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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ην πιαίζην αλαβάζκηζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ ήδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ
ην Γεκφζην Σνκέα, αμηνπνηψληαο κέηξα θαη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε δηαδηθαζίεο δεκνθξαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, έγηλε
πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο κηαο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί θαλάιη
επηθνηλσλίαο

θαη

παξνρήο

βειηησκέλσλ

ππεξεζηψλ

δηαρείξηζεο

αηηεκάησλ

θαηαλαισηψλ κε ηα δίθηπα νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, κέζσ ελφο δπλακηθνχ
ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε ρξήζε
αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ.

ABSTRACT
European

Union

directives

and

practices

demand

that

citizens

actively

participate in the process of addressing and solving the problems that arise when dealing
with public utility service providers. In this thesis, we present an attempt at designing
and implementing a web-based application using open source software. It is a
Geographic Information System that lets citizens interact with the provider of the
public utility service and enjoy higher quality of service regarding the processing and
management of their requests by the provider.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην νινθιήξσζεο ηνπ δηεηνχο κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο

ζπνπδψλ

ζηα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΤΣΗΜΑΣΑ.

Οθείισ

λα

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Κν Δπαγγειίδε Γεψξγην γηα ηελ ζπλερή
παξνπζία ηνπ θαη θαζνδήγεζε ζηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη
γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ κνπ παξείρε ζε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε. Δπραξηζηψ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο Κν Οηθνλνκίδε Αλαζηάζην θαη ην επηηειείν ησλ
θαζεγεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ αδηάθνπε παξνρή γλψζεσλ θαη
ζπκβνπιψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζε απηφ. Δπραξηζηψ ηνπο
ζπκθνηηεηέο/ηξηεο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπλεξγαζία ηνπο απφ ην α΄ εμάκελν έσο ην
ηειεπηαίν, θαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ ΠΑΜΑΚ νθείισ λα επραξηζηήζσ
ηδηαηηέξσο ηνλ Θνδσξή Υατθάιε θαη ηνλ ηέθαλν Οπγηάξνγινπ γηα ηε βνήζεηα ηνπο,
φπνπ ρξεηαδφηαλ εηδηθέο γλψζεηο, ψζηε λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε εξγαζία.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Γηα πνιιά ρξφληα νη θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν παξείραλ ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο
ρξεζηκνπνηψληαο έλα παξαδνζηαθφ, πξνγξακκαηηθφ, επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ην νπνίν
ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιιαπιά ηκήκαηα πνιηηηθήο, ην θαζέλα κε ην δηθφ ηνπ ζχλνιν
πξνγξακκάησλ θαη ηα δηθά ηνπ θαλάιηα παξνρήο ππεξεζηψλ. ήκεξα, νη θπβεξλήζεηο
ρξεζηκνπνηνχλ λένπο ηξφπνπο γηα λα αθνχζνπλ ηε θσλή ησλ πνιηηψλ θαη λα γεκίζνπλ ην θελφ
ηνπ ηη ιεηηνπξγεί θαη ηη φρη θαη γηαηί.
Oη επξσπατθέο θνηλνηηθέο νδεγίεο ζέηνπλ ηε βάζε γηα βηψζηκε ηζνξξνπία κεηαμχ
δξαζηεξηνηήησλ εκπνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη νη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο
θνηλήο σθέιεηαο θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ζεζκηθφ θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
πνπ δηακνξθψλεηαη, ζπλερίδνληαο παξάιιεια ηελ θνηλσληθή θαη αλαπηπμηαθή ηνπο απνζηνιή.
Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, αθνκνηψλνληαο ηελ δπλαηφηεηα
επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ ηνκέα θαη
πνιηηψλ, αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο θαηαλαισηέο αιιά θαη σο κέιε κηαο θνηλσλίαο
πνπ αλήθεη ζηνπο πνιίηεο.
Αληηθείκελν ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ θαη
απνηειεζκαηηθνχ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ κε ην νπνίν νη ρξήζηεο-θαηαλαισηέο ζα κπνξνχλ λα
αιιειεπηδξνχλ κε ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ δηθηχσλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο ζε
ηπραίν ρψξν θαη ρξφλν.
Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο νξγαλψζεθε ζε δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα (Κεθάιαην 1-3)
αλαπηχζζνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο, ζηε δεχηεξε ελφηεηα (Κεθάιαην 4-6) γίλεηαη παξνπζίαζε
ηεο επηρείξεζεο κειέηεο θαη ε αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο.
Πην αλαιπηηθά ην 1ν θεθάιαην απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ζηελ απινπνίεζε ηεο ζρέζεο θξάηνποπνιίηε κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζην 2ν θεθάιαην γίλεηαη
ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή, ην ζέκα
ηνπ 3νπ θεθαιαίνπ είλαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηνπο νξγαληζκνχο
θνηλήο σθέιεηαο θαη νη βειηηψζεηο πνπ επηθέξεη κηα GIS (Geographic Information System)
ηερλνινγία, ζην 4ν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ε επηρείξεζε κειέηεο θαη ε πεξηνρή εθαξκνγήο, ην
5ν θεθάιαην απνηειεί ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη ζην 6ν θεθάιαην
ζπλνςίδνληαη νη απφςεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπφλεζε.
Ωο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεπηεξνγελή ζηνηρεία ( έξεπλα κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αλαδήηεζε
βηβιηνγξαθίαο ζε ήδε ππάξρνληα ζηνηρεία).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
1.1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΥΔΗ ΚΡΑΣΟΤ - ΠΟΛΙΣΗ
Ο φξνο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-Government) εκθαλίζηεθε πξηλ απφ κηα δεθαεηία
θαη είλαη ε δεκηνπξγία δηθηπαθνχ ηφπνπ πιεξνθφξεζεο θαη παξνπζίαζεο πνιηηηθψλ θαη
θπβεξλεηηθψλ ζεκάησλ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα νξηζηεί σο ε ρξήζε πξαθηηθψλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ ην δεκφζην ηνκέα.
Όπνην νξηζκφ ηεο έλλνηαο e-Gov θαη αλ δερηνχκε ην θχξην ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε
εξγαιείσλ ΣΠΔ (Tερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο) (ICT Information &
Communication Technology) απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο ψζηε λα
παξέρνπλ απνηειεζκαηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο.
Η έληαμε ησλ κνληέισλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-business) ζηηο e-Gov εθαξκνγέο
απνηειεί κηα πξφζζεηε πξνζέγγηζε ζηελ νηθνδφκεζε ζηξαηεγηθψλ κε επίθεληξν ηνλ
πνιίηε. Με ηελ ελζσκάησζε κηαο ρψξαο ζηε δηεζλή νηθνλνκία ην θηίζηκν
απνηειεζκαηηθήο e-Gov δηεπθνιχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ,
ηελ εθαξκνγή πγηνχο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ (Nguyen, 2001).
Τπφ απηή ηελ έλλνηα πξφζθαηα πνιιέο ρψξεο ελεπιάθεζαλ ζε πξνγξάκκαηα
εθζπγρξνληζκνχ. Η πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηεο απφ ην δεκφζην ηνκέα ζεκαίλεη πιήξε αλαζρεδηαζκφ θαη αλαζεψξεζε ησλ ηξφπσλ
κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη ηα δεκφζηα αγαζά.
Η e-Gov ελζσκαηψλεη ηα δχν ελδηαθεξφκελα κέξε, θπβέξλεζε θαη πνιίηεο θαη
δεκηνπξγεί αληiθηππν ζηε ράξαμε πνιηηηθήο ζε νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη
ηδενινγηθά ζέκαηα ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Οη επηπηψζεηο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο
δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ κεραληζκψλ αμίαο : ελίζρπζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Η απνδνηηθφηεηα αμηνινγεί
θαηά πφζν νη δξάζεηο απνδίδνπλ ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα κε ην ειάρηζην θφζηνο
θαη ζηνλ ειάρηζην ρξφλν, ε δε απνηειεζκαηηθφηεηα αμηνινγεί θαηά πφζν ηα
απνηειέζκαηα δξάζεο απνθιίλνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ηηο σθέιεηεο
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο απνδέθηεο.
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G2C (Government to Citizen) είλαη κηα πξψηε δηάθξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ (ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο) θαη αθνξνχλ
ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγέο θξάηνπο-πνιίηε φπσο ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε,
ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήκαηνο, ειεθηξνληθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ, ειεθηξνληθή
πιεξσκή, ή κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζρέζε θξάηνπο-πνιίηε φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε
θαηαλάισζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ πνιίηε γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε.
Η Γεκφζηα δηνίθεζε είλαη ηεξαξρηθά νξγαλσκέλε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα
αξθεηά θαζαξή γξακκή εληνιψλ, θεληξηθφο ζπληνληζκφο θαη έλαο άθακπηα νξηζκέλνο
θψδηθαο θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ
πνιππινθφηεηα θαη ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ζην εζσηεξηθφ θαη κηθξή ηθαλφηεηα γηα
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε άιια ζπζηήκαηα. Σν γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα ζην
νπνίν βαζίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Δπηπιένλ, ε δεκφζηα δηνίθεζε έρεη κηα γεληθή θήκε γηα
ιεηηνπξγηθή ζηελφηεηα θαη ηελ ηάζε γηα κε ελζσκαησκέλε παξνρή ππεξεζηψλ δηα
κέζνπ ησλ θπβεξλεηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.
Η θαηαλφεζε θαη ε κάζεζε απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απνηεινχλ ρξήζηκν
δξφκν γηα ηελ πξφνδν ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο εληνχηνηο επεξεάδνληαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνιηηηθή( Ni & Bretschneider, 2007).
Παξφια απηά ε δεκφζηα δηνίθεζε ζεσξείηαη σο ε βηνκεραλία παξαγσγήο ππεξεζηψλ
ζέηνληαο ηελ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ππξήλα αλάπηπμεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηελ
πξνζπάζεηα ηεο ινηπφλ, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,
επηδηψθεη φζν θαη κηα επηρείξεζε λα πξνσζήζεη ηε ρξήζε θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ
έλα φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνιηηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην θέληξν βάξνπο ζηε
ζρέζε θξάηνπο –πνιίηε κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θξάηνπο ζηηο αλάγθεο
ησλ πνιηηψλ, ζηε ζεψξεζε ησλ πνιηηψλ σο πειαηψλ – ππνςήθησλ θαηαλαισηψλ.
Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ζηνπο e-πνιίηεο ζπγθαηαιέγνληαη επθαηξηαθνί ρξήζηεο ησλ
ππεξεζηψλ, ελψ νη e-πειάηεο είλαη ζπλήζσο έκπεηξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ νη νπνίνη
δελ δηζηάδνπλ λα ζπκπιεξψλνπλ ειεθηξνληθέο θφξκεο κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία
ζην δηαδίθηπν εηδηθά φηαλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο.
3
Η e-Gov κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο πιεξνθφξεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε δήηεζε
ησλ πνιηηψλ αθνχ πξψηα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Ο ηξφπνο
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πνπ δηεπζχλεηαη ε ζρέζε πειάηεο/πνιίηεο ψζηε λα απμεζεί ε πξνζαξκνγή ζηελ
ειεθηξνληθή ππεξεζία (e-service) δηαθέξεη κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θπβέξλεζεο. Γηα
παξάδεηγκα, ζε έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-business) νη δηθηπαθνί
ηφπνη έρνπλ ζρεδηαζηεί ειθπζηηθνί ψζηε λα θξαηήζνπλ πηζηνχο ηνπο πειάηεο φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα μαλαγνξάζνπλ πξντφληα. Αληηζέησο,
νη πνιίηεο πξνθαλψο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκφζηα ππεξεζία κφλν κηα θνξά, θαη φρη πην
ζπρλά απφ κηα θνξά ην ρξφλν φηαλ πξέπεη λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο (φπσο
πιεξσκή θφξσλ, εγγξαθή γέλλεζεο ή άδεηα θπθινθνξίαο). πλεπψο ν ζηφρνο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο ζε e-Gov δελ πξέπεη λα είλαη ν αξηζκφο
ρξήζεσλ αιιά ε αιιαγή ρξήζεο απφ off-line ζε online(απεπζείαο ζχλδεζε) (Davison et
al, 2005). Βειηηψλνληαο ην δηθηπαθφ ηφπν ζε επθνιία ρξήζεο θαη θηιηθφ ζρεδηαζκφ
είλαη κηα απφ ηηο ιχζεηο γηα ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ( e-Gov services )
(ΑCΣ/IAC, 2005).
Ο πνιίηεο δελ έρεη ηδηαίηεξε εμνηθείσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Παξάιιεια είλαη δηάρπηε ε εηθφλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο κε θηιηθήο θαη σο κε
ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθήο. Η ειιηπήο, αληηθαηηθή θαη πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλε
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνιχπινθν θαη ρξνλνβφξν ζχζηεκα
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην σξάξην ζπλαιιαγήο κε ην
θνηλφ, θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ εμππεξέηεζε. Η κε χπαξμε εληχπσλ, ε
πνιπλνκία, ε χπαξμε αληηθαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη νη δηάθνξεο εξκελεπηηθέο δπζθνιίεο
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλνκνηνγελή αληηκεηψπηζε νκνεηδψλ πεξηπηψζεσλ. Η αξρή
ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο κεηαθξάδεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα εμππεξεηεί, λα
δξα ππεχζπλα, λα παξέρεη ζαθείο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο φξνπο,
πξνυπνζέζεηο θαη πξνζεζκίεο, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε
απψιεηα δηθαηψκαηνο.
ηε ζεσξία κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη θπβεξλήζεηο είλαη ζε πην ηζρπξή ζέζε λα
αλαπηχμνπλ ην κεξίδην αγνξάο γηα online ππεξεζίεο απφ φηη νη εκπνξηθνί νξγαληζκνί,
θαζψο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ νηθνλνκηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
online ρξεζηψλ ελψ νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία πνιηηηθήο
γηα λα δηαδψζνπλ ηελ ΣΠΔ γλψζε ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία ε νπνία ζα απμήζεη ην
δπλακηθφ ηεο αγνξάο γηα δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (e-services). Κη φκσο,
ππάξρεη κηα αληίζηξνθε θαηάζηαζε, ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο πξαγκαηνπνηεί
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πεηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο, νη online ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε e-Gov πξνγξάκκαηα
βξίζθνληαη ππφ αζηαζή αξηζκφ ρξεζηψλ.
Ο αξηζκφο ησλ online ρξεζηψλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ είλαη πνιχ ρακειφο
ζπγθξηλφκελνο κε ην ηεξάζηην πνζφ θεθαιαίνπ πνπ επελδχεηαη ζε e-Gov δξάζεηο.
Δηδηθφηεξα, Heeks (2002&2003) δηαπίζησζε φηη ζε πνζνζηφ πεξηζζφηεξεο απφ εμήληα
ηνηο εθαηφ e-Gov πξσηνβνπιίεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είραλ κεξηθψο ή εληειψο
απνηχρεη.(εηθφλα 1)

Δηθφλα 1 Capgemini e-Govbenchmark 2009 presentation

Αθφκε ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη ζχλεζεο ζηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο δελ
ππάξρεη ζε πνιιέο απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πξφλνηαο (Donnell et al, 2003).
πλεπψο, νη πξνυπνζέζεηο γηα εθ λένπ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ζην δεκφζην ηνκέα
θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ φηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπνπ νη επηρεηξήζεηο
θαίλνληαη πην δπλακηθέο θαη αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηελ αιιαγή ή ηελ θαηλνηνκία.
Αξθεηά ρξήζηκν ζηνηρείν ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ε
γλψζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο θάζε ππεξεζίαο απφ ηνπο δπλεηηθνχο απνδέθηεο θαη ηνπ
βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηελ εθάζηνηε ζπλαιιαγή.
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1.2 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
Η αλάγθε γηα πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε αξρηθά ππνζηεξίρηεθε ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη είρε θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζην πεδίν
ηεο e-Gov (Dia & Rafael, 2006). Μέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο δηθηπαθήο πχιεο, ζα είλαη
δπλαηφ γηα πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηνπο θνξείο λα νινθιεξψζνπλ κηα
ζπλαιιαγή κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ρσξίο λα πξέπεη λα επηζθεθηνχλ ρσξηζηά
ππνπξγεία ζε ρσξηζηέο θπζηθέο ηνπνζεζίεο (Ebrahim & Irani, 2005).
Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ζα επηηξέςεη ηελ εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ e-Gov
πξσηνβνπιία. Η ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ εθηέιεζε
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη αχμνπζα (Harper et al, 2004) κε πηζαλά νθέιε,
φπσο :


ζπλδπάδεη ππεπζπλφηεηα κε απνηειεζκαηηθφηεηα,



ην πνιπζχλζεην κε ην κέγεζνο ηεο e-Gov θαη



ην ξπζκφ πινπνίεζεο κε ηνπο πφξνπο (Raman et al, 2007).

Τπεξγνιαβίεο θαη αλαζέζεηο είλαη νη πην ζπλήζεηο κέζνδνη ζχκπξαμεο δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε θπβέξλεζε παξακέλεη ππφινγε γηα κηα
ππεξεζία ε νπνία εμνινθιήξνπ ή κεξηθψο ιεηηνπξγεί απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Όπσο πξναλαθέξακε νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλίζηαληαη ζηελ
παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή/θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
ζπλαιιαγψλ κε απηνχο κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ.
Υξήζηεο ηωλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα

ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

ππεξεζίεο

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη νη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ησλ θνξέσλ δεκφζηνπ ηνκέα
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η ππεξεζία κπνξεί λα είλαη απιή (πιεξνθφξεζε, νηθνλνκηθή
ζπλαιιαγή, βεβαίσζε) ή ζχλζεηε (εμέηαζε, ζπκβνπιή, πξνκήζεηα, δηαβνχιεπζε,
πξνβνιή-πξνψζεζε, επίβιεςε, αδεηνδφηεζε, πξνεηνηκαζία θαη παξαγσγή ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ).
Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζεσξνχληαη σο ην λέν εθφδην ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο δεδνκέλνπ φηη ηα e-Gov πξνγξάκκαηα ππφζρνληαη λα πξνζθέξνπλ έλαλ πην
απνδνηηθφ ηξφπν θπβεξλεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιηγφηεξν αθξηβέο ππεξεζίεο παξά ηε
ίσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ. Δπηπιένλ, ε βειηησκέλε εμππεξέηεζε πειαηψλ απφ ηηο
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ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο νδήγεζε ηνπο πνιίηεο λα πεξηκέλνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαη
απφ ην δεκφζην ηνκέα. Μαζαίλνληαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή
αλάπηπμεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη πνιηηνθεληξηθή έλαληη ηεο πξνυπάξρνπζαο
ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε ε
έκθαζε ζηηο επηρεηξεζηαθέο θαη ηερλνινγηθέο πηπρέο θαη ε θαηαλφεζε ησλ
δπλαηνηήησλ θάζε δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ είλαη αλαγθαία ε απινπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ, ε εχξεζε λέσλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ, ν ζρεδηαζκφο
κεραληζκψλ αλάδξαζεο, ε εμάιεηςε εκπνδίσλ απφ ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ε
ελδπλάκσζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ην έξγν ηνπο.
Αθφκε ε επίηεπμε ζπληνληζκνχ, ε αλάιεςε επζπλψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ e-έξγσλ, ε
δεκηνπξγία δήηεζεο γηα ην λενεηζαρζέλ ζχζηεκα θαη ε νξγάλσζε ησλ πφξσλ.
Οη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-Gov applications) επεθηείλνληαη ζηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο. Δπηρεηξήζεηο θαη
πνιίηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε γηα θπβεξλεηηθή πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε,
ππνβνιή αηηεκάησλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζηα αξρεία
θαη ηα δεδνκέλα.
Αθφηνπ ζρεδηάζηεθε ην www (παγθφζκηνο ηζηφο), o θχξηνο ζθνπφο ήηαλ λα παξέρεη
πιεξνθνξίεο κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Απφξξνηα απηνχ λα
απνδεηρηεί ην δηαδίθηπν (Ιnternet) σο ην πιένλ δηαδξαζηηθφ παγθφζκην κέζν
επηθνηλσλίαο. Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε νπζηαζηηθά είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο
θπβέξλεζεο λα κεηψζεη ηα θφζηε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ηνπο πνιίηεο αληαλαθιά ην
ελδηαθέξνλ ηνπο λα έρνπλ κηα κέζνδν λα αιιειεπηδξνχλ, φρη απιά λα ζπκκεηέρνπλ,
αιιά λα είλαη πξσηαγσληζηέο ζην ηξφπν πνπ νη ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη. Σν website
(δηθηπαθφο ηφπνο) απνηειεί έλα ζηξαηεγηθφ παξάζπξν γηα ηελ επηηπρία ηεο e-Gov ζην
παγθφζκην πεξηβάιινλ, πξνο ηνχην είλαη απαξαίηεηε ε έκθαζε ζηελ θνπιηνχξα θαηά
ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ δηφηη έρεη ξφιν θιεηδί ζηελ απνδνρή απφ ην ρξήζηε ησλ
e-Gov ππεξεζηψλ. Υξεηάδεηαη λα ελζσκαηψζεη έλα κνληέιν δηάρπηεο ρξεζηηθφηεηαο
(pervasive usability) ή λα ζέζεη ηνλ ρξήζηε ζην θέληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Έλα website είλαη ρξεζηκνπνηήζηκν φηαλ επηηξέπεη ηελ
θαιχηεξε δπλαηή αλζξψπηλε επίδνζε. Γηα λα ην ζηγνπξέςνπλ απηφ νη ζρεδηαζηέο
πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε έλα πιήξεο θάζκα κε ζέκαηα δηεπαθήο ρξήζηε (Kojani,
Bailey & Nall 2004).
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Οη δείθηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε πξφζεζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε e-Gov είλαη ε
αληηιεπηή επθνιία θαη ρξεζηκφηεηα, ε εκπηζηνζχλε ζηε θπβέξλεζε, ε εηθφλα, ε
ζπκβαηφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο.
ε δηεμαρζείζα έξεπλα απφ ην Connect Florida γηα ην έηνο 2010 ηα απνηειέζκαηα
εκθαλίδνπλ φηη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ 57% ςάρλνπλ online πιεξνθνξίεο γηα
θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή πνιηηηθέο, 42% επηθνηλσλνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε
θπβεξλεηηθνχο θνξείο, 39% αιιειεπηδξνχλ κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο
ηεο Φιφξηληα, 31% αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη 24% αιιειεπηδξνχλ κε
εθιεγκέλνπο αμησκαηνχρνπο ή ππνςήθηνπο. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη γηα ην ίδην έηνο θακία
ζπνπδαία αιιαγή δελ έρεη ζπκβεί ζην πνζνζηφ αηφκσλ, ζε ζχγθξηζε κε ην δηάζηεκα
2003

–2009,

πνπ

επηιέγνπλ

λα

επηθνηλσλνχλ

κε

θπβεξλεηηθέο

ππεξεζίεο

ρξεζηκνπνηψληαο off-line κεζφδνπο (ηειέθσλν, επηζηνιή, επίζθεςε) γηα λα ζέζνπλ
εξσηήζεηο ή πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ.
ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θνξνινγία, ππνδνκή, ξπζκηζηηθέο
ππεξεζίεο θνηλσληθή αζθάιηζε, πγεία, πξνζηαζία, εμσηεξηθφ εκπφξην.
Σν e-Gov ζελάξην γηα ηηο online ππεξεζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηε
δεκφζηα δηνίθεζε θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο πεξηιακβάλεη :
ππεξεζίεο εμαηνκηθεπκέλεο / ππεξεζίεο επηρεηξήζεσλ, online δηαβνχιεπζε, δήισζε θαη
πιεξσκή, ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, ιήςε
ινγαξηαζκνχ, θπιιάδηα θαη ηεθκεξίσζε, απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ζπκβνιαίσλ
κεληαίαο πιεξσκήο, εγθχθιηνο, εγγξαθή, ππνβνιή θαηαζηάζεσλ, αλαθνηλψζεσλ,
πξνζθνξάο θελψλ ζέζεσλ, θαηαγγειηψλ, αλαδήηεζε εξγαζίαο, παξαθνινχζεζε πνξείαο
αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε.
Απηνκαηνπνηεκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη εχθνιν λα κεηαζρεκαηηζηνχλ
ζε ειεθηξνληθή κνξθή εηζάγνληαη ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα λα εθηειεζηνχλ.
Σν κνληέιν απηφ αλαιχεηαη ζε επίπεδα φπνπ ζην πςειφηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ν
ηειηθφο ρξήζηεο-απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο. Αξρηθά ν ρξήζηεο πξνζδηνξίδεη ην γεγνλφο
πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Η αίηεζε ηνπ ειέγρεηαη ζην ελδηάκεζν επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ θαηάιιειε δεκφζηα ππεξεζία. Η ππεξεζία εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ
πξνδηαγεγξακκέλε κεζνδνινγία ζε XML έγγξαθα (Αλζφπνπινο, 2005)
χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία γηα ηελ e-Gov, ν βαζκφο πινπνίεζεο κηαο
ππεξεζίαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
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θιηκαθψλεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα : πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο (information services),
επηθνηλωληαθέο

ππεξεζίεο

(interaction),

δηαδξαζηηθέο

ππεξεζίεο

(two-way

interaction), ζπλαιιαθηηθέο (transaction).
Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ππφζρεηαη πιήξε ππεξεζία δηαζέζηκε 24 ψξεο, 7 εκέξεο
ηελ εβδνκάδα, κεγαιχηεξε πξνζπειαζηκφηεηα, δπλαηφηεηα γηα θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο
ρσξίο νη πνιίηεο λα επηζθέπηνληαη θπβεξλεηηθά γξαθεία θαη κείσζε θφζηνπο
ππεξεζηψλ. Οη ρξήζηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζέινπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη απφ ηηο e-Gov εθαξκνγέο απφ φισλ ησλ εηδψλ ηηο ζπζθεπέο (desktop,
laptop, PDA, …) θαη απφ νπνηνδήπνηε ρψξν (ζπίηη, απηνθίλεην, …) απηφ πξνβάιεη ηελ
αλάγθε γηα παξνρή αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο κέζσ φινπ ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο.
Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Δπξψπε επξίζθεηαη ζήκεξα ζε ζεκείν θακπήο, αληηκέησπνο
κε πξνθιήζεηο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ζεζκηθέο αιιαγέο θαη ηηο βαζηέο
ζπλέπεηεο ησλ ηερλνινγηψλ. Η ζηξαηεγηθή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη
απαξαίηεην λα επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζζαβφλαο, ζην
πεξηνξηζκφ ησλ θξαγκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ππεξεζηψλ θαη ζηε θηλεηηθφηεηα ζε
φιε ηελ Δπξψπε. Οη ππεξεζίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζρεδηάδνληαη κε
ηξφπν ψζηε λα είλαη αλνηρηέο ζηνπο ρξήζηεο θαη ζε άιια θξάηε κέιε θαη ε πξφζβαζε
αδηάιεηπηε αλεμαξηήησο θαηά πφζνλ ε ππεξεζία ππφθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπηθήο
πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο δεκφζηαο αξρήο ή επξσπατθνχ νξγάλνπ ή ππεξεζίαο.
Δληαίεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε επξσπατθφ επίπεδν δελ πξνζθέξνληαη θαηά αλάγθε
κφλνλ απφ ηα επξσπατθά φξγαλα είλαη δπλαηφλ λα παξέρνληαη απφ εκπνξηθέο ελψζεηο,
επαγγεικαηηθνχο θνξείο, ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε βνεζά λα θαηαζηεί ν δεκφζηνο ηνκέαο πεξηζζφηεξν
αλνηθηφο κε ιηγφηεξνπο απνθιεηζκνχο θαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο φπσο απηέο νξίζηεθαλ ζηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 2001
πεξί επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, COM(2001) 428. Οη πνιίηεο έρνπλ κεγαιχηεξε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ δεκφζησλ αξρψλ. Δληζρχεηαη ε
δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο. χληνκα ζα πθίζηαηαη επξχηεξε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ, δειψζεηο εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, εμάιεηςε ηεο θπθινθνξίαο
9

εγγξάθσλ ζε ραξηί.
Η δηεζλνπνίεζε ησλ ζεζκψλ πνπ θαηεπζχλνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ παγθφζκηα παξαγσγή,
ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ρψξεο, ε αχμεζε ησλ αγαζψλ, ε
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πξφνδνο ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο άγγημε θαη ηε ρψξα καο. ε κηα
επνρή κε πςεινχο ξπζκνχο πεξηθεξεηαθήο θαη δηεζλνχο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο
ππάξρνπλ πνηθίινη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη θνηλσληθά σθέιηκε ηελ ιήςε
κέηξσλ. Με ηελ πινπνίεζε ηεο ειιεληθήο ππνδνκήο ζα πθίζηαηαη έλα ζχλνιν εληαίσλ
πξνδηαγξαθψλ πξνο πηνζέηεζε απφ ηνπο θνξείο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ δεδνκέλσλ
ηνπο. Οη νξγαληζκνί σζνχληαη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο θαη ζα πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο ζηελ
αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο.
Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δηάρπζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
είλαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο /εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ, ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθψλ
θνξκψλ εηζαγσγήο αηηήζεσλ, παξαθνινχζεζε πνξείαο αηηήκαηνο, ειεθηξνληθφο
ηηκνθαηάινγνο. Καη αθνινπζεί ε ππεξεζία απνζηνιήο ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ ζρεηηθά
κε ηξέρνληεο ή αλεμφθιεηνπο ινγαξηαζκνχο. Δληνχηνηο ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε απφ ηνπο
πνιίηεο (32% γηα ηελ ΔΔ27 θαη 13% γηα ηελ Διιάδα. Eurostat2010) πξνβιεκαηίδεη ηηο
επξσπατθέο θπβεξλήζεηο.

1.3 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπκπεξηιακβάλεη λέεο δηαζηάζεηο γηα λα απνθαζίδνληαη πνιηηηθέο,
επελδχζεηο, πξφζβαζε ζε έξγα, λένη ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο κε ην δεκφζην θαη λένη
ηξφπνη νξγάλσζεο θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Όπσο νη νξγαληζκνί βαζηζκέλνη ζηε γλψζε, ην ίδην θαη ε e-Gov ζα απαηηεί θαηλνηνκία
ζρεδφλ ζε θάζε ιεηηνπξγηθή πιεπξά, αθφκε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ
ξνπηίλαο.
Η θαηλνηνκία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή, αλάπηπμε θαη
εθηέιεζε λέσλ ηδεψλ ή ζπκπεξηθνξψλ (Daft, 1978; Damanpour & Evan,1984).
Η δπλαηφηεηα θαηλνηνκίαο ππάξρεη ζρεδφλ ζε θάζε δηαδηθαζία ππεξεζηψλ νξγάλσζεο,
πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ επηινγή ηεο ππεξεζίαο, πξνζθνξψλ θαη παξνρήο σο ηελ
εκπεηξία ηνπ πειάηε.
Γηα λα κεηαηξαπεί κηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία ζε νξγαληζκφ κάζεζεο επηβάιιεηαη ε
απνθέληξσζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη αληηθαζηζηά ηνλ έιεγρν (έλα
ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γξαθεηνθξαηίαο) κε ηελ ππαιιειηθή ελδπλάκσζε, κέζσ ηεο
νπνίαο δίλεηαη ειεπζεξία άζθεζεο ζε απηά πνπ έκαζαλ γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ κε
θαηλνηφκν ηξφπν ( Nykodym, Simonetti, Nielsen & Welling,1994).
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Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ σο δίθηπα δηαθφξσλ ηκεκάησλ
ηα νπνία είλαη άξξεθηα αιιειέλδεηα. Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ζε έλα ηκήκα ηνπ
δηθηχνπ αλαγθαία επεξεάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη απνηειέζκαηα ζε άιιεο πεξηνρέο
ηνπ δηθηχνπ. Ο θαηάιιεινο ζπληνληζκφο ησλ νκάδσλ βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή
ιήςε απνθάζεσλ αθφκε θαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ βειηησκέλε πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα θαη ππεξεζία,
κεγαιχηεξε επειημία, άκεζε αληαπφθξηζε ζε ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ηελ θαιχηεξε
αληίδξαζε ηεο αμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η νκαδηθή εξγαζία είλαη ην θιεηδί γηα λα γίλεη ε
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξαγκαηηθφηεηα (Clerk, 2001).
Ωο ζπκκεηνρή νξίδεηαη ε πξνζπκία ησλ πειαηψλ λα θάλνπλ επνηθνδνκεηηθέο
πξνηάζεηο ζηνλ νξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί απηφο λα
βειηηψζεη ηα παξερφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ. Άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ
παξαγσγή ππεξεζίαο ζεκαίλεη φηη ν πειάηεο αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ
ππαιιήισλ, ηηο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο.
Δλ πξνθεηκέλσ ζηγνπξεχνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ
πξνηππνπνίεζε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ θαη ησλ εξγαιείσλ, ζα
αλακελφηαλ απφ ηε Γεκφζηα δηνίθεζε λα παξάγεη πεξηζζφηεξν ρξήζηκα θαη ειθπζηηθά
ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο ψζηε λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή θαη βηψζηκε δεκφζηα αμία γηα
ηνπο πνιίηεο. Απηνί νη εμεηδηθεπκέλνη πνιίηεο, σο απνδέθηεο ηεο δεκηνπξγνχκελεο
δεκφζηαο αμίαο, έρνπλ πνιιά θνηλά κε ην πξνθίι ησλ πειαηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηαο
ηδηαίηεξεο ηδηνζπγθξαζίαο ρξήζηεο πνπ απξφζθνπηα αιιάδνπλ απφ θαηαλαισηέο
ππεξεζηψλ ζε ζπκβνχινπο ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο, ζε ζπλδεκηνπξγνχο θαη
νηθνλνκηθνχο ππνζηεξηθηέο ηεο e-Gov ππεξεζίαο. Έρεη δηεξεπλεζεί φηη ζε απηήλ ηελ
αιιειεπίδξαζε νη ρξήζηεο πξνηηκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο
απφ φηη ζε πξνεγκέλεο ζπκβνπιεπηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ηνλψζνπλ ηε δήηεζε γηα e-Gov θαη ηελ αληηκεηψπηζε
ζεκάησλ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. Η εθαξκνγή ηεο βαζηθήο αξρήο "ζρεδηαζκφο γηα φινπο"
ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα (interoperability) αλαθέξεηαη ζηελ ηδηφηεηα δηαθνξεηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δνπιέςνπλ καδί, ψζηε λα
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα γίλνληαη απνδεθηέο κεηαμχ ηνπο. Με
ηε ζηελή έλλνηα ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπρλά πεξηγξάθεη ην ηερληθφ ζχζηεκα. Με ηελ
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επξεία έλλνηα ζα ιέγακε φηη θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη νξγαλσηηθνί δείθηεο επεξεάδνπλ
ηα ζπζηήκαηα θαη ε απφδνζε απηψλ ιακβάλεηαη ππφςε.
Καζψο

ε

ειεθηξνληθή

(πιεξνθφξεζε,

δηαθπβέξλεζε

αιιειεπίδξαζε,

αλαθέξεηαη

ζπλαιιαγή)

κέζσ

ζηελ
ηεο

παξνρή
ρξήζεο

ππεξεζηψλ
ηερλνινγίαο

πιεξνθνξηψλ, κηα δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεη κεηαμχ ησλ front θαη back γξαθείσλ ησλ
νξγαληζκψλ παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνιηηψλ θαη
ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκβαίλεη ζηα κπξνζηά γξαθεία, ελψ νη ινηπέο
δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα ζηα πίζσ γξαθεία. (Bekkers, 2007) Δληφπηζε φηη ε
ζπλεξγαζία ζηα πίζσ γξαθεία είλαη ζνβαξφ εκπφδην ζηελ e-Gov ιφγσ δηαθφξσλ
πξνβιεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. πνπδαία θίλεζε ινηπφλ πνπ ζα βειηηψζεη ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη ε ηππνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
H δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαζηζηά ηθαλή ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
νξγαληζκψλ. Ωο δηαιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ
ζπζηεκάησλ ή ζπληζησζψλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξία θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ.
Οξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ κνλάδσλ
λα παξέρνπλ θαη λα δέρνληαη ππεξεζίεο απφ άιιεο κνλάδεο, θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ
ψζηε νη αληαιιαζζφκελεο ππεξεζίεο θάλνπλ ηηο κνλάδεο λα ιεηηνπξγνχλ καδί
απνηειεζκαηηθά (Legner & Lebreton, 2007).
Η ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη ζην βαζκφ ηνλ νπνίν ηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα αλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή νξνινγία κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ.
Η θηλεηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο ζε φιεο ηνπο νξγαληζκνχο έρεη ηε
δπλαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη κεηαηξνπή ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Η ηξέρνπζα
αληαιιαγή είλαη ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθή θαη επηξξεπήο ζε ιάζε (error–prone)
(Eckman et al, 2007).
Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ζπρλά θαηαθεξκαηηζκέλε θαη
πνιχπινθε, θπξηαξρνχκελε απφ ηερληθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. εκαληηθά
ζέκαηα κεηαμχ ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ ηεο e-Gov είλαη : εχζηξνθεο, ππεχζπλεο,
δηαθαλείο, απνδνηηθέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (Scholl & Klischewski, 2007). Γηα λα
επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ε ελνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ην νπνίν δειψλεη
φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη
12

νπζηψδεο.
Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ηέζζεξα: επζπγξάκκηζε
δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο (aligning work process) / αληαιιαγή γλψζεσλ ( knowledge
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sharing) / δεκηνπξγία αμίαο (joint value creation) / επζπγξάκκηζε ζηξαηεγηθήο (strategic
alignment) (Gottschalk & Soll-Saether, 2008).
Σν UK Cabinet Office (2005) αλέπηπμε έλα e-Gov πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θπξίσο
ηερληθνχ ραξαθηήξα, γηα GIS θαη άιια e-Gov ζπζηήκαηα,ηνλίδνληαο ηελ επζπγξάκκηζε
κε ην Internet θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο σο βαζηθή δηαζχλδεζε.
Απηφ ην πιαίζην ζθνπεχεη λα ελζαξξχλεη ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο λα ζπλεξγάδνληαη
επθνιφηεξα ειεθηξνληθά, θάλνληαο ηα ζπζηήκαηα, ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία
επαλαρξεζηκνπνηήζηκα απφ ηε κηα ππεξεζία ζηελ άιιε, κεηψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θπβέξλεζεο online, ελζαξξχλνληαο ηε
ζπλέπεηα γηα πξνζέγγηζε, δηακνξθψλνληαο αμία θαη εθαξκφδνληαο ακθίδξνκε ζρέζε
ζρεδηαζκνχ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε θαη επηξξνή ηεο νξγαλσηηθήο ζηξαηεγηθήο (King
& Teo, 1997).

1.4 ΤΝΟΦΗ 1ου ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
Η επίδξαζε ηεο e – Gov ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ εμειίζζεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θάζε ρψξαο. Η πιεξνθνξηθή
θαη ην δηαδίθηπν ελζσκαηψλνληαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη αιιάδνπλ ηε
δηαθπβέξλεζε ζπλνιηθά θαη ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ησλ πνιηηψλ
ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο. Οη Oliver θαη Sanders είδαλ ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε σο «κεηαλάζηεπζε ηεο θπβεξλεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη
ησλ ππεξεζηψλ ζε έλαλ online ηξφπν παξνρήο».
Η ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη αηφκνπ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ δηακεζνιαβείηαη απφ ηηο
δεκφζηεο πχιεο. Οη e-Gov πχιεο γίλνληαη θαηαλνεηέο σο front-end εθαξκνγέο γηα
πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηνπο θνξείο. ε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα
ιεηηνπξγηθφηεηα ην άηνκν είλαη εληζρπκέλν θαη πεξηνξηζκέλν ηαπηφρξνλα.
Σα λέα πξνγξάκκαηα Γεκφζηαο δηνίθεζεο δαλείδνληαη ηερληθέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ κε πξσηνβνπιίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ
ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο παξέρνληαο ηελ ζρεηηθή ππνδνκή θαη επλντθέο πνιηηηθέο.
Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ηεο αιπζίδαο αμίαο νδεγεί ζην κνληέιν κε ηηο
αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο, φπσο εηδίθεπζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ζηε παξαγσγή θαη
παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Η δηνίθεζε ζρέζεσλ πειαηψλ δελ κπνξεί λα
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δεκηνπξγήζεη

ηηο

εθ

βάζνπο

αιιαγέο

φηαλ

επηθεληξψλεηαη

ζηηο

κπξνζηά

δξαζηεξηφηεηεο. πληζηάηαη κεηαζρεκαηηζκφο φιεο ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη
πξνζαξκνγή ηεο πνιηηνθεληξηθήο ζηελ πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή.
Όζν ε Δπξσπατθή Έλσζε ζπλερίδεη λα κεγεζχλεηαη, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θξάηε
κέιε κεγαιψλνπλ. Απηέο νη δηαθνξέο ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη κε γξαθεηνθξαηία,
πεξηπιέθνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο δηνίθεζεο κηαο ρψξαο θαη
πειάηεο κηαο άιιεο ρψξαο ή κεηαμχ δεκφζησλ ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Η
αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη ε επθνιία ρξήζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ εθηφο ζπλφξσλ
εμηζψλεηαη κε ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο αγαζψλ, αηφκσλ, θεθαιαίσλ θαη
ππεξεζηψλ εληφο ηεο EΔ εμ νπ θαη είλαη κηα εθ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, φπσο αλαθέξεηαη
ζην 2010 E-Gov ρέδην Γξάζεο.
Η e-Gov πξν παληφο αληηκεησπίδεη κηα κεγάιε πξφθιεζε, λα επηηεπρζεί
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη νινθιήξσζε ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαθνξψλ ζηνπο
λφκνπο, θαλνληζκνχο, ππεξεζίεο, δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, δηαθνξεηηθέο γιψζζεο κεηαμχ
ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ρσξψλ Σέηνηεο δηαθνξέο ζρεηίδνληαη κε κηα κεγάιε πνηθηιία
ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηή, ζε δηάθνξα επίπεδα, λα νινθιεξψλνληαη κέζσ
ηππνπνίεζεο ή δηακεζνιάβεζεο ζε ζεκαζηνινγηθφ θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ.
Δπηπιένλ απαηηνχληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο.
Οη δηαδηθαζίεο αιιαγψλ ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ ζπλεζεηψλ είλαη ρξνλνβφξεο θαη
ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνχλ αξθεηά ρξφληα κέρξηο φηνπ ν ζπλδπαζκφο επελδχζεσλ ζε
ΣΠΔ, ε αλαδηνξγάλσζε θαη νη δεμηφηεηεο απνδψζνπλ φια ηα πιενλεθηήκαηα.
Αλ θαη ηα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηα αξρηθά
επηηεχγκαηα ησλ ειεθηξνληθά παξερφκελσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, εληνχηνηο δελ είλαη
εχθνια κεηξήζηκα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο ΣΟΜΔΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
2.1 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Ο ηνκέαο ππεξεζηψλ αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ηεο
νηθνλνκίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη πάλσ απφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ πνζνζηφ
ζε πνιιέο απφ ηηο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ρψξεο.
Η ιέμε «ππεξεζία» έρεη πνιιέο ζεκαζίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ αηνκηθή ππεξεζία σο
ηελ ππεξεζία σο πξντφλ. Τπεξεζία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ ζεηξά
άπισλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο θαλνληθά αιιά φρη πάληα αλαγθαία, παίξλνπλ κέξνο
ζε αιιειεπηδξάζεηο φπσο κεηαμχ πειαηψλ θαη ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο, παξέρνληαο
ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ πειάηε (Gronroos,2000).
Η ππεξεζία απεπζχλεηαη ζηνπο πειάηεο ηνπο ίδηνπο ή ζηα αγαζά ηνπο.
Τπεξεζία είλαη ε ζπληειεζζείζα εξγαζία απφ ηδηψηεο ή εηαηξείεο πνπ απνθέξνπλ
νθέιε θαη ηθαλνπνίεζε ζε άιινπο, φπνπ δελ κεηαθέξνληαη αγαζά θαη επθνιίεο
(Blois,1974).
Μπνξεί επίζεο λα νξηζηεί σο κηα πξάμε ή πξνζπάζεηα, ε νπνία αλ πξνζηεζεί ζην
πξντφλ απμάλεη ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ζηνλ πειάηε (Lovelock,1988). Δίλαη ηα
άπια εθείλα ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη επηπξφζζεηα ζηα πξντφληα.
Λφγσ ηεο αυιφηεηαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηππνπνίεζεο κηαο ππεξεζίαο θαη απηφ
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πνηθηιία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ (Zeithaml et al,1985), ηε
δπλαηφηεηα γηα επειημία θαη εμαηνκίθεπζε. Οη άυιεο ηδηφηεηεο φπσο αμηνπηζηία θαη
εκπηζηνζχλε, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε θαη δηαηήξεζε ηεο
πίζηεο (Dick & Basu, 1994). H ηθαλνπνίεζε είλαη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
πίζηεο ησλ πειαηψλ.
Κάζε ππεξεζία έρεη πειάηεο αιιά θάζε ππεξεζία δελ αιιειεπηδξά κε ηνλ ίδην ηξφπν κε
ηνπο πειάηεο. Όηαλ νη πειάηεο επηζθέπηνληαη έλα ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ (service
factory) ε ηθαλνπνίεζε ηνπο ζα επεξεαζηεί απφ : ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηελ
ππεξεζία / εκθάληζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο / εγθαηαζηάζεηο - εμσηεξηθέο
θαη εζσηεξηθέο / αιιειεπίδξαζε κε ηνλ self service εμνπιηζκφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ πειαηψλ.
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Οη ππεξεζίεο είλαη δηαδηθαζίεο θαη ε θαηαλάισζε ή ρξήζε ηνπο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο θαηαλάισζε δηαδηθαζηψλ. Γηαδηθαζία είλαη κηα ιεπηνκεξήο κέζνδνο
ιεηηνπξγίαο κηαο ζεηξάο δξάζεσλ πνπ θαηά θαλφλα ζεκαίλεη πνιιά βήκαηα σο φηνπ ε
ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ λα είλαη ε αθνινπζία.
Ο πειάηεο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο σο έλα βαζκφ. Με απηή ηελ
έλλνηα ε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο έρεη θεληξηθή ζέζε ζηε παξνρή ππεξεζηψλ (Tilus,
2002).
Οη ππεξεζίεο είλαη αδηαρψξηζηεο, δειαδή παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη ηελ ίδηα
ζηηγκή, πνηθίινπλ απφ ηε κία θνξά ζηελ άιιε, δελ έρνπλ ηδηνθηήηε δηφηη ν ρξήζηεο
ππεξεζηψλ έρεη κφλν νξηαθφ ρξφλν πξφζβαζεο (Κνπζνχξεο Καηζηκάθεο, 2001).
Οη ππεξεζίεο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην βαζκφ εμαηνκίθεπζεο, αιιειεπίδξαζεο θαη
αβεβαηφηεηαο (Woratschek, 2000). Μηα ππεξεζία δελ κπνξεί λα ειεγρζεί πξηλ απφ ηε
παξνρή ηεο, θαη αθφηνπ παξαρζεί ίζσο είλαη πνιχ αξγά λα θάλεηο θάηη γηα απηφ (Fearon
et al, 2001).
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηηο ζπλαιιαγέο ππεξεζηψλ είλαη ε
αδπλακία απνζήθεπζεο ηνπο θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πνιιέο ππεξεζίεο δελ ζπλδένληαη
κε θάπνην πξντφλ. Δπίζεο, ζπλεπάγεηαη φηη ν ρξφλνο παξνρήο πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε
ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή, νη δε ζπλέπεηεο ηνπ αθαηάιιεινπ ρξνληζκνχ κπνξεί
λα είλαη ζνβαξέο θαη δαπαλεξέο.
Οη πάξνρνη πξνζπαζνχλ λα ππεξεηήζνπλ κηα πνηθηιία πειαηψλ, νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε
λα βεβαησζνχλ φηη επαξθή ηθαλφηεηα είλαη δηαζέζηκε γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο
φισλ. Όηαλ ε δήηεζε παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο, ηφηε βάζεη ζηξαηεγηθψλ (φπσο
αχμεζε ή κείσζε πφξσλ, επεξεαζκφο δήηεζεο, θ.α.) γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο
πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε πνηφηεηα (Sasser et al, 1978).
Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο νη ζηξαηεγηθέο είλαη : επέιηθηε εξγαζία, κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή θαηαλαισηψλ ζηε δηαδηθαζία, επέιηθηεο εγθαηαζηάζεηο κε δπλαηφηεηεο
επέθηαζεο ή αλαδηακφξθσζεο.
Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε κέηξεζε πνηφηεηαο κηαο ππεξεζίαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο. πρλά νη ππεξεζίεο έρνπλ καδί απηέο θαη άπιεο ζπληζηψζεο. Τπάξρεη
δηαρσξηζκφο ηεο δηαδηθαζηηθήο θαη ηεο θηιηθήο πξνο ηε ρξήζε πιεπξάο κηαο ππεξεζίαο.
Η δηαδηθαζηηθή πιεπξά έρεη λα θάλεη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ
ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα πξντφληα. Φηιηθφηεηα ζεκαίλεη φηη νη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο
έρνπλ δεμηφηεηεο (Fearon et al 2001).
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Δίλαη ρξήζηκν λα αλαγλσξηζηεί φηη ηειηθά ζηφρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο
ππεξεζηψλ είλαη λα απνθηεζεί ε πιήξεο αμία (best value). Με απηή ηελ έλλνηα δελ
ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ αγνξάο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Η θαιχηεξε αγνξά ππεξεζηψλ
αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηάιιειε πνηφηεηα, παξνρή, πνζφηεηα, θφζηνο, ζπλνρή,
ειαζηηθφηεηα θαη άιινπο ζρεηηθνχο δείθηεο. Ο θαζνξηζκφο ηεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηαο
λα αμηνινγεί ηη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί best value ζε κηα εηδηθή ππεξεζία
παξνπζηάδεη ηηο πξαγκαηηθέο πξνθιήζεηο ζηε δηαδηθαζία αγνξάο.
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο αμία απφ ηελ εκπεηξία κηαο ππεξεζίαο ν πειάηεο
ρξεηάδεηαη ηελ πξέπνπζα πιεξνθφξεζε, ψξεο ππεξεζίαο, ηηκέο, νδεγίεο ρξήζεο,
πξνεηδνπνίεζε, ππελζχκηζε, γλσζηνπνίεζε αιιαγψλ, επίζεο νη πειάηεο κπνξεί λα
ζέινπλ ηεθκεξίσζε ηνπ ηη έρεη ήδε πξνεγεζεί. Η ρξέσζε είλαη ζπλήζεο ζε φιεο ζρεδφλ
ηηο ππεξεζίεο εθηφο εάλ απηή παξέρεηαη ειεχζεξα.
Καηεγνξίεο ππεξεζηώλ
Βαζηθφο ιφγνο ηεο χπαξμεο θαηεγνξηψλ είλαη ε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο θχζεο
ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ θαη ηδεψλ κε ζηφρν ηε
ζπλεηζθνξά ζηνλ ηνκέα δηνίθεζεο, ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη marketing.
Μηα θαηεγνξία είλαη κε βάζε ην κίγκα ππεξεζηψλ, δειαδή αλ ην ηειηθφ πξντφλ είλαη
ζπλδπαζκφο ππεξεζηψλ-αγαζνχ ή κφλν ππεξεζίεο :


ακηγέο αγαζφ



αγαζφ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ππεξεζία



ηζνδχλακν πνζνζηφ αγαζνχ-ππεξεζίαο



θχξηα ππεξεζία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πξντφλ ή δεπηεξεχνπζα ππεξεζία



ακηγήο ππεξεζία.

Όηαλ ην πνζνζηφ αγαζψλ είλαη κεγάιν πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο εληάζεσο θεθαιαίνπ,
ελψ νη ιηγφηεξν πιηθέο ππεξεζίεο αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία εληάζεσο εξγαζίαο
(Sandhusen,1997).
Μηα άιιε θαηεγνξία είλαη κε βάζε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (supplementary
services) νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε (δηεπθφιπλζεο) facilitating θαη enhancing
(ελίζρπζεο), νη πξψηεο βνεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ βαζηθνχ πξντφληνο ή απαηηνχληαη γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (πιεξνθφξεζε, παξαγγειηνιεςία, ρξέσζε, πιεξσκή), ελψ νη
δεχηεξεο επηθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ πειάηε (δηαβνχιεπζε, θηινμελία,
δηαθχιαμε, εμαηξέζεηο).
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Σν νπηηθφ πιαίζην γηα θαηαλφεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηβάιινπλ
θαη πξνζζέηνπλ αμία ζην ππξήλα ηνπ πξντφληνο νλνκάδεηαη flower of service, φπνπ ζε
έλαλ νξγαληζκφ θαιήο δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ ηα πέηαια θαη ν ππξήλαο ηνπ είλαη
θξέζθα θαη ειθπζηηθά (εηθφλα 2).

Δηθφλα 2 flower of services

Η θχξηα ππεξεζία δεκηνπξγεί ηελ αληίιεςε ηνπ απνηειέζκαηνο ηερληθήο πνηφηεηαο.
Οη πξφζζεηεο ππεξεζίεο ή δεπηεξεχνπζεο γίλνληαη αληηιεπηέο σο ε ιεηηνπξγηθή
πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Η αληηιακβαλφκελε αμία πειάηε ηζνχηαη κε ηελ θύξηα αμία, δειαδή ηα νθέιε ηεο
θχξηαο ππεξεζίαο ζπγθξηηηθά κε ηε ηηκή πνπ πιεξψζεθε γηα απηή ηελ ππεξεζία, ζπλ ή
κείνλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο πξφζζεηεο ππεξεζίεο
ζπγθξηηηθά κε ηα θφζηε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρέζε επηρείξεζε-πειάηεο.
Δάλ νη πξφζζεηεο ππεξεζίεο δελ δηαρεηξίδνληαη σο ππεξεζίεο αιιά σο δηνηθεηηθέο
εξγαζίεο ξνπηίλαο ε επηξξνή ηνπο ζηελ αληηιακβαλφκελε αμία πειάηε ζα είλαη
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αξλεηηθή θαη ζα επηθέξνπλ απξφβιεπηα θφζηε (πρ έθδνζε ιαλζαζκέλσλ ηηκνινγίσλ,
θαθή δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ, θ.α.).
Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα απμεζεί ε αμία πνπ πξνζδίδεηαη ζηνπο πειάηεο είλαη
ε βειηίωζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ήδε παξέρεηαη ζε απηνχο (Anderson J.C. Narus J. A.
1998 Business Marketing : Understand what customers value) είηε κε λέεο πξφζζεηεο
ππεξεζίεο, είηε κεηψλνληαο ηα θφζηε ηεο ζρέζεο επηρείξεζε-πειάηεο.
Η βειηίσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κηαο
επηρείξεζεο. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγή, αλάιπζε,
αμηνιφγεζε θαη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαηαξρήλ ζην
ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηεο επηρείξεζεο. ην δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηα ζηειέρε λα επεμεξγαζηνχλ ηα ζηνηρεία Βάζεο Γεδνκέλσλ, λα πξνζνκνηψζνπλ
πηζαλέο αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο θαη λα θαηαιήμνπλ ζε πην ζχλζεηεο απνθάζεηο.
Οπζηαζηηθά ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα παξάγεη ζε θάζε νξγαλσηηθφ επίπεδν
πξνζηηζέκελε αμία πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζηα
αλψηεξα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλερψο
κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ / ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφδνζεο
ηεο επηρείξεζεο / ηε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηηο
αιιαγέο πξνο βειηίσζε.
Όιεο νη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ε θχξηα αμία πξνέξρεηαη απφ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζηνπο
πειάηεο (info based services) πεξηιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα επεμεξγαζία λνεηηθψλ
εξεζηζκάησλ (mental stimulus processing services) θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ (info
processing services) αμηνπνηψληαο κε απηφ ην ηξφπν πιήξσο ηελ ηερλνινγία
πιεξνθνξηψλ. Η επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πεξηγξάθεη ηηο άπιεο ελέξγεηεο πνπ
απεπζχλνληαη ζηα αγαζά ησλ πειαηψλ.
Πνηόηεηα ππεξεζηώλ είλαη ε ζχγθξηζε απφ ηνπο πειάηεο ηεο ηδεαηήο θαη ηεο
παξερφκελεο ππεξεζίαο (Rust & Oliver,1994) ή ε ζπλνιηθή εληχπσζε ηνπ θαηαλαισηή
γηα ηελ ππεξνρή ή θαησηεξφηεηα ελφο νξγαληζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (Bittner &
Hubbert, 1994).
19
Oη Lehtinen & Lehtinen (1982), φξηζαλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ σο:
θςζική ποιόηηηα (physical quality) είλαη απηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηα απηά ζηνηρεία κηαο
ππεξεζίαο,
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αλληλεπιδπαζηική (interactive) εθείλε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
πειάηε-παξφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο ή κε ζπλαιιαγέο ,
εηαιπική (corporate image quality) ζπλδέεηαη κε ηελ εηθφλα ηνπ παξφρνπ πνπ απνδίδνπλ
νη πειάηεο δπλεηηθνί θαη ησξηλνί.
Ο Gronroos (1982) αλαθέξεη δχν δηαζηάζεηο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ :
ηεσνική πλεςπά (technical aspect) ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην ηη ιακβάλεη ν θαηαλαισηήο
απφ κία ππεξεζία,
λειηοςπγική πλεςπά ( functional aspect ) ην πψο παξέρεηαη ε ππεξεζία ζηνλ θαηαλαισηή
(πρ. δηαζεζηκφηεηα θαη αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ).
To ράζκα ππεξεζηψλ (the service gap) είλαη ην πην θξίζηκν, δηφηη πεξηιακβάλεη ηελ
εμνινθιήξνπ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πειάηεο ζπγθξίλνληαο ην ηη
αλακελφηαλ κε ηελ αληίιεςε ηνπ θαη ηη έγηλε δεθηφ. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πξέπεη λα
θιείζνπλ ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζνπλ ηα ελδερφκελα θελά πνπ είλαη : ράζκα γλψζεο /
ράζκα πξνηχπσλ / ράζκα πξνζδνθηψλ / ράζκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο / ράζκα
αληίιεςεο / ράζκα εξκελείαο.
Μεξηθνί εξεπλεηέο γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο πξνζδηφξηζαλ εκπεηξηθά ηνπο εμήο δείθηεο (service quality factors) :
αληαπφθξηζε / δηαβεβαίσζε / αμηνπηζηία / αζθάιεηα / ζπλαίζζεκα ( Parasuramman,
Zeitbaml & Berry,1988).
Σα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη αμηνπηζηία, αληαπφθξηζε θαη
αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθέο θαη ζε online ζπλδέζεηο θαη ζε offline, ελψ θάπνηνη άιινη
δείθηεο ζεσξνχληαη κνλαδηθνί.
Τςειήο πνηφηεηαο ππεξεζία είλαη απηή πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε
θαη παξέρεηαη δίθαηα θαη απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη αλζξψπηλα (Σζηφηξαο 2002).

2.2 FACILITIES MANAGEMENT ( ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΤΚΟΛΙΧΝ)
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο έγηλαλ πην απνδνηηθέο θαη
επηρεηξεκαηηθέο βειηηψλνληαο ηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Έγηλαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζηελ αγνξά θαη πειαηνθεληξηθέο. Σν FM (Facilities Management) σο φξνο θαη σο
νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζεκεξηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ έγηλε απνδεθηφ απφ
θπβεξλήζεηο, εκπνξηθέο θνηλφηεηεο, παηδαγσγνχο θαη εξεπλεηέο θαη ην θάζκα ησλ
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ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη είλαη ζχλζεην. Ωο δηαρείξηζε θαη σο ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη
δχν επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ, νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ.
Οξηζκνί γηα Facilities Management
Berrett (1995): FM είλαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ιεηηνπξγίαο,ζπληήξεζεο,
βειηίσζεο θαη πξνζαξκνγήο νηθνδνκεκάησλ θαη ππνδνκψλ ελφο νξγαληζκνχ ψζηε λα
δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη ζζελαξά ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο
ηνπ νξγαληζκνχ.
IFMA (2003α): FM είλαη ε πξαθηηθή ζπλεξγαζίαο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο κε ηνπο
αλζξψπνπο θαη ηελ εξγαζία ελφο νξγαληζκνχ. Δλψλεη ηηο αξρέο απφ ηηο επηζηήκεο
δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, αξρηηεθηνληθή, ζπκπεξηθνξά θαη κεραληθή.
Nordic (2003): FM είλαη δηαρείξηζε θεθαιαίνπ, δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο, δηαρείξηζε
ρψξσλ θαη δηαρείξηζε ππεξεζηψλ.
Facilities management είλαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ,
πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ππεξεζίεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ θαη
βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. ε εηαηξηθφ επίπεδν
ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν.
Σν απνηειεζκαηηθφ FM παξέρεη αζθαιέο θαη απνδνηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν
είλαη νπζηψδεο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε επηρείξεζεο – φπνην θη αλ είλαη ην κέγεζνο θαη ην
πεδίν δξάζεο ηεο.
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο νξηζκνχο νη ζηφρνη θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξακέλνπλ ακθηιεγφκελα. Δληνχηνηο ην FM είλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε είδνο
νξγαληζκνχ κε ζεκεία εζηίαζεο ηελ θαιχηεξε ηηκή θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε
ζηε δηαρείξηζε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. Βνεζά ζηελ παξνρή αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο, ζέηνληαο ηηο δεπηεξεχνπζεο ππεξεζίεο ζηελ ππεξεζία ησλ βαζηθψλ κε
ηέηνην ηξφπν ζαλ λα πξνζηαηεχεη ηα επελδπηηθά θεθάιαηα ζε αθίλεηα θαη βνεζάεη λα
αιιάμεη κηα δαπάλε ζε πξφζζεηε αμία.
O δεκφζηνο facilities manager είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηε
αμία. Γεκηνπξγψ πξφζζεηε αμία ζεκαίλεη φηη γλσξίδσ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη θάλσ αθξηβή εθηίκεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο.
Δπζπγξακκίδεη ηηο facilities κε ηε ζπλνιηθή θπβεξλεηηθή απνζηνιή (Δvers et al, 2002)
πνπ είλαη ην φξακα δειαδή λα παξάγεη κε ρακειφ θφζηνο πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα
θαη ππεξεζίεο, παξέρνληαο ηε βέιηηζηε αμία ζηνλ πειάηε.
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Public Facilities Management είλαη κέξνο ηεο θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο. Δάλ ε
θπβέξλεζε ζέιεη λα έρεη κηθξή επηξξνή ζηε θνηλσλία θαη πεξηνξίδεηαη ζε παξαδνζηαθέο
πνιηηηθέο ζα δψζεη ρακειή πξνηεξαηφηεηα ζην FM. Oη θπβεξλήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη
γηα ηελ επεκεξία ρξεζηκνπνηνχλ ην PFM σο κέζν γηα λα ηελ παξέρνπλ (Evers et al,
2002). Μέζα ζε έλα επλντθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη ηξέρνπζεο ηάζεηο ζπλδένληαη κε ηελ
εμππεξέηεζε, ε νηθνλνκία κπνξεί λα επδνθηκήζεη θαη νη πνηνηηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ
λα παξέρνληαη. Όηαλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα αιιάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή κηαο
θπβέξλεζεο ηφηε νη νξγαληζκνί θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία πξέπεη λα αιιάμεη
επίζεο (Schaaf, 2002 ). Οη business leaders θηλνχληαη απφ ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο, νη
θπβεξλεηηθνί αξρεγνί (government leaders) απφ ηελ επηζπκία λα επαλεθιεγνχλ. Οη
επηρεηξήζεηο εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο πειάηεο νη θπβεξλήζεηο απφ θφξνπο. Οη
επηρεηξήζεηο νδεγνχληαη απφ αληαγσληζκφ νη θπβεξλήζεηο απφ κνλνπψιηα. Οη δεκφζηνη
νξγαληζκνί δελ εζηηάδνπλ ζηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο, εζηηάδνπλ φκσο ζην θφζηνο
ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ.
Σξεηο δείθηεο πξνζδηνξίδνπλ ην FM:
o ν εθζπγρξνληζκφο.
o ε ζηαδηαθή δηαζθάιηζε δπλακηθφηεηαο ηεο facility δηαηεξψληαο έηζη ηελ
ηζνξξνπία κεηαμχ δεηνχκελεο θαη δηαζέζηκεο.
o ν θαηακεξηζκφο δπλακηθφηεηαο, δηαζθαιίδεη φηη ε δηαζέζηκε δπλακηθφηεηα
εμππεξεηεί ηελ θνηλφηεηα φπσο ζρεδηάζηεθε πξηλ απφ επεθηάζεηο ή
εγθαηαζηάζεηο.
Οη θαλνληζκνί κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ή λα νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε κε βάζε ην
ρξνλνδηάγξακκα ηεο δνκήο ή ηεο εθηέιεζεο ησλ αλαγθαίσλ Public Facilities θαη
ππεξεζηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε έλα ζεζπηζκέλν πξνυπνινγηζκφ.
Facilities Management Services, είλαη έλαο καθξχο θαηάινγνο ππεξεζηψλ. H δηνίθεζε
ππεξεζηψλ είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ FM. Όιε ε ππεξεζηαθή δξάζε ε νπνία
ππνζηεξίδεη ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ πεγάδεη απφ ηηο νξγαλσηηθέο
facilities θαη ζεσξείηαη σο FMS. RAKLI (2001) νξίδεη ην FMS σο ζπκππθλσκέλα ζην
facilities ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ
Atkin (2003a) ππνζηεξίδεη φηη κηα FM ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη:
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 λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ δηαρσξίδνληαο ηηο βαζηθέο απφ
ηηο δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο,
 λα εληνπίδεη θαη λα θαζνξίδεη απνηειεζκαηηθέο θαη δηαρεηξήζηκεο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ,
 λα θαζνξίδεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ
είηε πξνέξρνληαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά,
 λα εληνπίδεη ηελ νηθνλνκηθή πεγή ησλ κέζσλ γηα ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο
πξαθηηθέο επηπηψζεηο,
 λα θαζνξίδεη πξνυπνινγηζκφ πνπ λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο θαη
ηελ best value καθξνπξφζεζκα,
 λα αλαγλσξίδεη φηη ε δηνίθεζε πιεξνθνξηψλ είλαη ην θιεηδί γηα λα παξέρεη κηα
βάζε γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ FM.
Σα ηξία βαζηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο γηα FM είλαη : αλάιπζε απαηηήζεσλ
(πςεινχ επηπέδνπ αλάιπζε) / αλάπηπμε ιχζεσλ (βξίζθνληαο ηελ θαιχηεξε) / εθαξκνγή
ησλ ιχζεσλ ( θάλεη ην ζρέδην λα δνπιέςεη ).

2.3 Η ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ
Καηαλαιωηήο είλαη εθείλνο πνπ αγνξάδεη /ρξεζηκνπνηεί αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη είλαη πνιίηεο, λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο.
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ θαηαλαισηήο είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην
νπνίν πξννξίδνληαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά ή ην
νπνίν θάλεη ρξήζε ηέηνησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ εθφζνλ απνηειεί ηνλ ηειηθφ
απνδέθηε ηνπο.
Η εμππεξέηεζε (customer service) ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ
πειάηε / θαηαλαισηή (Anderson & Sullivan,1994). Οη Lalonde & Zinszer (1976) ηελ
πεξηέγξαςαλ σο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζρέζε πειάηε
εηαηξείαο, νη νπνίεο εληζρχνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηηο πσιήζεηο θαη ηε ρξήζε ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο. Σπρφλ απνηπρία εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε
πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο ηνπ ζε θαηάζηαζε ηθαλνπνίεζεο.
Γείθηεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ (customer service index) είλαη ε δηεμαγσγή δηαιφγνπ
κε ηνπο πειάηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπο – πιεξνθνξία ε νπνία
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κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηε ΒΓ γηα κειινληηθή αλαθνξά θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
θαιχηεξε θαη πιένλ εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία – ε νπνία ζα παξάγεη κεγαιχηεξε αμία.
Ο πειάηεο /θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο άπιεο πηπρέο κηαο
ππεξεζίαο πξηλ ηε ρξήζε (Zeithaml,1981), γηα απηφ εζηηάδεη ζε πην απηά ζηνηρεία νπφηε
δηακνξθψλεη εκπεηξία, κε άιια ιφγηα γίλεηαη κέξνο ηεο εκπεηξίαο ηεο ππεξεζίαο.
Καζψο νη πειάηεο / θαηαλαισηέο ζπρλά ζπκκεηέρνπλ ζηε παξαγσγή ππεξεζηψλ
επηηξέπεηαη λα έρνπλ πξνηηκήζεηο γηα νξηζκέλεο κεζφδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη
πάξνρνη είλαη αλαγθαίν λα θαηαλννχλ ηε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη
ππεξεζίεο δεκηνπξγνχληαη θαη παξέρνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε απφθαζε αιιαγήο
ηεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ δηαδηθαζηψλ εθφζνλ απηή ε αιιαγή ηνπο επεξεάδεη.
Οη θαηλνηφκνη θαηαλαισηέο πηνζεηνχλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ελαιιαθηηθή
πιεξνθφξεζε θαη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο e-Gov. Απφ ηελ θαηά πξφζσπν επαθή κε
ηνπο παξφρνπο /πξνκεζεπηέο ζε ζηαζεξέο ηνπνζεζίεο, ζηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλνπ
σξαξίνπ πεξλνχλ ζε απνκαθξπζκέλεο επηθνηλσλίεο ζηνλ θπβεξλνρψξν.
Αξθεηέο ππεξεζίεο ζπλεπάγνληαη κηα κνξθή ζρέζεο ζηελ νπνία θάζε πειάηεο είλαη
γλσζηφο ζηνλ νξγαληζκφ θαη φιεο νη ζπλαιιαγέο θαηαγξάθνληαη θαη απνδίδνληαη
μερσξηζηά. Άιιεο ππεξεζίεο αλαιακβάλνπλ θεπγαιέα ζπλαιιαγή κε πειάηεο
αγλψζησλ ζηνηρείσλ νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα εμαθαλίδνληαη απφ ην site ηνπ νξγαληζκνχ.
Σν επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπ πειάηε κε ηελ ππεξεζία κπνξεί λα απμεζεί κε ηε ρξήζε
εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ, θάλνληαο ηελ ππεξεζία
ζεκαληηθή ζηνλ θαηαλαισηή. Παξάγνληεο πνπ νξίδνπλ ην επίπεδν θαηαλαισηηθήο
ζπκκεηνρήο είλαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία, ην ελδηαθέξνλ, ε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ, ε
θαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή, ε θνηλσληθή δηαθάλεηα.

2.4 ΤΝΟΦΗ 2ου ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
Οη παξνρείο ππεξεζηψλ γηα λα μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο θπζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ έλα παθέην ππεξεζηψλ κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ηα νθέιε ηνπο. Γηα λα ην πεηχρνπλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
κίγκα marketing κε ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία (Kottler & Keller 1994).
24
Σν δηαδίθηπν σο ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, πιεξνθφξεζεο θαη
πξνβνιήο ησλ ζρέζεσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ, δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη θνηλνχ
επηζηξέθεη ζηελ θνηλσλία κέξνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη
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νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη βνεζάεη λα δεκηνπξγεζεί θιίκα ακνηβαίαο ζρέζεο
θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη πνιηηψλ- θαηαλαισηψλ,
πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο δεχηεξνπο ζηελ πξνηίκεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο.
Κάζε ρψξα έρεη ην δηθφ ηεο ηχπν νξγαλψζεσλ θαη εγεζίαο. ηξέθνληαο ηελ πξνζνρή
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ/πειαηψλ νη νξγαληζκνί ζα ππνβιεζνχλ ζε πνιηηηζηηθή
αιιαγή θαζψο ε ειεχζεξε αγνξά νδεγεί ζε άιιεο θνπιηνχξεο. Οη Facilities manager
είλαη εθείλνη πνπ ζα πξέπεη λα βξνπλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ππφβαζξν θαη
ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ επξσπατθψλ ζρέζεσλ (Kloet,2000).
Fmanagers θαη πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο
ππνινγηζηέο ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο
ππνζηήξημεο εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Η ειεθηξνληθή βνήζεηα ηνπ FM αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο. Οη
νξγαληζκνί αθφκε θαη απφ ηνλ ίδην ηνκέα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Καηαλνψληαο
απηέο ηηο αλάγθεο είλαη ην θιεηδί γηα απνηειεζκαηηθφ FM αθνχ ζεσξείηαη σο ν
δεκηνπξγφο ηνπ βέιηηζηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηηο πξσηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
νξγαληζκνχ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί απνδίδνληαο ζην πειάηε ηθαλνπνίεζε θαη ηελ
θαιχηεξε ηηκή κέζσ ηεο ππνζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο βαζηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΥΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟ ΣΟΤ
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΟΙΝΗ ΧΦΔΛΔΙΑ
3.1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΟΙΝΗ ΧΦΔΛΔΙΑ (ΟΚΧ)
Οη ππεξεζίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, είλαη
νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ δίθηπα δηαλνκήο, φπσο ε ελέξγεηα
(ειεθηξηζκφο, θπζηθφ αέξην), ε χδξεπζε, νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη ηαρπδξνκηθέο
ππεξεζίεο θαη κεηαθνξέο, νη ιεγφκελεο δεκόζηεο ππεξεζίεο γεληθνύ – θνηλωληθνύ
ζπκθέξνληνο, γλσζηέο σο ΓΔΚΟ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Οη θαηαλαισηέο μνδεχνπλ
έλα ζεκαληηθφ θαη δηαξθψο απμαλφκελν κέξνο ηνπο εηζνδήκαηφο ηνπο γηα απηέο ηηο
ππεξεζίεο, νπζηαζηηθέο γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ( πξφζβαζε ζην λεξφ, ζην ειεθηξηθφ
ξεχκα ή ζην θπζηθφ αέξην), νπζηαζηηθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
(κεηαθνξέο, ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο).
ηηο ΟΚΩ νη εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ δηαθξίλνληαη ζε : ππεξεζίεο δηθηχνπ (δίθηπα
θαπζίκσλ θπζηθνχ αεξίνπ, χδξεπζεο, ηειεθσλία, ςεθηαθή ηειεφξαζε θ.ά.) / ππεξεζίεο
εθνδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο / ππεξεζίεο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.
Σν αθξσλχκην ΓΔΚΟ ζεκαίλεη Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ
θξάηνο ή ειέγρνληαη απφ απηφ. Οξηζκέλεο θνξέο εξκελεχεηαη, κάιινλ ιαλζαζκέλα, σο
"Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Ωθέιεηαο". Πάλησο ε έλλνηα ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο
σθέιεηαο κπνξεί λα ζπκπίπηεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα ησλ θξαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, ρσξίο φκσο λα ηαπηίδεηαη. Ο Νφκνο 3429/2005 νξίδεη σο ΓΔΚΟ "θάζε
αλψλπκε εηαηξεία, ζηελ νπνία ην ειιεληθφ δεκφζην δχλαηαη λα αζθεί άκεζα ή έκκεζα
απνθαζηζηηθή επηξξνή, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ή ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ή ησλ θαλφλσλ πνπ ηε δηέπνπλ.
Οη ΓΔΚΟ επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο - Γηεχζπλζε
Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
Κάζε δεκφζηα επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη έλα Υάξηε Τπνρξεψζεσλ πξνο
ηνλ Καηαλαισηή φπνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο παξέρεη ηα πξντφληα ή
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ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο πξνο απηνχο
ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο εθ κέξνπο ηεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ θαη φξσλ. Ο
Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ ησλ ΓΔΚΟ πξνο ηνπο Καηαλαισηέο, πνπ εθπνλήζεθε ζηηο
13/12/96, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
o Πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ή
πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ ρξνληθψλ νξίσλ εληφο ησλ νπνίσλ
παξέρεηαη.
o Πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα παξέρεηαη ε
ππεξεζία κεηά ηελ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη πξφβιεςε απνδεκίσζεο
γηα ηελ ελδερνκέλε κε εκπξφζεζκε παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
o Πξνζδηνξηζκφ επαξθνχο ρξνληθνχ νξίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ν θαηαλαισηήο
ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ ΓΔΚΟ
(ινγαξηαζκνί), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο. Σν φξην απηφ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλαο κήλαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ.
o Πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αθνξνχλ ηελ παξερφκελε ππεξεζία.
o Απινχζηεπζε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
o Δπίιπζεο Γηαθνξψλ κεηαμχ ΓΔΚΟ θαη θαηαλαισηψλ.
o Μέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε εθπιήξσζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε
νηθνλνκηθά αδχλακεο νκάδεο θαηαλαισηψλ.
o Μέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ δηαξθή εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ησλ κέζσλ κε ηα νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο.
o Δηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο φισλ ησλ
αηφκσλ πνπ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαη εμαηηίαο απηψλ δπζθνιεχνληαη ζηελ
πξφζβαζε.
Οη θαηαλαισηέο έρνπλ αλάγθε απφ ζαθείο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαζψο
θαη αμηφπηζηεο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ή ηα νθέιε επελδχζεσλ, γηα
παξάδεηγκα ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε
επαξθή κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία.
ε κηα επηιεθηηθή παξνπζίαζε ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ ζεκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ησλ έγγξαθσλ αλαθνξψλ θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε
ΡΑΔ (Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο) ηελ πεξίνδν 2008 – 2010, ην 32% ησλ παξαπφλσλ –
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θαηαγγειηψλ αθνξνχλ ακθηζβήηεζε ησλ ρξεψζεσλ θαηαλάισζεο ζηνλ ειεθηξηζκφ,
φζν θαη ζηελ αληηιακβαλφκελε απφ ηνπο θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ «παξαπιάλεζή»
ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηαθεκηδφκελεο απφ ηηο εηαηξείεο αληαγσληζηηθέο ηηκέο έλαληη ηνπ
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ή αλεπαξθείο απαληήζεηο σο πξνο ην αίηην ηεο βιάβεο πνπ
παξαηεξήζεθε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Γηα εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ (12,3%), σο
πξνο ην θπζηθφ αέξην αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ ζέκαηα εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο
θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζε πξνβιήκαηα ζχλδεζεο / απνζχλδεζεο κε ην δίθηπν.
Οη ΟΚΩ παξφηη παξάγνπλ έλα απηφ πξντφλ, ηελ utility service, αλαγλσξίδνπλ φηη ην πην
ζπνπδαίν πξντφλ γηα έλαλ νξγαληζκφ είλαη ε πιεξνθνξία. Η απνδνηηθή κφριεπζε
πιεξνθνξηψλ απαηηεί ηελ ελζσκάησζε λέσλ πεγψλ δεδνκέλσλ κε ηζρπξά εξγαιεία
πιεξνθνξηθήο.
Η κεηάβαζε ζε info-based νξγαληζκφ είλαη πξφθιεζε θαη ην ηαρέσο εμειηζζφκελν
πεξηβάιινλ ησλ ΟΚΩ ηνπο βξίζθεη αληηκέησπνπο κε ζχλζεηα ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Απαηηείηαη
δεκηνπξγία ηζρπξψλ θαη επέιηθησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζχζηεκα κε γξαθηθά,
κνληεινπνίεζε θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο.

3.2 Η GIS ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
Σα GIS απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν, κεραλνγξαθεκέλν (computer-based) ζχζηεκα
ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη αλάιπζεο πιεξνθνξίαο πνπ έρεη ζρέζε κε
θαηλφκελα πνπ εμειίζζνληαη θαη ελδηαθέξνπλ απφ γεσγξαθηθή άπνςε ( Sybaryono
1996, Maguire 1991).
H ESRI εηαηξεία δεκηνπξγίαο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ νξίδεη ηα GIS σο computer-based
εξγαιείν γηα ηελ ραξηνγξάθεζε θαη αλάιπζε αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ππάξρνπλ θαη
γεγνλφησλ ηα νπνία ζπκβαίλνπλ πάλσ ζηε γε.
GIS είλαη κηα νξγαλσκέλε ζπιινγή κεραληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ(hardware),
ινγηζκηθψλ(software), ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ζθνπφ ηε
ζπιινγή, θαηαρψξεζε, ελεκέξσζε, δηαρείξηζε, αλάιπζε, απφδνζε θάζε κνξθήο
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ.(Κνπηζφπνπινο 2002)
Η ηερλνινγία ησλ GIS ελζσκαηψλεη θνηλέο ιεηηνπξγίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, φπσο
ρσξηθή αλαδήηεζε (queries) θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κε ηε κνλαδηθή νπηηθνπνίεζε θαη
ηα νθέιε ηεο γεσγξαθηθήο αλάιπζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ράξηεο.
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Η δηαδηθαζία πνπ ζα κεηαηξέςεη ηα ζηνηρεία ζε πιεξνθνξία έρεη σο εμήο : ζηάδην
εηζφδνπ φπνπ ηα ρσξηθά θαη κε δεδνκέλα θσδηθνπνηνχληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηνλ
ππνινγηζηή / ζηάδην δηαρείξηζεο φπνπ ηα ρσξηθά ζηνηρεία δηακνξθψλνληαη θαηάιιεια
(ΒΓ) γηα ην επφκελν ζηάδην / ζηάδην αλάιπζεο / ζηάδην εμφδνπ φπνπ παξνπζηάδεηαη ε
ρσξηθή πιεξνθνξία πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο. (Κνπηζφπνπινο 2002)
H ρσξηθή πιεξνθνξία αλαπαξίζηαηαη κε δπν ηξφπνπο: σο δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα κε
ηε κνξθή ζεκείσλ, γξακκψλ θαη πνιπγψλσλ, ή σο δηθηπσηά (raster) δεδνκέλα,
νξγαλσκέλα ζπζηεκαηηθά ζε θειηά (φπσο π.ρ. κηα ςεθηαθή εηθφλα).
Γεωσωπική ονηόηηηα είλαη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνεηφ αληηθείκελν ή θαηλφκελν ην
νπνίν κπνξεί λα έρεη γεσγξαθηθή αλαθνξά, δειαδή λα ηνπνζεηεζεί ή λα απεηθνληζηεί
ζην γεσγξαθηθφ ρψξν κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ.
Γεωσωπικό δεδομένο είλαη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν πξνζδηνξίδεη ή πεξηγξάθεη ηηο
γεσρσξηθέο νληφηεηεο ή ηα γεσρσξηθά θαηλφκελα.
ύνολο γεωσωπικών δεδομένων (datasets) είλαη ζχλνιν νκνεηδψλ ρσξηθψλ νληνηήησλ
ζε έλα ρσξνρξνληθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαηαγξαθήο
(παξαδείγκαηα datasets είλαη νη ξπκνηνκηθέο γξακκέο, ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, ηα
δίθηπα κεηαθνξάο, νη βηφηνπνη, νη αξραηνινγηθέο δψλεο).
Η αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ράξηε επηηπγράλεηαη κέζσ κεραληζκψλ φπσο events γεγνλφηα,
controls ξπζκηζηέο, overlays θαη ζπλαξηήζεηο επεμεξγαζίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ.
Events είλαη π.ρ ην θιηθ ηνπ πνληηθηνχ, ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνχ πνπ δειψλνπλ έλαξμε
δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κέζσ ησλ θπιινκεηξεηψλ ηζηνζειίδσλ. Controls
είλαη ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ δηεπηθάλεηα ηνπ ρξήζηε θαη επηηξέπνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνλ ράξηε π.ρ. LargeMap, SmallMap, Zoom, MapType θ.ά.
Οverlays είλαη ηα ζεκεία, νη γξακκέο ή νιφθιεξεο πεξηνρέο πάλσ ζην ράξηε. Σα
ζεκεία αλαπαξηζηψληαη κε ηε ρξήζε δεηθηψλ markers πάλσ ζηνλ ράξηε. Σα ζεκεία
είλαη δηαδξαζηηθά δειαδή θάλνληαο θιηθ επάλσ ηνπο ζπρλά πξνβάιιεηαη έλα παξάζπξν
πιεξνθνξηψλ γηα ην ζεκείν. Οη γξακκέο είλαη κηα αθνινπζία ζπλδεδεκέλσλ ζεκείσλ
πάλσ ζην ράξηε θαη εκθαλίδνληαη σο επζχγξακκα ή θακππιφγξακκα ηκήκαηα κε
ρξψκα θαη πάρνο Οη πεξηνρέο φηαλ έρνπλ απζαίξεην ζρήκα αλαπαξηζηψληαη κε
πνιύγωλα.
Σα GIS κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη λα ελνπνηήζνπλ κφλν ςεθηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο
απφ δηάθνξεο πεγέο. ην GIS ζχζηεκα ε ζέζε ελφο δξφκνπ ζα εηζαρζεί σο γξακκή θαη
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γηα ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα φπσο ε νλνκαζία ηνπ δξφκνπ, ην φξην
ηαρχηεηαο θ.ά., ζα δεκηνπξγεζεί έλαο πίλαθαο κε εηηθέηα π.ρ. „δξφκνη‟ ζηε ζρεζηαθή
βάζε. Κάζε δξφκνο ζα ζπλδεζεί κε κηα ζεηξά απηνχ ηνπ πίλαθα.
Σα εξγαιεία ελφο GIS δηαθξίλνληαη ζε:

εξγαιεία αλαδήηεζεο, ζρεδίαζεο,

δξνκνιφγεζεο (νδεγίεο θαηεχζπλζεο). Δξγαιεία αλαδήηεζεο είλαη ηα πεξηγξαθηθά
θίιηξα (attitude filter) θαη ρσξηθά θίιηξα (spatial filter) ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κε ηε
βνήζεηα ηνπ query builder.

3.3 GIS / ΑΜ/ FM - Ο ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΧΝ ΟΚΧ
AM/FM (Αutomated Mapping / Facilities Management) θαη GIS (Geographic
Information Systems ) είλαη νη δχν ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ
ηνπο ΟΚΩ.
Η GIS ηερλνινγία βνεζάεη ζηε κεηάβαζε ησλ OKΩ ζε info-based νξγαληζκνχο (εηθφλα
3). Δίλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν κε ηθαλφηεηεο λα παξέρεη φθεινο ζηνπο πειάηεο, ζηνπο
ΟΚΩ θαη ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο. Πέξα απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαινγηθψλ
ραξηψλ ππνζηεξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, θαζνξίδεη πξφγξακκα
αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, ππνζηεξίδεη έλα λέν θχκα πσιήζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ
marketing, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηνπο πειάηεο, ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη άιια ζέκαηα.
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Δηθφλα 3 Utility GIS Implementations

Σν ιεμηθφ ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο πεξηέρεη αξθεηέο γεσγξαθηθέο ιέμεηο φπσο
έδξεο πεδία, εδάθε, δηάδξνκνη, πιέγκαηα γηα απηφ θαη ηα GIS θαη AM/FM
εκθαλίδνληαη σο βαζηθέο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο κηαο ζπλερψο επεθηεηλφκελεο
πνηθηιίαο ζεκάησλ ζε ραξηί.
Έλα νινθιεξσκέλν GIS ζα επηηξέςεη ζηνλ αληηπξφζσπν εμππεξέηεζεο πειαηψλ λα
ιάβεη αλαθνξά γηα πξφβιεκα δηαθνπήο παξνρήο, λα θαζνξίζεη ην βαζκφ δηαθνπήο θαη
ηελ πηζαλή αηηία, λα νξίζεη νκάδα εξγαζίαο γηα επηζθεπή θαη λα εθηηκήζεη πφηε ε
ππεξεζία πξνο ηνλ πειάηε είλαη πηζαλφ λα απνθαηαζηαζεί. ηε ζπλέρεηα, ν
αληηπξφζσπνο ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεη φινπο ηνπο πειάηεο πνπ ελδέρεηαη λα
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επεξεαζηνχλ απφ ηε δηαθνπή θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηε δηάξθεηα δηαθνπήο
παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Σν ίδην φηαλ παξαιακβάλεη αίηεζε γηα λέα utility service,ν
αληηπξφζσπνο εμππεξέηεζεο εθνδηαζκέλνο κε έλα GIS ζα κπνξεί λα θάλεη φιεο ηηο
ελέξγεηεο ελψ ν πειάηεο ζα είλαη online. Η νκάδα έξγνπ πξνζδηνξίδεη ην θφζηνο
εξγαζίαο αλά νκάδα ρξεζηψλ, ζχλνιν εγγξάθσλ, πξνζσπηθφ ηαμηλφκεζεο θαηά θχξην
ιφγν ρεηξφγξαθσλ ραξηψλ, αξρείσλ, ζθαξηθεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
πεξηνρψλ πνπ ζα απηνκαηνπνηεζνχλ ή επεξεάδνληαη απφ ηα GIS.
Έλαο ΟΚΩ θαηά ηε δηάξθεηα χπαξμεο ηνπ κπνξεί λα ζπζζσξεχζεη εθαηνκκχξηα
γεσγξαθηθά αλαθεξφκελα έγγξαθα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ,
δηαηεξεζνχλ, αλαθηεζνχλ θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πνιινχο θαη δηάθνξνπο ζε
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη ηνπνζεζίεο μνδεχνληαο 60-80 ηνηο εθαηφ πνζνζηφ απφ ην
ρξφλν ηεο θαζεκεξλήο ηνπο εξγαζίαο. Καηαλέκνληαο ηελ πιεξνθνξία, ζπρλά ε
πξσηνγελήο πιεξνθνξία είρε απμεκέλε πηζαλφηεηα λα θαηαζηξαθεί λα αιινησζεί
εζθαικέλα ή λα ραζεί. Μία κφλν ήηαλ ε ιχζε, λα πεξηνξηζηεί ε πξφζβαζε ζηα αξρεία.
Απηφ ζήκαηλε πεξηνξηζκφ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο ή θαηά ειάρηζην ηεο έγθαηξεο ρξήζεο
ηνπο ζηελ εηαηξεία.
H Public Service Company of Colorado ζέινληαο λα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν ηνπ
δηνγθνχκελνπ αξηζκνχ ραξηψλ δηαλνκήο παξνπζίαζε έλα έξγν απηνκαηνπνίεζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ραξηνγξάθεζεο αιιά κεηά απφ ρξφληα ηα κέιε ηεο ζπκπέξαλαλ φηη ε
ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο δελ ήηαλ αξθεηά ψξηκε γηα λα θηινμελεί νηθνλνκηθά ηηο
γξαθηθέο απαηηήζεηο ησλ utility ραξηψλ. Κάπνηνη ζπλέρηζαλ απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ε
PSCo θαη αληί λα εζηηάζνπλ ζηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηα γξαθηθά κειέηεζαλ θαη
εζηίαζαλ ζηα δεδνκέλα. Καηά θχξην ιφγν ζέιεζαλ λα ιχζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο
δηάζπαξηεο θαη απίζηεπηα ζχλζεηεο ζεηξάο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ηε
ζρεηηθή αλάγθε γηα απηφκαηνπο ράξηεο. Αξρηθά ε θαηλνηνκία αλαπηχρζεθε απφ
κεραληθνχο, ζρεδηαζηέο θαη νη πξψηεο ιχζεηο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ γξαθηθά. Οη
ειεθηξνληθέο ιεηηνπξγίεο ζχληαμεο έγηλαλ πην απνδνηηθέο.
Η ηερλνινγία AM/FM βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξνπζίαζε ηη θαινχκε
«ζεκείν» θαη ηη «γξακκέο», είλαη ζαλ λα ιέκε βάλεο θαη ζσιελψζεηο. Άιιεο
πιεξνθνξίεο φπσο κέγεζνο ηνπ αγσγνχ, απνζεθεχνληαλ σο θείκελν ζε άιιν θάθειν
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ειεθηξνληθψλ γξαθηθψλ. Απηή ε δηεπζέηεζε απνδείρηεθε πεξηνξηζκέλεο ρξεζηκφηεηαο
δηφηη δελ ππήξρε ζχλδεζε ελφο γξακκηθνχ ζηνηρείνπ κε έλα γξαθηθφ ζηνηρείν.
Δληνχηνηο ε ελδερφκελε ρξήζε ησλ AM/FM δελ ράζεθε.
Απφ ηελ εκθάληζε ησλ AM/FM ηε δεθαεηία ηνπ 1970, πνιινί ΟΚΩ είραλ αξρίζεη λα
πεξλάλε απφ ηα ρεηξφγξαθα ζηνπο πίλαθεο ςεθηαθψλ ΒΓ (tabular digital databases) νη
νπνίνη απνζήθεπαλ κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ θεηκέλνπ. Υξφληα αξγφηεξα
πξφζζεζαλ ζπλδέζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο επέηξεπαλ ζην ινγηζκηθφ ησλ ππνινγηζηψλ
ηελ ηαπηφρξνλε πιεξνθφξεζε γηα έλα ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο ππνδνκήο ησλ
ΟΚΩ θαη ηελ θπζηθή ηνπ ηνπνζεζία. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα απνηειέζεη πξαθηηθά θαη
νηθνλνκηθά εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε GIS ηερλνινγία γηα λα δεκηνπξγνχλ,
δηαηεξνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ ράξηεο θαη αξρεία γεσγξαθηθψλ αλαθνξψλ ηαπηφρξνλα.
Απηή ε αιιαγή δηεχξπλε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ GIS απφ ηνπο ΟΚΩ αλεβάδνληαο ηε
ζηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ computer-based εξγαιείσλ γηα κία ζεηξά θαηλνηνκηψλ
εηαηξηθνχ επηπέδνπ.
Η ΑΜ ηερλνινγία είλαη παξφκνηα ηνπ CAD, ρξεζηκνπνηεί βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ γηα
λα παξάγεη ςεθηαθνχο ράξηεο. ε αληίζεζε κε ην CAD ζπλήζσο ην ΑΜ δελ πξνζθέξεη
έλα πεξηεθηηθφ ζχλνιν κεραλνινγηθψλ ζπλαξηήζεσλ ζρεδηαζκνχ, πξνζθέξεη φκσο
ηζρπξέο δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ γηα πςειήο πνηφηεηαο ράξηεο.
Σα ΑΜ ζπζηήκαηα δηαηεξνχλ ηνπο ράξηεο θαη ηηο ζπλαθή πιεξνθνξίεο ζε ςεθηαθή
κνξθή, πνπ ζεκαίλεη θαηαινγνγξάθεζε, επξεηεξίαζε, νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο
ειεθηξνληθνχ απηνκαηηζκνχ θαη ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε
δηαρείξηζε παξαγσγήο θαη ηα δηαηήξεζε ραξηψλ θαη δεδνκέλσλ.
Σα ΑΜ έγηλαλ εχθνια απνδεθηά απφ ηνπο ΟΚΩ. Πξψηνλ, ε θεληξηθή ΒΓ κπνξεί λα
παξάγεη ράξηεο πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ, ζρήκαηνο θαη θιίκαθαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ησλ ρξεζηψλ. Πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαλ απφ αξρηθνχο ιαλζαζκέλνπο ράξηεο
εμαιείθζεθαλ. Γεχηεξνλ, έλα ΑΜ ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε ησλ
ςεθηαθψλ ραξηψλ κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ. Δπηπιένλ ε δηαηήξεζε ησλ ραξηψλ
θνζηίδεη ιηγφηεξν.
Όινη νη ΟΚΩ δηαηεξνχλ θαη εθκεηαιιεχνληαη έλα κεγάιν αξηζκφ γεσγξαθηθψο
δηάζπαξησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο γξακκέο ειεθηξηθνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, ηειεθσληθά
θαιψδηα, δίθηπν χδξεπζεο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα, ιεηηνπξγηθά
θαη δηαρεηξίζηκα. ηελ αξρή ηα FM ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ αξρεία πνπ
ζην παξειζφλ είραλ εγγξαθεί ζε αιθαξηζκεηηθή ΒΓ. Δλίνηε απηή ε πιεξνθνξία
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δηαζηαπξσλφηαλ κε ηνπο αλαινγηθνχο ράξηεο κε ηε κέζνδν ηνπ ηαηξηάζκαηνο (match
keys).
Σν AM/FM ζχζηεκα ζπλδπάδεη απηνκαηνπνηεκέλε ραξηνγξάθεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη
ΒΓ δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηψλ. Γεκηνπξγεί, απνζεθεχεη, αλαθηά, ρεηξίδεηαη θαη εκθαλίδεη
κηα πνηθηιία πιεξνθνξηψλ κε βάζε ηε γε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο. πλδπάδεη ηελ
πιεξνθνξία ηεο ηνπνζεζίαο (ΑΜ) κε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην αξρείν εγθαηαζηάζεσλ
(FM) θαη παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο βάζεη γεο. Σν ΑΜ/FM ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί
ηελ έλλνηα ηεο ζηξσκαηνεηδνχο πιεξνθνξίαο πνπ πξνζθέξεη έλα CAD. Κάζε δηαδνρηθφ
ζηξψκα αλαπαξηζηά έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν πιεξνθνξηψλ ράξηε. Γηα παξάδεηγκα ην
έλα ζηξψκα κπνξεί λα δείρλεη ηνπο δξφκνπο θαη έλα άιιν ζηξψκα ηε δηαδξνκή ηνπ
δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Σν AM/FM ζχζηεκα έρεη ηζρπξέο γξακκηθέο γξαθηθέο
δπλαηφηεηεο. Σν FM σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ AM/FM ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη φηη ν
ζρεδηαζκφο ηεο ΒΓ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο είλαη ην αλαγθαίν
βήκα πξνηνχ ην ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα δνκεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί. Η ΒΓ πξέπεη λα
ζρεδηαζηεί έρνληαο σο κνληέιν ην πεξηβάιινλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πνπ πξνηίζεηαη
λα παξνπζηάζεη. Δπίζεο ε δνκή ηνπ πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ θαη
εθαξκνγψλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξίμεη.
Δλψ έλα GIS είλαη παξφκνην κε έλα AM/FM ζχζηεκα, ε πξνέιεπζε ηνπ σο εξγαιείν
αλάιπζεο πεξηνρήο δειψλεη φηη έλα GIS έρεη ηζρπξέο, εηδηθέο δπλαηφηεηεο γηα λα
ππνζηεξίμεη ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο αλαιχζεηο ζηα πνιχγσλα ηνπ ράξηε πνπ
ελδηαθέξνπλ.
Σππηθά νη ιεηηνπξγίεο GIS απαηηνχλ ρσξηθέο ζρέζεηο λα ππάξρνπλ κεηαμχ εηδηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ράξηε θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ ηεο ΒΓ. Απηά ηα ρσξηθά
δεδνκέλα (spatial) είλαη παξφκνηα απηψλ ησλ AM/FM ζπζηεκάησλ, αιιά
πεξηιακβάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνκέσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Απηέο νη ζρέζεηο
είλαη γλσζηέο σο ηνπνινγία. Η εθηέιεζε ηνπνινγίαο ή άιιεο δηαζχλδεζεο
πιεξνθνξίαο ζε κηα ΒΓ ρξεζηκεχεη γηα λα δψζεη πξφζζεηε πιεξνθφξεζε.
Σν AM/FM κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε έλα GIS πξηλ απηφ ρξεζηκνπνηεζεί.
Η AM/FM/GIS ηερλνινγία ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο ΟΚΩ θαη
πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο νξγαληζκνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ
πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε ιεπηνκεξψλ ραξηψλ
θαη αξρείσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ δηθηχνπ. Η GIS ΒΓ γηα
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έλα δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ
δηθηχνπ θαη πξέπεη λα είλαη πςειήο αθξίβεηαο ησλ ζέζεσλ.
Γηα παξάδεηγκα ζε έλα δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ε GIS ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη σο
εξγαιείν αλάιπζεο, επηδηνξζψζεσλ, αληηθαηαζηάζεσλ αγσγψλ, έξεπλα δηαξξνήο,
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ξπζκηζηηθψλ αλαθνξψλ. Μπνξεί λα ζρεδηάζεη ηε ζέζε
αληαγσληζηηθψλ αγσγψλ ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο πειάηεο θαπζίκσλ
δηακνξθψλνληαο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο βαζηθνχο ινγαξηαζκνχο.
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί δεκνγξαθηθά θαη lifestyle δεδνκέλα γηα λα επηζέζεη
αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ θαη εμειηγκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
πειάηεο, γηα λα εληνπίζεη, ηαμηλνκήζεη, δηαρεηξηζηεί πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλσλ
πσιήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην άκεζν marketing.
H ΒΓ βνεζάεη ηνπο θνξείο λα εληνπίζνπλ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηφπνπο εθζθαθήο. Γίλεη
ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε άιια δίθηπα ΟΚΩ, ην θξάηνο θαη ηνπηθέο
ππεξεζίεο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλάδνρνπο λα ππνβάιινπλ «αίηεκα γηα ζέζεηο»
κε δηεχζπλζε, γεσγξαθηθφ πιάηνο/κήθνο, ζπληεηαγκέλεο ή απφζηαζε, θαηεχζπλζε απφ
γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα ζπζρέηηζεο ελφο πνζνζηνχ ηδηνηήησλ ζε
αηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Οη θαηλνηνκίεο απηνκαηνπνίεζεο είλαη βαζηθφ κέξνο ηεο απφδνζεο ησλ ΟΚΩ.
Αλαθνξά ζθάικαηνο, ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε, αλάγλσζε απηφκαηνπ κεηξεηή,
απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε – απνζχλδεζε, άκεζε δηαρείξηζε θνξηίνπ, πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ ηηκνιφγεζε είλαη νη δξνκνινγνχκελεο ππεξεζίεο.

3.4 ΤΝΟΦΗ 3ου ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ
Οη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο σο θπζηθά κνλνπψιηα, ηζηνξηθά ιεηηνπξγνχλ
ζε ζρεηηθά ειεγρφκελν πεξηβάιινλ. Καζψο δηθηπψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη
αιιεινεμαξηψληαη απφ παξφκνηεο επηρεηξήζεηο, ε πνιππινθφηεηα ηνπ επηπέδνπ
δηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο απμάλεηαη. Η έληαζε ηεο
αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο καθξνπξφζεζκα απαηηεί ηε ζπγθέληξσζε πφξσλ ζε
θνκβηθά έξγα ππνδνκήο, βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ γηα
ηνλ πνιίηε κε επάξθεηα ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη ελίζρπζε ηεο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο νηθνλνκίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νξγαληζκψλ.
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Οη νξγαληζκνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ αληαγσληζκφ αλαγλσξίδνπλ φηη ε επηηπρία
ζπλδέεηαη κε ηε ζχγρξνλε απνδνηηθή ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ελζηεξλίδνληαη
πην εχθνια, εθαξκφδνληαο ηα GIS σο ζηξαηεγηθφ ζεκέιην γηα αληαγσληζηηθέο
ππεξεζίεο πειαηψλ θαη βειηησκέλεο ιεηηνπξγίεο.
Η GIS ηερλνινγία βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα θαη κεηψλεη ην ρξφλν ζπγθξηλφκελε κε
κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ (Hammer et al 1991), παξέρεη άκεζα
πξνηάζεηο ζε πηζαλνχο κεγάινπο βηνκεραληθνχο πειάηεο, παξέρεη ππνζηήξημε ζε
θαηάζηαζε αλάγθεο, παξέρεη πξφζβαζε, αθξίβεηα, επηθαηξφηεηα θαη δπλαηφηεηα
πιεξνθφξεζεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο, βειηηψλεη ηελ αληαπφθξηζε θαη ηηο ππεξεζίεο ζε
λένπο πειάηεο, βειηηψλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εθηππψζεηο ησλ
θαηαζθεπψλ θαη ελεκέξσζε ραξηψλ, παξαθνινπζεί ηηο λέεο θαηαζθεπέο θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο, ππνβνεζά ηελ απνζηνιή ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
Σα GIS απνηεινχλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε
εηεξνγελψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο θαη ηειηθά ηελ απφθηεζε
γλψζεο κέζσ ηεο «ρσξηθήο» ζχλδεζεο/ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν
άξρηζαλ λα θάλνπλ ηε εκθάληζε ηνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εθαξκνγέο WebGIS. Η
πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο GIS επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο
θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (web browser).
Η πξφζθαηε ηάζε ζέιεη ηα GIS λα απμάλνπλ ζε κέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα θαζψο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηαηξηθφ επίπεδν γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ
θαη αληαγσληζηηθέο θαηλνηνκίεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ
4.1 ΓΔΝΙΚΑ
Πξηλ αλαιπζεί ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθαξκνγήο έρεη
ζεκαζία λα ηνληζηεί ν ιφγνο επηινγήο ηεο επηρείξεζεο κειέηεο : ζην πιαίζην
δηακφξθσζεο κηαο επξσπατθήο αληίιεςεο γηα ηηο θνηλσληθέο θαη αλαπηπμηαθέο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ζηε
δηακφξθσζε ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο αλαθέξεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα
ηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο
πξννπηηθέο ζε φξνπο αιιειεγγχεο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε
δηακφξθσζε ηεο εληαίαο αγνξάο αληαγσληζκνχ.
Παξάιιεια ε ΓΔΠΑ ΑΔ δηαζέηεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε δηαρείξηζεο ππνινγηζηψλ ε
νπνία θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο
πιεξνθνξηθήο κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο ζε επίπεδν πιηθνχ
θαη ινγηζκηθνχ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
εμππεξεηεηψλ. Δίλαη ν κνλαδηθφο ΟΚΩ πνπ δηαζέηεη ζε ςεθηαθή κνξθή
(αθνινπζψληαο πξνδηαγξαθέο ηχπνπ as built) ηε γεσκεηξηθή θαη πεξηγξαθηθή
πιεξνθνξία γηα ην δίθηπν ηεο.
Σα πζηήκαηα Τπνδνκήο ηεο είλαη:
χζηεκα Σειειέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο / χζηεκα Σειερεηξηζκνχ Φνξηίνπ /
Γεσγξαθηθφ Γηαρεηξηζηηθφ χζηεκα Γεδνκέλσλ Γηθηχνπ (ΓεσΓηα) ζε πεξηβάιινλ
GIS.
Σν θπζηθό αέξην
Δμεηάδνληαο ηζηνξηθά ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ν ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο E.N.
Tirastoo ζην βηβιίν ηνπ “Natural Gas” αλαθέξεη φηη ην θπζηθφ αέξην ήηαλ γλσζηφ ζηελ
Κίλα απφ ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. ελψ ην 17ν αηψλα ζηελ Ιηαιία ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα
ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ. Σν 18ν αηψλα εγθαηαζηάζεθε ην πξψην δίθηπν δηαλνκήο
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Νέα Τφξθε. Ο πξψηνο αγσγφο δηεζλνχο κεηαθνξάο θπζηθνχ
αεξίνπ θαηαζθεπάζζεθε θαη νινθιεξψζεθε ην 1891 κεηαμχ ηνπ Οληάξην (Καλαδάο)
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θαη ηεο Ν. Τφξθεο (Η.Π.Α.). Μεηά ην β΄ παγθφζκην πφιεκν θαη κε ηελ αικαηψδε
πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, αλαπηχρζεθαλ δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, ηα νπνία
επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε πνιιψλ εθαξκνγψλ ζηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.
Σν θπζηθφ αέξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ άκεζε ζαλ έκκεζε πεγή ελέξγεηαο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πιενλεθηεί έλαληη ησλ άιισλ θαπζίκσλ επεηδή απνδεζκεχεη
ηε βηνκεραληθή παξαγσγή απφ ηελ απνζήθεπζε. Ο δηαξθήο εθνδηαζκφο κε θπζηθφ
αέξην απφ ην δίθηπν εθηφο απφ ηελ απαινηθή ησλ δαπαλψλ γηα δεμακελέο θαπζίκσλ
κεηψλεη θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ θαπζίκσλ
(εηθφλα 4).

Δηθφλα 4 Καηαλάισζε Φ.Α./ ηνκέα

Σν θπζηθφ αέξην είλαη άρξσκν, άνζκν, ειαθξχηεξν απφ ηνλ αέξα νξπθηφ θαχζηκν
ππάξρεη άθζνλν ζηε θχζε. Δίλαη ε ζχγρξνλε κνξθή ελέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή
νηθηαθή θαη βηνκεραληθή ιεηηνπξγία. Έρεη πςειή ζεξκνγφλν δχλακε, απνδνηηθή θαχζε
κε κεησκέλε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε θαη είλαη αζθαιέο ζηε ρξήζε. Σν θπζηθφ
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αέξην ην εηζάγεη ζηελ Διιάδα ε ΓΔΠΑ (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ) ελψ ε ΔΠΑ
(Δπηρείξεζε Παξνρήο Αεξίνπ) ην θέξλεη ζην ζπίηη ή ηελ επηρείξεζε δηαζθαιίδνληαο
ελεξγεηαθή επάξθεηα γηα ηε ρψξα καο.
χκθσλα κε ην λφκν ε πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ ζεωξείηαη ωο ππεξεζία γεληθνύ
ζπκθέξνληνο θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο. Η θνηλνηηθή νδεγία θαζνξίδεη γηα ηα θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα λα
επηβάινπλ ππνρξεψζεηο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη ε αζθάιεηα ηνπ
εθνδηαζκνχ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπίζεο ε νδεγία 2003/55/ΔΚ θαλνλίδεη ην πιήξεο άλνηγκα ησλ εζληθψλ αγνξψλ
θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη έηζη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
εμππεξέηεζεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ζεκηηψλ ηηκψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
Οη δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ γηα θάζε θξάηνο κέινο δηαθξίλνληαη ζε δηαρεηξηζηέο δηθηχνπ
κεηαθνξάο, δηαρεηξηζηέο απνζεκάησλ, δηαρεηξηζηέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ
(ΤΦΑ) θαη δηαρεηξηζηέο δηθηχνπ δηαλνκήο θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ
αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηξφπν θηιηθφ γηα ην πεξηβάιινλ. Οη δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ πξέπεη
λα εμαζθαιίδνπλ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο πξφζβαζε ζην δίθηπν ρσξίο δηαθξίζεηο θαη κε
δηαθάλεηα.

4.2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η ΓΔΠΑ ΑΔ. πξαγκαηνπνηψληαο κηα κεγάιε ελεξγεηαθή επέλδπζε εηζήγαγε ην θπζηθφ
αέξην ζηελ Διιάδα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ :
Δηζαγσγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θπζηθνχ αεξίνπ / θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ
εζληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ / πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κεγάινπο
θαηαλαισηέο, κε εηήζηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 10 εθαηνκ. θπβηθψλ κέηξσλ / πψιεζε
θπζηθνχ αεξίνπ ζε εηαηξείεο παξνρήο αεξίνπ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηδηψηεο
επελδπηέο θαηά 40 ηνηο εθαηφ πνζνζηφ / δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ ζε πεξηνρέο φπνπ δελ
έρνπλ ζπζηαζεί εηαηξείεο παξνρήο αεξίνπ.
Ιδξχζεθε ην 1988 ζαλ ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΠ θαη ζηελ ζπλέρεηα, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε
ηεο ΓΔΠ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην ζαλ "Διιεληθά Πεηξέιαηα",
κεηαβηβάζηεθε ην 85 ηνηο εθαηφ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζην Διιεληθφ
Γεκφζην ελψ ην ππφινηπν 15 ηνηο εθαηφ παξέκεηλε ζηελ κεηξηθή Δηαηξεία. Η ΓΔΠΑ
έρεη ηδξχζεη ηξεηο ζπγαηξηθέο Δηαηξείεο Γηαλνκήο Αεξίνπ (ΔΓΑ) κε ηελ ζπκκεηνρή θαη
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ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ θπξηφηεηα ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο
θαη ηελ επζχλε εθκεηάιιεπζήο ηνπο ζηελ Αηηηθή, Θεζζαινλίθε θαη Θεζζαιία.
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο θπζηθνύ αεξίνπ
Σν ζχζηεκα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αζθαιή ηξνθνδνζία ησλ κεγάισλ
θαηαλαισηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο θαη απνηειείηαη απφ:


ην δίθηπν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ,



ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ απνζήθεπζεο πγξνπνηεκέλνπ αιγεξηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ
ζηε Ρεβπζνχζα. Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην επαλαεξηνπνηείηαη θαη
ηξνθνδνηεί ην δίθηπν κεηαθνξάο ,



ην ζχζηεκα δηαλνκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο θαηαλαισηέο.

Η θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα
έξγα ελεξγεηαθήο ππνδνκήο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έρεη
ηξία ζεκεία εηζφδνπ: 1) Σα ζχλνξα Διιάδαο-Βνπιγαξίαο, απ‟ φπνπ εηζέξρεηαη κέζσ
θεληξηθνχ αγσγνχ απφ Ρσζία, 2) ηα ζχλνξα Διιάδαο-Σνπξθίαο, φπνπ ην Δζληθφ
χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ δηαζπλδέεηαη κε ην ηνπξθηθφ ζχζηεκα, θαη 3) ην
λεζί Ρεβπζνχζα ζηνλ θφιπν Πάρεο Μεγάξσλ, φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα ηε
ιήςε, απνζήθεπζε θαη αεξνπνίεζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) πνπ
εηζάγεηαη κε δεμακελφπινην απφ ηελ Αιγεξία. Σν Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο
Φπζηθνχ Αεξίνπ κεηαθέξεη αέξην απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο
επεηξσηηθήο ρψξαο.
ύζηεκα Γηαλνκήο
Σν ζχζηεκα δηαλνκήο απνηειείηαη απφ:
δίθηπα κέζεο πίεζεο (19 bar) ζηελ Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Θεζζαιία θαη ζηηο
βηνκεραληθέο πεξηνρέο Οηλνθχησλ, Πιαηχ Ηκαζίαο, Ξάλζεο, Καβάιαο θαη ΒΙΠΔ
Κνκνηελήο.
δίθηπα ρακειήο πίεζεο (4 bar) ζε Αηηηθή, Θεζζαινλίθε θαη Θεζζαιία,
πξνβιεπφκελνπ κήθνπο 6.500 ρικ.
Σν θπζηθφ αέξην πξνκεζεχεηαη ζηε ΓΔΠΑ απφ ηε Gazexport ηεο Ρσζίαο (ζπγαηξηθή
ηεο Gazprom) θαη ηε Sonatrach ηεο Αιγεξίαο. (εηθφλα 5)
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Δηθφλα 5 Γίθηπν κεηαθνξάο Φ.Α.

Η ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο ΓΔΠΑ είλαη λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ
ζηελ εζληθή ελεξγεηαθή αγνξά. ε εμέιημε βξίζθνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ αχμεζε
ηεο αζηηθήο θαηαλάισζεο αεξίνπ, κέζσ ηεο ίδξπζεο λέσλ ΔΠΑ θαη ηεο επέθηαζεο ησλ
δηθηχσλ ζε λέεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ
επελδχζεσλ

ζηελ

παξαγσγή

ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο

κε

θπζηθφ

αέξην.

Η ΓΔΠΑ ΑΔ. είλαη έηνηκε λα δηαδξακαηίζεη έλα λέν, δπλακηθφ, πην ζχλζεην ξφιν κε
βαζηθή επηδίσμε ηελ απξφζθνπηε «ξνή» θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο πεγέο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Καζπίαο, ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη Κεληξηθή Αζία, πξνο ηα θέληξα
θαηαλάισζεο ζηελ Δπξψπε θαη Βαιθαληθή ρεξζφλεζν κέζσ Σνπξθίαο θαη Διιάδνο.
Δπίζεο ζηνρεχεη λα αλαπηχμεη λέεο εθαξκνγέο θπζηθνχ αεξίνπ, κηα απφ απηέο είλαη ε
ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο θαη ζέξκαλζεο βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ελέξγεηαο.

4.3 ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η αλάπηπμε εθαξκνγψλ Ιζηνχ απαηηεί ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ θαη ηελ ιεπηνκεξή γλψζε
ησλ πεξηγξαθηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο.
Γεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο αθνξά ηελ 1ε δεκνηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ πφιε
θαη ην δήκν Θεζζαινλίθεο.
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ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΟΛΗ
Γεωγξαθηθό Γηακέξηζκα

Μαθεδνλία

Πεξηθέξεηα

Κεληξηθή Μαθεδνλία

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα

Θεζζαινλίθεο

Ννκόο

Θεζζαινλίθεο

Πιεζπζκόο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο

1.104.460 (απνγξαθή 2011)

Πιεζπζκόο Γήκνπ

322.240 (απνγξαθή 2011)

Αξξέλεο

147.660 (απνγξαθή 2011)

Θήιεηο

174.580 (απνγξαθή 2011)

Ππθλόηεηα Μόληκνπ
Πιεζπζκνύ αλά km2
Έθηαζε Ννκνύ

16.703,30 (απνγξαθή 2011)
3.683 km 2

Η Θεζζαινλίθε απνηειεί ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο Βφξεηαο Διιάδαο,
ζεκαληηθφ θφκβν ζε έλα δίθηπν Παλεπξσπατθψλ νδηθψλ, ελαεξίσλ θαη ζαιαζζίσλ
ζπγθνηλσληψλ κέζσ ηνπ νδηθνχ άμνλα Πάηξαο - Αζήλαο - Θεζζαινλίθεο - Δπδψλσλ,
ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, ηνπ ζχγρξνλνπ αεξνδξνκίνπ "ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ" θαη ηνπ επηβαηηθνχ
θαη εκπνξηθνχ ιηκέλα ηεο. Παξφια φκσο ηα ηνπηθά πιενλεθηήκαηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηε θιαδηθή δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εκπνδίδνπλ λα έρεη πςεινχο
ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ο δήκνο Θεζζαινλίθεο ρσξίδεηαη ζε 6 Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο.
Η 1ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα κε 51.402 θαηνίθνπο απνηειεί ην Ιζηνξηθφ θαη Οηθνλνκηθφ
Κέληξν ηεο πφιεο θαη είλαη επίθεληξν ηεο Ιζηνξίαο απηήο ηεο πφιεο ησλ 2.300 ρξφλσλ.
Δίλαη θέληξν δηνίθεζεο, επηζηεκψλ, νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλαληήζεσλ θαη
θνζκνζπξξνήο εθδειψζεσλ θαη δηακαξηπξηψλ, θνζκνπνιίηηθν θαη πξνθιεηηθφ,
ζνξπβψδεο θαη γνεηεπηηθφ.
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Κνπληνπξηψηνπ - Καπηαληδφγινπ (κφλνη αξηζκνί - 424 Ννζνθνκείν) - ξέκα Παλεπηζηήκηα - Αγίνπ Γεκεηξίνπ-φιε ε πεξηνρή ησλ 40 Δθθιεζηψλ.
Βάζεη ζηνηρείσλ ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ην 2010 ζηε Θεζζαινλίθε απφ
βηνκεραληθνχο θαη νηθηαθνχο πειάηεο αλήιζε ζε 200 εθ. θπβηθά κέηξα, κε πξννπηηθή
γηα ην 2011 λα θζάζνπλ ηα 207-208 εθ. θπβηθά κέηξα. Σα ζπκβφιαηά αλέξρνληαη ζε
ζρεδφλ 150.000 θαη αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 516.000 Θεζζαινληθείο. Σνπηθά κέρξη
ηψξα έρνπλ αλαπηπρζεί 1000 ρηιηφκεηξα δηθηχνπ θαη πξνβιέπεηαη επέθηαζε θαηά
πεξίπνπ 40 ρηιηφκεηξα εηεζίσο ψζηε έσο ην έηνο 2015 λα έρεη θαιπθηεί ην 90% ηεο
πφιεο.

43

ΥΑΣΖΗΠΕΣΡΟΤ ΥΡΤΑΦΩ-ΑΝΝΑ - ΟΘΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ |

Διαδικηςακή εθαπμογή:
διασείπιζη αιηημάηων εξςπηπέηηζηρ
καηαναλωηών ηων δικηύων ΟΚΩ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ
ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ
5.1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Με ηνλ φξν Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή (Web application ή webapp) πεξηγξάθεηαη
νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Σν
ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη φηη απαηηνχλ κφλν
εγθαηάζηαζε θάπνηνπ θπιινκεηξεηή (browser), φπσο Mozila Firefox ή Internet
Explorer θαη νη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ρσξίο λα έρνπλ εηδηθέο
γλψζεηο ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ.
Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηνπο
θαηαλαισηέο θαη ζην βέιηηζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη απηφ (ράξηεο,
αλαθνξά, δηάγξακκα). Αλαπηχζζεηαη κηα ηερληθή, ε νπνία βειηηψλεη ην βαζκφ
αιιειεπίδξαζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηνλ θαηαλαισηή απμάλνληαο αληίζηνηρα θαη ην
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ. Η επηηπρία ζηεξίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ κε
ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ κε ηελ θαηά πξφζσπν εμππεξέηεζε απφ ηνπο
νξγαληζκνχο θαη ζηνλ ηθαλφ αξηζκφ ζπκκεηνρήο ησλ ζηελ εθαξκνγή. O ρεηξηζκφο
αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ δνθηκάδεη ηνλ πειαηνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο
νξγαληζκνχ. Οη πειάηεο αμηνινγνχλ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ ηνπο, ηνπο
δηαπξνζσπηθνχο ρεηξηζκνχο θαη ηελ έθβαζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο (Smith, Bolton &
Wagner,1999). H δε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα
πξνζδηνξίζνπλ ηηο κε ηθαλνπνηεζείζεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο.
Όια ηα βήκαηα γίλνληαη ειεθηξνληθά κε ηελ αλάπηπμε αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ ζε πιαίζην
ΓΠ (Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ). Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα
παξέρνληαη απνηειεζκαηηθά έηζη ψζηε λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε
παξέρεη ν θνξέαο θαη ζα είλαη πιήξσο δηαδξαζηηθέο (δηαρείξηζε αηηεκάησλ ησλ
θαηαλαισηψλ).
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Δλδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ησλ αηηεκάησλ ζε ράξηεο
ηεο πεξηνρήο θαη ε δπλαηφηεηα παξακεηξηθήο παξνπζίαζεο ησλ αηηεκάησλ θαη ηεο
θαηάζηαζήο ηνπο πάλσ ζην ράξηε (πρ παξνπζίαζε ησλ αηηεκάησλ πνπ εθθξεκνχλ).
Υάξηεο είλαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο ρψξνπ, ησλ
θαηλνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ θαη ησλ ρσξηθψλ ηνπο ζπζρεηίζεσλ. Η
δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηα νξαηά ζηνηρεία ελφο ράξηε εηζήγαγε
λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ραξηψλ θαη αμηνπνίεζεο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο.
Σα GIS αληηθαηέζηεζαλ ην ράξηε σο κέζν απνζήθεπζεο ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο θαη
εθηέιεζεο ππνινγηζκψλ. Υαξηνγξαθία, GIS θαη δηαδίθηπν ζεκαίλεη φηη ν ράξηεο εθηφο
απφ κέζν απεηθφληζεο, επηπιένλ απνηειεί δηεπαθή δηαδξαζηηθνχ ραξαθηήξα κέζσ ηεο
νπνίαο θαζίζηαηαη εθηθηή ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε απφθηεζε γλψζεο.
Ο λένο ηξφπνο επηθνηλσλίαο πνπ αμηνπνηεί ηηο αξρέο e-Gov κέζσ θαηάιιειεο
δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο (web application) απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ
θαηαλαισηή κε δηαθάλεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ζεκάησλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
θαη δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ
θαηαλαισηή απφ αζέκηηεο πξαθηηθέο. Καηά πφζν βέβαηα ε παξνχζα εθαξκνγή ζα
εμππεξεηεί επαξθψο θαη θαηάιιεια ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ
ππνδνκή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ δηαζέηεη ν εθάζηνηε νξγαληζκφο κε ηνλ νπνίν
επηθνηλσλνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη.
Η εθαξκνγή ζα αλαπηπρζεί γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ νη νπνίνη νκαδνπνηνχληαη
σο εμήο:
επηζθέπηεο – ζα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ρσξηθή αλαδήηεζε ζην ράξηε κέζα απφ
θαλφλεο γεηηλίαζεο,επηινγήο πεξηνρήο ζην ράξηε αλά ζεκείν, γξακκή, πνιχγσλν θιπ.
δεκόηεο – ζα κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ έλα ηκήκα ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο γηα λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ ππφβαζξν ζηελ αίηεζε πνπ ζα
ππνβάιιεη ζηνλ νξγαληζκφ.
δεκόζηεο ππεξεζίεο – ζα έρνπλ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δπλαηφηεηεο θαη ζα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή σο εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ.
45
Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ΒΓ (Βάζε
Γεδνκέλσλ) θαη ζην ΓΠ (GIS) θαη απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζα
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κπνξνχλ λα δέρνληαη θαη λα απνζηέιινπλ πξφζζεηα δεδνκέλα κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε
ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ηε ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ.
Η εθαξκνγή ζα έρεη δπλαηφηεηα γηα δηαζχλδεζε απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ
δηαδηθηπαθψλ θαη ελδνδηθηπαθψλ / ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία πνιιαπιψλ ρξεζηψλ ηνπ
ίδηνπ ζρεδίνπ –ράξηε (server side).
Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζην ρψξν ζα
απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ επάλσ ζηνπο ςεθηαθνχο
ράξηεο λα ππνδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα, αλάγθεο, ιχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή
ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηππψλνληαο κε αθξίβεηα ζην ρψξν, ην ζχζηεκα ζα ηα
επεμεξγάδεηαη θαη ζα ηα παξαπέκπεη ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.
Η εθαξκνγή δηαζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο ηεο – φπνπ
απηφ είλαη απαξαίηεην - κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ήδε πθίζηαληαη ζην δίθηπν θπζηθνχ
αεξίνπ θαη νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ζηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη θαζεκεξηλή
αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ, ηε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ ζην
ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ.
Σν δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ είλαη δπλακηθφ, εμειίζζεηαη θαη κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα
ιφγσ επεκβάζεσλ ζε απηφ (ηξνπνπνηήζεηο, βιάβεο, ζπληήξεζε, επεθηάζεηο ). Σα
ζρέδηα ηνπ δηθηχνπ δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θάζε πεξηνρήο
απφ φπνπ δηέξρεηαη. Γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε είλαη απαξαίηεην ηα ζρέδηα πνπ
απεηθνλίδνπλ ηε δηαδξνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ λα ελεκεξψλνληαη θάζε θνξά
πνπ ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε κεηαβάιιεηαη. Η δνκή ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπείλαη
πνιπζχλζεηε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ δηαζπλδεδεκέλσλ νληνηήησλ( ηκήκα αγσγνχ,
βάλα, ζχλδεζκνη θ.α) θαη εδψ ρξεηάδεηαη ε εμεηδηθεπκέλε κνληεινπνίεζε ησλ ρσξηθψλ
θαη ηνπνινγηθψλ ζρέζεσλ (AM/FM) πνπ εθαξκφδεηαη ζηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. Η
δηαρείξηζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζηεξίδεηαη ζηελ ηνπνινγία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ δηθηχνπ θαη φρη απιά ζηε ζέζε ηνπο.
Έλα παξάδεηγκα ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο ζην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε
αλαδήηεζε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζε ππνδεηθλπφκελε πεξηνρή ζην ράξηε, ε ζπκπιήξσζε
θαη απνζηνιή απφ ηνλ ρξήζηε ηεο αληίζηνηρεο θφξκαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Μέρξη ζήκεξα ν επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο κπνξεί λα
ελεκεξσζεί γηα ηηο πινπνηεκέλεο επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ αλά πεξηνρή θαη γηα ην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επεθηάζεσλ ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ
επηιέγνληαο δήκν/πεξηνρή/νδφ απφ νλνκαζηηθφ θαηάινγν. Δπίζεο κπνξεί λα
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ζπκπιεξψζεη θφξκα επηθνηλσλίαο κε ζρφιην/εξψηεζε/παξάπνλν θαη λα θάλεη
ειεθηξνληθή απνζηνιή. Δπηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο έλδεημεο ηνπ
κεηξεηή εθφζνλ είλαη ήδε πειάηεο/θαηαλαισηήο. Νένο ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα
ζπκπιεξψζεη αίηεζε γηα ζχλδεζε παξά κφλν λα εθηππψζεη ην έληππν ηεο αίηεζεο.

5.2 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ &
ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγήο
Η πξνηεηλφκελε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί θαηά ην ειάρηζην ηηο αθφινπζεο
ιεηηνπξγίεο:
o Γπλαηφηεηα απηφκαηεο επηινγήο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ράξηε πνπ ζα πξνβιεζεί
ζηελ εθαξκνγή αλάινγα κε ηελ αλαδήηεζε θαη ην είδνο εξγαζίαο ή φιεο ηεο
γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο.
o Γπλαηφηεηα αλάθηεζεο πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο κε βάζε ρσξηθή επηινγή
ηνπ ρξήζηε κέζσ ζεκείνπ, γξακκήο ή πνιπγψλνπ.
o Αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο (zoom) γεσγξαθηθήο ζέζεο.
o Δχθνιε κεηάβαζε κεηαμχ γεσγξαθηθήο θαη πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο.
o Πιήξε ππνζηήξημε ειιεληθψλ.
o Γπλαηφηεηεο πεξηήγεζεο ζην ςεθηαθφ ράξηε (zoom in, zoom out, pan..).
o Γηαδηθηπαθή-ακθίδξνκε θαη δηαδξαζηηθή πιεξνθφξεζε-επηθνηλσλία
δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ρξεζηψλ.
o Απαηηνχκελε ζπζρέηηζε ελεξγεηψλ θαη αξρείσλ έηζη ψζηε ην GIS λα απνηειεί
κέζν επηθνηλσλίαο θαη δηάρπζεο δεδνκέλσλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη
θαηαλαισηέο.
Η δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην κνληέιν ιεηηνπξγίαο (ήηνη ην ζχλνιν ρσξηθψλ
δηαδηθαζηψλ πνπ κεηαηξέπεη ηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα ζε έλαλ παξαγφκελν ράξηε)
πξνυπνζέηεη απνηχπσζε εζσηεξηθψλ θαη εμσζηξεθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν θαη ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο
εκπιεθφκελνπο πνιίηεο / ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα (νδνπνηταο, ξπκνηνκίαο, ρξήζεηο
γεο) / εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ / θαηαγξαθή δεδνκέλσλ / νκνγελνπνίεζε
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θαη

θσδηθνπνίεζε

ησλ

δεδνκέλσλ

/

αλάιπζε

απαηηήζεσλ

(δηαδηθαζηψλ,

ιεηηνπξγηθφηεηαο ΒΓ, δεδνκέλσλ).
Δξγαιεία ζρεδηαζκνύ εθαξκνγήο
Η δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο βαζίζηεθε κφλν ζε
ειεχζεξα (αλνηρηά) ινγηζκηθά, πνπ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή δηαηίζεηαη ειεχζεξα.
Σν αλνηρηό (opensource) ινγηζκηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, αληηγξαθεί,
κειεηεζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη αλαδηαλεκεζεί ρσξίο πεξηνξηζκφ. Πην αλαιπηηθά νη ιφγνη
επηινγήο ηνπ κπνξεί λα είλαη :
Οηθνλνκηθφο ιφγνο, ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ (δειαδή ηεο Άδεηαο
Υξήζεο) είλαη αθξηβψο κεδέλ επξψ, ππάξρεη βέβαηα ην θφζηνο ππνζηήξημεο, φπσο
άιισζηε θαη ζην θιεηζηφ ινγηζκηθφ.
Κνηλσληθφο ιφγνο, ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγεί γχξσ ηνπ κηα επξεία θνηλφηεηα
αλζξψπσλ, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ιεηηνπξγεί ζε εζεινληηθή βάζε, ράξε ζηελ
πεπνίζεζε πσο θαη ην ινγηζκηθφ απνηειεί έλα δεκφζην θνηλσληθφ αγαζφ.
Σερληθφο ιφγνο, αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα αληαπεμέξρεηαη ζε
απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ηελ ηθαλφηεηα αλαβάζκηζεο πξνο εμππεξέηεζε
κεγαιχηεξνπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ιεηηνπξγίαο πνπ απηφ δηαζέηεη.
Η δηαδηθηπαθή εθαξκνγή αλαπηχρζεθε ζε δηαδνρηθά ζηάδηα θαη βαζίζηεθε ζηηο
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηζηνζειίδεο html, Javascript θαη php, θαζψο θαη ζηελ
γιψζζα ππνινγηζηή γηα κνξθνπνίεζε ηζηνζειίδσλ css. Η ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα έγηλε
κε ην πξφγξακκα Notepad++. Πξνγξακκαηίζζεθαλ εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη
δπλαηή ε εθηέιεζε ζηνηρεησδψλ ιεηηνπξγηψλ γξαθηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ράξηε
(εζηίαζε, κεηαηφπηζε θ.α.) θαη ιεηηνπξγίεο επηινγήο/απνεπηινγήο θαη αλαγλψξηζεο
ησλ πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γεσκεηξηθψλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ.
Λίγα ιφγηα γηα ηηο 4 απηέο γιψζζεο:
HTML:

είλαη

αθξσλχκην

ηνπ

HyperText Markup Language,

ζηα

ειιεληθά

κεηαθξάδεηαη σο Γιψζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ, απνηειεί ηελ θχξηα γιψζζα
ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία
ησλ ηζηνζειίδσλ. Δπηλνήζεθε θαη θηηάρηεθε ζηα ηέιε ηνπ 1990 απφ ηνλ θπζηθφ Σηκ
Μπέξλεξο Λη. Γξάθεηαη ππφ κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινχληαη
απφ εηικέηερ, νη νπνίεο πεξηθιείνληαη κέζα ζε ζχκβνια «κεγαιχηεξν απφ» θαη
«κηθξφηεξν απφ» (γηα παξάδεηγκα <html>). Ο ζθνπφο ελφο web browser είλαη λα
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ρξεζηκνπνηεί ηηο εηηθέηεο γηα λα εξκελεχεη θαη λα ζπλζέηεη ην πεξηερφκελν ηεο
ζειίδαο ζε ζειίδεο πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνχζεη. Η HTML επηηξέπεη
επίζεο ηελ ελζσκάησζε ήρνπ θαη εηθφλσλ ζηηο web ζειίδεο.
JavaScript: είλαη αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία έρεη ζαλ
ζθνπφ ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά
ηνπ πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα
Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη
ζηνλ δηαθνκηζηή, αιιά ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ κπνξεί λα
ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML. Ο θψδηθαο Javascript κηαο ζειίδαο
πεξηθιείεηαη απφ ηηο εηηθέηεο ηεο HTML <script type="text/javascript"> θαη </script>.
Σν

πξφηππν

ηεο

γιψζζαο

θαηά

ηνλ

νξγαληζκφ

ηππνπνίεζεο

ECMA

νλνκάδεηαη ECMAscript.
PHP: είλαη αθξσλχκην ηνπ Personal Home Page θαη απνηειεί κηα επίζεο
αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε
δπλακηθφ πεξηερφκελν. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε server side scripting γιψζζα γηα ηε
δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Μηα ζειίδα PHP πεξλά απφ επεμεξγαζία απφ
έλα ζπκβαηφ δηαθνκηζηή ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (π.ρ. Apache), ψζηε λα παξαρζεί ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ην ηειηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα ζηαιεί ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο
ησλ επηζθεπηψλ ζε κνξθή θψδηθα HTML. Έλα αξρείν κε θψδηθα PHP ζα πξέπεη λα
έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, *.php4, *.phtml θ.ά.) θαη ν server ζα πξέπεη
λα είλαη ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα κεηαγισηηίδεη ηνλ θψδηθα PHP ζε
HTML πνπ θαηαιαβαίλεη ην πξφγξακκα πειάηε. (Δπηλνήζεθε θαη θηηάρηεθε απφ ηνλ
θνηηεηή Rasmus Lerdorf ην 1994, ελψ ην 1997 μαλαγξάθηεθε εμ‟ αξρήο απφ ηνπο
Andi Gutmans θαη Zeev Suraski.)
CSS: είλαη αθξσλχκην ηνπ Cascading Style Sheets, ζηα ειιεληθά Διαδοσικά Φύλλα
ηςλ ή αιιεινπρία θχιισλ ζηπι. Απνηειεί κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία ησλ γισζζψλ θχιισλ ζηπι θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα ελφο ηζηνηφπνπ. Η CSS είλαη κηα γιψζζα
πξννξηζκέλε λα αλαπηχζζεη ζηηιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα, δειαδή λα δηακνξθψλεη
πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξψκαηα, ζηνίρηζε θαη λα δίλεη πεξηζζφηεξεο
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δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ HTML. Γηα κηα φκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε
ηζηνζειίδα ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε.
Notepad++: είλαη έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη θψδηθα γηα ηα
Windows. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κε πνιιαπιά αλνηρηά αξρεία, θαζψο
δηαζέηεη πνιιέο θαξηέιεο επεμεξγαζίαο. Γηαλέκεηαη σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη
ππνζηεξίδεη αξηζηεξφζηξνθεο θαη δεμηφζηξνθεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ.
Δπηπιένλ εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθηπαθήο
εθαξκνγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απεηθφληζε ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ
είλαη ηα Google Earth, Google Maps API θαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ KML.
Η Google δηαζέηεη εξγαιεία πνπ δίλνπλ πξφζβαζε ζε ειεχζεξα ππφβαζξα.
Αλαιπηηθφηεξα, ε Google Earth έλαο εμαηξεηηθά δεκνθηιήο θπιινκεηξεηήο ηεο γεο
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε φια ηα ζπλεζηζκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ραξηψλ αιιά θαη δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. πλζέηεη
εηθφλεο θαη πιεξνθνξίεο απφ δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο, αεξνθσηνγξαθίεο,
ζηνηρείσλ GIS θαη απφ πνιιέο πεγέο ζε επάιιεια ζηξψκαηα (πνπ ηα νλνκάδεη
«επίπεδα» - levels), κε ζεκαληηθή επθνιία ρξήζεο. Η θάιπςε είλαη παγθφζκηα µε
αλάιπζε εηθφλαο πνπ πνηθίιεη αλάινγα µε ηελ πεξηνρή θαη µπνξεί λα θηάζεη µέρξη
θαη 15 cm ζε θάπνηεο πεξηνρέο. Υξεζηκνπνηεί ην Παγθφζκην χζηεκα Αλαθνξάο
WGS ‟84 (Δγθάξζηα Μεξθαηνξηθή Πξνβνιή), ην νπνίν απνθιίλεη απφ ην Διιεληθφ
Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ ‟87 θαηά πεξίπνπ έλα κέηξν.
Όζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ε Google, γίλεηαη
κέζσ ηεο αλνηρηήο πεγήο ραξηνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ Google Maps API, πνπ είλαη
κηα δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (Application Programming Interface –
API), ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ελφο δπλακηθνχ ράξηε ζε ηζηνζειίδα
κε ηε ρξήζε Javascript. To API πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ εξγαιείσλ γηα ην ρεηξηζκφ ησλ
ραξηψλ θαη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζε απηνχο, δεκηνπξγψληαο εθαξκνγέο πνπ
βαζίδνληαη ζε γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο κηαο
δηεπαθήο ηνπ API είλαη λα δηαηππψζεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ - ππεξεζηψλ πνπ
κπνξεί λα παξέρεη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία, θιπ. ζε άιια
πξνγξάκκαηα, ρσξίο λα γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζηνλ θψδηθα πνπ πινπνηεί απηέο ηηο
ππεξεζίεο. Σν API απιά νξίδεη κε πνηεο εμσηεξηθέο εληνιέο ζα παξέρεη ηελ
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ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία πνπ ζέιεη λα ζπλδεζεί πξνο απηφ. Απηέο νη
εληνιέο πνπ θαινχλ ην API, κπνξεί λα είλαη γξακκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλε
πξνγξακκαηηζηηθή γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ API.
Σν Google Maps API ινηπφλ, είλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία θαη ηερλνινγία
ραξηνγξάθεζεο δηαζέζηκε γηα νπνηνδήπνηε ηζηφηνπν είλαη ειεχζεξνο πξνο ην θνηλφ.
Οη απεηθνλίζεηο ησλ ραξηψλ πνπ δηαηίζεληαη είλαη νη εμήο:
 Map (Υάξηεο): πξφθεηηαη γηα παξαδνζηαθή απεηθφληζε νδψλ, ζπλφξσλ, παξθψλ,
πδάηηλσλ επηθαλεηψλ, θ.α. (εηθφλα 6).
 Satellite

(Γνξπθφξνο):

πξφθεηηαη

γηα

δνξπθνξηθέο

απεηθνλίζεηο

ή

αεξνθσηνγξαθίεο, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ελψ
παξάιιεια παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο/απνεπηινγήο εκθάληζεο
εηηθεηψλ (εηθφλα 7).
 Terrain (Έδαθνο): πξφθεηηαη γηα κηα απεηθφληζε πνπ αλαπαξηζηά ην αλάγιπθν
ηνπ εδάθνπο (εηθφλα 8).
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Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζην Google Maps API είλαη έλα
θιεηδί API (API key) πνπ κπνξεί λα δεηεζεί εθφζνλ ν ρξήζηεο δηαζέηεη ινγαξηαζκφ
ζηε Google. Κάζε θιεηδί είλαη έγθπξν κφλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα ηνκέα.
Βαζηθφ ζηνηρείν νπνηαζδήπνηε Google Maps API εθαξκνγήο είλαη ν ίδηνο ν ράξηεο, ν
νπνίνο θνξηψλεηαη θαη αξρηθνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο χςνο θαη πιάηνο,
θέληξν, γεσγξαθηθφ πιάηνο, γεσγξαθηθφ κήθνο, επίπεδν εζηίαζεο θαη ηχπν θαλνληθφ,
δνξπθνξηθφ, εδάθνπο. H αιιειεπίδξαζε κε ην ράξηε είλαη εθηθηή κέζσ ελφο ζπλφινπ
θιάζεσλ (classes) κε ηδηφηεηεο (properties), ζπκβάληα (events) θαη κεζφδνπο
(methods).
ρεηηθά κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ KML έρνπκε λα πνχκε φηη, πξφθεηηαη γηα
ην αθξσλχκην Keyhole Markup Language θαη είλαη βαζηζκέλε ζηελ XML
ζεκεηνγξαθία πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ απεηθφληζε ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε
δηζδηάζηαηνπο θαη ηξηζδηάζηαηνπο θπιινκεηξεηέο γεο. Η KML απνηειεί δηεζλέο
πξφηππν ηνπ Open Geospatial Consortium (OGC) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
δηακφξθσζε ελφο ζεη ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ζεκεία, γξακκέο, πνιχγσλα, εηθφλεο,
3Γ κνληέια θ.α. Έλα KML αξρείν γηα λα εκθαλίζεη ηα δεδνκέλσλ ησλ ραξηψλ πνπ
επηζπκνχκε πξέπεη λα έρεη απνζεθεπηεί κε ηελ θαηάιεμε.kml ή.kmz ζε πεξίπησζε
ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ. Η Google Earth παξέρεη απηή ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο
απεπζείαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.
Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ν
WAMPSERVER ηνπ νπνίνπ ην αθξσλχκην ζεκαίλεη Apache, PHP, MySQL on
Windows. Αλήθεη ζηα αλνηρηά ινγηζκηθά, δσξεάλ ζηελ ρξήζε ηνπ ζχκθσλα κε ηελ
άδεηα ηεο GPL θαη είλαη έλα web πεξηβάιινλ αλάπηπμεο βαζηζκέλν ζηα Windows.
Δπηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγεί θαη λα αλαπηχζζεη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο
θάλνληαο ρξήζε ηνπ Apache server, ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP, ηνπ
εξγαιείνπ phpMyAdmin θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL. αλ ινγηζκηθφ
εγθαζίζηαηαη πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα θαη πεξηέρεη φιεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, απιά
παηψληαο πάλσ ζην εηθνλίδηφ ηνπ.
Όζνλ αθνξά ηα πεξηερφκελα ηνπ παθέηνπ ηνπ, ην θαζέλα δηαζέηεη ηα δηθά ηνπ
γλσξίζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Ο Apache HTTP απνηειεί εμππεξεηεηή ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Όπνηε έλαο ρξήζηεο
επηζθέπηεηαη έλα ηζηφηνπν ην πξφγξακκα πινήγεζεο (browser) επηθνηλσλεί κε έλαλ
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δηαθνκηζηή (server) κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP, ν νπνίνο παξάγεη ηηο ηζηνζειίδεο
θαη ηηο απνζηέιιεη ζην πξφγξακκα πινήγεζεο. O Apache είλαη έλαο απφ ηνπο
δεκνθηιέζηεξνπο δηαθνκηζηέο, γηαηί ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο φπσο
ηαWindows, ην Linux, ην Unix θαη ην Mac OS X. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζε ηνπηθά
δίθηπα ζαλ δηαθνκηζηήο ζπλεξγαδφκελνο κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Βάζεο
Γεδνκέλσλ φπσο Oracle, MySQL. Αλαπηχζζεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ µηα αλνηθηή
θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Apache Software Foundation Ίδξπκα Λνγηζκηθνχ Apache. Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε είλαη ε αξθεηά θαιή
ππνζηήξημε ηνπ απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα ελζσκαηψλεη κε ηε
κνξθή modules έλα κεγάιν αξηζκφ εθαξκνγψλ θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Σν
2009 έγηλε ν webserver πνπ μεπέξαζε ην φξην ησλ εθαηφ εθαηνκκπξίσλ ζειίδσλ ζην
δηαδίθηπν. Η πξψηε ηνπ έθδνζε, γλσζηή σο NCSA HTTPd, δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ
Robert McCool θαη θπθινθφξεζε ην 1993.
Σν phpMyAdmin είλαη έλα αλνηρηνχ θψδηθα εξγαιείν γξακκέλν ζηελ γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ PHP, ην νπνίν πξννξίδεηαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
MySQL κε ηε ρξήζε ελφο πεξηεγεηή ηζηνχ. Μπνξεί λα εθηειεί δηάθνξεο εξγαζίεο,
φπσο ην λα δεκηνπξγεί, λα ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη βάζεηο, πίλαθεο, πεδία ή
γξακκέο, λα εθηειεί SQL εξσηήκαηα, θαζψο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο ρξήζηεο θαη ηα
δηθαηψκαηά ηνπο. Δπηλνήζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Tobias Ratschiller ην 1999.
Η MySQL ην αθξσλχκην ηεο νπνίαο ζεκαίλεη "My Structured Query Language" είλαη
έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ RDBMS (relational database
management system) γηα πνιιαπινχο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ Structured Query
Language (SQL), ηελ γιψζζα γηα ηελ πξνζζήθε, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ πινπνίεζε
ρσξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηελ πξνζζήθε θάπνησλ extension. Μπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβάιινλ Linux, Unix, θαη Windows θαη λα δηακνξθσζεί ζχκθσλα
κε ηηο αλάγθεο θάζε ρξήζηε, ελψ παξάιιεια παξέρεη αμηνπηζηία, επειημία θαη
ηαρχηεηα. Δίλαη αλνηρηνχ θψδηθα, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο GNU General
Public License, θαζψο θαη κέζσ νξηζκέλσλ ηδηφθηεησλ ζπκθσληψλ. Αλήθεη θαη
ρξεκαηνδνηείηαη απφ κία θαη κνλαδηθή θεξδνζθνπηθή εηαηξία, ηε ζνπεδηθή MySQL
AB, ε νπνία ζήκεξα αλήθεη ζηελ Oracle.
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5.3 ΥΔΓΙΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Η εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε σο εμήο:
1)Καηαζθεπή ηνπ απαξαίηεηνπ ράξηε θαη ινηπψλ αξρείσλ γηα ηελ απεηθφληζε ηεο
πφιεο θαη ηνπ δηθηχνπ αεξίνπ ζε απηήλ.
2)Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο θφξκαο αηηεκάησλ.
3)Καηαζθεπή ηεο θαηάιιειεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ
ηζηνζειίδα.
Πην αλαιπηηθά:
1o Καηαζθεπή ηνπ απαξαίηεηνπ ράξηε θαη ινηπώλ αξρείωλ γηα ηελ απεηθόληζε
ηεο πόιεο θαη ηνπ δηθηύνπ αεξίνπ ζε απηήλ.
Σν πξψην βήκα γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ απαξαίηεην ράξηε είλαη ε πξφζβαζε ζην
ινγαξηαζκφ ηεο Google πνπ δηαζέηνπκε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπκε ην API θιεηδί.
Έρνληαο ην θιεηδί πιένλ ελεξγνπνηεκέλν κπνξνχκε λα έρνπκε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε
φιν ην ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηεο Google θαη λα ην δηαρεηξηζηνχκε φπσο
επηζπκνχκε.
Έρνληαο ην θιεηδί, πξνρσξνχκε δηαβάδνληαο θαη εμεξεπλψληαο φιν ην documentation
γηα ηελ Google Maps JavaScript έθδνζε 3. Μέζα απφ απηφ καζαίλνπκε ιεπηνκεξψο
πψο λα δηαρεηξηζηνχκε ηνπο ράξηεο καο σο πξνο ηνλ ηχπν πνπ ζέινπκε λα έρνπλ, ηα
επίπεδα, ηα ζεκεία, ηηο γξακκέο, ηα πνιχγσλα, ηηο εηθφλεο θαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ
κπνξνχκε λα ηνπο πξνζζέζνπκε, ηελ γσλία νπηηθήο, αθφκα θαη απφ πφζν θνληά ή
καθξηά λα δείρλεη ην νδηθφ δίθηπν θαη ηηο εθάζηνηε ηξηγχξσ ιεπηνκέξεηεο απηνχ.
Γλσξίδνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη επεμεξγαδφκελνη ηνλ ζρεηηθφ θψδηθα,
απνκνλψζακε ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ Α‟ Γεκνηηθή
θνηλφηεηα (εηθφλα 9).
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Δηθφλα 9 Α‟ δεκνηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Google Earth ζρεδηάζακε έλα
ππνζεηηθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ θαη ππνζεηηθνχο ππάξρνληεο θαηαλαισηέο. Η
απνηχπσζε ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη σο εμήο: κε κπιε
ρξψκα είλαη νη αγσγνί πνπ αλήθνπλ ζε βξφγρν (Loop), κε θφθθηλν ρξψκα
ζπκβνιίδνληαη νη ηξνθνδνηηθνί αγσγνί (Feed) νη νπνίνη ελψλνπλ ηνπο ζηαζκνχο
ξχζκηζεο πίεζεο κε ηνλ βξφγρν θαη κε πξάζηλν ρξψκα αλαπαξίζηαληαη νη
παξνρεηεπηηθνί αγσγνί (Service line) ρακειήο πίεζεο. Σα markers δείρλνπλ ηνπο
ππάξρνληεο θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο. Αθνινχζσο ην ζρέδην απηφ
ην απνζεθεχζακε ζε.kml κνξθή ψζηε λα κπνξνχκε λα ην κεηαθνξηψζνπκε σο
επίπεδν ζηνλ Google map, πάλσ ζην απνκνλσκέλν θνκκάηη ηεο πφιεο πνπ δηαιέμακε.
(εηθφλα 10)
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Δηθφλα 10 Γίθηπν Φ.Α. θαη ππάξρνληεο θαηαλαισηέο

2ν Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο θόξκαο αηηεκάηωλ
Σν επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηαο θφξκαο αηηεκάησλ, ηελ νπνία
ν ρξήζηεο ζα θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεη θάπνηα αλάγθε
ηνπ ή δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην ππάξρνλ θαη κε δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ.
Αλαπηχζζνπκε ηελ θφξκα θάλνληαο ρξήζε ησλ γισζζψλ HTML θαη PHP θαη ην
απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο 11 θαη 12:
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Δηθφλα 12 Φφξκα θαηαρψξεζεο αηηεκάησλ
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαπάλσ εηθφλεο, θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ν επηζθέπηεο
απαηηείηαη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ινγαξηαζκφ (e-mail), ηνλ νπνίν εηζάγεη ζηελ θφξκα
εηζφδνπ θαη πξνρσξάεη ζηελ θφξκα ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ
εηζάγεη ην e-mail ηνπ θαη πξνζπαζήζεη λα εηζέιζεη ζηελ επφκελε θφξκα, ε ζειίδα δελ
αληαπνθξίλεηαη θαη πεξηκέλεη κέρξη ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ην e-mail ηνπ. ε πεξίπησζε
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πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ν ρξήζηεο εκθαλίδνληαη απηφκαηα φια ηα πεδία πνπ είρε
ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ αίηεζή ηνπ πξνεγνχκελε θνξά.
Πξνρσξψληαο ζηελ θφξκα ππνβνιήο αηηεκάησλ, παξαηεξνχκε φηη ρξεηάδεηαη ε
ζπκπιήξσζε θάπνησλ πεδίσλ, ψζηε ε αίηεζε λα είλαη πιήξεο θαη μεθάζαξε. Απηφο ν
ηξφπνο δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηεί ηφζν ηνλ ππεχζπλν πνπ ζα ιακβάλεη ηα
αηηήκαηα, δηφηη ηνπ πξνζθέξεη ηαρχηεηα θαη επειημία, φζν θαη γηα ηνλ ρξήζηε
παξέρνληαο ηνπ ηελ επθνιία απιήο εηζαγσγήο ζηνηρεηψλ.
πγθεθξηκέλα ε θφξκα αηηεκάησλ δηαζέηεη ηα εμήο :
o Δπεμεγεκαηηθά ζρφιηα γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο.
o Απηφκαηε ζπκπιήξσζε ζπληεηαγκέλσλ θαζψο κεηαθηλνχκε ηνλ επηινγέα πάλσ
ζηνλ ράξηε. (εηθφλα 13)
o Πξνζσπηθά ζηνηρεία ρξήζηε : φλνκα, επίζεην, νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ, ηειέθσλν, email. Αλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε πξέπεη λα εηζαρζεί ην φλνκα ηεο εηαηξείαο
θαη ε ηδηφηεηά ηεο. (εηθφλα 13)
o Drop – down ιίζηα αηηεκάησλ, απ‟ φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη
αλάκεζα ζε 5 επηινγέο: Πξαγκαηνπνίεζε απηνςίαο, Καηαζθεπή ζεκείνπ
παξνρήο, Καηαζθεπή θαη ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο, Νέα
ζχλδεζε, Άκεζε επέκβαζε – Βιάβεο. (εηθφλα 14)
o Checkboxes γηα ηελ επηζπκεηή ρξήζε αεξίνπ: Κεληξηθή ζέξκαλζε, Απηφλνκε
ζέξκαλζε, Παξνρή δεζηνχ λεξνχ, Παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ, Παξαγσγή αηκνχ,
Μαγείξεκα θαη ςήζηκν, Κιηκαηηζκφο. Γπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηινγήο
ρξήζεσλ. (εηθφλα 15)
o Καηαγξαθή άιισλ ζρνιίσλ ή παξαηεξήζεσλ (εηθφλα 15)
o Δπηινγή απηφκαηνπ θαζαξηζκνχ ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εηζαρζεί
ιαλζαζκέλα. (εηθφλα 15)
o Δπηινγή θαηαρψξεζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη εκθάληζε απηφκαηνπ κελχκαηνο.
(εηθφλα 15)
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Δηθφλα 13 πληεηαγκέλεο / πξνζσπηθα ζηνηρεία

Δηθφλα 14 Αηηήκαηα
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Οη 2 ηειηθέο κνξθέο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε εθφζνλ
αθνινπζήζεη ζσζηά ηα βήκαηα είλαη νη εμήο (εηθφλεο 16,17):

Δηθφλα 16 Δίζνδνο ζηελ πιήξε θφξκα αηηεκάησλ
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Δηθφλα 17 Πιήξεο θφξκα
3ν Καηαζθεπή ηεο θαηάιιειεο Βάζεο Γεδνκέλωλ θαη ε ζύλδεζή ηεο κε ηελ
ηζηνζειίδα.
Γηα λα έρεη λφεκα θαη ζθνπφ ην φιν ζηήζηκν ηεο ηζηνζειίδαο καο, ζα πξέπεη ζην
ηειεπηαίν βήκα ε ηζηνζειίδα λα ζπλδεζεί κε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα
απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο θαη λα κπνξεί έπεηηα ν
ππεχζπλνο λα ηελ δηαρεηξίδεηαη ζσζηά.
Μηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή απφ ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλα ζρεηηδφκελα
δεδνκέλα. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ,
γξήγνξεο άληιεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηεί ην δηαθξηηφ
ινγηζκηθφ DBMS (Database Management Systems– χζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο
δεδνκέλσλ), ηνπ νπνίνπ ν ζθνπφο είλαη λα επηηξέπεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αξρείσλ
θεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ νξγαληζκφ θνηλήο σθέιεηαο πξφθεηηαη γηα ην φλνκα
ηνπ πειάηε, ηελ δηεχζπλζε θαη δεδνκέλα ινγαξηαζκνχ, φια ζρεδηαζκέλα ζε έλα
ζρήκα. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη πξνηνχ θάζε δεδνκέλν
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ηνπνζεηεζεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Σεξεί πιεξνθνξίεο θαη ηηο δίλεη φηαλ ηνπ
δεηνχληαη.
Η δηαδηθαζία ζρεδίαζεο δηαγξάκκαηνο Οληνηήησλ – πζρεηίζεσλ γίλεηαη κε ζθνπφ
λα πεξηγξάςεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πνπ πξφθεηηαη λα απνζεθεπηνχλ ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ. ην δηάγξακκα Ο/ πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη νη νληφηεηεο (entities)
ρξήζηεο, αίηεκα θαη ηχπνο αηηήκαηνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά (attributes) θάζε νληφηεηαο
θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. (εηθφλα 18)

Δηθφλα 18 Γηάγξακκα Οληνηήησλ – πζρεηίζεσλ
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα ινηπφλ, αθνχ πξψηα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ
WampServer θαη θάλνπκε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο, αλνίγνπκε ην εξγαιείν
phpMyAdmin θαη νξίδνπκε ηνπνζεζία, φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ. Έπεηηα πξνρσξάκε
ζηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο, εκείο ηελ νλνκάδνπκε «thesis», θαη θαηαζθεπάδνπκε ηνπο
απαξαίηεηνπο πίλαθεο ζε ζχλνιν 3. Ο πξψηνο κε φλνκα “xrhsths” δηαζέηεη 9 πεδία :
φλνκα, επίζεην, εηαηξεία, ηδηφηεηα, νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ηειέθσλν
θαη θχξην θιεηδί ην e-mail (εηθφλα 19).
Ο δεχηεξνο κε φλνκα “request” δηαζέηεη 12 πεδία : θεληξηθή ζέξκαλζε, απηφλνκε
ζέξκαλζε, παξνρή δεζηνχ λεξνχ, παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ, παξαγσγή αηκνχ,
καγείξεκα θαη ςήζηκν, θιηκαηηζκφ, ζρφιηα, ζπληεηαγκέλεο θαη θχξην θιεηδί ην id, ελψ
έρεη σο μέλα θιεηδηά ην e-mail θαη ηνλ ηχπν αηηήκαηνο (εηθφλα 20).
Ο ηξίηνο κε φλνκα “requeststype” δηαζέηεη 2 πεδία : νλνκαζία θαη θχξην θιεηδί ην id
(εηθφλα 21).
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Δηθφλα 19 Πίλαθαο ρξήζηε

Δηθφλα 20 Πίλαθαο αηηήκαηνο

Δηθφλα 21 Πίλαθαο ηχπνο αηηήκαηνο

Η εθαξκνγή δηαηίζεηαη ζην εμήο link : http://195.251.211.85/thesis/
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5.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε : ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα
θαιχπηεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη λα απνηειεί εθαξκνγή
ηειηθνχ ρξήζηε, θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ιχζεο θαη ηε δπλαηφηεηα
βειηίσζεο/επέθηαζεο ηεο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξψην βήκα ζε κηα πξνζπάζεηα
δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα έλα δίθηπν νξγαληζκνχ θνηλήο
σθέιεηαο.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο κειέηεο είλαη φηη παξέρεη ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ
ξνήο εξγαζηψλ θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, είλαη απιή, γξήγνξε, απηφλνκε θαη έρεη
δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ζέζεσλ ζην ςεθηαθφ ράξηε είλαη ζρεηηθφο
δηφηη εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα ιήςεο ελεκεξσκέλσλ δεδνκέλσλ πεδίνπ.
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο είλαη φηη δελ έγηλε ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο επηρεηξεζηαθήο
ιεηηνπξγίαο. Όηη βαζίδεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ρσξίο απηφ δελ είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία
ηεο νχηε σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ κήηε γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο.
Δπίζεο ηα κε ηθαλνπνηεηηθά κέηξα αζθάιεηαο γηα πξνθχιαμε ηνπ θσδηθνχ ηνπ ρξήζηε
θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθηά ε εθαξκνγή απφ ηε ΒΓ.
Σα βαζηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή είλαη ν πεξηνξηζκφο ρξφλνπ θαη
ζπλαληήζεσλ, ε έγθπξε πιεξνθφξεζε κε κεησκέλν ρξφλν άληιεζεο θαη απαζρφιεζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ ν νπνίνο ζα είλαη
πξνζπειάζηκνο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν αλεμαξηήηνπ γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, θαη
δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ πειαηψλ – επηζθεπηψλ, ζπλ ην
κεησκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο.
Παξάκεηξνο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ. Πξνυπφζεζε
νη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιεηηνπξγία, ε
πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, ε θαηάξηηζε νκάδσλ ζηφρνπ.
Ο ιφγνο πνπ νπνηνζδήπνηε ζα ζειήζεη λα θάλεη ρξήζε ηεο εθαξκνγήο είλαη : δσξεάλ
ππεξεζία θηιηθή πξνο ην ρξήζηε πνπ απνθέξεη ηθαλνπνίεζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΟΦΗ
Όηαλ επηβεβαηψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ ΟΚΩ γηα θεξδνθνξία θαη ν αληαγσληζκφο δελ
ήηαλ αθφκε ζέκα, νη επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαηά θχξην ιφγν έγηλαλ
γηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο θαη λα ελζσκαηψζνπλ κεξηθέο ΒΓ
φπσο ινγαξηαζκνχο αθηλήησλ. Πνιινί νξγαληζκνί αγφξαζαλ απηνδχλακα ζπζηήκαηα
ππνινγηζηψλ γηα ηελ εθκεράληζε εηδηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπελδπηηθέο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο πειαηψλ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
ιεηηνπξγηψλ, πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ δξαζηεξηφηεηεο, ηππηθά έγηλαλ αλεμάξηεηα ην έλα
απφ ην άιιν. Σν απνηέιεζκα ήηαλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο κέζα ζηνλ ίδην νξγαληζκφ
έθαλαλ ρσξηζηέο δεζκεχζεηο κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ επέβαιαλ απηά ηα ζπζηήκαηα.
ήκεξα, νη ΟΚΩ αλαθάιπςαλ φηη ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο απαηηεί κεγαιχηεξε
θεξδνθνξία, ηαρχηεξεο θαη νξζφηεξεο απνθάζεηο θαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν
πειαηνθεληξηθνί.
Απηέο νη αλάγθεο νη νπνίεο ηψξα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε βαζηθή επηβίσζε, νδεγνχλ
πνιινχο λα ξίμνπλ κηα λέα καηηά ζηνλ νξγαληζκφ σο ζχλνιν, καδί κε ηνπο
εκπιεθφκελνπο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΚΩ θαη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ
αλάκεζα ζηα ηκήκαηα. χληνκα, νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί επηιέγνπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ μαλά ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ηζρπξφ
αληίθηππν ζηελ GIS ζηξαηεγηθή εθηέιεζε θαη ζηελ αλάιπζε θφζηνπο ηνπ έξγνπ, δηφηη
ε GIS ηερλνινγία δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο
δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο εξγαιείσλ ηεο. Η αξκνλία
ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή
θαζψο νη ΟΚΩ απνζθνπνχλ ζηελ εμάιεηςε ηεο δηπιήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη ηνλ
εμνξζνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο, ε GIS ηερλνινγία κπνξεί λα δξάζεη σο
βαζηθή ηερλνινγία θαη γχξσ απφ απηή λα νινθιεξσζεί ζπζηνηρία άιισλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γίλεη ην γεσγξαθηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο αλζξψπνπο λα
γίλνπλ παξαγσγηθνί, ελήκεξνη θαη πην ππεχζπλνη πνιίηεο.
66
Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πεξηνξίδεη ηε δηπιή ζπιινγή ίδησλ δεδνκέλσλ,
ζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ ελαξκφληζε, επξεία δηάδνζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα
ην γεσγξαθηθφ ρψξν. Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε
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βειηίσζε

ηεο

δηαζεζηκφηεηαο

θαη

ηεο

δηάρπζεο

πνηνηηθά

αλαβαζκηζκέλσλ

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηνλψζνπλ ηελ θαηλνηνκία κέζσ κεηαθνξάο
ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ. Η δεκηνπξγία εληαίνπ πιαηζίνπ
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα δηεπθνιχλεη ηελ
αλεχξεζε θαη δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ζηφρν απηή λα κεηνπζηψλεηαη ζε γλψζε.
Πέξα φκσο απφ ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ην ζεκαληηθφ
είλαη ε άξζε ησλ αληζνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο Διιάδνο ζηνλ ςεθηαθφ
ράξηε ηεο Δπξψπεο.
Οη κε ρακειφ θφζηνο πιήξσο ειεθηξνληθέο δνζνιεςίεο κε φια ηα επίπεδα Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ζα δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία, δεκηνπξγψληαο έλα πην απιφ, ζηαζεξφ θαη
γξήγνξν πεξηβάιινλ απμάλνληαο ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνξέσλ κε
ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο εμππεξέηεζεο.
Η επαξθήο εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζα
ζπκβάιιεη ζηελ πνηφηεηα δσήο κέζσ δηεπθφιπλζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ.
Πξνο ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ
πξνβιεκάησλ (φπσο πξνβιήκαηα ειεθηξνθσηηζκνχ, δηαξξνέο αγσγψλ θ.α.) πνπ
επηζεκαίλνπλ ζηνλ θνξέα νη πνιίηεο θαζψο θαη ησλ ππνδείμεσλ πνπ δηαηππψλνπλ.
Η πεξηνξηζκέλε πξνζβαζηκφηεηα ζε πιεξνθνξίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη
αλαθξίβηεο ιφγσ απαξρεησκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ε αλαπνηειεζκαηηθή επαλάιεςε απφ
ζπλήζεηο εθηεινχκελεο εξσηήζεηο, ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηα αλαινγηθά
παξαδνηέα, ζα θαιχπηνληαη πιένλ απφ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο απηνκαηνπνίεζε
ππεξεζηψλ

(ρνξήγεζε

βεβαηψζεσλ,

ζεσξήζεηο,

εγθξίζεηο

θ.α.)

θαη

παξνρή

πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο.
Απνβιέπνληαο ζηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε νη ΟΚΩ επηδηψθνπλ : βειηησκέλε
ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ελίζρπζε ησλ εζφδσλ, απινπνίεζε ησλ
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαηάξγεζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ, κεραλνξγάλσζε
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ πνπ
δεκηνπξγεί ε ςεθηαθή νηθνλνκία, βειηησκέλεο ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο ιήςεο
απνθάζεσλ, βειηηζηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο.
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Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη πνιίηεο /πειάηεο ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ έρνπλ άκεζε
θαη

αδηάθνπε

εμαηνκηθεπκέλεο

εμππεξέηεζε,
ππεξεζίεο,

λέεο

δηαθνξνπνίεζε
επηινγέο

πξντφλησλ

ππεξεζηψλ,

θαη

ππεξεζηψλ,

δηαβεβαίσζε

ζσζηήο

δηαρείξηζεο, αζθαιή θαη πξνζηηή ππεξεζία, επηηπγράλνληαο βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο,
απνδνηηθφηεξε

δηαθίλεζε

ηεο

πιεξνθνξίαο,

θηιηθή

εμππεξέηεζε

εηδηθψλ

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.
Η

νξγαλσηηθή

δνκή

ησλ

πεξηζζνηέξσλ

νξγαληζκψλ

δελ

ζρεδηάζηεθε

κε

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά ησλ δηαδηθαζηψλ (process-oriented) γηα
απηφ έσο ηψξα έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε έλα απιφ δηαδηθηπαθφ θφκβν πιεξνθφξεζεο πνπ
απνηειεί ηελ ειάρηζηε κνξθή εμσζηξεθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
Δπηπιένλ ην αλεπαξθψο ζηειερσκέλν ηκήκα πιεξνθνξηθήο, ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ
ζηνπο κνλνπσιηαθνχο ηνκείο, ε απνπζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε έιιεηςε πφξσλ γηα
δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο, ην ειιηπέο λνκνζεηηθφ πιαίζην κεγεζχλνπλ ην πξφβιεκα.
Μηα GIS based δηαρείξηζε είλαη αλάγθε λα ππνζηεξίδεηαη απφ βαζηθά εξγαιεία
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ επάλσ ζηα νπνία έλα GIS κπνξεί λα αλαπηπρζεί. Κπξίσο θαηά
ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζην ππάξρνλ ππφβαζξν. Σν
γεγνλφο φηη νη αξρηθνί ζηφρνη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ησλ ηνπηθψλ, ηειηθψλ ρξεζηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή πηπρή γηα ηελ επίηεπμε επηηπρνχο
πξνζαξκνγήο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ξπζκηζηνχλ ηα πξάγκαηα ζηελ
πξαγκαηηθή δσή είλαη ίζσο ην πην ππνηηκεκέλν θνκκάηη ζηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο.
Μέζσ δηνρέηεπζεο κέξνπο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν ε παξνχζα
δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζα επηηχρεη ηε ηαρχηεξε θαη επρεξέζηεξε εμππεξέηεζε ηνπ
θαηαλαισηή κε ππνβνιή ειεθηξνληθψλ αηηεκάησλ αξρηθά θαη θαηφπηλ επέθηαζεο ηεο
ζην κέιινλ ζα είλαη δηαζέζηκε ε ελεκέξσζή ηνπ απφ ην ρψξν ηνπ, ε άληιεζε εληχπσλ,
αηηήζεσλ, δηθαηνινγεηηθψλ θ.α.
Η ηειηθή επηηπρία βαξχλεη ηνπο ππεχζπλνπο θάζε ΟΚΩ νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ λα
ελεκεξψλνπλ θαη λα ζπληεξνχλ θαζεκεξηλά ην ζχζηεκα αιιά θαη λα πείζνπλ θάζε
πνιίηε/θαηαλαισηή φηη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη θάζε εθαξκνγή ηεο είλαη πξνο
φθεινο φισλ.

ΥΑΣΖΗΠΕΣΡΟΤ ΥΡΤΑΦΩ-ΑΝΝΑ - ΟΘΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ |

68

Διαδικηςακή εθαπμογή:
διασείπιζη αιηημάηων εξςπηπέηηζηρ
καηαναλωηών ηων δικηύων ΟΚΩ
Λακβάλνληαο ππφςε, αθελφο φηη ε παξνχζα εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί λα εμππεξεηήζεη
ηηο ζεκειηψδεηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, θαη αθεηέξνπ φηη νη θχξηνη ζηφρνη θάζε
νξγαληζκνχ είλαη ε αλάπηπμε ππνδνκήο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ν
νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ηελ εθαξκνγή. Πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή λα
θαηαζηεί ελεξγή, ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη κέξνο ηεο ηξέρνπζαο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ αληίζηνηρνπ δηθηχνπ ΟΚΩ. Η ζχλδεζε κε ηελ ππεξεζία εμππεξέηεζεο
πειαηψλ θαη ηνπ αξρείνπ βιαβψλ κε ην ΓΠ ζα παξέρεη άκεζε εηθφλα ηνπ δηθηχνπ θαη
ηαρχηεξε επέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο.

Πξωηνηππία ηεο εξγαζίαο είλαη ε νπηνπηθή επηζπκία γηα έλαλ ηδεαηφ δεκφζην ηνκέα
εμηζνξξνπψληαο ηελ γξαθεηνθξαηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δηάζηαζε κέζα απφ ηε ρξήζε
ειεχζεξσλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Τλοποίηση
Σν αξρείν thessMaster.kml γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ δηθηύνπ θαη ηνπο ππάξρνληεο
θαηαλαιωηέο.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">

<Document>
<name>thessMaster.kml</name>
<Style id="blueLine">
<LineStyle>
<color>ffff0000</color>
<width>5</width>
</LineStyle>
</Style>
<Style id="redLine">
<LineStyle>
<color>ff0000ff</color>
<width>3</width>
</LineStyle>
</Style>
<Style id="greenLine">
<LineStyle>
<color>ff009900</color>
<width>2</width>
</LineStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Βξόγρνο(Loop)</name>
<styleUrl>#blueLine</styleUrl>
<LineString>
<coordinates>
22.94067780113515,40.64195925759645,0
22.94691421767366,40.638801075074,0
22.95285399769611,40.63593673026544,0
22.95643653965077,40.63430668543465,0
22.9532647769062,40.63112569532109,0
22.95054284315741,40.62804455615489,0
22.94916076905594,40.62653129198227,0
22.94912774926435,40.62628682208503,0
22.94909517273497,40.62615205308267,0
22.94396148028558,40.62970809115838,0
22.93969157306099,40.63233375594788,0
22.93687310406954,40.6340021160629,0
22.93503548861601,40.63524568893741,0
22.93634795668485,40.6363227067109,0
22.93867820225562,40.63514467409639,0
22.93992489301332,40.63651449764593,0
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22.94319275238574,40.63473665439805,0
22.94470957602796,40.63396259028661,0
22.94324243282151,40.63254499802916,0
22.94449158056989,40.63184727822625,0
22.94596279609125,40.63081326070273,0
22.94777077849376,40.62964522997412,0
22.94734990224967,40.6313312372628,0
22.94928557447167,40.63180008160014,0
22.95105629223521,40.63228666462729,0
22.95027995232138,40.63471992012745,0
22.94760985803499,40.63608113347631,0
22.94477118948223,40.63761450857665,0
22.94326916535583,40.63851394718219,0
22.94203184240643,40.6370234219975,0
22.9401237689271,40.63799274438117,0
22.93867634535852,40.63875524413864,0
22.9400940286537,40.64025556871218,0
22.94036006746298,40.64026640458184,0
22.94046963141072,40.64032496311927,0
22.94050103772868,40.6404309294204,0
22.94042295118899,40.64049014967421,0
22.94023534001093,40.64051445096874,0
22.9401101267637,40.6404795793535,0
22.94001610830394,40.6404209900598,0
22.93674450673181,40.6403149903387,0
22.93595759066926,40.64026348891561,0
22.93634968377003,40.63683366178006,0
22.93637752358706,40.63629288339048,0
22.93603554362844,40.63946053492495,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Σξνθνδνηηθόο ραιύβδηλνο αγσγόο(Feed)</name>
<styleUrl>#redLine</styleUrl>
<LineString>
<coordinates>
22.95460606501909,40.63513621715258,0
22.95339373547415,40.63381987455001,0
22.95305664876577,40.6340211477845,0
22.95291730674542,40.63467778390221,0
22.95178684689395,40.63526845702261,0
22.95148205650037,40.63487033573991,0
22.95095820242635,40.63430493239108,0
22.95155537391318,40.63400931907385,0
22.95078517716907,40.63316475884471,0
22.95078517716907,40.63316475884471,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Σξνθνδνηηθόο ραιύβδηλνο αγσγόο(Feed)</name>
<styleUrl>#redLine</styleUrl>
<LineString>
<coordinates>
22.94450368049742,40.63184769866085,0
22.94583853546048,40.63323327341987,0
22.94574500075129,40.63330567101007,0
22.94574620032267,40.63340201466096,0
22.94582556565209,40.63346216492197,0
22.94598359307636,40.63352229921544,0
22.94607817056883,40.63353432052379,0
22.9462209269908,40.63363058506558,0
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22.9469407380875,40.63437378089483,0
22.94434214251982,40.63573602803561,0
22.94302629327568,40.63643396842814,0
22.94201912884676,40.63692589759935,0
22.94189149157602,40.63693778353352,0
22.94176377723771,40.63696176795835,0
22.94166802162411,40.637070405788,0
22.94160448703789,40.63715499294844,0
22.94080795898048,40.63756571091079,0
22.94224883874495,40.63897195544285,0
22.94158702513129,40.63933172835891,0
22.94237585596532,40.64023033831428,0
22.94165284835999,40.64054282704495,0
22.93993259995888,40.64139483650657,0
22.93958050751589,40.6424580559096,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Σξνθνδνηηθόο ραιύβδηλνο αγσγόο(Feed)</name>
<styleUrl>#redLine</styleUrl>
<LineString>
<coordinates>
22.93805284083015,40.63331716759862,0
22.93951112213014,40.63464269662132,0
22.94045990641463,40.63412716091742,0
22.93987929135845,40.63350235122578,0
22.94143841616021,40.63260782117123,0
22.94268761094455,40.63193052558325,0
22.94386434295756,40.63124127609249,0
22.94598403863124,40.62996079266016,0
22.9479022262549,40.62877246498531,0
22.94803068315038,40.62862619259507,0
22.94901247616018,40.62814791453956,0
22.94945105987428,40.62865865309379,0
22.95131734523031,40.63044150200425,0
22.95217495032746,40.62995009329763,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
<coordinates>
22.9530144485306,40.63409346585488,0
22.95237032248343,40.63351151831173,0
22.95228463731759,40.63301706304773,0
22.95253233222108,40.63282947730727,0
22.95304458474072,40.63259262001822,0
22.95317663438594,40.63197826067434,0
22.95337523189996,40.63186656614963,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
22.95045203314237,40.63073407347984,0
22.95004191065003,40.630329792185,0
22.94983565681851,40.63010128433363,0
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22.9479947959143,40.62811550759456,0
22.94791112802427,40.62801382913243,0
22.94752370592531,40.6283309511868,0
22.94686669669446,40.62877187076193,0
22.94655356489099,40.62857950321238,0
22.94429765935385,40.63021371061634,0
22.9433839226949,40.63088807622278,0
22.94286118949653,40.63037680318007,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
22.94908024504004,40.63773775996487,0
22.94735313465741,40.63762606907505,0
22.94850268126631,40.63701010930922,0
22.94898044034486,40.63674783763793,0
22.94833174298487,40.63602421374102,0
22.94987860287046,40.63607251809135,0
22.9502337372786,40.63608450272875,0
22.95071858581628,40.635810449779,0
22.95130438090795,40.63553705314305,0
22.95265600939702,40.63714062702324,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
22.9473971885907,40.63135369192774,0
22.94708375095395,40.63235027679119,0
22.94731250480527,40.63239074658687,0
22.94744282630773,40.63244250459759,0
22.94755883788754,40.63259390103145,0
22.94760825885872,40.63273268187547,0
22.94759275826677,40.63284588223887,0
22.94741312645513,40.63295884409031,0
22.94806900022699,40.63375273427593,0
22.94841509113141,40.63358892806264,0
22.94879436683992,40.63404109969248,0
22.94798839460066,40.63444585264853,0
22.94830281163817,40.63478536917665,0
22.94835246654181,40.63484824883661,0
22.94848506303784,40.63499924128428,0
22.94781040157962,40.63535687840792,0
22.9473575768359,40.63559158969159,0
22.94720699722969,40.63566529628528,0
22.9470927173618,40.63554218992662,0
22.94699437935878,40.63541816737615,0
22.94601519650742,40.63603084268707,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
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<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
22.93638134348359,40.63679657934009,0
22.93723749557748,40.63753892489087,0
22.93803531555405,40.63668155238621,0
22.93839532166955,40.63697496010336,0
22.93866819155383,40.63681371062284,0
22.93884556278688,40.63708988798054,0
22.93907238125298,40.63726662262867,0
22.93895604465027,40.63738189298115,0
22.93938360018044,40.63780530316388,0
22.94027775017466,40.63732314230898,0
22.93983097975642,40.63689453092036,0
22.94033351869614,40.63664603448583,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
22.94224494890624,40.63897326945234,0
22.9426451709654,40.63943594304986,0
22.94359390519846,40.63893819731354,0
22.94395074835614,40.63940197476553,0
22.94506891821303,40.63879817437157,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
22.93692423000255,40.64031287293003,0
22.93692890737377,40.64071232834897,0
22.93628122860213,40.64096169088994,0
22.93639181018118,40.64117377974885,0
22.93701512769691,40.64112856127102,0
22.93807737157453,40.64109815761717,0
22.93819525076746,40.64107992522841,0
22.93893501509189,40.6418936452542,0
22.93825543443184,40.64226981429281,0
22.93777007752136,40.64258613046636,0 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)</name>
<styleUrl>#greenLine</styleUrl>
<LineString>
<tessellate>1</tessellate>
<coordinates>
22.93551830108979,40.63552208358804,0
22.93601684731843,40.63522988824241,0
22.93630777604557,40.63494963591692,0
22.93663437071962,40.63469850163354,0
22.93694235809925,40.63513166033596,0
22.93688851579931,40.63535588528055,0
22.93675648679579,40.63577397466092,0
22.9366314703292,40.63584324931389,0 </coordinates>
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</LineString>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94529893921901</longitude>
<latitude>40.63417878583337</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2053.397368698812</range>
<tilt>2.002072822569861e-012</tilt>
<heading>0.005009357453712107</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy18</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94314326426996,40.63091786138368,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94642733694449</longitude>
<latitude>40.63246800400468</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2057.786359555934</range>
<tilt>-4.32772146636288e-013</tilt>
<heading>0.005744024420637778</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy13</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.95215387181528,40.63342061590821,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94709648439643</longitude>
<latitude>40.63120976247885</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2052.304443585527</range>
<tilt>-5.30246028099879e-012</tilt>
<heading>0.00617957500069842</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy11</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94619517380987,40.62850588854954,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94524322387475</longitude>
<latitude>40.62967832854967</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>1263.76416986007</range>
<tilt>-3.799131502177931e-012</tilt>
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<heading>0.00497277934242403</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy4</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.9465776149177,40.62977317442621,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94437042094607</longitude>
<latitude>40.63458236010911</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>1263.652907984856</range>
<tilt>2.768319346282908e-011</tilt>
<heading>0.004404428117731066</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy5</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94194374920231,40.63887781446447,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94437042094607</longitude>
<latitude>40.63458236010911</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>1263.652907984856</range>
<tilt>2.768319346282908e-011</tilt>
<heading>0.004404428117731066</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy2</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94776417650066,40.63756348291967,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94437042094607</longitude>
<latitude>40.63458236010911</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>1263.652907984856</range>
<tilt>2.768319346282908e-011</tilt>
<heading>0.004404428117731066</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy3</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94832440255573,40.63723854863054,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
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<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94437042094607</longitude>
<latitude>40.63458236010911</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>1263.652907984856</range>
<tilt>2.768319346282908e-011</tilt>
<heading>0.004404428117731066</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy0</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94767867012649,40.63555980642084,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94472126901611</longitude>
<latitude>40.63491195157776</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>1264.040095060779</range>
<tilt>-2.347558592411977e-011</tilt>
<heading>0.004632909344781306</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy1</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.93643945952863,40.63516227527214,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94472126901611</longitude>
<latitude>40.63491195157776</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>1264.040095060779</range>
<tilt>-2.347558592411977e-011</tilt>
<heading>0.004632909344781306</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94006019010023,40.63694892540683,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94529893921901</longitude>
<latitude>40.63417878583337</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2053.397368698812</range>
<tilt>2.002072822569861e-012</tilt>
<heading>0.005009357453712107</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
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<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy18</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94314326426996,40.63091786138368,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94529893921901</longitude>
<latitude>40.63417878583337</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2053.397368698812</range>
<tilt>2.002072822569861e-012</tilt>
<heading>0.005009357453712107</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy16</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.93765656661049,40.64095908152338,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94529893921901</longitude>
<latitude>40.63417878583337</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2053.397368698812</range>
<tilt>2.002072822569861e-012</tilt>
<heading>0.005009357453712107</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy14</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.95169831697965,40.63577988955254,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94789893284473</longitude>
<latitude>40.63484610771302</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2876.331982782865</range>
<tilt>-8.751576083432788e-017</tilt>
<heading>0.0004789286492863538</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy3</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.93696117608841,40.63578887515348,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94789893284473</longitude>
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<latitude>40.63484610771302</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2876.331982782865</range>
<tilt>-8.751576083432788e-017</tilt>
<heading>0.0004789286492863538</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy0</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94277560416624,40.6392089459698,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94789893284473</longitude>
<latitude>40.63484610771302</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2876.331982782865</range>
<tilt>-8.751576083432788e-017</tilt>
<heading>0.0004789286492863538</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy1</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94501491329169,40.63909351959269,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94789893284473</longitude>
<latitude>40.63484610771302</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2876.331982782865</range>
<tilt>-8.751576083432788e-017</tilt>
<heading>0.0004789286492863538</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.93797200882555,40.64224839759942,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94770866477234</longitude>
<latitude>40.63510601047609</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2877.738023668141</range>
<tilt>2.094757171994723e-011</tilt>
<heading>0.0003550204127581313</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy5</styleUrl>
<Point>
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<coordinates>22.93694069218121,40.63758300809845,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94789893284473</longitude>
<latitude>40.63484610771302</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2876.331982782865</range>
<tilt>-8.751576083432788e-017</tilt>
<heading>0.0004789286492863538</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy2</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.94770884832235,40.6330719776138,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94770866477234</longitude>
<latitude>40.63510601047609</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2877.738023668141</range>
<tilt>2.094757171994723e-011</tilt>
<heading>0.0003550204127581313</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy4</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.9445397239743,40.63022361133524,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94770866477234</longitude>
<latitude>40.63510601047609</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2877.738023668141</range>
<tilt>2.094757171994723e-011</tilt>
<heading>0.0003550204127581313</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy6</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.9483927885923,40.63451472930392,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94770866477234</longitude>
<latitude>40.63510601047609</latitude>
<altitude>0</altitude>
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<range>2877.738023668141</range>
<tilt>2.094757171994723e-011</tilt>
<heading>0.0003550204127581313</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy7</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.9450783606402,40.62947902824628,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94748027808049</longitude>
<latitude>40.63551042400871</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2872.231445252809</range>
<tilt>5.236822766880191e-012</tilt>
<heading>0.0002062861953474792</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy11</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.95010555976405,40.63064488246832,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94770866477234</longitude>
<latitude>40.63510601047609</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2877.738023668141</range>
<tilt>2.094757171994723e-011</tilt>
<heading>0.0003550204127581313</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy8</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.95343978749853,40.63212463045465,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο</name>
<LookAt>
<longitude>22.94770866477234</longitude>
<latitude>40.63510601047609</latitude>
<altitude>0</altitude>
<range>2877.738023668141</range>
<tilt>2.094757171994723e-011</tilt>
<heading>0.0003550204127581313</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<styleUrl>#msn_placemark_circle_copy9</styleUrl>
<Point>
<coordinates>22.95234302583464,40.63706442614571,0</coordinates>
</Point>
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</Placemark>
</Document>
</kml>

Σα αξρεία login-form.php θαη login-exec.php αληίζηνηρα γηα ηελ ζωζηή είζνδν
ζηελ εθαξκνγή.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-88591" />
<title>Login Form</title>
<link href="loginmodule.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<p>&nbsp;</p>
<form id="loginForm" name="loginForm" method="post" action="new2.php">
<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="2"
cellspacing="0">
<tr>
<td width="112"><b>Email</b></td>
<td width="188"><input name="login" type="text" class="textfield"
id="login" /></td>
</tr>
<!-<tr>
<td><b>Password</b></td>
<td><input name="password" type="password" class="textfield"
id="password" /></td>
</tr>-->
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Login" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
<?php
$first_name0 = $_POST['first_name0'];
?>
<?php
function clean($str) {
$str = @trim($str);
if(get_magic_quotes_gpc()) {
$str = stripslashes($str);
}
return mysql_real_escape_string($str);
}
$login = clean($_POST['login']);
if(($login == '')) {
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$errmsg_arr[] = 'Login Email ID missing';
$errflag = true;
}else{
mysql_connect("195.251.211.85", "user12", "" ) or die
('Error: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("thesis");
$query = "SELECT * FROM xrhsths WHERE email = '$login'";
$result = mysql_query($query);
$num_rows = mysql_num_rows($result);
setcookie('COnoma', "");
setcookie('CEpitheto', "");
setcookie('CEtaireia', "");
setcookie('CIdiothta', "");
setcookie('COdos', "");
setcookie('CArithmos', "");
setcookie('CTK', "");
setcookie('CThlefwno', "");
setcookie('Cemail', "");
if ($num_rows == 1){
$row = mysql_fetch_assoc($result);
setcookie('COnoma', $row['Onoma']);
setcookie('CEpitheto', $row['Epitheto']);
setcookie('CEtaireia', $row['Etaireia']);
setcookie('CIdiothta', $row['Idiothta']);
setcookie('COdos', $row['Odos']);
setcookie('CArithmos', $row['Arithmos']);
setcookie('CTK', $row['TK']);
setcookie('CThlefwno', $row['Thlefwno']);
}
setcookie('Cemail', $login);
header("location: new2.php");
}
mysql_close();
if($errflag) {
$_SESSION['ERRMSG_ARR'] = $errmsg_arr;
session_write_close();
header("location: forma.php");
exit();
}
?>

Σν αξρείν index.php γηα ηελ είζνδν ζηελ θόξκα αηηεκάηωλ.
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<title>Καηαρσξεζε αηηεκαηνο - δηθηπν θπζηθνπ αεξηνπ ζεζ/θεο</title>
<link
href="http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/exampl
es/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
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<script type="text/javascript">
function initialize() {
var thessaloniki = new google.maps.LatLng(40.646392,22.952929);
var myOptions = {
zoom: 11,
center: thessaloniki,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}
var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"),
myOptions);
// var ctaLayer = new
google.maps.KmlLayer('http://eos.uom.gr/~mis1025/files/thessMaster.kml
');
}
function validate(login) {
var email = /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zAZ0-9]{2,4})+$/;
var ok = login.search(email);
if (ok <= -1){
alert("Παξαθαιώ πιεθηξνινγήζηε ζσζηή δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ");
return false;
}
return true;
}
function checkIfOk(){
with (document.loginForm){
if ((login.value!="") && (!(validate(login.value)))){
login.focus();
return false;
}
}
}
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
</head>
<body onload="initialize()">
<div id="map_canvas" style="width:68%; height:100%;
float:left"></div>
<div id="content_window" style="background-color:#FFCC99;width:32%;
height:100%; float:left">
<div align="center" style="border:3px solid red" >
<b>Γηα λα εηζέιζεηε ζηελ θόξκα, όπνπ ζα θαηαρσξήζεηε ην αίηεκά ζαο
πξέπεη λα εηζάγεηε ην e-mail ζαο.</b>
<form id="loginForm" name="loginForm" method="post" action="loginexec.php" onsubmit="return checkIfOk()">
<table width="300" border="0" align="center" cellpadding="7"
cellspacing="0">
<tr>
ΥΑΣΖΗΠΕΣΡΟΤ ΥΡΤΑΦΩ-ΑΝΝΑ - ΟΘΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ |

84

Διαδικηςακή εθαπμογή:
διασείπιζη αιηημάηων εξςπηπέηηζηρ
καηαναλωηών ηων δικηύων ΟΚΩ
<td width="112"><b>E-mail</b></td>
<td width="188"><input name="login" type="text"
class="textfield" id="login" /></td>
</tr>
<!-<tr>
<td><b>Password</b></td>
<td><input name="password" type="password" class="textfield"
id="password" /></td>
</tr>-->
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<br/>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Δίζνδνο" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

Σν αξρείν new2.php γηα ηελ πιήξε θόξκα αηηεκάηωλ θαη ηελ απεηθόληζε ηνπ
ράξηε δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ.
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<title>Καηαρσξεζε αηηεκαηνο - δηθηπν θπζηθνπ αεξηνπ ζεζ/θεο</title>
<link
href="http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/exampl
es/default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript"
src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript">
function show_alert()
{
alert("Σν αίηεκά ζαο θαηαρσξήζεθε. Ο ππεύζπλνο ζα επηθνηλσλήζεη καδί
ζαο εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ.");
}
function initialize() {
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), {
zoom: 15,
center: new google.maps.LatLng(40.646392, 22.952929),
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
});
var ctaLayer = new
google.maps.KmlLayer('http://195.251.211.85/thesis/thessMaster.kml')
ctaLayer.setMap(map);
var myMarker = new google.maps.Marker({
position: new google.maps.LatLng(40.63310, 22.94215),
draggable: true
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});
google.maps.event.addListener(myMarker, 'dragend', function(evt){
document.getElementById('coo').value =
evt.latLng.lat().toFixed(5) + ' , ' + evt.latLng.lng().toFixed(5);
//document.getElementById('current').innerHTML = '<p>Marker
dropped: Current Lat: ' + evt.latLng.lat().toFixed(3) + ' Current Lng:
' + evt.latLng.lng().toFixed(3) + '</p>';
});
google.maps.event.addListener(myMarker, 'dragstart', function(evt){
document.getElementById('coo').value = "Δπηιέμηε ζεκείν...";
});
map.setCenter(myMarker.position);
myMarker.setMap(map);
// Create the legend and display on the map
var legendDiv = document.createElement('DIV');
var legend = new Legend(legendDiv, map);
legendDiv.index = 1;
map.controls[google.maps.ControlPosition.LEFT_BOTTOM].push(legendDiv);
}
function Legend(controlDiv, map) {
// Set CSS styles for the DIV containing the control
// Setting padding to 5 px will offset the control
// from the edge of the map
controlDiv.style.padding = '5px';
// Set CSS for the control border
var controlUI = document.createElement('DIV');
controlUI.style.backgroundColor = 'white';
controlUI.style.borderStyle = 'solid';
controlUI.style.borderWidth = '1px';
controlUI.title = 'Legend';
controlDiv.appendChild(controlUI);
// Set CSS for the control text
var controlText = document.createElement('DIV');
controlText.style.fontFamily = 'Arial,sans-serif';
controlText.style.fontSize = '12px';
controlText.style.paddingLeft = '4px';
controlText.style.paddingRight = '4px';
// Add the text
controlText.innerHTML = '<b>ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΥΑΡΣΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΤΙΚΟΤ
ΑΔΡΙΟΤ</b><br />' +
'<img src="http://maps.google.com/mapfiles/ms/micons/reddot.png" />Δπηινγέαο<br />' +
'<img src="http://maps.google.com/mapfiles/ms/micons/bluedot.png" />Τπάξρνληεο θαηαλαισηέο<br />' +
'<img src="http://195.251.211.85/thesis/bluePipe.PNG" />
Βξόγρνο (Loop) <br />' +
'<img src="http://195.251.211.85/thesis/redPipe.PNG" />
Σξνθνδνηηθόο ραιύβδηλνο αγσγόο (Feed)<br />' +
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'<img src="http://195.251.211.85/thesis/greenPipe.PNG" />
Παξνρεηεπηηθόο αγσγόο (Service Line)<br />';
controlUI.appendChild(controlText);
}
function validateForm(){
with (document.tform){
if (coo.value ==""){
alert("Παξαθαιώ επηιέμηε ζεκείν ζην ράξηε!");
coo.focus();
return false;
}
if (Onoma.value==""){
alert("Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε νλνκα!");
Onoma.focus();
return false;
}
if (Epitheto.value == ""){
alert("Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε ην επίζεηό ζαο!");
Epitheto.focus();
return false;
}
if (Odos.value == ""){
alert("Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε ηελ επηζπκηή νδό!");
Odos.focus();
return false;
}
if (Arithmos.value == ""){
alert("Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε αξηζκό νδνύ!");
Arithmos.focus();
return false;
}
if (Thlefwno.value==""){
alert("Παξαθαιώ εηζάγεηε ζσζηό αξηζκό ηειεθώλνπ!");
Thlefwno.focus();
return false;
}
if (Thlefwno.value.length<10){
alert("Παξαθαιώ εηζάγεηε ζσζηό αξηζκό ηειεθώλνπ!");
Thlefwno.focus();
return false;
}
if ((Thlefwno.value!="") && (!(isNumeric(Thlefwno.value)))) {
alert("Παξαθαιώ εηζάγεηε ζσζηό αξηζκό ηειεθώλνπ!");
Thlefwno.focus();
return false;
}
if (typos.value == "0"){
alert("Παξαθαισ επηιεμηε είδνο αηηήκαηνο")
typos.focus();
return false;
}
return true;
}
}
function isNumeric(num){
s="0123456789";
for (i=0; i<num.length; i++){
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c=num.charAt(i);
if (s.indexOf(c)==-1){
return false;
}
}
return true;
}
</script>
</head>
<body onload="initialize()">
<div id="map_canvas" style="width:68%; height:100%;
float:left"></div>
<div id="content_window" style="background-color:#FFCC99;width:32%;
height:100%; float:left">
<b>[1] <i> Γηα λα θαηαρσξήζεηε ην αίηεκά ζαο ζπκπιεξώζηε ηελ
παξαθάησ θόξκα.<b/><i/><br/>
<p> [2]<b><i> Οη ζπληεηαγκέλεο ζπκπιεξώλνληαη απηόκαηα ζηελ θόξκα.
Δζείο ρξεηάδεηαη απιά λα ζύξεηε ηνλ θόθθηλν δείθηε ζην επηζπκεηό
ζεκείν.<p/><b/><i/>
<hr/>
<br/>
<td><form method="post" name="tform" onsubmit="return
validateForm()" action="dokimastiko.php">
<input id="coo" name="coo" type="text" size="37"
onclick="this.select();" readonly="readonly" style="fontweight:bold;color:gray;"/> πληεηαγκέλεο<br/>
<input id="name" name="Onoma" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;"
value = <?php if
(isset($_COOKIE['COnoma'])){echo $_COOKIE['COnoma'];}?>> Όλνκα <br/>
<input id="name" name="Epitheto" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;" value = <?php if
(isset($_COOKIE['CEpitheto'])){echo $_COOKIE['CEpitheto'];}?>>
Δπίζεην<br/>
<input id="name" name="Etaireia" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;" value = <?php if
(isset($_COOKIE['CEtaireia'])){echo $_COOKIE['CEtaireia'];}?>>
Δηαηξεία<br/>
<input id="name" name="Idiothta" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;" value = <?php if
(isset($_COOKIE['CIdiothta'])){echo $_COOKIE['CIdiothta'];}?>>
Ιδηόηεηα<br/>
<input id="addr" name="Odos" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;"
value = <?php if
(isset($_COOKIE['COdos'])){echo $_COOKIE['COdos'];}?>> Οδόο<br/>
<input id="addr" name="Arithmos" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;" value = <?php if
(isset($_COOKIE['CArithmos'])){echo $_COOKIE['CArithmos'];}?>>
Αξηζκόο<br/>
<input id="addr" name="TK" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;"
value = <?php if
(isset($_COOKIE['CTK'])){echo $_COOKIE['CTK'];}?> > Σ.Κ.<br/>
<input id="tel" name="Thlefwno" type="text" size="37"
maxlength="50" style="font-weight:bold;" value = <?php if
(isset($_COOKIE['CThlefwno'])){echo $_COOKIE['CThlefwno'];}?>>
Σειέθσλν<br/>
<input id="e-mail" name="Email" type="text" size="37"
maxlength="50" readonly="readonly" style="font-weight:bold;" value =
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<?php if (isset($_COOKIE['Cemail'])){echo $_COOKIE['Cemail'];}?>> Email<br/>
<select name="typos" size="1">
<option value="0">- -</option>
<option value="1">Πξαγκαηνπνίεζε απηνςίαο</option>
<option value="2">Καηαζθεπή ζεκείνπ παξνρήο</option>
<option value="3">Καηαζθεπή & ελεξγνπνίεζε εζσηεξηθήο
εγθαηάζηαζεο</option>
<option value="4">Νέα ζύλδεζε</option>
<option value="5">Άκεζε επέκβαζε - Βιάβεο</option>
</select>
<b style="font-family:times new roman ;fontsize:14px;">Αίηεκα</b>
<input type="hidden" name="kentherm" value="0" />
<input type="checkbox" name="kentherm" value="1" />
Κεληξηθή Θέξκαλζε
<input type="hidden" name="autherm" value="0" />
<input type="checkbox" name="autherm" value="1" /> Απηόλνκε
Θέξκαλζε<br/>
<input type="hidden" name="parzesne" value="0" />
<input type="checkbox" name="parzesne" value="1" /> Παξρνρή
δεζηνύ λεξνύ
<input type="hidden" name="pargzesne" value="0" />
<input type="checkbox" name="pargzesne" value="1" />
Παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ<br/>
<input type="hidden" name="pargatm" value="0" />
<input type="checkbox" name="pargatm" value="1" />
Παξαγσγή αηκνύ
<input type="hidden" name="magpshm" value="0" />
<input type="checkbox" name="magpshm" value="1" />
Μαγείξεκα & ςήζηκν<br/>
<input type="hidden" name="klimat" value="0" />
<input type="checkbox" name="klimat" value="1" />
Κιηκαηηζκό<br/>
<br/>
Γξάςηε όηη ζρόιηα/παξαηεξήζεηο ζέιεηε (ηα ζρόιηα απηά
είλαη κόλν γηα ην αξκόδην άηνκν πνπ ζα ειέγμεη ην αίηεκα):</b><br/>
<textarea id="comm" name="comm" rows="4"
cols="45"></textarea><br/>
<input type="reset" name="reset" value="Καζαξηζκόο">
<input type="submit" name="subins" value="Καηαρώξεζέ ην!" />
</form>
<p><b>[3]</b>Σν αίηεκα ζαο ζα ειεγρζεί από ηνλ αξκόδην
θαη ζα πεξάζεη ζηελ αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ.<br></p>
<br/>
<br/>
<br/>
</div>
</body>
</html>
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Σν αξρείν dokimastiko.php γηα ηελ ζύλδεζε ηεο θόξκαο κε ηελ βάζε δεδνκέλωλ
θαη ηελ εηζαγωγή ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο πίλαθεο.
<?php
if (isset($_POST['subins'])){
$Onoma = $_POST['Onoma'];
$Epitheto = $_POST['Epitheto'];
$Etaireia = $_POST['Etaireia'];
$Idiothta = $_POST['Idiothta'];
$Odos = $_POST['Odos'];
$Arithmos = $_POST['Arithmos'];
$TK = $_POST['TK'];
$Thlefwno = $_POST['Thlefwno'];
$Email = $_POST['Email'];
$Paroxh_zestou_nerou = $_POST['parzesne'];
$Kentrikh_Thermansh = $_POST['kentherm'];
$Aytonomh_Thermansh = $_POST['autherm'];
$Mageirema_Pshsimo = $_POST['magpshm'];
$Paragwgh_atmou = $_POST['pargatm'];
$Paragwgh_zestou_nerou = $_POST['pargzesne'];
$Klimatismo = $_POST['klimat'];
$Coords = $_POST['coo'];
$Type = $_POST['typos'];
$Sxolia = $_POST['comm'];

if ($Onoma == ''){
echo "Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε νλνκα!<br>";
echo "<a href='new2.php'>επηζηξνθή</a>";
}
else if ($Epitheto == ''){
echo "Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε επίζεην!<br>";
echo "<a href='new2.php'>επηζηξνθή</a>";
}
else if ($Odos == ''){
echo "Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε ηελ επηζπκεηή νδό!<br>";
echo "<a href='new2.php'>επηζηξνθή</a>";
}
else if ($Arithmos == 0 ){
echo "Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε ηνλ αξηζκό ηεο νδνύ!<br>";
echo "<a href='new2.php'>επηζηξνθή</a>";
}
else if ($Thlefwno == 0 ){
echo "Παξαθαιώ πιεθηξνινγεζηε ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ!<br>";
echo "<a href='new2.php'>επηζηξνθή</a>";
}
else if ($Coords == ''){
echo "Παξαθαιώ επηιέμηε ζεκείν!<br>";
echo "<a href='new2.php'>επηζηξνθή</a>";
}
else if ($Type == 0){
echo "Παξαθαιώ επηιέμηε αίηεκα!<br>";
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echo "<a href='new2.php'>επηζηξνθή</a>";
}
else{
mysql_connect("195.251.211.85", "user12", "" ) or die ('Error: '
. mysql_error());
mysql_select_db ("thesis");
if ($TK == ''){
$query1 = "INSERT INTO xrhsths (Onoma, Epitheto, Etaireia,
Idiothta, Odos, Arithmos, TK, Thlefwno, Email) VALUES
('$Onoma','$Epitheto','$Etaireia','$Idiothta','$Odos',$Arithmos,NULL,$
Thlefwno,'$Email')";
}
else{
$query1 = "INSERT INTO xrhsths (Onoma, Epitheto, Etaireia,
Idiothta, Odos, Arithmos, TK, Thlefwno, Email) VALUES
('$Onoma','$Epitheto','$Etaireia','$Idiothta','$Odos',$Arithmos,$TK,$T
hlefwno,'$Email')";
}
$query2 = "INSERT INTO request
(Paroxh_zestou_nerou,Kentrikh_Thermansh,Aytonomh_Thermansh,Mageirema_P
shsimo,Paragwgh_atmou,Paragwgh_zestou_nerou,Klimatismo,Email,Coords,Ty
pe,Sxolia) VALUES
($Paroxh_zestou_nerou,$Kentrikh_Thermansh,$Aytonomh_Thermansh,$Mageire
ma_Pshsimo,$Paragwgh_atmou,$Paragwgh_zestou_nerou,$Klimatismo,'$Email'
,'$Coords',$Type,'$Sxolia')";
//mysql_query($query) or die ('Error updating database');
$result = mysql_query($query1) or die ('Error updating
database');;
$result = mysql_query($query2) or die ('Error updating
database');;
echo "Σα ζηνηρεία ζαο θαηαρσξήζεθαλ ζσζηά.";
mysql_close();
}
header("new2.php");
}
?>

Οη εληνιέο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο θαη ηωλ πηλάθωλ.
-- Database Creation
CREATE DATABASE β;
USE β;
-- Table Script Creation
CREATE TABLE Σύπνο αηηήκαηνο(
ID Int
,
Ολνκαζηα varchar(30)
,PRIMARY KEY (ID)
) TYPE = INNODB;
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CREATE TABLE Υξήζηεο(
Ολνκα varchar(60)
,
Δπηζεην varchar(80)
,
Δηαηξεηά varchar(50)
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,
Ιδηνηεηα varchar(50)
,
Οδνο varchar(30)
,
Αξηζκνο Int
,
Σ.Κ. Int
,
Σειεθσλν Int
,
E-mail varchar(30)
,PRIMARY KEY (E-mail)
) TYPE = INNODB;
CREATE TABLE Αίηεκα(
ID Int
,
Κεληξηθε ζεξκαλζε Bool
,
Απηνλνκε ζεξκαλζε Bool
,
Παξνρε δεζηνπ λεξνπ Bool
,
Παξαγσγε δεζηνπ λεξνπ Bool
,
Παξαγσγε αηκνπ Bool
,
Μαγεηξεκα θαη ςεζηκν Bool
,
Κιηκαηηζκνο Bool
,
ρνιηα varchar(1000)
,
Σππνο Int
,
E-mail varchar(30)
,
πληεηαγκελεο varchar(60)
,PRIMARY KEY (ID)
) TYPE = INNODB;
-- Relationships Creation
ALTER TABLE Αίηεκα ADD CONSTRAINT Υξήζηεο_Αίηεκα_CON FOREIGN KEY(Email) REFERENCES Υξήζηεο (E-mail);
ALTER TABLE Αίηεκα ADD CONSTRAINT Αίηεκα_Αίηεκα_CON FOREIGN
KEY(Σππνο) REFERENCES Αίηεκα (Σππνο);
ALTER TABLE Αίηεκα ADD CONSTRAINT Σύπνο αηηήκαηνο_Αίηεκα_CON FOREIGN
KEY(Σππνο) REFERENCES Σύπνο αηηήκαηνο (Ολνκαζηα);
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