραστικό τρόπο και επιπλέον με την χρήση IVR συστημάτων(Interactive Voice Response). Ο 

όρος IVR συστήματα χρησιμοποιείται για αυτόματα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για 

συνδιαλλαγές με τη χρήση είτε πλήκτρων του τηλεφώνου είτε δίνοντας φωνητικές εντολές. 

Πρόσφατα παρελήφθησαν και οι πρώτες δέκα ηλεκτρονικές υπογραφές(e-signature) οι οποίες 

καταργούν την γραφειοκρατία και δίνουν την δυνατότητα παραλαβής πιστοποιητικών και 

εγγράφων μέσω διαδικτύου, με νομική ισχύ όπως το χειρόγραφο έγγραφο(Εικόνα 4.26). 
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   Εικόνα 4.26 Ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature)  

 

 Το συγκεκριμένο έργο συμπληρώνεται με επιπλέον υπηρεσίες μέσω μιας 

Ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής 

Πύλης θα ακολουθούν το μοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των 

υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και περιλαμβάνει τη δημοσίευση πληροφοριών για 

την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Τρικκαίων σχετικά με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για μια ηλεκτρονική υπηρεσία από 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μετά από ταυτοποίηση. Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη 

και η ενημέρωση των πολιτών με χρήσιμες πληροφορίες κατά την περιήγησή τους στην 

Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Πύλη και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

τρίτου βαθμού. Στόχος του έργου είναι μέσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος 

να υπάρξει εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες: 

 

 Θα μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης. 

 Θα μειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης.  

 Θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας. 

 Θα συμβάλλουν στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Θα βελτιώσουν την διαφάνεια. 

 Θα συμβάλουν στην διάδοση της ευρυζωνικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση του 

σχεδιαζόμενου Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Τρικκαίων. 
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Τα υποσυστήματα που οριοθετούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της Ολοκληρωμένης 

Διαδικτυακής Πύλης περιγράφονται παρακάτω:  

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών  

Το υποσύστημα για την διαχείριση των χρηστών θα βασίζεται σε μια εφαρμογή του Διαδικτύου. 

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει αίτηση για κωδικό, συμπληρώνοντας μια αίτηση στα 

γραφεία του e-trikala ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) ή τέλος μέσω Διαδικτύου. 

Στη συνέχεια και αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι θα εκδίδεται μέσα από το υποσύστημα ο 

κωδικός πρόσβασης. Οι κωδικοί που θα εκδίδονται θα αποθηκεύονται στον διακομιστή της 

βάσης δεδομένων(Database Server) του e-trikala, όπου θα γίνεται και ο έλεγχος της πρόσβασης 

των πολιτών. Τέλος ο πολίτης θα μπορεί μέσω Διαδικτύου να αλλάζει όποτε επιθυμεί τον 

κωδικό πρόσβασής του. 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Πιστοποιητικών Δημοτολογίου 

Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα επιτρέπει στους πολίτες να κάνουν αιτήσεις πιστοποιητικών 

μέσω Διαδικτύου. Ο πολίτης προκειμένου να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής 

Αίτησης Πιστοποιητικών Δημοτολογίου θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία ταυτοποίησής 

του(χρήση PIN) και στη συνέχεια να επιλέξει το είδος του πιστοποιητικού, την αιτιολογία της 

χρήσης, καθώς και τον τόπο παραλαβής του πιστοποιητικού. Τα στοιχεία της αίτησης θα 

καταγράφονται στην κεντρική βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος. Οι αρμόδιοι 
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υπάλληλοι του Δήμου θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο υποσύστημα μέσω Διαδικτύου, 

από όπου θα μπορούν να παρακολουθούν τις εισερχόμενες αιτήσεις για πιστοποιητικά με όλα τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση τους. Το 

υποσύστημα θα παρέχει ακόμα τη δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων με τις αιτήσεις που 

είναι σε εκκρεμότητα, τις αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν αλλά και τους χρόνους απόκρισης. 

Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα διασύνδεσης με την υφιστάμενη εφαρμογή 

του Δήμου(Εφαρμογή Δημοτολογίου-Μητρώου Αρρένων) σε επίπεδο βάσης δεδομένων. 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης  Δημοτικού Φόρου 

Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους υπάλληλους του Δήμου 

να διαχειρίζονται όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον δημοτικό φόρο όπως είναι ο 

υπολογισμός δημοτικού φόρου και προστίμων, η  εισαγωγή ελεγκτικών εγγράφων και τέλος η 

είσπραξη. Το υποσύστημα θα είναι τεχνολογίας Client-Server και θα διαθέτει ειδική διεπαφή η 

οποία  θα επιτρέπει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, να πληρώνουν μέσω Διαδικτύου το 

Δημοτικό τους Φόρο. Η υπηρεσία πληρωμής Δημοτικού Φόρου θα απαιτεί τα στοιχεία του  

συναλλασσόμενου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησής του και στη συνέχεια σε μια ειδική 

φόρμα ο δημότης θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να υπολογιστεί ο Δημοτικός 

Φόρος. Ο τρόπος πληρωμής του ποσού θα μπορεί μα γίνει με πιστωτική κάρτα, με Web Banking 

ή με  πληρωμή στην Τράπεζα.  

 

Υποσύστημα Ενημέρωσης Δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής 

Με την υπηρεσία της ενημέρωσης των τίτλων πληρωμής του, ο δημότης αφού καταχωρήσει τα 

στοιχεία του θα μπορεί να δει την καρτέλα του, μέσα στην οποία θα εμφανίζονται και οι μη 

εισπρακτέες επιταγές. Τα στοιχεία που θα απαιτούνται για την ενημέρωση των δικαιούχων θα 

εξάγονται από την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης των Δήμων. 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης  Αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων  

Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα επιτρέπει τη διαχείριση των αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου με σκοπό την ενημέρωση  των πολιτών για θέματα της τοπικής κοινωνίας. Οι 

αποφάσεις θα αποθηκεύονται και θα ταξινομούνται με βάση το θέμα που συζητήθηκε, αλλά και 

η ημερομηνία που συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις του Δήμου θα 

αποθηκεύονται στην κεντρική Βάση Δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του e-trikala 

με τη μορφή doc ή pdf και στην συνέχεια θα δημοσιεύονται στη Δικτυακή Πύλη του Δήμου.  
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Υποσύστημα Διαχείρισης Προστίμων  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

Το υποσύστημα θα επιτρέπει στους πολίτες να πληρώνουν τις κλήσεις του κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας, που τους έχουν αποδοθεί, μέσω Διαδικτύου. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου θα 

μπορούν να καταγράφουν, να παρακολουθούν και γενικότερα να διαχειρίζονται τις κλήσεις 

μέσα από το συγκεκριμένο υποσύστημα. Ο δημότης που επιλέγει τη συγκεκριμένη υπηρεσία για 

να πληρώσει τις κλήσεις, θα καλείται να δώσει τα στοιχεία ταυτοποίησής του και τον αριθμό 

κυκλοφορίας του οχήματός του προκειμένου να δει τις πληρωμένες, τις απλήρωτες, τις 

ακυρωμένες αλλά και αυτές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι κλήσεις σε εκκρεμότητα είναι 

εκείνες που έχουν πληρωθεί από τον πολίτη αλλά δεν έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η πληρωμή 

τους από το Δήμο.  

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  

 Το Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου θα επιτρέπει την διαχείριση της Δικτυακής Πύλης 

από τους χρήστες αλλά και τους διαχειριστές μέσω διαβαθμισμένης πρόσβασης. Οι διαχειριστές 

με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις όποτε κρίνουν απαραίτητο στα 

παραπάνω υποσυστήματα που αναφέρθηκαν για την βελτίωση λειτουργιών, επίσης δίνεται 

στους χρήστες η δυνατότητα να κάνουν εγγραφή σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανακοινώσεων ή 

ενημερωτικών δελτίων για θέματα του ενδιαφέροντος τους. 

 

e-ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Η χρήση της ιστοσελίδας ανοιχτού διαλόγου(e-Διάλογος) αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο 

ηλεκτρονικής Δημοκρατίας τόσο για τα Ελληνικά όσο και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και είναι 

αποτέλεσμα μελέτης και ανάλυσης πειραμάτων ηλεκτρονικής συμμετοχής και δημοκρατίας σε 

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Η υλοποίηση του γίνεται από την περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση το 

πρόγραμμα Πολιτεία. και εφαρμόζεται πιλοτικά στον Δήμο Τρικκαίων. Συγκεκριμένα γίνεται 

ένας συνδυασμός διαδικτυακών εργαλείων από την Ελληνική ΜΚΟ, access2democracy, βάση 

μίας αυστηρής μεθοδολογίας για την παροχή ολοκληρωμένης λύσης Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

για τον Δήμο Τρικκαίων, ενώ η τεχνική υλοποίηση της ιστοσελίδας ανοιχτού διαλόγου(e-

Διάλογος) γίνεται  από την εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής IMC. Στόχος είναι η χρήση 

νέων τεχνολογιών για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

του Δήμου. Συγκεκριμένα αυτό το έργο αποβλέπει στη δημιουργία μιας συμμετοχικής  

δημοκρατίας, που θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του δήμου και των πολιτών και δίνει τη 
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δυνατότητα στους πολίτες να εμπλακούν άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης 

πολιτικής και δράσεων της πόλης τους.  

 Ο πολίτης μέσω της ιστοσελίδας ανοιχτού διαλόγου ενημερώνεται για τα σημαντικά 

θέματα του Δήμου, συζητά με τους συμπολίτες του και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 

καταθέτει τις απόψεις του, παρακολουθεί ζωντανά και παρεμβαίνει στις σχετικές συζητήσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

To e-Διάλογος χωρίζεται σε τρία μέρη που αλληλοσυμπληρώνονται και ολοκληρώνονται 

σε ένα ενιαίο πλαίσιο: τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (e-ψηφοφορία), τα ηλεκτρονικά 

αιτήματα (e-υπογραφή) και τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις (e-Ψηφοφορία) 

Οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις είναι μια διαδικασία την οποία εκκινεί ο Δήμος. Ο Δήμος 

δημιουργεί αναλυτικά και σύνθετα ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται προς τους πολίτες 

και τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ανοιχτού διαλόγου του e-Διάλογος 

(http://www.edialogos.gr), ή πολλές φορές γίνεται και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όταν απευθύνονται  προς επιλεγμένο κοινό-στόχο. Μέσω των ηλεκτρονικών 

δημοσκοπήσεων ο πολίτης παίρνει θέση απέναντι σε επικείμενες δράσεις και αποφάσεις του 

Δήμου, ενώ ταυτόχρονα  γίνεται και αξιολόγηση της ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας των πολιτών 

σε δράσεις και πολιτικές που υλοποιεί ο Δήμος.  

 

Ηλεκτρονικά Αιτήματα (e-υπογραφή) 

Τα ηλεκτρονικά αιτήματα είναι μια διαδικασία την οποία εκκινούν οι πολίτες. Σκοπός είναι η 

συλλογή υπογραφών από πολίτες μέσω του δικτυακού τόπου e-Διάλογος, προκειμένου να 

υποστηρίξουν, αν είναι σύμφωνοι, συνυπογράφοντας το κείμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί και 

αποσταλεί από κάποιο πολίτη ώστε να προωθηθεί ένα αίτημα προς το Δήμο. Ο πολίτης που 

εκκινεί την διαδικασία είναι υπεύθυνος για την κινητοποίηση των πολιτών γύρω από το αίτημά 

του, αφού για να συζητηθεί ένα αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να συγκεντρωθούν 

τουλάχιστον εκατό υπογραφές. 

 

Ηλεκτρονική Διαβούλευση 

Η ηλεκτρονική διαβούλευση είναι μία σύνθετη διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι πολίτες 

και ο Δήμος προκειμένου να συμφωνήσουν σε πολιτικές και δράσεις του Δήμου. Ο πολίτης 
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αφού εγγραφεί, μέσα από μια σχετική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του e-Διάλογος, 

μπορεί να ενημερωθεί για τα θέματα προς διαβούλευση, στη συνέχεια μπορεί να εκφράσει τη 

γνώμη του μέσα από τους  χώρους συζήτησης(e-Φόρουμ), και τέλος να πάρει θέση μέσω της e-

Ψηφοφορίας.  Αναλυτικότερα η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης ξεκινά από το 

Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και προτείνει κάποια θέματα ώστε να συζητηθούν με τους 

δημότες. Προκειμένου ο πολίτης να ενημερωθεί για τα προτεινόμενα θέματα, δημιουργείται μια 

βάση πληροφοριών που αναλύονται τα θέματα συνοπτικά και περιεκτικά. Ακολουθεί 

ηλεκτρονική ψηφοφορία που διαρκεί μέχρι τρεις βδομάδες με σκοπό να καταρτιστεί ο 

κατάλογος των θεμάτων προς διαβούλευση. Στην ψηφοφορία ο πολίτης καλείται να 

συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο και να επιλέξει από τα θέμα που προτάθηκαν, τα τέσσερα 

θέματα που θεωρεί σημαντικότερα. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη αν κρίνει ότι 

κάποιο θέμα που θεωρεί σημαντικό δεν έχει συμπεριληφθεί στα προτεινόμενα να το προσθέσει 

αφού πρώτα το περιγράψει συνοπτικά. Η ηλεκτρονική διαβούλευση διενεργείται σε δύο κύκλους 

με διάρκεια δυο μηνών. Ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης ξεκινά με τη φάση του 

Διαλόγου/Συζήτησης, μέσω του ηλεκτρονικού φόρουμ για κάθε θέμα ξεχωριστά, ώστε να 

εκφραστούν οι απόψεις των πολιτών και των αρμόδιων φορέων. Για κάθε συζήτηση ορίζεται και 

κάποιος συντονιστής που επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συζήτησης και τη σύνταξη 

έκθεσης κατά το πέρας αυτής, με τα βασικά αποτελέσματα της συζήτησης, αλλά και τα νέα 

θέματα που προέκυψαν. Η έκθεση δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του e-Διάλογος. Βάση των 

εκθέσεων από τις διάφορες συζητήσεις, δημιουργούνται αναλυτικά ερωτηματολόγια στα οποία 

καλείται ο πολίτης να απαντήσει, η διάρκεια της ψηφοφορίας είναι μέχρι τρεις βδομάδες και 

διατηρείται η ανωνυμία για λόγους διαφύλαξης της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας γνώμης. Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν από τους πολίτες αναλύονται από μία ομάδα ειδικών και καταρτίζεται 

σχετική έκθεση για κάθε μία από τις ψηφοφορίες. Τέλος τα αποτελέσματα τόσο των συζητήσεων 

στα ηλεκτρονικά φόρουμ όσο και των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών αποστέλλονται στο 

διοικητικό συμβούλιο του Δήμου προς ενημέρωση και ορίζεται ημερομηνία όπου θα 

συζητηθούν. Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση μέσω της ιστοσελίδας 

όπου θα αναμεταδίδεται ζωντανά. Με το πέρας του πρώτου κύκλου διαβούλευσης οι πολίτες 

αξιολογούν την διαδικασία και τις διάφορες φάσεις της. Μετά την αξιολόγηση του πρώτου 

κύκλου και εφόσον γίνουν οι τυχόν απαραίτητες αναπροσαρμογές της διαδικασίας και των 

εργαλείων ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος διαβουλεύσεων για τα υπόλοιπα θέματα που έχουν 

ψηφίσει οι πολίτες ότι επιθυμούν να συζητήσουν.  
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Εικόνα 4.27 Σχηματική απεικόνιση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

 

Υλοποίηση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών(GIS) 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών(GIS) αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν όχι 

μόνο στη χαρτογράφηση μιας περιοχής, αλλά γενικότερα στη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη 

διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών. Ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών είναι μια 

οργανωμένη συλλογή υλικού υπολογιστών, λογισμικού, γεωγραφικών δεδομένων καθώς και 

ανθρωπίνου δυναμικού με σκοπό την αποτελεσματική συλλογή, την αποθήκευση, την 

ενημέρωση, τον χειρισμό, την ανάλυση και την παρουσίαση όλων των μορφών γεωγραφικής 

πληροφορίας(Esri 1990). Το γραφείο του e-trikala μέσω συγκεκριμένης δράσης και σε 

συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία Telenavis εξασφάλισαν ένα πλούσιο γεωγραφικό χάρτη με 

κάθε είδους δεδομένα και στοιχεία που θα εξυπηρετήσουν τους   δημότες της πόλης αλλά και 

χρήστες του διαδικτύου. Η εταιρεία Telenavis  έχει αναπτύξει παρόμοια συστήματα για 

δημόσιους φορείς όπως και για ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Οι πολίτες και οι επισκέπτες του Νομού Τρικάλων με τη χρήση του γεωγραφικού 

πληροφοριακού συστήματος θα έχουν πρόσβαση σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι 

υπηρεσίες που θα διατίθενται ηλεκτρονικά από το σύστημα, είναι: 

 

 Προβολή ψηφιακών χαρτών της πόλης. 

 Ανεύρεση διευθύνσεων στον χάρτη μέσα από την γεωκωδικοποίηση δεδομένων  

 Εύρεση της βέλτιστης διαδρομής με τη βοήθεια ψηφιακών χαρτών. 

 Προβολή της θέσης μουσείων, ιστορικών αξιοθέατων και αρχαιολογικών χώρων. 

 Προβολή της θέσης ξενοδοχείων, εστιατορίων, θεάτρων, πάρκων και  πλατειών. 

 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης. 
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 Επικοινωνία με άλλα συστήματα για άντληση ανανεωμένων πληροφοριών. 

                                   

Η νέα υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων θα δίνει επίσης την δυνατότητα της συνδρομής 

των χρηστών στην ανάπτυξη και ανανέωση της εφαρμογής. Οι χρήστες θα μπορούν να επέμβουν 

πάνω στους ψηφιακούς χάρτες της πόλης και με μορφή σχολίων να ενημερώσουν και να 

πληροφορήσουν τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης για τους χώρους που 

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συναυλίες. Επίσης το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών  

θα συνεργάζεται με το σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών Δημοσθένης. Συγκεκριμένα ο δημότης 

θα μπορεί να κάνει εισαγωγή ενός προβλήματος πάνω στον ψηφιακό χάρτη της πόλης, με σκοπό 

τόσο την ενημέρωση του γραφείου του Δημοσθένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όσο 

και την πληροφόρηση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης για την αποφυγή οποιαδήποτε 

ταλαιπωρίας(Εικόνες 4.28-4.29). 

      

Εικόνα 428-4.29 Συνεργασία γεωγραφικού Συστήματος με το σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών 
Δημοσθένης 

Ακόμη μια εφαρμογή του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών  θα είναι σε άμεση 

συνεργασία με το σύστημα ευφυών μεταφορών. Συγκεκριμένα στους ψηφιακούς χάρτες θα 

εμφανίζονται οι στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη των Τρικάλων και ο χρήστης 

με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορεί να ενημερώνεται μέσω ενός ειδικού πλαισίου για τα 

δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης στους σταθμούς προορισμού(Εικόνα 4.30). 

               

Εικόνα 4.30 Απεικόνιση των στάσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς και των χρόνων αφίξεως 
στους προορισμούς 
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Οι ψηφιακοί χάρτες θα περιλαμβάνουν επίσης ευδιάκριτες χρωματιστές ζώνες όπου ο 

πολίτης θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ποσοστό δόμησης και τις περιοχές που βρίσκονται 

εντός και εκτός σχεδίου πόλης. Τέλος ο σχεδιασμός της διαδρομής και η λήψη οδηγιών για το 

σημείο προορισμού, είναι ακόμη μια σημαντική εφαρμογή που προσφέρει το Γεωγραφικό 

Σύστημα Πληροφοριών. Ο επισκέπτης μέσω αυτής της εφαρμογής μπορεί να επιλέξει ποια 

διαδρομή θα ακολουθήσει για το σημείο προορισμού με βάση τον χρόνο, το σύνολο των 

χιλιομέτρων, αλλά και τους ενδιάμεσους σταθμούς που επιθυμεί να επισκεφτεί(Εικόνα 4.31). 

    

 
Εικόνα 4.31 Επιλογή διαδρομής με βάση ορισμένα κριτήρια (χρόνο,χλμ, ενδιάμεσοι σταθμοί) 

 

Για την ψηφιοποίηση των χαρτών θα χρησιμοποιηθούν καινοτομικές τεχνολογίες 

πλήρους ψηφιακής σφαιρικής λήψης μονής σάρωσης σε πολύ υψηλή ανάλυση (80ΜΡ/εικόνα). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χάρτης της Telenavis έχει ήδη ολοκληρωθεί απομένοντας να γίνουν 

ορισμένες τελευταίες προσθήκες και δοκιμές ώστε να γίνει δημόσια προσβάσιμο μέσα από την 

ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων.  

 

Δημιουργία Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων του Νομού Τρικάλων(ΤΕΔΚ) 

Αντικείμενο του, προς υλοποίηση, έργου είναι η δημιουργία και εγκατάσταση ενός δικτύου 

ασύρματης επικοινωνίας και υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή 

της ΤΕΔΚ. Χάρις το έργο αυτό θα διασυνδέονται ασύρματα οι φορείς ενδιαφέροντος των δήμων 

Εστιαιώτιδος, Πιαλείων, Οιχαλίας, Φαρκαδόνας, Αιθήκων, Χασίων, Βασιλικής, Γόμφων και 

Πύλης. Στόχος του έργου είναι να ενταχθούν οι φορείς αλλά και οι πολίτες των Δήμων της 

ΤΕΔΚ στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», και να επέλθει επικοινωνία μεταξύ των φορέων του 

Δημοσίου ώστε να μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες της ΤΕΔΚ και των άλλων φορέων του 

Δημοσίου, από τον περιορισμό του κόστους των τηλεπικοινωνιών.  

Το δίκτυο στοχεύει στη διασύνδεση σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος όπως είναι τα 

σχολεία και τα κοινοτικά καταστήματα των Δήμων της ΤΕΔΚ του Νομού Τρικάλων, στο τοπικό 
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σημείο παρουσίας (Point of Presence) του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που είναι τα Δημαρχεία της 

ΤΕΔΚ(Εικόνα 4.32). Βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου θα είναι οι υψηλές ταχύτητες 

μεταγωγής δεδομένων, η δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας όταν και αν αυτό απαιτηθεί, η 

εύκολη συντήρηση και διαχείριση σε συνδυασμό με την υψηλή διαθεσιμότητα του. Επίσης οι 

τεχνολογίες δικτύωσης που θα εφαρμοστούν θα βασίζονται σε πιστοποιημένα πρότυπα 

επικοινωνίας και ο εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας. Η 

προς υλοποίηση τοπολογία είναι σημείο προς πολλά σημεία (“point-to-multipoint”-PMP) για το 

δίκτυο πρόσβασης και σημείο προς σημείο ("point-to-point" -PTP) για το δίκτυο κορμού κάθε 

Δήμου. Συγκεκριμένα θα αποτελείται από εννέα κεντρικούς κόμβους για τους δήμους 

Εστιαιώτιδος, Πιαλείων, Οιχαλίας, Φαρκαδόνας, Αιθήκων, Χασίων, Βασιλικής, Γόμφων και 

Πύλης της ΤΕΔΚ, δεκαεπτά κόμβους διανομής, τέσσερεις κόμβους αναμετάδοσης και σαράντα 

τέσσερα τερματικά σημεία. Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα 207.440 ευρώ και η 

υλοποίηση του έργου έχει ανατεθεί στην εταιρεία «3DATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.».  

 

 
Εικόνα 4.32 Διασύνδεση σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος,στο τοπικό σημείο παρουσίας (Point 

of Presence) του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
 

Δημιουργία Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών(ΜΑΝ) 

Το έργο αφορά την υλοποίηση ενός Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών 

(Metropolitan Area Network-MAN) το οποίο θα διασυνδέει δημοτικές υπηρεσίες, ενώ σε  

δεύτερη φάση θα επεκταθεί σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τα δίκτυα ΜΑΝ είναι ευρυζωνικά 

δίκτυα υψηλών ταχυτήτων που χρησιμοποιούν οπτικές ίνες και το μέγεθός τους είναι 

μεγαλύτερο από τα τοπικά δίκτυα (LAN) και μικρότερο από τα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN). 

Στο Δήμο Τρικκαίων μετά από σχετική μελέτη, διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνδεσης τριάντα τριών 

κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και περιλαμβάνει έξι κόμβους και έξι ασύρματες 
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ζεύξεις ενώ υπολογίζεται το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών να είναι μήκους δεκαοχτώ 

χιλιομέτρων, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Η ανάδοχος εταιρεία που ανέλαβε 

την υλοποίηση του έργου προϋπολογισμού 1.1 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η Ericsson. 

 

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών 

Ινών είναι: 

 Μεγάλες ταχύτητες ανταλλαγής πληροφοριών. 

 Μικρό κόστος και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. 

 Ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 Δυνατότητα εργασίας από απόσταση. 

 Επικοινωνία με μηδενικό κόστος τόσο μεταξύ των διασυνδεόμενων δημόσιων φορέων 

όσο και για τους πολίτες. 

 Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών από το σπίτι με τράπεζες και 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 Ενημέρωση και ψυχαγωγία προσφέροντας ακόμη και ανταλλαγή βίντεο σε πραγματικό 

χρόνο. 

 

Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου οπτικών ινών, αποτελείται από το κύριο δίκτυο, το δίκτυο 

διανομής, το δίκτυο πρόσβασης, και το δίκτυο συγκέντρωσης τελικών χρηστών. Το κύριο δίκτυο 

αποτελείται από έναν αριθμό κόμβων οι οποίοι συνδέονται απευθείας μεταξύ τους χωρίς 

ενδιάμεσες μικτονομήσεις. Το δίκτυο διανομής αποτελείται από τους κόμβους διανομής, οι 

οποίοι συνδέονται στους κύριους κόμβους του δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε κόμβος 

διανομής να συνδέεται είτε με δύο κύριους κόμβους είτε στον ίδιο κύριο κόμβο αλλά από 

διαφορετικές διαδρομές στο δίκτυο. Το δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από τους κόμβους 

πρόσβασης στους όποιους συνδέονται τα διάφορα κτίρια όπου αναλόγως των απαιτήσεων των 

τελικών χρηστών καθορίζονται και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συνδέσεων. Τέλος στο 

δίκτυο συγκέντρωσης τελικών χρηστών, κάθε χρήστης(κτίριο) εξυπηρετείται από έναν κόμβο 

πρόσβασης. Η λογική αυτή παρουσιάζεται καλύτερα στην εικόνα 4.33 που ακολουθεί: 
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Εικόνα 4.33 Αρχιτεκτονική του δικτύου οπτικών ινών 
 

Η αρχιτεκτονική αναφέρεται ως Fiber To The Home(FTTH) και συνίσταται στην 

κατάληξη οπτικών ινών στο χώρο των συνδρομητών και τον τερματισμό τους με κατάλληλο 

εξοπλισμό. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των οπτικών ινών είναι το χαμηλό κόστος, το 

μεγάλο εύρος ζώνης(bandwidth) που μπορεί να φτάνει τα 10 Gbps, η μικρή εξασθένηση του 

σήματος και η ανοχή στο θόρυβο.  

  Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών εγείρει διάφορα ερωτήματα σχετικά με το 

επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση των 

δικτύων τα οποία θα δημιουργηθούν. Το επιχειρηματικό μοντέλο θα καθορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκμετάλλευση ενός ευρυζωνικού μητροπολιτικού δικτύου, θα 

καθορίσει ποιος θα είναι ο ρόλος του δήμου, πως θα προωθηθεί ο υγιής ανταγωνισμός, σε ποιο 

επίπεδο θα προωθηθεί ο ανταγωνισμός, και ποια θα είναι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. 

Στόχος του επιχειρηματικού μοντέλου είναι να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ευρυζωνικού 

μητροπολιτικού δικτύου και η εξασφάλιση πόρων για την συντήρησή του και επέκταση ενώ 

ταυτόχρονα να οξύνει τον ανταγωνισμό με στόχο την καλύτερη και φθηνότερη παροχή 

υπηρεσιών στον πολίτη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της e-Trikala Α.Ε. κ.Οδυσσέας Ράπτης 

υποστηρίζει: «Η βιωσιμότητα του δικτύου προσδοκούμε να προέλθει από την εκμετάλλευση της 

υποδομής, παρέχοντας διέλευση σε ιδιώτες παρόχους από αυτό. Επίσης, η διασύνδεση ιδιωτών 

πάνω στο δίκτυο, για την εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών τους, δύναται να 

συνεισφέρει οικονομικά στη συντήρηση και επέκταση αυτού». 
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Δημιουργία Ηλεκτρονικού καταστήματος, e-Marketplace 

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

προσανατολίζονται στη δημιουργία διαδραστικών εμπορικών κοινοτήτων που προσφέρουν 

δυναμικές λύσεις. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου 

συνευρίσκονται προμηθευτές και αγοραστές και διενεργούνται αγοραπωλησίες ειδών ή 

υπηρεσιών. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί με ευθύνη του 

εμπορικού επιμελητηρίου Τρικάλων αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για τις τοπικές επιχειρήσεις 

για να προωθήσουν τις δραστηριότητες και τα προϊόντα τους με ελάχιστο κόστος. Η παρουσία 

τους στο διαδίκτυο, προωθεί την εικόνα της τοπικής αγοράς σε νέους πελάτες, εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσής για τα προϊόντα τους, αλλά και άμεσης επαφής μαζί τους, με 

στόχο την δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για αύξηση του όγκου των πωλήσεων.  

 

 
Εικόνα 4.34 Σχηματική απεικόνιση του e-Marketplace 

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει δημιουργηθεί χαρακτηρίζεται από ευκολία στην 

πλοήγηση και φιλικότητα προς το χρήστη. Είναι πολύ σημαντικό ο χρήστης να νιώθει ασφάλεια 

και σιγουριά για τις διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές του μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και να μη διακατέχεται από σκεπτικισμό και 

επιφυλακτικότητα ώστε να μη μένει μόνο στο επίπεδο της επίσκεψης στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα, αλλά να προβαίνει και σε ηλεκτρονικές αγορές. Διαδικασίες όπως η εύρεση ενός 

προϊόντος είναι εξαιρετικά εύκολες και η παρουσίαση των προϊόντων γίνεται με ελκυστικό 

τρόπο. Ακόμη το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει και επιλογή πολυγλωσσικότητας 

προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης της πόλης να περιηγηθεί στην εφαρμογή.  

Η ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από ευχρηστία η οποία αποτελεί και βασική παράμετρος 

ποιότητας, και προϋποθέτει την προσήλωση στις αρχές του ανθρωπο-κεντρικού σχεδιασμού. 
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Σύμφωνα με το πρότυπο ISO(1997,1999) η ευχρηστία αφορά την αποτελεσματικότητα, 

αποδοτικότητα και ικανοποίηση με την οποία συγκεκριμένοι χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν 

ορισμένες ενέργειες σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Αν και αφηρημένη έννοια μπορεί πρακτικά 

να αξιολογηθεί με βάση τα παρακάτω:  

 

 Ευκολία και ταχύτητα εκμάθησης χρήσης. 

 Υψηλή απόδοση εκτέλεσης λειτουργιών. 

 Διατήρηση ικανότητας χειρισμού με την πάροδο του χρόνου. 

 Μικρός αριθμός λαθών.  

 Υποκειμενική ικανοποίηση χρηστών. 

 

Παρακάτω απεικονίζεται η διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος(εικόνα 4.35), η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι http://www.trikala-chamber.gr, και δίδεται μια σύντομη 

περιγραφή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.35 Απεικόνιση της  διεπαφής του ηλεκτρονικού καταστήματος 

 

 Ο χρήστης, επισκεπτόμενος το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να πληροφορηθεί για 

διάφορα στοιχεία που αφορούν τον επιμελητήριο Τρικάλων όπως τη σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το ιστορικό με τις προηγούμενες διοικήσεις από την ίδρυση του, αλλά και τους 

στόχους και τις δράσεις του. Επιπρόσθετα ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί αλλά και να 

ενημερωθεί για θέματα τις επικαιρότητας, διάφορες δραστηριότητες της πόλης και τέλος για 

προγράμματα επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματος γενικές πληροφορίες που αφορούν το νομό Τρικάλων και που μπορούν να 

φανούν χρήσιμες σε κάθε επισκέπτη της πόλης όπως είναι η παρουσίαση του Νομού, αξιοθέατα 

αλλά και να προμηθευτεί σε pdf μορφή  κατάλογο τοπικών προϊόντων. Ο επισκέπτης του 

δικτυακού τόπου μπορεί επίσης να πληροφορηθεί και για τον  γαστρονομικό πλούτο της 
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περιοχής. Βασικό στοιχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η προώθηση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρικών αγορών. Για το λόγο αυτό και μέσα από το 

δικτυακό τόπο ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τον κατάλογο των τοπικών επιχειρήσεων, 

το αντικείμενο τους και τον κλάδο δραστηριοποίησης τους. Τέλος μέσω του επιχειρηματικού 

οδηγού ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει και να πληροφορηθεί για τις τοπικές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, τον κλάδο δραστηριότητας και τα προϊόντα που 

προσφέρει.   

 

Υλοποίηση Συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (Εnterprise Resource Planning-

ERP) 

Το σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού θα είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα διαχείρισης έργων και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων που θα αποτυπώνει και θα 

καταγράφει τις διαδικασίες που επιτελούνται από το Δήμο Τρικκαίων, την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Νομού Τρικάλων, τη Δημοτική Αστυνομία, το Δασαρχείο Τρικάλων, το Γραφείο 

Εντελλομένων και τη ΔΟΥ Τρικάλων. Σκοπός της υλοποίησης του ERP συστήματος είναι η 

ταχύτερη διεκπεραίωση παρακολούθησης έργων που αφορά προμήθειες προς το Δημόσιο 

Τομέα, πληρωμή προμηθευτών και ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα διαφάνειας.  

Η υλοποίηση του ERP συστήματος στο Δήμο Τρικκαίων θα συμβάλει στη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων του Δήμου, δεδομένου ότι οι διαδικασίες θα είναι κοινές σε όλο το εύρος 

τους. Λόγω της καλυτέρευσης της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών θα μειωθεί 

ο χρόνος κλεισίματος των οικονομικών κύκλων, και θα είναι δυνατή η καλύτερη ανάλυση των 

οικονομικών μεγεθών, των δεικτών κερδοφορίας και των μοντέλων κοστολόγησης. Τέλος η 

αυτοματοποίηση και η ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε ένα αποδοτικότερο 

περιβάλλον εργασίας, θα αυξήσει την παραγωγικότητα των υπηρεσιών του Δήμου και θα 

οδηγήσει την ικανοποίηση των πελατών.  

Το σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού θα πρέπει να παρέχει ισχυρά εργαλεία, τα 

οποία θα συνδυάζουν χρηστικότητα, ισχύ και ευελιξία με σκοπό την διαχείριση πολλαπλών 

έργων, την παρακολούθηση των συμβάσεων του Δήμου, την διαχείριση κατά έργο των πελατών, 

των προμηθευτών και των υπεργολάβων, την παρακολούθηση των φάσεων και των παραδοτέων 

έργων, τις αναθέσεις των έργων και την παρακολούθηση των ροών εργασιών, την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων για κάθε έργο και την στατιστική ανάλυση των δεδομένων για κάθε έργο 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά σενάρια υλοποίησης. Τέλος, το ERP σύστημα θα πρέπει να 

διαθέτει ανοιχτή αρχιτεκτονική με σκοπό τη διασύνδεση του με τα υπάρχοντα συστήματα με 

σκοπό την αξιοποίηση ομογενοποιημένων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, ακόμη θα πρέπει 
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να παρέχει εύχρηστο σχεδιασμό και γρήγορη πρόσβαση στις επιθυμητές πληροφορίες ώστε να 

διαχειρίζεται τα ρίσκα που προκύπτουν στα πλαίσια της υλοποίησης των έργων. 
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4.5 Οικονομική Διάσταση των Έργων που Διαχειρίζεται η e-Trikala Α.Ε.  

Πίνακας 4.3 Προϋπολογισμός έργων που διαχειρίζεται η e-Trikala Α.Ε. 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 1.3 65 Ιστοσελίδα Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Τρικκαίων 80.000 

2 1.3 172 Επέκταση κατά 30% της Πρόσκλησης 65 24.000 

3 2.1 87 Σύστημα Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Τρικάλων 260.500 

4 2.2 90 Αποκεντρωμένο ΚΕΠ Δήμου Τρικκαίων 42.082 

5 2.2 114 Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού 283.855 

6 2.2 148 Σύστημα Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών 328.000 

7 2.4 88 Κέντρο Τηλεπρόνοιας 105.500 

8 2.4 148 Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 170.000 

9 2.8 32 Σύστημα Ευφυών Μεταφορών 654.000 

10 2.8 32 Επέκταση της Πρόσκλησης 32 350.000 

11 3.10 ΠΕΠ-ΘΗΣΕΑΣ Πολεοδομικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 87.500 

12 4.2 84 Προώθηση Ευρυζωνικότητας 68.500 

13 4.2 93 Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 1.120.000 

14 4.2  Hot Spot Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 20.900 

15 4.2  Hot Spot Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης 17.000 

17 4.3 105 Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Τρικάλων 238.000 

18  ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΠ Ηλεκτρονική Πολιτεία 135.000 
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5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η Μεθοδολογία Προσέγγισης και διαδικασία υλοποίησης 

του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής πόλης e-trikala. Η μεθοδολογία με την οποία 

οργανώθηκε και λειτούργησε η ομάδα του e-trikala για την υλοποίηση των υπηρεσιών που 

παρουσιάστηκαν, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.  Η εμπειρία 

δείχνει ότι η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και η διαχείριση των αλλαγών που 

συνεπάγονται παρόμοια έργα, απαιτεί αφ’ ενός την ανάπτυξη κατάλληλων και δοκιμασμένων 

μηχανισμών οργάνωσης και διαχείρισης έργου και αφ’ ετέρου την καθιέρωση μηχανισμών και 

νοοτροπίας ενεργητικής και προληπτικής διαχείρισης κινδύνων. Για το λόγο αυτό  δόθηκε, ευθύς 

εξ αρχής, η δέουσα έμφαση στην αντιμετώπιση των ποικίλων οργανωτικών πτυχών που 

επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εφαρμογών και συγκεκριμένα στην «ισοζυγισμένη» και 

ολοκληρωμένη θεώρηση των τεχνολογιών, των εσωτερικών διαδικασιών και του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Η θεώρηση αυτή αναδεικνύεται διεξοδικά στη μεθοδολογία προσέγγισης της υλοποίησης 

του πληροφοριακού συστήματος e-trikala. Τα διάφορα υποέργα αντιμετωπίστηκαν όχι 

αθροιστικά και ανεξάρτητα αλλά ως αλληλεξαρτώμενα στοιχεία μιας διαδικασίας, όπου η 

διαχείριση των τεχνικών έργων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της οργάνωσης, πολιτικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και εκτέλεσης 

εργασιών και διαδικασιών. 

Μια μεθοδολογία που έχει δοκιμασθεί με επιτυχία σε έργα ανάλογου μεγέθους και 

πολυπλοκότητας, όπου διαφορετικοί φορείς καλούνται να υλοποιήσουν ένα σύνθετο έργο με 

συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης, με δεδομένους περιορισμούς κόστους και ποιότητας, 

είναι η PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) της CCTA. Η PRINCE2 αποτελεί 

σήμερα την πλέον διαδεδομένη Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων, προσαρμοσμένη ειδικά για 

χρήση σε Κυβερνητικούς Οργανισμούς, ενώ χρησιμοποιείται επιτυχώς και από πολλές 

επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. 

Η μεθοδολογία αυτή συνίσταται σε μια τυποποιημένη διαδικασία ανάλυσης, 

προγραμματισμού και εκτέλεσης του έργου, που δίνει τη δυνατότητα αριστοποίησης της 

εκμετάλλευσης του χρόνου και των πόρων. Πρόκειται για μια καλά δομημένη και τυποποιημένη 

διαδικασία ανάλυσης, προγραμματισμού και εκτέλεσης οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους 

έργου. Ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, και παρέχει συνεχή 
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πληροφόρηση για την εξέλιξη των έργου, ώστε να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος και η έγκαιρη 

και αποτελεσματική παρέμβαση με διορθωτικές ενέργειες στα ενδιάμεσα στάδια υλοποίησης. 

 

5.1 Ιστορικό της PRINCE2 

Η PRINCE2 προέρχεται από τη μέθοδο PROMPT II, που επινοήθηκε το 1975 από την Simpact 

Systems Ltd. Στη συνέχεια εμπλουτίσθηκε από το CCTA(Central Computer and 

Telecommunications Agency) της Αγγλίας και τελικά παρουσιάστηκε σαν PRINCE1 το 1989. 

Μια πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση, η PRINCE2, προωθήθηκε τον Οκτώβριο 

του 1996. Η PRINCE2 ανήκει στο CCTA, το οποίο από την 1η Απριλίου του 2001 

ενσωματώθηκε στο Office of Government Commerce.  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της PRINCE2 οδήγησε σε μία προσέγγιση βασισμένη σε 

διαδικασίες που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου, από την έναρξη έως την 

περάτωσή του. Κάθε μία από τις οχτώ διαδικασίες της PRINCE2 περιγράφεται με όρους της 

μορφής: γιατί είναι σημαντική, τι προσπαθεί να πετύχει, ποιος είναι υπεύθυνος για τις 

δραστηριότητες και πότε θα έπρεπε να γίνει. Αυτός ο βασισμένος σε διαδικασίες καθορισμός 

επιτρέπει στη μέθοδο να είναι κλιμακούμενη, και κατάλληλη για μικρά και μεγάλα έργα, κάθε 

είδους. 

 

5.2 Πλεονεκτήματα της PRINCE2 

Χρησιμοποιώντας γενικότερους όρους, μπορούμε να πούμε ότι ένα έργο είναι μία διοικούμενη 

συλλογή δραστηριοτήτων η οποία θα επιφέρει μια επιθυμητή αλλαγή. Η PRINCE2 παρέχει ένα 

πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί μια γέφυρα μεταξύ της υπάρχουσας 

κατάστασης και της προγραμματισμένης μελλοντικής κατάστασης. Μόλις επιτευχθεί η 

προγραμματισμένη κατάσταση, η γέφυρα θα έχει εξυπηρετήσει το σκοπό της και μπορεί να 

παροπλιστεί. Έτσι, όλα τα έργα θεωρούνται ολοκληρωμένα όταν εξυπηρετήσουν τον σκοπό 

τους. 

Συχνά, για διάφορους λόγους τα έργα δεν διαχειρίζονται καλά από την κανονική γραμμή 

διεύθυνσης, η οποία ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της συνοχής. Συνεπώς, πρέπει να 

καθιερωθεί μια αφοσιωμένη σε αυτό το σκοπό ομάδα που θα διαχειρίζεται και θα εκτελεί κάθε 

έργο. Στο τέλος του έργου αυτή η ομάδα, όπως και το ίδιο το έργο, παύουν να υπάρχουν. 

Αν και κάθε έργο με κάποιο τρόπο είναι τεχνικά μοναδικό, όλα τα έργα αντιμετωπίζουν 

τα ίδια διοικητικά θέματα και προβλήματα. Μία κοινή προσέγγιση της διοίκησης έργου, δηλαδή 
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μία μεθοδολογία διοίκησης έργου, αναιρεί την ανάγκη επινόησης ειδικής προσέγγισης για κάθε 

έργο. 

Η PRINCE2 είναι μια μεθοδολογία για τη διοίκηση οποιασδήποτε μορφής και είδους 

έργου. Προσαρμόζεται εύκολα και βασίζεται στην κοινή λογική. Οι βασικές αρχές της μπορούν 

να εφαρμοστούν ακόμα και στα πιο μικρά έργα. Εστιάζει την προσοχή περισσότερο στα 

προϊόντα παρά στις ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός θα πάρει αυτό που θέλει, 

παρέχοντας πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις κόστους και χρόνου και συνεπώς πιο ρεαλιστικές και 

αντικειμενικές κρίσεις της προόδου. 

Η ποιότητα αντιμετωπίζεται σαν απαραίτητο και αναπόσπαστο συστατικό του έργου. Οι 

προσδοκίες για την ποιότητα καθορίζονται κατά την έναρξη και καθώς προσδιορίζεται η ανάγκη 

για ένα προϊόν, καθορίζονται τα κριτήρια από τα οποία η ποιότητα αυτού του προϊόντος θα 

κριθεί. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων, οι μέθοδοι επιθεώρησης 

και οι ευθύνες είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα των πλάνων σε όλα τα επίπεδα. 

Μια όψη της ποιότητας είναι η αξία του τελικού προϊόντος ενός έργου για την 

επιχείρηση. Η PRINCE2 παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο οι ανάγκες της επιχείρησης δεν 

αγνοούνται ποτέ. Ειδικότερα, η PRINCE2 απαιτεί την ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχειρησιακής 

κατάστασης, στην έναρξη του, και εξασφαλίζει ότι αυτή η επιχειρησιακή κατάσταση 

επανεξετάζεται περιοδικά καθ’ όλη την διάρκεια ανάπτυξης. 

Η PRINCE2 αναγνωρίζει ότι η διαχείριση κινδύνου είναι ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία της διαχείρισης έργου και το ενσωματώνει μέσα στα βασικά γεγονότα κατά τη 

συνολική διάρκεια του έργου. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: 

 Ελεγχόμενη διαχείριση επιχειρησιακής αλλαγής από άποψη επένδυσης και 

επιστροφής της επένδυσης.  

 Ενεργή συμμετοχή των χρηστών του τελικού προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ανάπτυξής του, για να εξασφαλιστεί ότι καλύπτει τις λειτουργικές, 

περιβαλλοντικές, υποστηρικτικές και διαχειριστικές απαιτήσεις των χρηστών.  

 Ελεγχόμενη και οργανωμένη αρχή, μέσο και τέλος. 

 Αποδοτικότερο έλεγχο των πόρων ανάπτυξης. 

 Ξεκάθαρη οργανωτική δομή για την ομάδα έργου. 

 Προγραμματισμός βασισμένος στα προϊόντα. 

 Καλή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 
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 Αυτόματος διοικητικός έλεγχος οποιασδήποτε απόκλισης από το σχέδιο έργου. 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε οποιοδήποτε έργο. 

 

5.3 Συστατικά και Διαδικασίες της PRINCE2 

Η PRINCE2 είναι μια προσέγγιση για τη διαχείριση έργου βασισμένη σε διαδικασίες. Οι 

διαδικασίες καθορίζουν τις διοικητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια ενός έργου. Επιπλέον, η PRINCE2 περιγράφει τα διάφορα συστατικά που 

εφαρμόζονται στις κατάλληλες δραστηριότητες. Η Εικόνα 5.1 παρουσιάζει τα συστατικά γύρω 

από το κεντρικό μοντέλο διαδικασιών. 

 

Εικόνα 5.1 Συστατικά και Διαδικασίες της Μεθοδολογίας PRINCE2 

 

Τα συστατικά της μεθοδολογίας PRINCE2 είναι τα ακόλουθα: 

 Οργάνωση: Ένας καθορισμός των ρόλων, των ευθυνών και των σχέσεων όλου 

του προσωπικού που συμμετέχει στο έργο. 

 Προγραμματισμός: Μια προσέγγιση στον προγραμματισμό, βασισμένη στα 

προϊόντα παρά στις δραστηριότητες και τη χρήση αυτής της προσέγγισης προς 

όφελος των διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης. 

 Έλεγχοι: Ένα σύνολο ελέγχων που διευκολύνουν την παροχή βασικών 

πληροφοριών λήψης αποφάσεων, που επιτρέπουν στον οργανισμό να προβλέψει 

τα προβλήματα και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για την επίλυσή τους. 

 Στάδια: Μια προσέγγιση στον καθορισμό της δομής ενός έργου για να 

προωθηθεί υγιής επιχειρησιακός έλεγχος. 
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 Διαχείριση Κινδύνου: Ο κίνδυνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

εξετάζεται κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου. Η PRINCE2 καθορίζει τα βασικά 

σημεία που πρέπει να αναθεωρηθούν οι κίνδυνοι, περιγράφει μια προσέγγιση 

διαχείρισης κινδύνων του έργου και παρέχει οδηγίες σχετικά με την «κυριότητα» 

των κινδύνων. 

 Ποιότητα στο Περιβάλλον Έργου: Η PRINCE2 αναγνωρίζει τη σημασία της 

ποιότητας και ενσωματώνει μια προσέγγιση ποιότητας για τη διαχείριση και τις 

τεχνικές διαδικασίες. 

 Διαχείριση Σύνθεσης: Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες μέθοδοι διαχείρισης 

σύνθεσης(Configuration Management). Η PRINCE2 δεν προσπαθεί να εφεύρει 

μία νέα μέθοδο, αλλά καθορίζει τις ουσιαστικές λειτουργίες και τις 

πληροφοριακές απαιτήσεις για μια μεθοδολογία διαχείρισης σύνθεσης και τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνδεθεί με τα υπόλοιπα συστατικά και τις τεχνικές 

της PRINCE2. 

 Διαχείριση Αλλαγών: Η PRINCE2 δίνει μεγάλη έμφαση στον έλεγχο αλλαγών 

και αυτό επιβάλλεται με μια τεχνική ελέγχου αλλαγών και με τον προσδιορισμό 

της διαδικασίας που εφαρμόζει τον έλεγχο αλλαγών. 

 

Το κλειδί για την επιτυχή χρήση του προτύπου διαδικασίας από το e-trikala ήταν η 

προσαρμογή του προτύπου στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. Κάθε διαδικασία 

προσεγγίστηκε με την ερώτηση: «Πόσο εκτενώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία στο 

συγκεκριμένο έργο;» 

 

Διαδικασία Διεύθυνσης Έργου 

Η διεύθυνση έργου(Directing a Project) προορίζεται για τους βασικούς λήπτες αποφάσεων, την 

αρμόδια ομάδα ανώτερης διαχείρισης του έργου και συμμετέχει μόνο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η διαδικασία Διεύθυνσης Έργου καλύπτει τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν 

από την ομάδα ανώτερης διαχείρισης σε όλο το φάσμα του έργου, από την έναρξη μέχρι την 

περάτωση, και είναι τα εξής πέντε: 

 

1. Έγκριση της προετοιμασίας του πλάνου έργου και της επιχειρησιακής υπόθεσης 

για το έργο. 

2. Έγκριση της άδειας έναρξης έργου. 
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3. Έλεγχος ότι το έργο εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένο, σε βασικά σημεία του 

κύκλου ζωής του. 

4. Παρακολούθηση της προόδου και παροχή συμβουλών όπου απαιτείται. 

5. Εξασφάλιση ότι το έργο έχει ένα ελεγχόμενο τέλος. 

 

Η PRINCE2 είναι μια μεθοδολογία βασισμένη σε διαδικασίες. Τα βήματα της 

διαχείρισης έργου περιγράφονται σε οκτώ διαδικασίες, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στην 

Εικόνα 5.2 που ακολουθεί. 
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Εικόνα 5.2 Οι Διαδικασίες της Μεθοδολογίας PRINCE2 

 

Διαδικασία Εκκίνησης Έργου  

Η εκκίνηση του έργου(Starting a Project) αποτελεί την πρώτη διαδικασία κάθε έργου PRINCE2.  

 

Είναι μια πολύ σύντομη διαδικασία προ-έργου(pre-project), με τέσσερις στόχους: 

1. Να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι του έργου είναι γνωστοί. 

2. Να σχεδιάσει και να καθορίσει την ομάδα διαχείρισης του έργου. 

3. Να αποφασίσει τη μέθοδο που θα υιοθετηθεί μέσα στο έργο για να δοθεί μια 

λύση. 

4. Να προγραμματιστεί η εργασία που απαιτείται για να σχεδιαστεί η PRINCE2 

«σύμβαση» μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή.  



 

 75 

Διαδικασία Αρχικοποίησης Έργου 

Η διαδικασία αρχικοποίησης του έργου(Initiating a Project) είναι καθαρά διαχειριστική και 

προετοιμάζει τις πληροφορίες που δείχνουν ότι υπάρχει ικανοποιητική αιτιολόγηση για να 

ξεκινήσει το έργο, καθιερώνει μια υγιή διοικητική βάση για το έργο και δημιουργεί ένα 

λεπτομερές σχέδιο για το μέρος του έργου που η διοίκηση είναι σε θέση να εγκρίνει. Το 

διοικητικό προϊόν που δημιουργείται είναι το “Έγγραφο Έναρξης Έργου” (Project Initiation 

Document), η βασική γραμμή έναντι της οποίας αξιολογείται η πρόοδος και επιτυχία του έργου. 

 

Έλεγχος Σταδίου 

Ο έλεγχος σταδίου(Controlling a Stage) περιγράφει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και 

ελέγχου του διευθυντή έργου που εμπλέκεται στην εξασφάλιση ότι ένα στάδιο παραμένει στην 

πορεία του και αντιμετωπίζει τα απροσδόκητα γεγονότα. Η διαδικασία διαμορφώνει τον πυρήνα 

της προσπάθειας του διευθυντή έργου, που είναι η διαδικασία χειρισμού της καθημερινής 

διαχείρισης της δραστηριότητας ανάπτυξης του έργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός σταδίου θα 

υπάρχουν πολλοί κύκλοι: 

 

 Έγκρισης της εργασίας που πρέπει να γίνει. 

 Συλλογής πληροφοριών προόδου σχετικά με αυτήν την εργασία. 

 Επαγρύπνησης για αλλαγές. 

 Ανασκόπησης της κατάστασης. 

 Έκδοσης αναφορών. 

 Λήψης απαραίτητης ενέργειας. 

 

Η διαδικασία καλύπτει αυτές τις δραστηριότητες, συγχρόνως με τη συνεχή διαχείριση 

κινδύνου και ελέγχου αλλαγής. 

 

Διαχείριση Παράδοσης Προϊόντων  

Η διαχείριση παράδοσης προϊόντων(Managing Product Delivery) παρέχει ένα μηχανισμό 

ελέγχου έτσι ώστε ο διευθυντής έργου και οι εξειδικευμένες ομάδες να μπορούν να 

συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της απαιτούμενης εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

όταν μία ή περισσότερες ομάδες προέρχονται από εξωτερικές συνεργασίες και δεν υιοθετούν την 

PRINCE2. Η εργασία που συμφωνείτε ανάμεσα στον διευθυντή έργου και τον υπεύθυνο κάθε 
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υποσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών που έχουν τεθεί ως οριστικές, και 

των απαιτήσεων ποιότητας και έκθεσης αναφορών, καλείται «work package». Η διαδικασία: 

 Εξασφαλίζει ότι η εργασία που έχει ανατεθεί στην ομάδα έχει εγκριθεί και 

συμφωνηθεί. 

 Προγραμματίζει τις εργασίας της ομάδας. 

 Εξασφαλίζει ότι η εργασία εκτελείται. 

 Εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τα συμφωνημένα κριτήρια ποιότητας. 

 Παρέχει στον διευθυντή έργου εκθέσεις αναφοράς προόδου και ποιότητας. 

 Διασφαλίζει την αποδοχή των ολοκληρωμένων προϊόντων. 

 

Διαχείριση Ορίων Σταδίου 

Η διαχείριση ορίων σταδίου (Managing Stage Boundaries) έχει ως σκοπό να: 

 

 Προγραμματιστεί το επόμενο στάδιο. 

 Ενημερωθεί το πλάνο του έργου. 

 Ενημερωθεί η επιχειρησιακή υπόθεση. 

 Ενημερωθεί η εκτίμηση του κινδύνου. 

 Καταγραφεί το αποτέλεσμα και η απόδοση του σταδίου που έχει ολοκληρωθεί. 

 Αποκτηθεί έγκριση από την επιτροπή διοίκησης του έργου για τη μετάβαση στο 

επόμενο στάδιο. 

Αν η επιτροπή διοίκησης του έργου απαιτήσει από τον διευθυντή έργου να παράγει ένα 

πλάνο εξαίρεσης, η διαδικασία καλύπτει επίσης τα απαιτούμενα βήματα. 

 

Κλείσιμο Έργου 

Το κλείσιμο του έργου(Closing a Project) καλύπτει την εργασία αίτησης του διευθυντή έργου 

προς την επιτροπή διοίκησης του έργου, ώστε να δοθεί η άδεια κλεισίματος του έργου είτε στο 

φυσικό του τέλος είτε πρόωρα, αν έχει ζητηθεί από την επιτροπή διοίκησης. Οι σκοποί είναι να: 

 

 Διαπιστωθεί η έκταση της ικανοποίησης των αρχικών αντικειμενικών σκοπών 

του έργου. 

 Επιβεβαιωθεί η ικανοποίηση του πελάτη από τα προϊόντα. 

 Επιβεβαιωθεί ότι έχουν διευθετηθεί η συντήρηση και η εγγύηση. 

 Γίνουν τυχόν συστάσεις για επόμενες ενέργειες. 
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 Εξασφαλιστεί ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε καταγράφηκε για να αξιοποιηθεί σε 

επόμενα έργα. 

 Καταγραφεί αν η δραστηριότητα της διοίκησης του έργου αυτή καθαυτή ήταν 

επιτυχής ή όχι. 

 Προετοιμαστεί ένα σχέδιο ελέγχου επίτευξης των διεκδικούμενων ωφελειών από 

τα προϊόντα. 

 

Προγραμματισμός 

Ο προγραμματισμός(Planning) είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που χρησιμοποιείται 

από τις άλλες διαδικασίες όταν απαιτείται ένα πλάνο. Η διαδικασία χρησιμοποιεί την τεχνική της 

PRINCE2 «πλάνου βασισμένου σε προϊόν» και καλύπτει: 

 

 Σχεδιασμό του πλάνου. 

 Καθορισμό και ανάλυση των προϊόντων του πλάνου. 

 Καθορισμό των απαραίτητων δραστηριοτήτων και εξαρτήσεων. 

 Εκτίμηση της απαιτούμενης προσπάθειας. 

 Χρονοπρογραμματισμό των διαθέσιμων πόρων. 

 Ανάλυση του κινδύνου. 

 Επιπλέον περιγραφή του πλάνου, των υποθέσεών του και των βημάτων 

ποιότητας. 

 

5.3.1 Οργάνωση 

Η μεθοδολογία PRINCE2 παρέχει ένα οργανωτικό μοντέλο για την ανάληψη έργων. Αυτό το 

οργανωτικό μοντέλο προσαρμόστηκε ανάλογα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

συγκεκριμένων έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) του πληροφοριακού 

συστήματος της ψηφιακής πόλης e-trikala. Η προσαρμοστικότητα της PRINCE2 επιτεύχθηκε με 

τον καθορισμό ενός συνόλου ρόλων με υπευθυνότητες και δραστηριότητες. Οι ρόλοι 

αντιστοιχήθηκαν στο διαθέσιμο προσωπικό για κάθε έργο. Στις μικρές εφαρμογές, ένα άτομο 

ανέλαβε περισσότερους από έναν ρόλο. Αντίθετα, στα μεγάλα έργα, ένας συγκεκριμένος ρόλος 

μοιράστηκε σε περισσότερα άτομα. Οι διάφοροι ρόλοι περιγράφονται παρακάτω με σύντομα 

παραδείγματα του πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφόρων μεγεθών και τύπων έργα. 
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Για την καλή πρακτική διαχείρισης των έργων ορίστηκε ένας αριθμός ρόλων που ήταν 

γενικοί και καλά προσδιορισμένοι για κάθε έργο. Από την αρχή αποφασίστηκε ποιος θα κάνει τι 

και απαιτήθηκε μία ευρεία βάση προσόντων από το ανθρώπινο δυναμικό. Οι ρόλοι που 

ορίστηκαν στα πλαίσια της δημιουργίας ψηφιακής πόλης του Δήμου Τρικκαίων περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Συντονιστική Επιτροπή του Έργου 

Αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα τόσο της e-Trikala Α.Ε. όσο και των προμηθευτών στο έργο. 

Τα μέλη της έχουν διοικητικά δικαιώματα καθότι είναι εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις και 

έχουν την υπευθυνότητα για τη δέσμευση των πόρων για τις εφαρμογές, όπως είναι το 

προσωπικό, τα χρήματα και ο εξοπλισμός.  

 

Επιτροπή Διοίκησης του Έργου 

Ορίζεται για να παρέχει σφαιρική κατεύθυνση και διοίκηση των εφαρμογών που υλοποιούνται. 

Η επιτροπή είναι υπόλογη για την επιτυχία των εφαρμογών και έχει την υπευθυνότητα και 

δικαιοδοσία για τα έργα που υλοποιούνται. Εγκρίνει τα πλάνα όλων των υπηρεσιών και των 

σταδίων και αποφασίζει για κάθε σημαντική απόκλιση από τα συμφωνημένα πλάνα. 

Εξασφαλίζει ότι οι απαιτούμενοι πόροι έχουν δεσμευτεί και ρυθμίζει όλες τις αντιθέσεις 

ανάμεσα στις εφαρμογές και τις εξωτερικές πηγές. Επιπλέον, εγκρίνει τις υπευθυνότητες του 

διευθυντή έργου. 

 

Διευθυντής Έργου  

Διαχειρίζεται τη συνολική πορεία του έργου σε καθημερινή βάση εκ μέρους της επιτροπής 

διοίκησης, μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από αυτήν. Η βασική υπευθυνότητα του διευθυντή 

έργου είναι να διασφαλίσει ότι οι εφαρμογές παράγουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, στα 

απαιτούμενα πλαίσια ποιότητας και μέσα στα καθορισμένα όρια χρόνου και κόστους. Ο 

διευθυντής έργου είναι επίσης υπεύθυνος ώστε το σύνολο των έργων να έχει ένα αποτέλεσμα 

που θα είναι ικανό να πετύχει τα οφέλη που περιγράφονται στο έγγραφο εκκίνησης έργου. 

 

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 

Η βασική υπευθυνότητα του υπεύθυνου ομάδας είναι να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων υπηρεσιών μέσα από τη διαχείριση μιας ομάδας ειδικών που είχε ως στόχο την 

υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών. Ο ρόλος του μπορεί να θεωρηθεί προαιρετικός όμως στην 

περίπτωση του e-trikala κρίθηκε αναγκαίος λόγω του μεγέθους του έργου και των 
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εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για την αποπεράτωση των εφαρμογών. Ο υπεύθυνος 

ομάδας αναφέρεται και παίρνει κατευθύνσεις από τον διευθυντή έργου. 

 

Ομάδα Διασφάλισης Έργου 

Σκοπός της είναι η ανεξάρτητη παρακολούθηση της προόδου των εφαρμογών. Μπορεί να 

γίνεται από τα ίδια τα μέλη της επιτροπής διοίκησης ή μπορεί να έχει εξουσιοδοτηθεί, πλήρως ή 

εν μέρει, σε άλλους που έχουν περισσότερο χρόνο ή καταλληλότερα προσόντα. Στην περίπτωση 

εφαρμογών όπως της τηλεπρόνοιας ή της δημιουργίας Μητροπολιτικού Δικτύου οπτικών ινών, 

τα μέλη της επιτροπής διοίκησης, εξουσιοδότησαν για την παρακολούθηση τους αντίστοιχα 

εξωτερικούς συνεργάτες με επαρκή γνώση στους αντίστοιχους τομείς. Παρόλα αυτά, τα μέλη 

της επιτροπής διοίκησης εξακολουθούν να είναι υπόλογα για τη διασφάλιση των εφαρμογών. Οι 

τρεις βασικές περιοχές διασφάλισης είναι: 

 

 Επιχειρησιακή: Έλεγχος της επιχειρησιακής κατάστασης, κινδύνων και δαπανών. 

 Τεχνική: Έλεγχος της χρήσης προτύπων και της ποιότητας των υπηρεσιών. 

 Χρηστική: Έλεγχος ότι το τελικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών  εξακολουθεί να 

ικανοποιεί τις προδιαγραφές των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια της  ανάπτυξής 

του. 

 

Η ομάδα διασφάλισης έργου ελέγχει τη δουλειά του διευθυντή έργου και των υπευθύνων 

της ομάδας.  Η ομάδα διασφάλισης του έργου είναι ανεξάρτητη από τον διευθυντή έργου, για 

αυτό και η επιτροπή διοίκησης έργου δεν μπορεί να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες διασφάλισης 

έργου στον διευθυντή έργου. 

 

Ομάδα Υποστήριξης Έργου 

Η ομάδα υποστήριξης του έργου είναι ένα σύνολο προαιρετικών ρόλων, που καλύπτει την 

διαχείριση του έργου, την εμπειρία υποστηρικτικών εργαλείων, την διαχείριση αλλαγών και την 

διαχείριση σύνθεσης. Κατά την υλοποίηση πολλών υπηρεσιών λόγω της καινοτομίας που 

παρουσίαζαν, η ομάδα υποστήριξης χρειάστηκε  να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 

 

 Συλλογή πραγματικών δεδομένων και προβλέψεις. 

 Ενημέρωση σχεδίων. 

 Διαχείριση ελέγχου αλλαγών. 
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 Εγκατάσταση και συντήρηση αρχείων της κάθε εφαρμογής ξεχωριστά. 

 Εγκατάσταση μεθόδου διαχείρισης σύνθεσης για το έργο. 

 Εγκατάσταση διαδικασιών ελέγχου εγγράφων. 

 Διαχείριση της διαδικασίας ανασκόπησης ποιότητας. 

 Διαχείριση των συναντήσεων της επιτροπής διοίκησης του έργου. 

 

5.3.2 Προγραμματισμός  

Περιγράφει πώς, πότε και από ποιον ένας συγκεκριμένος στόχος ή ένα σύνολο έργων πρόκειται 

να επιτευχθεί. Ο αποτελεσματικός Προγραμματισμός προσδιορίζει: 

 

 Εάν οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι. 

 Τους πόρους που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι μέσα σε ένα χρονικό 

πλαίσιο. 

 Τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των 

υπηρεσιών. 

 Τα προβλήματα και τους κινδύνους που συνδέονται με την προσπάθεια επίτευξης 

των στόχων. 

 

Η δομή προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίηση των εφαρμογών 

από την e-Trikala Α.Ε. βοήθησε στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Χωρίς αποτελεσματικό 

προγραμματισμό, η έκβαση σύνθετων έργων όπως αυτό της δημιουργίας πληροφοριακού 

συστήματος για την πόλη των Τρικάλων δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από την άποψη του 

πεδίου, της ποιότητας, του κινδύνου, του χρονοδιαγράμματος και του κόστους. Προκειμένου να 

ενταχθεί το έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας» υπήρχε η ανάγκη να γίνει μια προσωρινή εκτίμηση της διάρκειας και του 

κόστους του. Βέβαια το πρόβλημα που υπήρχε ήταν η δυσκολία να προγραμματιστεί ένα τόσο 

μεγάλο έργο λεπτομερώς κατά την έναρξή του. Οι λόγοι αναφέρονται παρακάτω και είναι: 

 Αβεβαιότητα για τη λεπτομερή φύση των πιο πρόσφατων στοιχείων της εργασίας. 

 Αβέβαιο περιβάλλον. 

 Παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση. 

 Δυσκολία στο να προβλεφθεί καλά η διαθεσιμότητα των πόρων στο μέλλον. 

 Δυσκολία στο να προβλεφθούν οι επιχειρησιακές συνθήκες στο μέλλον. 
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Ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του έργου από το γραφείο του e-trikala έγινε με 

τη χρήση της μεθοδολογίας PRINCE2. Μεγάλη σημασία δόθηκε στο στάδιο έναρξης στο οποίο 

αφιερώθηκε πολύς χρόνος προκειμένου να προσδιοριστεί και να συμφωνηθεί ο στόχος του 

έργου και να προγραμματιστεί από άποψη διαχείρισης, προϊόντων, δραστηριοτήτων, ποιότητας 

και ελέγχου. Κατά την διάρκεια του σταδίου έναρξης και προς το τέλος κάθε σταδίου του έργου, 

εκτός από το τελευταίο, απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε να προγραμματιστεί το επόμενο 

στάδιο λεπτομερώς. Στην Εικόνα 5.3 απεικονίζονται τα επίπεδα προγραμματισμού της 

PRINCE2 και στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή του κάθε επιπέδου.   

 

Πλάνο Έργου

Πλάνο Σταδίου

Πλάνο Ομάδας

Πλάνο Εξαίρεσης

 
 

Εικόνα 5.3 Επίπεδα Προγραμματισμού της PRINCE2 

 

Πλάνο Έργου  

Το πλάνο έργου είναι υποχρεωτικό. Ενημερώνει την επιχείρηση για τις δαπάνες του έργου και 

χρησιμοποιείται από την ομάδα έργου ως γραμμή με βάση την οποία θα παρακολουθήσει τις 

πραγματικές δαπάνες και την πρόοδο του έργου. Το πλάνο έργου προσδιορίζει τις βασικές 

υπηρεσίες, τις απαιτήσεις των πόρων και τις συνολικές δαπάνες. Προσδιορίζει επίσης τα 

σημαντικά σημεία ελέγχου μέσα στο έργο, όπως τα όρια των σταδίων. 
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Πλάνο Σταδίου 

Για κάθε στάδιο που προσδιορίζεται στο πλάνο έργου, απαιτείται ένα πλάνο σταδίου, για τον 

καθημερινό έλεγχο που κάνει ο υπεύθυνος έργου. Το πλάνο σταδίου είναι παρόμοιο στο 

περιεχόμενο με το πλάνο έργου, αλλά κάθε στοιχείο χωρίζεται στο επίπεδο λεπτομέρειας που 

απαιτείται για να αποτελέσει μια επαρκή βάση για τον καθημερινό έλεγχο από τον υπεύθυνο 

έργου. Η ισχύς των υποθέσεων και των αναλύσεων κινδύνου πρέπει να επαναξιολογηθεί για 

κάθε στάδιο, γιατί αυτές μπορεί να έχουν αλλάξει, δεδομένου ότι εξετάστηκαν στο παρελθόν και 

νέοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν ή να γίνουν προφανείς όταν εξετάζονται λεπτομερέστερα. 

Κάθε πλάνο σταδίου οριστικοποιείται κοντά στο τέλος του προηγούμενου σταδίου. Αυτό 

γίνεται γιατί: 

 Το πλάνο σταδίου παράγεται κοντά στο χρόνο που πραγματοποιούνται τα 

προγραμματισμένα γεγονότα. 

 Το πλάνο σταδίου είναι πολύ πιο σύντομης χρονικής διάρκειας, από το πλάνο 

προγράμματος. 

 Μετά το πρώτο πλάνο τα μεταγενέστερα αναπτύσσονται με τη γνώση απόδοσης 

των προγενέστερων σταδίων. 

 

Πλάνο Εξαίρεσης 

Όταν προβλέπεται ότι ένα πλάνο δεν θα τελειώσει μέσα στις προκαθορισμένες ανοχές, 

παράγεται ένα πλάνο εξαίρεσης για να αντικαταστήσει το υπόλοιπο εκείνου του πλάνου. Το 

πλάνο εξαίρεσης προετοιμάζεται στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας με το πλάνο που αντικαθιστά. 

Τα περισσότερα πλάνα εξαίρεσης δημιουργούνται για να αντικαταστήσουν ένα πλάνο σταδίου ή 

ομάδας, επίσης μπορεί να πρέπει να αντικατασταθεί και το πλάνο έργου. Ένα πλάνο εξαίρεσης 

έχει την ίδια τυποποίηση με το πλάνο που αντικαθιστά, αλλά το κείμενο θα καλύπτει το γιατί 

απαιτείται το πλάνο εξαίρεσης. 

 

Πλάνο Ομάδας 

Τα πλάνα ομάδων είναι προαιρετικά και χρησιμοποιούνται για να αποσυνθέσουν τις 

δραστηριότητες σε ένα χαμηλότερο επίπεδο στόχων. Χρησιμοποιούνται για τις χωριστές ομάδες 

που εργάζονται για ένα στάδιο, ειδικά εάν είναι διαφορετικών ικανοτήτων και λειτουργιών, ή 

εργάζονται για εξωτερικούς αναδόχους. Ο υπεύθυνος ομάδας χρησιμοποιεί αυτό το πλάνο. Το 

πλάνο σταδίου είναι μια περίληψη των διαφόρων πλάνων ομάδων. 
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Η ανάγκη για τα πλάνα ομάδων καθορίζεται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του 

έργου και των αριθμό των εμπλεκόμενων ανθρώπων. Εάν θεωρηθούν απαραίτητα, τα πλάνα 

ομάδων προετοιμάζονται παράλληλα με το πλάνο σταδίου. 

Η διαγραμματική αντιπροσώπευση του Πληροφοριακού Συστήματος για την ψηφιακή 

πόλη e-trikala με τη μεθοδολογία PRINCE2 παρουσιάζει: 

 Τις υπηρεσίες που πρέπει να παραχθούν. 

 Τις δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν οι παραδοτέες υπηρεσίες. 

 Τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να επικυρώσουν την ποιότητα των 

παραδοτέων. 

 Τους πόρους και τον χρόνο που απαιτείται για όλες τις δραστηριότητες και 

οποιαδήποτε ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

 Τις εξωτερικές αλληλεξαρτήσεις για την παράδοση πληροφοριών και υπηρεσιών. 

 Τις δραστηριότητες που θα καλύψουν. 

 Τα σημεία στα οποία θα ελεγχθεί η πρόοδος.    

  

Οι δραστηριότητες και οι απαιτούμενοι πόροι υποστηρίζονται από κείμενο που εξηγεί 

στον αναγνώστη: 

 Τι καλύπτει το πλάνο. 

 Την προσέγγιση εφαρμογής του πλάνου. 

 Τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη του πλάνου πρόκειται να παρακολουθηθεί 

και ελεγχθεί. 

 Το πλάνο ποιότητας. 

 Τις μεθόδους και τους πόρους ποιοτικού ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται το πλάνο. 

 Τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν από την πρώτη ημέρα του εφαρμογής 

του πλάνου. 

 Τους κινδύνους που μπορεί να αποτρέψουν την επίτευξη του σχεδίου και ποια 

μέτρα πρέπει να ληφθούν για να προσεγγιστούν οι κίνδυνοι αυτοί. 
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5.3.3 Έλεγχοι 

Σκοπός για τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι είναι να εξασφαλίσει ότι το Πληροφοριακό 

Σύστημα: 

 

 Παράγει τις απαραίτητες υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τα κριτήρια αποδοχής τα 

οποία καθορίζονται στην περιληπτική παρουσίαση του έργου. 

 Πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πλάνα πόρων και δαπανών. 

 Ελέγχει οποιαδήποτε δυνατότητα αλλαγής των αρχικών προδιαγραφών 

 Παραμένει βιώσιμο ως προς την επιχειρησιακή κατάσταση. 

 

Συλλογικός Έλεγχος 

Ο συλλογικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο που γίνεται κατά την εισαγωγή της 

εξουσιοδότησης έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΚτΠ προκειμένου να 

καθοριστούν οι στόχοι, οι περιορισμοί, η σχέση μεταξύ δαπάνης και χρόνου, τα κριτήρια 

απόδοσης και η  επιχειρησιακή αιτιολόγηση του έργου.   

Μέρος της εξουσιοδότησης του έργου, η ανώτερη διαχείριση έχει τη δυνατότητα να 

εισαγάγει την προσδοκία του συνολικού κόστους και της προβλεπόμενης ημερομηνίας του 

έργου. Επιπρόσθετα προσδιορίζονται οι τιμές ανοχής του έργου και το εύρος ικανοποίησης των 

τιμών αυτών από την επιτροπή διοίκησης. Οποιαδήποτε απόκλιση έξω από αυτές τις τιμές 

σημαίνει ότι πρέπει να αναφερθούν οι λεπτομέρειες και οι προτεινόμενες επιλογές, προς τα 

ανώτερα στελέχη, για έγκριση πριν δοθεί άδεια συνέχισης του έργου. Ακόμη στα πλαίσια του 

συλλογικού ελέγχου καθορίζεται η τοποθέτηση ατόμων ικανών να επανδρώσουν την Επιτροπή 

Διοίκησης. Αρμοδιότητα της επιτροπής διοίκησης του έργου είναι η περάτωση των απαιτήσεων 

που θέτει η ανώτερη διαχείριση και η υποβολή έκθεσης σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον 

υπεύθυνο εκτέλεσης του έργου. Επιπλέον η επιτροπή διοίκησης πρέπει στο τέλος του έργου να 

υποβάλει την έκθεση περάτωσης έργου προς την ομάδα ανώτερης διαχείρισης.  

 

Έλεγχος Επιτροπής Διοίκησης 

Όπως αναφέραμε παραπάνω στα πλαίσια του συλλογικού ελέγχου σχηματίζεται η Επιτροπή 

Διοίκησης του Πληροφοριακού Συστήματος. Κατά την έναρξη του έργου καθορίζονται ο 

υπεύθυνος εκτέλεσης και ο διευθυντής έργου. Άμεση αρμοδιότητα τους είναι ο σχεδιασμός της 

ομάδα έργου για κάθε μια από τις εφαρμογές. Στη συνεδρίαση έναρξης του έργου η επιτροπή 

διοίκησης εξέτασε τη σύνοψη των έργων ΤΠΕ και τις υπηρεσίες που θα παράγει το 
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πληροφοριακό σύστημα, καθόρισε το πλάνο σταδίου έναρξης και στη συνέχεια αποφάσισε τη  

δέσμευση των πόρων έναρξης. Η αξιολόγηση στο τέλος κάθε σταδίου από την Επιτροπή 

Διοίκησης ήταν καθοριστική για την ομαλή μετάβαση στο προτεινόμενο πλάνο του επόμενου 

σταδίου. Κατά την περάτωση όλων των σταδίων μιας εφαρμογής ο διευθυντής έργου συνέτασσε 

έκθεση με στόχο την ενημέρωση της Επιτροπή Διοίκησης για τον τερματισμό των εργασιών και 

την παράδοση της υπηρεσίας στους πολίτες της ψηφιακής πόλης e-trikala.  

  

Έλεγχος Διευθυντή Έργου 

Για το πληροφοριακό σύστημα της ψηφιακής πόλης e-trikala λόγω του πλήθους των εφαρμογών 

υπήρχαν περισσότερες από μία ομάδες εργασίας. Ο διευθυντής έργου και οι υπεύθυνοι των 

ομάδων για τον καλύτερο έλεγχο των εφαρμογών συμφώνησαν στο σχηματισμό πακέτων 

εργασίας. Τα πακέτα εργασίας περιέγραφαν τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Στους ρόλους της ομάδας εργασίας ήταν η προετοιμασία 

μιας έκθεσης σημείου ελέγχου σε μια συχνότητα που καθορίστηκε για κάθε εφαρμογή εξαρχής 

από τον διευθυντή έργου προκειμένου να ελέγχεται η πρόοδος των έργων. Οι εκθέσεις κάλυπταν 

τα επιτεύγματα της περιόδου και διάφορα προβλήματα που συναντήθηκαν κατά την διαχείριση 

των εφαρμογών. Ο διευθυντής έργου σε καθημερινή βάση έλεγχε και την κατάσταση του έργου 

σύμφωνα με το πλάνο σταδίου. Το πλάνο σταδίου  ενημερωνόταν με πληροφορίες από τις 

ομάδες εργασίας και έτσι μπορούσε να κρίνει εάν η φάση υλοποίησης κάποιας υπηρεσίας 

βρίσκεται σε κίνδυνο ή ξεπερνά τα όρια ανοχής. Βοηθητικό εργαλείο του πλάνου σταδίου ήταν 

τα αρχεία αναφοράς ποιότητας στα οποία καταγραφόταν κάθε ποιοτικός έλεγχος που γινόταν, οι 

ημερομηνίες που διεξάγονταν και τα αποτελέσματα αυτού.  

 

5.3.4 Στάδια 

Ο χωρισμός του έργου σε στάδια επιτρέπει την άσκηση του σωστού επιπέδου προγραμματισμού 

και ελέγχου. Η διαδικασία ορισμού σταδίων είναι βασικά μια διαδικασία στάθμισης για το πόσο 

μακριά στο έργο είναι λογικό να γίνει ο λεπτομερής προγραμματισμός του και πού πρέπει να 

είναι τα βασικά σημεία αποφάσεων σε ένα έργο. Κατά την επιλογή του αριθμού των σταδίων 

πρέπει να εξεταστούν διάφοροι παράγοντες όπως η έκθεση του έργου σε πιθανούς κινδύνους, η 

διάρκεια του έργου, αλλά και η μεγάλη δαπάνη πόρων προκειμένου να αναπτυχθούν οι 

υπηρεσίες. Με την τεχνική προγραμματισμού της PRINCE2 που χρησιμοποίησε το γραφείο του 

e-trikala προσδιορίστηκαν λεπτομερώς όλες οι υπηρεσίες σε οποιοδήποτε δεδομένο στάδιο. 

Η υποδιαίρεση του πληροφοριακού συστήματος σε στάδια επέτρεψε την επιτροπή 

διοίκησης να ασκήσει ορθολογικό έλεγχο στο έργο. Η υποχρέωση της επιτροπή διοίκησης 
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περιορίστηκε μόνο στο τρέχον στάδιο, στο τέλος του οποίου ενημερωνόταν για τη θέση της 

επιχειρησιακής κατάστασης και των κινδύνων και σχημάτιζε άποψη για το επόμενο πλάνο 

σταδίου. Η αποσύνθεση του έργου σε στάδια επιπρόσθετα παρείχε στην επιτροπή διοίκησης την 

ενημέρωση για οποιαδήποτε απόκλιση πέρα από τις ανοχές. 

Η έννοια των σταδίων είναι πολύ σημαντική και για τον διευθυντή έργου, δεδομένου ότι 

επιτρέπει τον λεπτομερή προγραμματισμό μόνο του μέρους του έργου για το οποίο μπορεί να 

γίνει με απόλυτη σιγουριά, μειώνοντας έτσι την εργασία προγραμματισμού στην αρχή ενός 

έργου. Κάθε μέρος του έργου προγραμματίζεται λεπτομερώς πριν το μέρος αυτό είναι έτοιμο να 

αρχίσει, επιτρέποντας στον διευθυντή έργου να λάβει όσες περισσότερες πληροφορίες είναι 

δυνατόν για την εργασία που έχει γίνει προηγουμένως. 

 

Οι κύριοι λόγοι διάσπασης του Πληροφοριακού Συστήματος σε στάδια είναι οι εξής : 

 Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Η εξασφάλιση ότι οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται πριν εκπονηθεί η 

λεπτομερής εργασία που απαιτείται γι αυτές. 

 Η διευκρίνιση του αντίκτυπου μιας προσδιορισμένης εξωτερικής επιρροής. 

 

5.3.5 Διαχείριση Κινδύνου 

Για την επιτυχή διαχείριση οποιουδήποτε κινδύνου κατά την υλοποίηση ενός έργου απαιτείται ο 

εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων καθώς και η αποτελεσματικότητα στην λήψη 

αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους. Αναλυτικά, η μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων και τα 

στάδια της Ανάλυσης Κινδύνου που υιοθετήθηκε κατά την υλοποίηση του πληροφοριακού 

συστήματος για την ψηφιακή πόλη περιγράφεται παρακάτω: 

Η μεθοδολογία αναγνώρισης και αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων δίνεται εποπτικά 

στην Εικόνα 5.4. 
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Προσδιορισμός Κινδύνου

Εκτίμηση Κινδύνου

Αξιολόγηση Κινδύνου

Σχέδιο Δράσης

Μέσα Υλοποίησης

Έλεγχος κινδύνου

Παρακολούθηση κινδύνου

 
 

Εικόνα 5.4 Διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου 

 

Τα στάδια της Ανάλυσης Κινδύνου περιγράφονται παρακάτω: 

 

 Προσδιορισμός Κινδύνων 

Η ενέργεια αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο διαχείρισης κινδύνου και περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες δράσεις: 

1. Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το έργο: Πρόκειται για το 

σύνολο της πληροφορίας όπως στόχοι, αντικείμενο, φορέας εκτέλεσης, 

προϋποθέσεις υλοποίησης, τελικοί αποδέκτες, εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο, 

κριτήρια επιτυχίας, προϋπολογισμός, δείκτες. 

2. Καταγραφή πιθανών κινδύνων: Αποσκοπεί στην αρχική καταγραφή των βασικών 

κινδύνων που χαρακτηρίζουν το έργο. Πρόκειται για μια συνεχής διαδικασία, 

παράλληλη και ανατροφοδοτούμενη από τα ευρήματα των διακριτών σταδίων 

αξιολόγησης. 

3. Καταγραφή επιπτώσεων: Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την εκτίμηση και 

καταγραφή των επιπτώσεων που μπορεί να έχει κάθε ένας από τους κινδύνους 

που έχουν ανιχνευθεί στην υλοποίηση του έργου και των στόχων του.   
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 Εκτίμηση Κινδύνων 

Στα πλαίσια της δεύτερης δραστηριότητας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, η e-Trikala 

Α.Ε εκτίμησε τις ακόλουθες σημαντικές παραμέτρους: 

1. Πιθανότητα κινδύνου: Συγκεκριμένα εκτίμησε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 

για κάθε εφαρμογή την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων. 

2. Σοβαρότητα επιπτώσεων: Με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων(πίνακας 

πιθανότητας κινδύνου και σοβαρότητας επίπτωσης, πίνακας συσχέτισης 

κινδύνου/ επίπτωσης) η εταιρία απέδωσε σε κάθε πιθανό ενδεχόμενο, τις 

αντίστοιχες επιπτώσεις και τους αποδέκτες τους. 

3. Βαθμός έκθεσης σε κάθε κίνδυνο: Μέσω της ενέργειας αυτής χαρακτήρισε το 

βαθμό έκθεσης κάθε συνδυασμού κινδύνου και επίπτωσης για όλες τις 

εφαρμογές.   

 

 Αξιολόγηση Κινδύνων  

Έχοντας ολοκληρώσει τις προηγούμενες δραστηριότητες η εταιρία ήταν σε  θέση να 

αξιολογήσει και να εκτιμήσει το αποδεκτό επίπεδο έκθεσης κάθε εφαρμογής σε συγκεκριμένους 

κινδύνους. Παράλληλα, αναλύθηκε και μελετήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή η ενδεχόμενη 

αλληλεπίδραση διαφορετικών κινδύνων και το πιθανό αποτέλεσμά τους για την πορεία και την 

έκβαση του πληροφοριακού συστήματος.    

 

5.3.6 Ποιότητα στο Περιβάλλον Έργου 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολούθησε η e-Trikala Α.Ε. για τον έλεγχο 

και την Διασφάλιση της Ποιότητας των Έργων καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε. 

Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μεγάλους τομείς το Σχεδιασμό 

Ποιότητας που έγινε προκαταρτικά και την Παρακολούθηση-Έλεγχος Ποιότητας του έργου.  

 

Σχεδιασμός Ποιότητας(Quality Designing) 

Ο σκοπός της ενέργειας Σχεδιασμού Ποιότητας είναι να θέσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και 

μηχανισμούς για την διασφάλιση ποιότητας του έργου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της ενέργειας 

αυτής είναι: 

 Να αποκτηθεί μία ξεκάθαρη εικόνα των ποιοτικών απαιτήσεων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, των περιφερειακών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων. 
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 Να καθορισθούν τα ποιοτικά κριτήρια(quality criteria) που πρέπει να 

παρακολουθούνται και να μετρούνται, για να αποτιμείται το επίπεδο ποιότητας 

του έργου και των επιμέρους εφαρμογών του. 

 Να καθορισθούν οι μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση του 

επιπέδου ποιότητας και την συνεχή βελτίωση των διεργασιών μέσα στο 

πληροφοριακό σύστημα. 

 Να καταγραφούν οι δραστηριότητες του Συστήματος Ποιοτικής Διαχείρισης που 

πρέπει να εκτελεστούν για την προώθηση της ποιότητας και τη διασφάλιση οι 

υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος ικανοποιούν τις ποιοτικές απαιτήσεις 

του. 

 

Οι κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τον σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος της 

ψηφιακής πόλης e-trikala δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Κατεύθυνση Έννοια 

Απόδοση(Performance) 
Βασικά, θεμελιώδη χαρακτηριστικά 

«προϊόντος» 

Χαρακτηριστικά(Features) 
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, 

ιδιαιτερότητες 

Αξιοπιστία(Reliability) 

Συνέπεια προς την απόδοση με το 

πέρασμα του χρόνου, πιθανότητα βλάβης ή 

αποτυχίας 

Αντοχή(Durability) Χρόνος Χρήσης 

Συντήρηση(Serviceability) Ευκολία επισκευής και συντήρησης 

Ανταπόκριση(Response) 

Χαρακτηριστικά συστήματος 

διασύνδεσης χρήστη(ταχύτητα, επάρκεια, 

ανοχή στα λάθη) 

Αισθητική (Aesthetics) Αισθητικά χαρακτηριστικά 

Φήμη (Reputation) Αποτελέσματα παρελθούσας χρήσης 

Πίνακας 5.1 Κατευθύνσεις στο Σχεδιασμό Ποιότητας Έργου 
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Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και στόχων, στα πλαίσια του Σχεδιασμού 

Ποιότητας πραγματοποιήθηκε ο  καθορισμός Ποιοτικών Απαιτήσεων. Ο σκοπός του 

καθορισμού Ποιοτικών Απαιτήσεων είναι ο προσδιορισμός:  

 

 Των ποιοτικών απαιτήσεων της e-trikala Α.Ε. (quality factors). 

 Των εσωτερικών χαρακτηριστικών των διεργασιών και των υπηρεσιών του 

πληροφοριακού συστήματος βάση των οποίων κρίνεται εάν οι συγκεκριμένες 

ποιοτικές απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί(quality attributes). 

 Των μετρήσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορισθεί το επίπεδο 

ποιότητας που έχει επιτευχθεί(quality metrics).  

 

Στην περίπτωση για παράδειγμα της υλοποίησης της εφαρμογής του ασύρματου δικτύου 

για τον καθορισμό των ποιοτικών απαιτήσεων που αφορούσε την βελτίωση των ταχυτήτων 

πρόσβασης με την εγκατάσταση ενός δικτύου οπτικών ινών, η ομάδα έργου της Ericsson 

εργάσθηκε από κοινού με την αντίστοιχη της e-Trikala Α.Ε. για να τεθούν οι ποιοτικές 

απαιτήσεις της εφαρμογής. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν ο καθορισμός δέκα 

ποιοτικών απαιτήσεων(quality factors) από την e-Trikala Α.Ε. Επίσης εξετάσθηκαν 

αλληλοσυγκρουόμενες ποιοτικές απαιτήσεις, όπως η συντηρησιμότητα(maintainability) σε 

αντιδιαστολή με την αποδοτικότητα(efficiency), και καθορίσθηκαν οι μεταξύ τους ισορροπίες.  

Η επίτευξη των σπουδαιότερων ποιοτικών απαιτήσεων για όλες τις εφαρμογές αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος. Κάθε 

ποιοτική απαίτηση μετασχηματίζεται σε ένα ή περισσότερα ποιοτικά κριτήρια (quality criteria) 

που πρέπει οι υπηρεσίες και οι διεργασίες όλων των εφαρμογών να ικανοποιούν για την πλήρη 

ικανοποίηση της αρχικής ποιοτικής απαίτησης. Κάθε ποιοτικό κριτήριο προσμετράτε από μία ή 

περισσότερες ποιοτικές μετρήσεις(quality metrics). Ο τρόπος συλλογής και ανάλυσης που θα 

χρησιμοποιηθούν για κάθε ποιοτική μέτρηση, όπως επίσης και η συχνότητα των μετρήσεων 

καθορίστηκε εξαρχής από την e-Trikala Α.Ε.   

 

Παρακολούθηση – Έλεγχος Ποιότητας (Quality Monitoring)  

Ο σκοπός της Παρακολούθησης – Έλεγχος Ποιότητας είναι η συνεχής παρακολούθηση των 

επιπέδων ποιότητας των εφαρμογών και των διεργασιών του Πληροφοριακού Συστήματος.  

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της ενέργειας αυτής είναι: 
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 Η αντιπροσώπευση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα στις 

ανασκοπήσεις. 

 Η παροχή ανεξάρτητης αποτίμησης της πληρότητας και συνέπειας των 

διεργασιών και των παραδοτέων εφαρμογών. 

 Η διασφάλιση ότι τα παραδοτέα ικανοποιούν τις καθορισμένες ποιοτικές 

απαιτήσεις. 

 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και στόχων, στα πλαίσια της Παρακολούθησης 

– Έλεγχος Ποιότητας, γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

1.Συμμετοχή στις ανασκοπήσεις 

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου συμμετέχει σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των 

ανασκοπήσεων παραδοτέων του πληροφοριακού συστήματος, με σκοπό να διαπιστώσει ότι οι 

διεργασίες αυτές γίνονται σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες, να εντοπίσει 

πιθανά ζητήματα διασφάλισης ποιότητας, και να διαπιστώσει ότι οι προκύπτουσες ενέργειες 

προσδιορίζονται και παρακολουθούνται έως την περάτωση τους. 

 

2.Διεξαγωγή Επιθεωρήσεων  και Ελέγχων 

 Σκοπός των επιθεωρήσεων και των ελέγχων είναι η παροχή ανεξάρτητης αποτίμησης της 

πληρότητας και συνέπειας των διεργασιών και των παραδοτέων υπηρεσιών. Οι επιθεωρήσεις και 

οι έλεγχοι είναι από τις κυριότερες δραστηριότητες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι 

επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Ελέγχους του εισερχόμενου υλικού(έγγραφα) για να διασφαλισθεί η 

καταλληλότητα του πριν την χρήση του, 

 Εμβόλιμους ελέγχους μέσα στις δραστηριότητες, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν τα 

παραδοτέα, οι διεργασίες που εκτελούνται για την παραγωγή των παραδοτέων, 

και οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Ομάδα Έργου είναι σε συμφωνία 

με την Σύμβαση και με τα καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες του έργου. 

 Ελέγχους εγκατάστασης για να διαπιστωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες 

εγκατάστασης διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και όλα τα παραδομένα 

τμήματα έχουν το ίδιο αριθμό έκδοσης με αυτά που έγιναν αποδεκτά από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με την περάτωση του Ελέγχου Αποδοχής. 
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3.Μέτρηση Ποιότητας Υπηρεσιών 

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας εκτιμάται ο βαθμός ικανοποίησης των ποιοτικών 

κριτηρίων που έχουν τεθεί.    

 

4.Επεξεργασία αποτελεσμάτων – Διορθωτικές ενέργειες – Διάχυση πληροφορίας 

 Ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων τμημάτων της Οργανωτικής Δομής του πληροφοριακού 

συστήματος για τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας και τις διορθωτικές ενέργειες που θα 

πρέπει να γίνουν σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τις αρχικές προδιαγραφές. 

 

5.3.7 Διαχείριση Σύνθεσης 

Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν δεν ελέγχει και διαχειρίζεται το 

ενεργητικό της. Το ενεργητικό στην περίπτωση του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής 

πόλης e-trikala είναι οι υπηρεσίες που παράγονται από τις εφαρμογές που υλοποιούνται. Μέσα 

στο πλαίσιο της διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος, ο σκοπός της διαχείρισης 

σύνθεσης είναι να προσδιορίσει, να παρακολουθήσει και να προστατεύσει τις εφαρμογές του 

έργου. Η διαχείριση σύνθεσης αποτελείται από τέσσερις βασικές ενέργειες: 

 

 Προσδιορισμός: Διευκρινίζει και αναγνωρίζει όλα τα συστατικά των 

παραγόμενων υπηρεσιών. 

 Έλεγχος: Η δυνατότητα να συμφωνηθούν τα στοιχεία σύνθεσης και στη συνέχεια 

να γίνουν αλλαγές μόνο με τη συμφωνία των κατάλληλων ονομασμένων αρχών.  

 Λογιστική κατάσταση: Η καταγραφή και η υποβολή έκθεσης όλων των τρεχόντων 

και ιστορικών στοιχείων που ασχολούνται με κάθε στοιχείο σύνθεσης. 

 Επαλήθευση : Σειρά αναθεωρήσεων και λογιστικών ελέγχων για να εξασφαλιστεί 

ότι υπάρχει συμμόρφωση μεταξύ όλων των στοιχείων σύνθεσης και της 

εξουσιοδοτημένης κατάστασης των στοιχείων σύνθεσης. 

 

Το διοικητικό πλάνο σύνθεσης αποτελεί μέρος του εγγράφου εκκίνησης έργου και  

περιέχει: 

 Εξήγηση του σκοπού της διαχείρισης σύνθεσης. 

 Περιγραφή της διοικητικής μεθόδου σύνθεσης που χρησιμοποιείται. 

 Αναφορά σε τυχόν αποκλίσεις από τα εταιρικά πρότυπα μαζί με αιτιολόγηση. 

 Αναφορά σε οποιαδήποτε συστήματα διαχείρισης σύνθεσης με τα οποία θα 

υπάρξουν οι απαραίτητες συνδέσεις. 



 

 93 

 Το όνομα υπευθύνου σύνθεσης. 

 Προσδιορισμό των υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν. 

 

5.3.8 Διαχείριση Αλλαγών 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, είναι αναπόφευκτη η παρουσία αλλαγών και 

αποκλίσεων από τις αρχικές προγραμματισμένες δραστηριότητες. Η Διαχείριση Αλλαγών είναι 

μεγάλη σημασίας για κάθε έργο καθώς επιτρέπει την έγκυρη αντιμετώπιση των εμποδίων που 

μπορεί να εμφανισθούν κατά την υλοποίηση του έργου. Κάθε αλλαγή έχει: 

 Χαμηλή επίπτωση: Δεν έχει υλική επίπτωση, επίπτωση στο κόστος ή τον 

προγραμματισμό. Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν επηρεάζεται αρνητικά.  

 Μέτρια επίπτωση: Έχει μέτριο αντίκτυπο στο κόστος ή τον προγραμματισμό αλλά 

επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών.  

 Σημαντική  επίπτωση: Έχει υψηλό αντίκτυπο στο κόστος, τον προγραμματισμό 

και την ποιότητα. 

 

Ο σκοπός της Διαχείρισης Αλλαγών είναι: 

 Να συντονίσει τις αλλαγές για ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα του 

προγραμματισμού.  

 Να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες για τις εγκεκριμένες αλλαγές στο 

πρόγραμμα.  

 Να δώσει την οφειλόμενη προσοχή σε όλα τα αιτήματα για την αλλαγή.   

 Να προσδιορίσει, να καθορίσει, να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει τις 

αλλαγές ως την ολοκλήρωση τους. 

 

Η διαχείρισης αλλαγών αρχίζει με την έναρξη του έργου και συνεχίζεται μέχρι την λήξη 

του, εμφανίζεται δε σε διάφορα θεματικά πεδία του έργου όπως είναι η  αλλαγή του 

χρονοδιαγράμματος, η αλλαγή του κόστους, καθώς και η αλλαγή ανθρώπινου δυναμικού. 

  

Συνοπτικά τα βήματα της διαχείριση αλλαγών είναι: 

1. Υποβολή γραπτού αιτήματος αλλαγής.  

2. Αναθεώρηση και έγκριση ή απόρριψη για περαιτέρω ανάλυση.  

3. Σε περίπτωση έγκρισης, εκτέλεση της ανάλυσης και ανάπτυξη μιας σύστασης. 

4. Αποδοχή ή απόρριψη της σύστασης  
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5. Σε περίπτωση αποδοχής, ενημέρωση των εγγράφων σχετικά με τον προγραμματισμό και 

σχεδιασμός εκ νέου.  

6. Ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων για την αλλαγή. 

 

Κατά την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για την πόλη των Τρικάλων 

προέκυψαν κάποιες αλλαγές οι οποίες οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις περάτωσης 

συγκεκριμένων εφαρμογών. Παρόλα αυτά  τηρήθηκε στο σύνολο των εφαρμογών που έχουν 

υλοποιηθεί τόσο η ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών, όσο και η τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί από την αρχή.  

 

5.4 Σχεδιασμός Νέων Δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 

Ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala Α.Ε. με σκοπό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες 

των πολιτών για μια πόλη της επικοινωνίας και της συμμετοχής, μια πόλη που θα βρίσκεται 

στην υπηρεσία του, μια πόλη στα πρότυπα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών πόλεων, σχεδίασαν νέες 

δράσεις έργων ΤΠΕ. Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 κατατέθηκαν δεκαπέντε προτάσεις για 

έργα που στόχο έχουν την αναβάθμιση του πνευματικού και βοιωτικού επιπέδου της ψηφιακή 

πόλης των Τρικάλων.  

 Ακολουθεί αναφορά στα έργα που σχεδιάστηκαν και γίνεται μια συνοπτική περιγραφή 

αυτών, στο τέλος αυτής παρατίθεται και πίνακας με τον προϋπολογισμό του κάθε έργου 

ξεχωριστά.  

 

Δημιουργία Πρότυπου Ευφυούς Οικισμού  

Μέσω της συγκεκριμένης πρότασης θα αναπτυχθεί μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες θα 

διανέμονται μέσω της συγκεκριμένης υποδομής που θα δημιουργηθεί στο οικισμό της Αγίας 

Μονής Τρικάλων. Οι κάτοικοι της περιοχής μέσω ειδικών διαμορφωμένων δεικτών που θα 

έχουν ενσωματώσει στις συσκευές τους θα  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

μετάδοσης φωνής και πολυμέσων, τηλεργασίας, και ψυχαγωγικού περιεχομένου σε μεγάλες 

ταχύτητες.   

 

Επέκταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου  

Αφορά στην κατασκευή, ολοκληρωμένου και ενιαίου μέρους φυσικής δικτυακής υποδομής 

μητροπολιτικών οπτικών ινών που θα καλύπτει όλο το σχέδιο πόλεως, με πρόβλεψη 

διαλειτουργικότητας του με ευρύτερες οπτικές δικτυακές υποδομές σε εθνικό επίπεδο. 
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη  

Το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρώσει το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχονται 

ηλεκτρονικά από το Δήμο Τρικάλων. Στόχος είναι η εκτενής χρήση των  ηλεκτρονικών 

υπογραφών και η έκδοση κάρτας για την απλοποίηση των συναλλαγών του πολίτη με τις 

δημοτικές αρχές. 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεπρόνοιας 

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου έργου που αφορά την τηλεπρόνοια. 

Συγκεκριμένα οι νέες υπηρεσίες αφορούν την τελειοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ αυτών που 

χρήζουν βοήθειας και του εξειδικευμένου προσωπικού εξυπηρέτησης και την υιοθέτηση και 

χρήση καινοτόμων συσκευών για αποστολή μετρήσεων στο ιατρικό επιτελείο του νοσοκομείου 

Τρικάλων. 

 

Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας  

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός ενοποιημένου κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας για την 

πόλη των Τρικάλων μέσω του οποίου θα παρακολουθείται το σύνολο της κυκλοφορίας στα όρια 

του Δήμου. Το κέντρο θα διαχειρίζεται το σύνολο της κυκλοφορίας σε καθημερινή βάση και θα 

ενημερώνει τους πολίτες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται ο συντονισμός, η οργάνωση και η υλοποίηση όλων των 

διαχειριστικών λειτουργιών που αφορούν την ανάπτυξη και τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου από απόσταση σε πολίτες του Δήμου. Οι πολίτες θα μπορούν έτσι να επιλέξουν το 

χρόνο, τον τόπο και το ρυθμό μάθησης που ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες και 

απαιτήσεις. 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης Εγγράφων  

Το έργο έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση όλων των εγγράφων που 

παράγονται σε καθημερινή βάση από τις υπηρεσίες του Δήμου με αντικατάσταση του 

χειρογραφικού συστήματος πρωτοκόλλου με αντίστοιχο ηλεκτρονικό.  
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Σύστημα Διαχείρισης και Συντήρησης Οδικού Δικτύου 

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου γεω-πληροφοριακού συστήματος 

παρακολούθησης, διαχείρισης και συντήρησης του συνόλου του οδικού δικτύου που βρίσκεται 

στην αρμοδιότητα του Δήμου Τρικκαίων.  

 

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

Το έργο αφορά τη διαχείρισης των υδάτινων πόρων και συγκεκριμένα της  ποιότητας αλλά και 

της ποσότητας νερού που διοχετεύεται στις καλλιέργειες και για οικιακή χρήση. Σκοπός είναι η 

συλλογή μετρήσεων και η ασύρματη αποστολή τους σε κέντρο ελέγχου που θα δημιουργηθεί με 

σκοπό την αξιολόγηση και περαιτέρω επεξεργασία τους. 

 

Πλατφόρμα Πληροφόρησης Πράσινης Τεχνολογίας 

Το προτεινόμενο έργο θα παρέχει ενημέρωση για θέματα περιβάλλοντος του Δήμου, όπως η 

ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους αλλά και η ηχορύπανση εντός των 

ορίων της πόλης. Τα συστήματα θα ενημερώνονται δυναμικά με στοιχεία από το περιβάλλον και 

θα υποστηρίζουν ειδικό προσωπικό στη λήψη αποφάσεων περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 

 

Σύστημα Διαχείρισης Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης και Ενέργειας 

Με το συγκεκριμένο σύστημα θα ελέγχονται τα δίκτυα της ΔΕΥΑ και της ΔΕΗ με εργαλεία 

ΤΠΕ. Συγκεκριμένα  θα εποπτεύονται, θα εντοπίζονται βλάβες, θα συντηρούνται, καθώς και θα 

χαράσσονται στρατηγικές επέκτασής τους σε συνεργασία με την τοπική αρχή.  

 

Επέκταση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος 

Το έργο αφορά τον εμπλουτισμό των ψηφιακών χαρτών της περιοχής, με επιπλέον υλικό για 

τοποθεσίες, μνημεία και διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος. Ακόμα θα περιλαμβάνει 

πληροφορίες για διαμονή και περιήγηση στον ορεινό όγκο του Νομού Τρικάλων, με προβολή 

των εθίμων και των ανθρώπων της περιοχής. 

 

Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αγροκαλλιεργειών 

Το προτεινόμενο έργο αφορά την διαχείριση στοιχείων της αγροτικής ανάπτυξης του Νομού 

Τρικάλων. Συγκεκριμένα το σύστημα θα ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις τάσεις της 

αγοράς, για χρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες 

σχετικά με την ολοκληρωμένη γεωργία.  
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Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 

Το έργο αφορά την χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων έργων και υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, και τον περιορισμό 

της γραφειοκρατίας. 

 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Περιήγησης Ζωολογικού Κήπου 

Με το έργο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να περιηγηθεί στο ζωολογικό κήπο της 

περιοχής και να πάρει διάφορες πληροφορίες για τα είδη που υπάρχουν, να δει εικόνες σχετικά 

με τον  ζωολογικό κήπο και να γνωρίσει τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από 

αυτόν. 
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Πίνακας 5.2 Νέες Δράσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση. 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Δημιουργία Πρότυπου Ευφυούς Οικισμού 3.500.000 

2 Επέκταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου 2.850.000 

3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1.200.000 

4 Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεπρόνοιας 800.000 

5 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 700.000 

6 Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 600.000 

7 Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης Εγγράφων 1.300.000 

8 Σύστημα Διαχείρισης και Συντήρησης Οδικού Δικτύου 700.000 

9 Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 700.000 

10 Πλατφόρμα Πληροφόρησης Πράσινης Τεχνολογίας 850.000 

11 Σύστημα Διαχείρισης Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης και Ενέργειας 1.200.000 

12 Επέκταση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος 1.200.000 

13 Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αγροκαλλιεργειών 850.000 

14 Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 350.000 

15 Σύστημα Ηλεκτρονικής Περιήγησης Ζωολογικού Κήπου 300.000 
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πληροφοριακό σύστημα της πόλης των Τρικάλων και τις 

υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στους δημότες της πόλης.  

Η μεγάλη αποδοχή των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος αποδεικνύεται από 

την συμβολή του στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Υπηρεσίες όπως το ασύρματο 

δίκτυο, η ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας http://www.trikalacity.gr, το σύστημα στάθμευσης 

και οι ψηφιακές πινακίδες ενημέρωσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της πρακτικότητας 

έχουν πλέον ενταχθεί στην καθημερινότητα των δημοτών της πόλης.  

Η βιωσιμότητα και η εξέλιξη του πληροφοριακού συστήματος με νέες καινοτόμες 

υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα των στελεχών της e-Trikala Α.Ε. για το σκοπό αυτό 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό πάρκο που θα αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία 

και θα δημιουργεί νέες υπηρεσίες,. Οι δημότες πρέπει να ενημερώνονται για υπηρεσίες που 

έχουν άγνοια μέσω ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση για τις εφαρμογές ΤΠΕ.  Επιπρόσθετα 

πρέπει να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεπρόνοιας, δείχνοντας ότι η 

κοινωνική διάσταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι ανάλογη με τη διάσταση κοινωνικών 

αγαθών. Πρέπει επίσης να υπάρξει στενή συνεργασία με άλλους ΟΤΑ για τον εντοπισμό ιδεών 

ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη για την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Τέλος το σύστημα διαδημοτικής εξυπηρέτησης πρέπει να συμβάλει στην 

διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες βελτιώνοντας με απτό και 

άμεσο τρόπο την ποιότητα ζωής καθότι θα παρακάμπτεται η γραφειοκρατία, θα εξοικονομείται 

χρόνος και θα αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις.  

Βέβαια χρειάζεται αρκετός χρόνος ακόμα για να περάσουμε σε μια τοπική κοινωνία που 

θα ενσωματώνει στην κουλτούρα του τις δράσεις ηλεκτρονικής συμμετοχής.  
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8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ADSL = Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή 

AVL = Διαχείριση Στόλου Οχημάτων 

DSS = Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 

ERP = Ενδοεπιχειρησιακός Σχεδιασμός 

ESS = Συστήματα Υποστήριξης Υψηλόβαθμων Στελεχών 

FTTH = Fiber To The Home 

GIS = Υλοποίηση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών  

HOL = Hellas On Line 

IVR = Interactive Voice Response 

KWS = Συστήματα Γνώσης 

LAN = Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών 

ΜΑΝ = Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών 

MIRROR CITIES = Ψηφιακές Πόλεις – Καθρέφτες 

MIS = Σύστημα Πληροφοριών Διοίκησης 

OFFICE SYSTEM = Συστήματα Γραφείου 

PORTAL CITIES = Ψηφιακές Πόλεις – Πύλες 

PRINCE2 = Projects In Controlled Environments 

RDS = Radio Data Systems 

RSS = Really Simple Syndication 

TPS = Σύστημα Επεξεργασίας Συναλλαγών 

WAN = Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 

WLAN = Ασύρματα τοπικά δίκτυα 

 

ΓΝΝΤ = Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Τρικάλων 

ΕΕ =  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΚΕ = Επιχειρησιακό Κέντρο Ελέγχου 

ΕΚΡ = Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 

ΕΜΠ = Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΕΠΚτΠ = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΕΣΠΑ = Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης 

ΕΥΔ = Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  

ΙΤΑ = Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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ΚΕΔΚΕ = Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 

ΚΕΠ = Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ΚτΠ  = Κοινωνία της Πληροφορίας  

ΣΕΣ = Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

ΤΕΔΚ = Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων 

ΤΠΕ = Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

ΥΠΕΘΟ = Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

ΥΠΕΣΔΔΑ = Υπουργείο Εσωτερικών -  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  

 
 

 

 

 
   

 
 
 
 

 
 
 


