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Εισαγωγή 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την 

μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και 

υλοποίησης έργων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις 

Περιφέρειες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.   

 

Σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ο ρόλος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για το μέλλον της Ευρώπης» {COM(2003)567}, οι νέες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να βοηθήσουν τη 

Δημόσια Διοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η εστίαση, 

ωστόσο, δεν πρέπει να είναι στις ίδιες τις τεχνολογίες, αλλά περισσότερο στην 

αξιοποίησή τους με στόχο τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, των 

δημοκρατικών διαδικασιών και των δημόσιων πολιτικών. 

 Στη μελέτη για τη χρήση ΤΠΕ στις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),  παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σε 

επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ΤΠΕ στις Περιφέρειες και 

τους ΟΤΑ,  καταγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποτυπώνονται οι δεξιότητες των υπαλλήλων των 

Περιφερειών και των ΟΤΑ στη χρήση ΤΠΕ, εξετάζεται το επίπεδο ωρίμανσης και 

ετοιμότητας των φορέων για την  εισαγωγή νέων έργων ΤΠΕ. 
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1. Καλλικράτης     

 

 
 

 

 

1.1 Σχέδιο "Καλλικράτης" και Νέες Τεχνολογίες...  
[12] Δημήτρης Κατσικόπουλος, Forum ανάπτυξης 2010] 

 

Το σχέδιο Καλλικράτης σκοπεύει ν' αλλάξει τη λειτουργία της Διοίκησης, ώστε η 

εξουσία στη χώρα να κατανέμεται ακριβοδίκαια με την αποκέντρωση και για να 

πάψει η σπατάλη διαχείριση, να σκορπά σε αντιαναπτυξιακές εν πολλοίς 

δραστηριότητες τους κοινοτικούς πόρους μέσω αμφιλεγόμενων ΟΤΑ. Ο 

«Καλλικράτης» με βάση τα λεγόμενα της κυβέρνησης προσπαθεί ν΄ αλλάξει την 

φυσιογνωμία και τις δομές της ελληνικής περιφέρειας και να θέσει τις βάσεις για 

ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, στηριζόμενο στην διαφάνεια, τη λογοδοσία στον 

πολίτη, την αποκέντρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη. 

Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα  αυτή η μεγάλη αλλαγή μετά τον "Καποδίστρια". 

Αν και οι επί χάρτου σχεδιασμοί είναι προφανώς ευκολότεροι από την εφαρμογή 

τους επί του αντίστοιχου πεδίου, ο "Καλλικράτης" στοχεύει σε έναν δήμο με 
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αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που 

παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες, αποτελώντας βασικό πυλώνα 

της τοπικής ανάπτυξης. 

 

Ο αριθμός των δήμων σε όλη τη χώρα δεν υπερβαίνει τους 370, ενώ δραστική 

μείωση επέρχεται στον αριθμό των Νομικών Προσώπων που ελέγχονται από τους 

ΟΤΑ όπου από τα περίπου 6.000 -χωρίς τις σχολικές επιτροπές- που υπάρχουν θα 

απομένουν λιγότερα από 2.000. 

 

Οι 1035 Δήμοι περιορίσθηκαν στους 370 και από τα  6.000 Νομικά Πρόσωπα 

Δημοτικών Επιχειρήσεων έμειναν μόνο 2.000. Οι επτά Διοικήσεις ελέγχουν τις 13 

αναβαθμισμένες Περιφέρειες. 

 

Δηλαδή μαζί με τους περίπου 600 δήμους που καταργήθηκαν,  καταργήθηκαν και 

πάνω από 4.000 ΝΠΔΔ και δημοτικές επιχειρήσεις. Σε αντικατάσταση τους 

δημιουργούνται μικρά "Δημοτικά eΚΕΠ" σε κάθε γειτονιά ή χωριό, εισάγεται η 

έξυπνη Κάρτα του Πολίτη, με την οποία περνούν οι δήμοι στην αυτόματη 

εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συμμετοχή 

σε δημοκρατικές διαδικασίες (τοπικά δημοψηφίσματα) και εξοπλίζονται με τις 

απαραίτητες υποδομές (μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης, κάτι σαν δημοτικά 

ΑΤΜ δηλαδή) που θα εγκατασταθούν στα δημοτικά eΚΕΠ με δυνατότητα 

αυτόματης 24ωρης εξυπηρέτησης. 

 

Ταυτόχρονα αξιοποιούνται νέοι θεσμοί στήριξης του πολίτη, όπως η "Διοικητική 

βοήθεια στο σπίτι" από τον νεοεισαγόμενο θεσμό του Δημοτικού ανταποκριτή, 

ενός πολυδύναμου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών.  

Οραματικό σίγουρα το σχέδιο, αλλά απαιτεί οικονομικούς πόρους και συναινέσεις 

πράγματα δύσκολα στην εποχή μας. 

 Οι νέοι Δήμοι και Περιφέρειες κληρονομούν σημαντικές υποδομές και Ψηφιακές 

υπηρεσίες, όπως το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, ασύρματα δίκτυα 
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ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία των πόλεων, τις πύλες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, Ψηφιακά υπόβαθρα και Γεωγραφικά 

συστήματα πληροφοριών, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για τις 

διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες αλλά και έργα μικρότερης κλίμακας που 

έχουν αναπτύξει οι Καποδιστριακοί Δήμοι. Παράλληλα οι μεγάλοι Δήμοι της 

Χώρας είναι ενεργοί εταίροι και συντονιστές Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 

δικτύων ανταλλαγής γνώσης με φορείς που πρωταγωνιστούν σε Παγκόσμιο 

επίπεδο στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ενισχύοντας την τεχνογνωσία των στελεχών τους, εισάγοντας νέα πρότυπα και 

εφαρμογές, συνδιαμορφώνοντας κοινές Ευρωπαϊκές στρατηγικές και 

πρωτοβουλίες.  

Οι προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής οδηγούν σε μία και μοναδική επιλογή:  

Να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές, εργαλεία, τεχνογνωσία και ανθρώπινο 

δυναμικό των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού. Να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν τα 

υπάρχοντα δίκτυα και υπηρεσίες και να αναζωογονηθεί ο αναπτυξιακός 

χαρακτήρας των Δήμων και των Περιφερειών. Να υπάρξει πλήρη μηχανογράφηση 

των νέων Καλλικρατικών Δήμων, σε όλα τα επίπεδα δράσης τους. Να 

αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με όλους τους φορείς  

(Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης της. Έχει καταστεί σαφές πως η ευρυζωνικότητα 

συνιστά μοχλό ανάπτυξης και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως δημόσιο κοινωνικό 

αγαθό. Να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πρότυπο ψηφιακού Δήμου.  

Η άμεση αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και των 

συναφών Προγραμμάτων των Περιφερειών για την χρηματοδότηση κάθετων 

παρεμβάσεων που ικανοποιούν εξειδικευμένες ανάγκες τοπικού χαρακτήρα, η 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και περιεχομένου και η 

ευρυζωνική πρόσβαση στις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας και 

πληροφόρησης είναι εργαλεία γνώσης και προόδου για την ενίσχυση της 
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οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ΟΤΑ, με ταυτόχρονη θετική επίδραση 

στην παραγωγικότητα, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. 

  

Ανάπτυξη συνεργασιών και διασυνδέσεων του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών 

Ινών με άλλες δικτυακές υποδομές εθνικής εμβέλειας όπως Σύζευξις και Σύζευξις 

ΙΙ, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Έργο 

Οπτική Ίνα στο Σπίτι. Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών (κυρίως με ασύρματες 

ζεύξεις) σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Ανάπτυξη των Πράσινων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις υποδομές και την λειτουργική 

δομή των ΟΤΑ, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση των συσκευών και η 

προώθηση της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων. Επίσης χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής για την διαχείριση του στόλου των δημοτικών οχημάτων, - 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αποθηκών και εξορθολογισμός των διαδικασιών 

προμηθειών - μείωση των μετακινήσεων με παράλληλη προώθηση της 

επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης, -από-υλοποίηση και προώθηση της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών. Ευχής έργο 

λοιπόν ο Καλλικράτης να είναι η ευκαιρία της μετάβασης από το απαρχαιωμένο 

σύστημα διακυβέρνησης σε ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

 

1.2 Ο Καλλικράτης σε αριθμούς 
[1]

 

 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 54 Νομαρχίες, 3 Υπερνομαρχίες, 19 Επαρχεία, 13 Περιφέρειες, 

1.034 Δήμοι, 6.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές  επιχειρήσεις. 

 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ: 13 περιφέρειες και 7 Γενικές Διοικήσεις, 370 Δήμοι, 2.000  

  Νομικά Πρόσωπα  και Δημοτικές επιχειρήσεις. 

 

Με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων απ' την Κεντρική εξουσία και την εξασφάλιση 

ικανών πόρων, για ν' ανταποκρίνονται στο έργο τους, οι επί μέρους διοικήσεις 

λειτουργούν ως θεσμικά όργανα, ως τοπικές μικρές κυβερνήσεις, υπηρετώντας το 
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γενικό συμφέρον του τόπου και λόγο πρέπει να  δίνουν αφ' ενός στην Κεντρική 

εξουσία, αλλά και στους ίδιους τους πολίτες. 

Προϋποθέσεις ανά την επικράτεια του "Καλλικράτη" είναι η θεσμική κατοχύρωση 

των Ο.Τ.Α., η μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων σε αυτούς, η οικονομική 

ενίσχυση και αντικειμενικά κριτήρια για τις συνενώσεις.  

 

 

[14]
 Κοινωνία της Πληροφορίας – Ψηφιακή Σύγκλιση  

 

 

 

 

Ήδη από την 1.1.2006 έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Εθνική 

 Επιτροπή Πληροφορικής η Ψηφιακή Στρατηγική για την περίοδο 2006-2013, η 

οποία αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού άλματος» στην 

παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και τις νέες δεξιότητες ως βασική στρατηγική 

κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη περίοδο. Η εν λόγω στρατηγική αποτελεί και 

τη βάση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007- 2013 (Δ' ΚΠΣ) που 

διαδέχεται το ΕΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Γ’ ΚΠΣ  

 

Η νέα ψηφιακή στρατηγική της χώρας 2006 – 2013.
[37]

 Η Ψηφιακή Στρατηγική 

2006-2013 καταρτίστηκε από την Επιτροπή Πληροφορικής και αποσκοπεί στην 

πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού άλματος» στην παραγωγικότητα και την 

ποιότητα ζωής, αναδεικνύοντας τις ΤΠΕ καθώς και τις νέες δεξιότητες ως βασική 

στρατηγική κατεύθυνση της χώρας για την επόμενη περίοδο. Η ψηφιακή 

στρατηγική 2006-2013 αντικαθιστά τη «Λευκή Βίβλο» για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας και ενισχύει το ρόλο του υφιστάμενου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», διορθώνοντας τις στοχεύσεις του. 

Παράλληλα, η νέα ψηφιακή στρατηγική απαντά στις προκλήσεις της Δ' 

Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και είναι συμβατή με την νέα ευρωπαϊκή 
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πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010». Η ελληνική εθνική Ψηφιακή 

Στρατηγική περιλαμβάνεται επίσημα στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οι βασικές κατευθύνσεις της νέας στρατηγικής είναι 

έξι - τέσσερις αφορούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και δυο στην καλύτερη 

ποιότητα ζωής: 

 

 

Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις 

Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και παράλληλη 

αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα 

Υποστήριξη των κλάδου των ΤΠΕ  

Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ  

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη 

Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ 

 

 

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή αυτοδιοίκηση» της Ειδικής Γραμματείας για την 

ΚτΠ
[32]

  

 

 

 

Κάνοντας πράξη τη δέσμευση για εξυπηρέτηση 

 του πολίτη που περιλαμβάνεται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, η 

Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ προωθεί παρέμβαση με τίτλο «Ψηφιακή 

αυτοδιοίκηση»., Στόχος της είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων της Περιφέρειας, αλλά και η 

εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο, αφού την 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα αναλάβουν οι ΟΤΑ όλης της χώρας. 

Η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αποτελεί 

καινοτομική παρέμβαση, η οποία δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚτΠ». Η νέα παρέμβαση για την «Ψηφιακή 
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Αυτοδιοίκηση», χαρακτηρίζεται από τρεις μεγάλες καινοτομίες : 

Καινοτομία 1: Πρόβλεψη για συμμετοχή όλων των ΟΤΑ  

Καινοτομία 2: Έμφαση σε δράσεις εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες  

Καινοτομία 3: «Αριστεία» - Οι πιο δραστήριοι ΟΤΑ ως «οδηγός»   

 

Στη νέα παρέμβαση για την «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», εντάσσεται και το 

Πρόγραµµα Κατάρτισης    Αιρετών    Εκπροσώπων    της Πρωτοβάθµιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - 

«Ψηφιακός Δήµος». Το έργο απέβλεπε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 

επιμόρφωση κι εξοικείωση με τη χρήση του Η/Υ του συνόλου των 17.616 αιρετών 

εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημάρχων, Προέδρων 

Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων) σε όλους τους  ΟΤΑ της 

χώρας. 

 

Αντικείμενο προτάσεων Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων» 

και κωδικό 20.1
[20] 

 

Ειδικός Στόχος 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις  & βελ- 

τίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» (όπως 

περιγράφεται στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ο οποίος έχει ως στόχο την 

αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα μέσω της εισαγωγής 

αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των 

πολιτών  

β. Ειδικός Στόχος 2.1  «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ –  Ισότιμη 

συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» (όπως περιγράφεται στο Ε.Π.  

Ψηφιακή Σύγκλιση),  ο οποίος έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των 

πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση,  στη 

διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην 

καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, 

ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.). και 
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γ. Ειδικός Στόχος 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για 

τον πολίτη» (όπως περιγράφεται στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ο οποίος έχει ως 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της  Δημόσιας 

Διοίκησης προς τον πολίτη μέσω της χρήσης ΤΠΕ 

 

 

 

2.1  Εθνικά Έργα ‘Σύζευξις’ και ‘Αριάδνη’
[14]

 

Στο Τομεακό ΕΠ ΚτΠ υπάρχει ένας αριθμός ενταγμένων έργων με 

διαπεριφερειακή διάσταση, στους  ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα παρότι δεν είναι άμεσα 

τελικοί δικαιούχοι είναι ωφελούμενοι. Τα κυριότερα έργα της κατηγορίας αυτής με 

σημαντική επίδραση στους ΟΤΑ είναι τα έργα ΣΥΖΕΥΞΙΣ με προϋπολογισμό 

70.787.317 € και ΑΡΙΑΔΝΗ με  προϋπολογισμό 78.932.767 €. Το έργο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ υλοποιείται με φορέα υλοποίησης την εταιρία ΚτΠ Α.Ε. για 

λογαριασμό του ΥΠΕΣ, ενώ το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ υλοποιείται και έχει ως τελικό 

δικαιούχο το ΥΠΕΣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Σύζευξις 
[18]

  

 

 

Περιγραφή 

 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη 

και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. 
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Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με 

σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με  Τηλεφωνία 

(τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία 

υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεκπαίδευση). 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής 

προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη 

συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. 

Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και 

τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Καλύπτει το σύνολο της 

Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Αναφέρεται σε 

Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται 

σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες 

υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό 

Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα προσφέρει στους φορείς που 

εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως : 

 

·          Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των 2000 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης  

·          Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

·          Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες 

καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης) 

·          Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 

·          Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) 

·          Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης 

·          Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για 

όλες τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες. 
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 Οφέλη 

 

Κύριος σκοπός του Έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της 

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με την αναβάθμιση της ποιότητας των 

προσφερόμενων σε αυτούς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή 

προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών. 

 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με το Έργο είναι: 

 

·          Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (υλοποίηση του 

μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με την παροχή προηγμένων 

τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.  

·          Η διάδοση των δυνατοτήτων του Έργου στα στελέχη του Ελληνικού 

Δημόσιου Τομέα. Οι ενέργειες κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του 

Έργου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης 

που προβλέπονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του 

Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, τόσο όσον αφορά την κατάρτιση στη χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών.  

·          Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των 

φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των 

συστημάτων αυτών, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της 

διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων.  

·          Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή 

επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις.  

·          Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων 

του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των 

τηλεματικών εφαρμογών.  
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·          Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Ελληνικού 

Δημόσιου Τομέα με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης 

των πληροφοριών.  

·          Η ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, 

μέσω αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις Ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες.  

·          Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες 

έχουν ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.  

·          Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι 

οποίες απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, με τελικό στόχο την 

παροχή υπηρεσιών μιας στάσης.  

·          Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και 

χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων.  

·          Η μείωση του "ψηφιακού χάσματος" στο πλαίσιο της κοινωνίας της 

πληροφορίας.  

·          Παράλληλα, με την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς 

ανταγωνισμού και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου Έργου όπως το 

"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως 

στην παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

 

 

Υλοποίηση 

Το έργο υλοποιείται μέσω εννέα (9) υποέργων. Τα επτά από αυτά αποτελούν έργα 

αμιγώς τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος. Στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» η Ελληνική 

Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι (6) «τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα»/Nησίδες 

(Υποέργα 1-6). Όλες οι νησίδες ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου κορμού 

(Υποέργο 7). Τα άλλα δύο υποέργα αναφέρονται στην αγορά πληροφορικής 
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καλύπτοντας ανάγκες κατάρτισης και (τηλ)εκπαίδευσης στο χώρο της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης (Υποέργο 8) καθώς και θεμάτων πιστοποίησης και ασφάλειας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών (Υποέργο 9).  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι Φορείς που διασυνδέονται σε κάποια από τις έξι 

νησίδες μπορούν διαφανώς να επικοινωνούν μεταξύ των υποδομών των 

διαφορετικών νησίδων και του δικτύου κορμού.  

Αθροίζοντας τα υποέργα για τις 6 νησίδες, το υποέργο για το δίκτυο κορμού καθώς 

και τα 2 οριζόντια υποέργα, το έργο στο σύνολό του αποτελείται από εννέα (9) 

ξεχωριστά Υποέργα, τα οποία είναι τα εξής: 

 Υποέργο-1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Νησίδα 1 (Τα Υπουργεία, οι Γενικές 

Γραμματείες, οι Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία – 

υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής) 

 Υποέργο-2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Νησίδα 2 (Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της 

Α’ και Β’ Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας 

Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας 

περιφέρειας) 

 Υποέργο-3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Νησίδα 3 (Οι Φορείς και των 

τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης) 

 Υποέργο-4 (ΚΡΗΤΗ): Νησίδα 4 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών 

που βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης) 

 Υποέργο-5 (Β. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 5 (Οι Φορείς και των τεσσάρων 

κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων 

Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας) 

 Υποέργο-6 (Ν. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 6 (Οι Φορείς και των τεσσάρων 

κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, 

Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου) 

 Υποέργο-7: Δίκτυο κορμού  
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 Υποέργο-8: Διαχείριση της κατάρτισης 

 Υποέργο-9: Υπηρεσία PKI (υποδομή δημοσίου κλειδιού) 

 

 

2.1.2 Συμμετοχή των ΟΤΑ στο Έργο ‘Σύζευξις’ του ΕΠ ΚΤΠ
[14]

 

 

 Φυσικό αντικείμενο έργου  

 

 

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην πλειοψηφία των ΟΤΑ 

τελικών ωφελούμενων από τον Δεκέμβριο του 2005. Η αξιοποίηση του έργου είναι 

ευθύνη των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Σε όλους τους Φορείς των 

ΟΤΑ έχουν ορισθεί τεχνικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για την παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στους προϊσταμένους 

του Φορέα τους για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις από την πλευρά τους για την 

επιτυχή χρήση και την πλήρη αξιοποίηση του έργου. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα 

των ΟΤΑ για να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του έργου 

προσδιορίζεται από την εγκατάσταση από αυτούς πληροφοριακών συστημάτων 

που θα αξιοποιήσουν τη δικτυακή υποδομή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αλλά και από τη 

δημιουργία των απαραίτητων βασικών υποδομών  πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (δομημένη καλωδίωση, τηλεφωνικά κέντρα). Σε ποσοστό 70% 

υστερούν και στις 2 παραμέτρους. Η αξιοποίηση των υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

από τους ΟΤΑ (π.χ. υπηρεσίες Web hosting) θα αυξηθεί και μέσω της υλοποίησης 

ενταγμένων έργων με φυσικό αντικείμενο την δημιουργία διαδικτυακών πυλών 

(portal) των ΟΤΑ μέσω των οποίων θα παρέχονται πληροφορίες για την πόλη τους 

αλλά και on line υπηρεσίες για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των 

επιχειρήσεων. Επίσης οι ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιήσουν και τις δυνατότητες που 

τους δίνονται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σε 

1083 Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης οι υποδομές και τα ενεργά 

στοιχεία για το έργο. Έχουν δοθεί router, switches, τηλεφωνικά κέντρα, UPS, 
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modem, Οθόνη Τηλ/ψης, Ψηφιακή Κονσόλα Τηλεφωνητής, Η/Υ, Ασύρματα 

Μικρόφωνα, Ενσύρματα Μικρόφωνα, Τηλεφωνικές Συσκευές, Voice Gateways, 

PRI Κάρτες, Κεντρικό Σύστημα Τηλ/ψης, Οθόνη Τηλ/ψης, Προβολικό για Τηλ/ψη, 

βασική γραμμή πρόσβασης, εφεδρική γραμμή πρόσβασης, μείκτες. Από τις αρχές 

του 2006 ξεκίνησε η σταδιακή έναρξη παροχής υπηρεσιών. Στην συντριπτική 

πλειοψηφία των ΟΤΑ που έχει ολοκληρωθεί το έργο γίνεται χρήση της υπηρεσίας 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

 

2.1.3. Συμμετοχή των ΟΤΑ στο Έργο ‘Αριάδνη’ του ΕΠ ΚΤΠ 
[14]

 

 

 

Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ με προϋπολογισμό 78.932.767 € είναι ενταγμένο στο ΕΠ ΚτΠ, 

με τελικό δικαιούχο το ΥΠ.ΕΣ και αφορά σύστημα παροχής υπηρεσιών και 

διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ). Υλοποιείται σε όλες τις  Περιφέρειες της χώρας με τη δημιουργία 

και λειτουργία 1047 ΚΕΠ σε Δήμους της χώρας. Το έργο ΑΡΙΑΔΝΗ έχει 

πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες και η απορρόφησή του (σε πληροφοριακό 

εξοπλισμό και εξοπλισμό χώρου, τηλεφωνικά κέντρα, κλιματιστικά, διακριτικά 

σήματα ΚΕΠ, φωτοτυπικά μηχανήματα, ειδικά έπιπλα) στους ΟΤΑ σε κάθε μια 

από τις 13 Περιφέρειες. 

 

2.2.Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Netwokrs) σε 75 Δήμους 
[9]

 

 

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση με €59 εκατ. της δημιουργίας μητροπολιτικών 

ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (που διεθνώς αναφέρονται με τον όρο 

Metropolitan Area Networks - MAN) σε 75 δήμους της Περιφέρειας της Ελλάδας. 

Τα δίκτυα που κατασκευάζονται σε κάθε δήμο έχουν ως προϋπόθεση 

χρηματοδότησης τη διασύνδεση τουλάχιστον 20 σημείων δημόσιου ενδιαφέροντος. 

Ωστόσο, με βάση τις εγκεκριμένες προτάσεις διασυνδέονται σε κάθε δήμο κατά 

μέσο όρο 45 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

Πανεπιστήμια, σχολεία, ΔΟΥ, Δημόσια Νοσοκομεία, τα κτίρια των Δήμων ή της 
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Νομαρχίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, επιμελητήρια, Αστυνομία, 

Πυροσβεστική κλπ. Τα μητροπολιτικά δίκτυα των 75 δήμων ξεπερνούν αθροιστικά 

σε μήκος τα 735 χιλιόμετρα. Συνολικά, μέσω την δικτύων, θα διασυνδεθούν 

περισσότερα των 2.800 σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα, 

αλλάζοντας κυριολεκτικά το «χάρτη» υποδομών της ευρυζωνικότητας στην 

Ελλάδα.  

 

2.3 Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα σε 120 Δήμους και 20 ΤΕΔΚ 
[9]

 

 

Συμπληρωματικά της δημιουργίας μητροπολιτικών δικτύων, το ΕΠΚτΠ 

χρηματοδοτεί με €42 εκατ. τη δημιουργία ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων σε 

περισσότερους από 120 δήμους και 20 Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 

(ΤΕΔΚ). Στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης, προβλέπεται χρηματοδότηση για την 

ευρυζωνική διασύνδεση σχολείων της χώρας στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. 

Μέσω της δράσης, δίνεται η δυνατότητα σε μικρούς πληθυσμιακά δήμους να 

παράσχουν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση (π.χ. με τεχνολογίες Wi-Fi) σε 

τουλάχιστον 10 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος όπως κτίρια δήμων, μουσεία, 

δημοτικές βιβλιοθήκες, περιφερειακά ιατρεία κλπ. Οι δήμοι θα αξιοποιήσουν τις 

ασύρματες τεχνολογίες για να διασυνδεθούν και με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ενώ 

έχουν ξεκινήσει τη δημιουργία των δικτύων από τον Ιούνιο του 2006. Συνολικά, 

μέσα από την δράση θα διασυνδεθούν ευρυζωνικά περισσότερα από 1260 σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω από 360 κέντρα πολιτισμού 

και αθλητισμού (δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία, πνευματικά κέντρα, αθλητικές 

εγκαταστάσεις), σχεδόν 1800 σημεία δημοσίων φορέων (κτίρια δήμων, νομαρχιών, 

ΔΟΥ, πυροσβεστική κλπ.) και 320 περιφερειακά ιατρεία, κέντρα υγείας κ.ο.κ. 

 

 

 

2.4  Mini συζευξις 
[9]
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Το έργο «Mini ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι το έργο σύνδεσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ όλων των 

κτιρίων των O.T.A. (και όχι μόνον της απόληξης του βασικού δικτύου σε ένα 

κτίριο Ο.Τ.Α., όπως προβλέπει το κεντρικό ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και διασύνδεσης των 

αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Εκτιμάται ότι το στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει 

να διασυνδεθούν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1.500 περίπου κτίρια (468 των πρώην 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) και 25.000 θέσεις εργασίας (Προϋπολογισμός 15 

εκ. €). 

 

2.5 Σύζευξις II 
[10]

 

 

Πλήθος ενδιαφερόμενων σημείων για ένταξη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

Για τον προσδιορισμό του πλήθους των σημείων που θα ενταχθούν στο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μελετήθηκαν: 

1. Τα υφιστάμενα σημεία που είναι ενταγμένα στο δίκτυο μέσω του έργου 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ  

2. Τα υφιστάμενα σημεία που είναι ενταγμένα στο δίκτυο μέσω του έργου Mini  

ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

3. Tα σημεία που λειτουργούν το έργο ΟΠΣ Περιφερειών 

4. Όλα τα ΚΕΠ της χώρας 

5. Οι κοινότητες της χώρας 

6. Λοιπά δημόσια δίκτυα που λειτουργούν όπως το δίκτυο της Αγροτικής 

    Ανάπτυξης και το δίκτυο της Πυροσβεστικής 

7. Σημεία στα οποία υπάρχει υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα ενταχθούν τουλάχιστον  

4.197 κτίρια τα οποία δύναται να αυξηθούν σημαντικά εάν τα λοιπά δημόσια 

δίκτυα και οι απομακρυσμένες προσβάσεις μετατραπούν σε σημεία  ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Με την παραπάνω παραδοχή τα δημόσια κτίρια ενδιαφέροντος  

για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα προσεγγίσουν τα 4900 η κατανομή των οποίων ανά  

πόλη και χωριό της χώρας. Σε σχέση με τις επιμέρους εφαρμογές/υπηρεσίες θα 

πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα: 
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Α. Υπηρεσίες τηλεφωνίας. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ουσιαστικά τις μικρότερες 

απαιτήσεις καθώς τόσο ο όγκος των δεδομένων όσο και οι ταχύτητες των δικτύων 

και η ποιότητα αυτών τα τελευταία χρόνια είναι ικανά να δώσουν υψηλής 

ποιότητας τηλεφωνικές υπηρεσίες. Βασική απαίτηση αυτών των υπηρεσιών είναι η 

συνεχής παροχή τους, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους κλάδους της δημόσιας διοίκησης, 

π.χ. νοσοκομεία, κτήρια πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική, νομαρχία κ.λπ. Οι 

απαραίτητες ταχύτητες αυτών των υπηρεσιών είναι αυτές που προκύπτουν από το 

σημερινό ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθώς δεν αναμένεται ούτε αύξηση της τηλεφωνικής 

κίνησης ανά χρήστη – πολίτη ούτε και αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 

στους δημόσιους φορείς. Έτσι, η τηλεφωνία υπολογίζεται ότι επιβαρύνει 

στατιστικά 20 Kbps αμφίδρομα (μετά τις συμπιέσεις) την γραμμή ανά χρήστη. Στο 

εποπτικό σύστημα του σημερινού ΣΥΖΕΥΞΙΣ διαπιστώνεται ότι ένας μεγάλος 

φορέας κατά μέσο όρο επιβαρύνεται με 4Mbps (200 ταυτόχρονοι χρήστες) από την 

υπηρεσία φωνής, ένας μεσαίος φορέας με 0,5Mbps (25 ταυτόχρονοι χρήστες) και 

ένας μικρός φορέας με 100 Kbps (5 ταυτόχρονοι χρήστες), στην αιχμή. Τα 

ζητήματα τα οποία πιθανά θα τεθούν στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής και του 

τρόπου λήψης υπηρεσιών – υποδομών στο νέο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι: 

 η μετάπτωση από την σημερινή κατάσταση, ιδιαίτερα σε σχέση με το πλάνο 

αριθμοδότησης των υπηρεσιών 

 η αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, το πλάνο συνέχισης των εργασιών 

στην περίπτωση για παράδειγμα κάποιου καταστροφικού γεγονότος ή στην 

περίπτωση πτώχευσης – γενικότερα αδυναμίας παροχής υπηρεσιών, από 

κάποιον από τους αναδόχους. 

 μετάβαση σε πλήρως VoIP αρχιτεκτονική με IP phones σε συνδυασμό με 

συμπληρωματικές υπηρεσίες παρουσίας (presence). 

 

Β. Υπηρεσίες πρόσβασης των υπαλλήλων των Δ.Δ στο διαδίκτυο.  

Και σε αυτό το σημείο οι απαιτήσεις είναι σχετικά μικρές. Ένας καλός οδηγός για 

τις υπηρεσίες αυτές είναι η σημερινή κατάσταση στο πλαίσιο του σημερινού 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ή ένας απλός κανόνας περίπου 2Mbps download rate και 512 kbps 

upload rate για κάθε εργαζόμενο συνυπολογίζοντας ένα contention ratio 
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τουλάχιστον της τάξης του 1/10 (για μικρούς φορείς το οποίο μπορεί να φτάσει και 

1/25 για μεγάλους), δηλαδή 256kbps download και 64kbps upload για κάθε χρήστη 

– εργαζόμενο. Σημαντικά σημεία γι αυτές τις υπηρεσίες είναι: 

 

• η σωστή δρομολόγηση, για παράδειγμα η διασύνδεση με τους Ελληνικούς 

παρόχους συμμετρικά μέσα από το AIX ή το αντίστοιχο φορέα – σημείο 

διασύνδεσης, 

• η σωστή εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης ή μη σε ιστοτόπους, στην περίπτωση 

που η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από τον πάροχο, για παράδειγμα η μη 

δυνατότητα πρόσβασης στο www.sex.com. 

• η σωστή εφαρμογή προτεραιοτήτων στην κίνηση από το διαδίκτυο, για 

παράδειγμα μικρότερη προτεραιότητα για utp video streaming από site όπως το 

www.youtube.com κ.λπ. 

Με βάση τις ταχύτητες πρόσβασης που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι μεγάλοι φορείς 

με 100 ή και παραπάνω χρήστες έχουν απαιτήσεις της τάξης των 20Mbps, οι 

μεσαίοι με 20 έως 100 χρήστες απαιτήσεις της τάξης των 10Mbps, ενώ οι μικροί 

απαιτήσεις της τάξης των 2Mbps. 

 

Γ. Υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης σταθμών εργασίας - patch 

management, απομακρυσμένου help desk. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τη 

δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των σταθμών εργασίας των χρηστών με χρήση 

εργαλείων όπως το remote desktop, vnc, logmein κ.λπ. καθώς και η 

απομακρυσμένη εγκατάσταση ενημερώσεων του λειτουργικού συστήματος, των 

εφαρμογών και των εφαρμογών προστασίας από ιούς. Οι υπηρεσίες αυτές θέτουν 

απαιτήσεις μικρής καθυστέρησης από άκρη σε άκρη στο δίκτυο (rtt, κυρίως για τη 

σύνδεση με το κέντρο διαχείρισης – υποστήριξης των χρηστών) καθώς και 

ιδιαίτερες απαιτήσεις μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων κάποιες χρονικές 

στιγμές (εκτός φόρτου εργασίας δικτύου, π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε 

και θα αντιγράφονται τα σχετικά αρχεία τοπικά σε κάποιο εξυπηρετητή των 

φορέων). Απαιτήσεις χωρητικότητας της τάξης των 10 Mbps θεωρούνται λογικές 

για τέτοιου είδους εφαρμογές. 
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Δ. Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης. Για τις υπηρεσίες αυτές απαιτείται ρυθμός 

μετάδοσης μεγαλύτερος από 1Mbps – συμμετρικά καθώς και μικρή καθυστέρηση 

από άκρη σε άκρη εντός του δικτύου. Στην περίπτωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ η 

ποιότητα των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης θα αναβαθμιστεί δημιουργώντας 

διπλάσιες απαιτήσεις από το δίκτυο (2Mbps). Επιπλέον για μικρούς και μεσαίους 

φορείς είναι ασφαλές να θεωρηθεί ότι θα πραγματοποιείται μόνο μία τηλεδιάσκεψη 

κάποια χρονική στιγμή ενώ για μεγάλους φορείς είναι πιθανό να απαιτηθεί να 

πραγματοποιούνται δύο ταυτόχρονες συνδέσεις. Με βάση την παραπάνω ανάλυση 

για τους μικρούς και μεσαίους φορείς απαιτούνται 2Μbps συμμετρική κίνηση στην 

αιχμή, ενώ για τους μεγάλους ταχύτητες 4Μbps επίσης συμμετρικά. 

 

 

 

Ε. Υπηρεσίες video streaming υψηλής ανάλυσης – high definition.  

Για τις υπηρεσίες αυτές απαιτούνται πολύ υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης, 25Mbps από 

την πηγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή – χρήστη. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν 

σχετική καθυστέρηση μέσα στο δίκτυο, αλλά απαιτεί μικρές διαφοροποιήσεις σε 

αυτή (jitter). Επιπλέον οι υπηρεσίες αυτές είναι πιθανό να ζητούνται συγκεκριμένη 

ώρα και μέρα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση 

είναι δυνατό να απαιτείται η παροχή σχετικών υπηρεσιών για συγκεκριμένο 

χρονικό παράθυρο – on demand. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να 

θεωρούνται απαραίτητες για μεγάλους φορείς ή/και συγκεκριμένες περιπτώσεις 

(π.χ. αίθουσες σε δημοτικά εκθεσιακά κέντρα κ.λπ.) 
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ΣΤ. Υπηρεσίες διασύνδεσης με intranets διεθνών οργανισμών. 

 Οι υπηρεσίες αυτές είναι συμπληρωματικές της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

Απαιτούν τη σωστή δρομολόγηση προς τα intranets από τους παρόχους ή/και την 

παροχή υπηρεσιών transparent proxy για την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες με βάση 

κάποιο εύρος διευθύνσεων. Οι απαιτήσεις σε ταχύτητες δεν είναι ιδιαίτερες στη 

γενική περίπτωση, πρόσβαση σε έγγραφα, βιβλιοθήκες, όπου αυτές μπορούν να 

υπολογιστούν ως κλάσμα της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο των χρηστών. 

Στην περίπτωση διενέργειας τηλεδιασκέψεων με χρήστες εντός τέτοιων δικτύων οι 

απαιτούμενες ταχύτητες είναι αυτές των αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως 

αναφέρθηκαν στο σημείο Δ. 

Ζ. Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων.  

Στην περίπτωση τέτοιων υπηρεσιών η πληροφορία των χρηστών είναι μόνιμα 

αποθηκευμένη σε κεντρικά τοποθετημένους εξυπηρετητές και μεταφέρεται 

προσωρινά στους σταθμούς εργασίας (πελάτες) προς επεξεργασία. Είναι  

προφανώς διαθέσιμη πάντα και από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου στους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. Για την παροχή της θεωρείται αναγκαία η μετεξέλιξη 

των υπαρχόντων data centers μέσω χρήσης τεχνολογιών virtualization (τόσο σε 

υπολογιστικό και όσο και σε αποθηκευτικό επίπεδο). Για όσους φορείς τις 

χρησιμοποιήσουν θα είναι αναγκαίες υψηλές ταχύτητες τηλεπικοινωνιακών 

γραμμών σε συνδυασμό με μικρούς χρόνους απόκρισης. Τυπικές ταχύτητες 

αναμένεται να είναι της τάξης των δεκάδων Mbps (κατ΄ ελάχιστο 30 Mbps). Λόγω 

της φύσης της υπηρεσίας ευνοούνται οι ασύμμετρες διαθέσεις χωρητικότητας, 

καθώς οι χρήστες συνήθως «καταναλώνουν» περιεχόμενο στους σταθμούς 

εργασίας τους. 
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Η. Υπηρεσίες παροχής web services προς πληροφοριακά συστήματα 

αναδόχων συνεργαζόμενων φορέων.  

Η παροχή των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης με τη μορφή των web services 

αναμένεται να αλλάξει συνολικά την εικόνα των υπηρεσιών και του δημοσίου 

τομέα. Οι υπηρεσίες προς τους πολίτες θα είναι δυνατό να υλοποιούνται ταχύτητα 

συνδυάζοντας υπηρεσίες από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου. Επιπλέον θα 

είναι δυνατή η ενσωμάτωση των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης σε προϊόντα 

και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του γενικότερου δημόσιου τομέα καθώς 

και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ως αποτέλεσμα αναμένεται να αυξηθεί δραματικά 

η απαίτηση για υπηρεσίες από τα συστήματα των δημόσιων φορέων. Έτσι για 

όσους φορείς τις    χρησιμοποιήσουν θα είναι και πάλι αναγκαίες υψηλές ταχύτητες   

τηλεπικοινωνιακών γραμμών σε συνδυασμό με μικρούς χρόνους απόκρισης. 

Τυπικές ταχύτητες αναμένεται να είναι της τάξης των δεκάδων Mbps (κατ΄ 

ελάχιστο 10 Mbps). 

 

Θ. Υπηρεσίες προς πολίτες.  

Στη σημερινή αρχιτεκτονική παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες τα 

πληροφοριακά συστήματα των φορέων είναι εγκατεστημένα σε κάποιο data center 

εντός του φορέα. Για το λόγο αυτό η αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

συνεχής διάδοση της ευρυζωνικότητας εντός της επικράτειας καθώς και η παροχή 

υπηρεσιών τρίτου και τέταρτου επιπέδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες 

απαιτούν σε μερικές περιπτώσεις μεταφορά δεδομένων από το χρήστη προς τα 

συστήματα των φορέων (για παράδειγμα η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 

κτηματογράφησης), αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις σε 

δικτυακούς πόρους. Στη σημερινή κατάσταση και με βάση τα στοιχεία από το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ οι απαιτήσεις για δικτυακή υποδομή είναι της τάξης των 15 Mbps. Στη 

μελλοντική κατάσταση αναμένεται ότι οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από data 

centers σε κεντρικά σημεία, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις ταχύτητας διασύνδεσης 

σε αυτά ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι απαιτήσεις από τους περιφερειακούς 

φορείς.  
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Η. Video Streaming. 

 Παροχή video stream από τους χρήστες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους. Οι υπηρεσίες αυτές για την καλύτερη λειτουργία τους απαιτούν 

την ύπαρξη συστήματος – υπηρεσίες διανομής του περιεχομένου. Στο επίπεδο των 

γραμμών των φορέων επιβαρύνουν με επιπλέον κίνηση της τάξης των 0.5 έως 2 

Mbps ανάλογα με την παρεχόμενη ποιότητα του video stream. Τέτοιες υπηρεσίες 

μπορούν να καλύψουν κάποια έκτακτα γεγονότα ή και τη μόνιμη προβολή κάποιου 

χώρου (π.χ. λιμάνι, διασταύρωση, χιονοδρομικό κέντρο, αρχαιολογικό τόπο κ.λπ.)  
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2.6 Υποδομή εξυπηρέτησης φορέων του Δημόσιου Τομέα 

απομακρυσμένων περιοχών με τη χρήση του δημόσιου δορυφορικού 

συστήματος Hellas Sat – ΔΟΡΥ 
[9]

 

 

Πρόκειται για το έργο «Ανάπτυξη υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών 

των φορέων του Δημόσιου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες 

τεχνολογίες επικοινωνιών με τη χρήση του δημόσιου δορυφορικού συστήματος 

Hellas Sat - ΔΟΡΥ», με το οποίο αξιοποιούνται οι δύο αναμεταδότες του Hellas Sat 

2 που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Το έργο θεωρείται πρωτόγνωρο για τα 

δεδομένα της ελληνικής αγοράς δορυφορικών επικοινωνιών και έχει 

προϋπολογισμό 9,256 εκ. Ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

σκοπεύει να αναπτύξει ένα δορυφορικό δίκτυο εξυπηρέτησης απομακρυσμένων 

σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος όπως σχολεία, κέντρα υγείας, κέντρα 

εξυπηρέτησης πολιτών κλπ, ώστε να είναι δυνατή η παροχή ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

άλλες υπηρεσίες. 

 

2.7 Εθνική πύλη Ερμής 
[9]

 

 

Σκοπός του Έργου με τίτλο «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής 

Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή 

Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων»,  
Προϋπολογισμός  9.241.421,00 € είναι η ανάπτυξη της ενιαίας Κυβερνητικής 

Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την ενημέρωση των πολιτών και 

επιχειρήσεων και την παροχή ολοκληρωμένων και ασφαλών υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, από ένα κεντρικό σημείο (e-

Government Portal), γνωστή και ως «Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ». Η προτεινόμενη 

Κυβερνητική Πύλη στοχεύει τόσο στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση και 

ενημέρωση των πολιτών / επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με την Δημόσια 

Διοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές) όσο και στην παροχή (επιλεγμένων) 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (3ου και 4ου επιπέδου) 
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από ένα κεντρικό σημείο, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες υποδομές και 

εφαρμογές για την επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών 

συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την ψηφιακή αυθεντικοποίηση πολιτών 

και επιχειρήσεων. Με την αναμενόμενη ωρίμανση των συναφών τεχνολογιών, της 

εξοικείωσης στην χρήση τους και την οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας τους, η υποδομή του έργου αυτού θα αποτελέσει την βάση ευρείας 

εφαρμογής μιας συνολικής λύσης αυθεντικοποίησης των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ συστημάτων του Δημοσίου τομέα 

και δημοσίευσης περιεχομένου σε ασφαλές περιβάλλον, στα πλαίσια της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government). Από 

επιχειρησιακής άποψης, το έργο κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: 

 

Άξονας Α.  

Την ολοκληρωμένη συλλογή και οργάνωση της απαιτούμενης πληροφορίας από το 

σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και την διάθεσή της στο Διαδίκτυο για την 

αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών / επιχειρήσεων όσον αφορά τις συναλλαγές 

τους με την Δημόσια Διοίκηση και την αλληλεπίδρασή τους με τον κρατικό 

μηχανισμό, από ένα κεντρικό σημείο, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων & ασφαλών 

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1ου και 2ου επιπέδου. 

 

Άξονας Β.  

Την πλήρη υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών 

συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από ένα κεντρικό σημείο, στο πλαίσιο  

ολοκληρωμένων & ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3ου και 

4ου επιπέδου. Όσον αφορά τον Άξονα Β, το ΥΠΕΣΔΔΑ στοχεύει να υποστηρίξει 

την προοδευτική και ολοκληρωμένη ένταξη των προτύπων & Διαδικτυακών 

Υπηρεσιών (WEB Services) που παρέχονται ή αναπτύσσονται από τους διάφορους 

δημόσιους φορείς σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης 

διαλειτουργικότητας, συμβάλλοντας στην ευκολότερη & συντονισμένη ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 3ου και 4ου επιπέδου 
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε αυτές παρέχονται από ένα κεντρικό σημείο είτε 

από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. 

 

Άξονας Γ.  

Την Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση των πολιτών / επιχειρήσεων σε υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο παροχής 

ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε επίπεδο. Όσον αφορά 

τον Άξονα Γ, το ΥΠΕΣΔΔΑ στοχεύει να αναπτύξει την απαιτούμενη υποδομή για 

την παροχή ασφαλών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών με την Δημόσια Διοίκηση καθώς 

και την ψηφιακή αυθεντικοποίηση των πολιτών / επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο 

να υποστηρίξει με ασφαλή, αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο την πρόσβαση 

των πολιτών / επιχειρήσεων στις διάφορες συναλλαγές Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης παρέχοντας υπηρεσίες αυθεντικοποίησης, ψηφιακής υπογραφής 

και κρυπτογράφησης, και την απαραίτητη προστασία στους πολίτες-επιχειρήσεις 

από τις (περισσότερες) απειλές που αντιμετωπίζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 

όταν διενεργούνται σε ένα ανασφαλές περιβάλλον όπως το Διαδίκτυο. Η υπηρεσία 

Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης θα διασφαλίσει τόσο τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών που θα αναπτυχθούν στο παρόν έργο όσο και λοιπές που 

προσφέρονται ήδη ή αναπτύσσονται από τρίτους δημόσιους φορείς. 

 

2.8 Σύσταση Εθνικού Δημοτολογίου
[39]

 

Με τον Ν.3274/2004 θεσπίστηκε η κατάρτιση και η τήρηση του Εθνικού  

Δημοτολογίου (ΕΔ), το οποίο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών και  

μεταβολών των Ελλήνων δημοτών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια  των 

δήμων και κοινοτήτων της χώρας.  Με το Π.Δ.3/11-1-2006, συστάθηκε το  τμήμα 

του Εθνικού Δημοτολογίου  που υπάγεται στη Διεύθυνση Αστικής και  Δημοτικής 

κατάστασης, το οποίο ως αρμοδιότητα έχει τη διαχείριση, επεξεργασία και παροχή 

στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου. 

Το Εθνικό Δημοτολόγιο, είναι στην ουσία, η τήρηση μίας «εθνικής» βάσης στο 

ΥΠ.ΕΣ., ακριβών και πλήρων αντιγράφων των δημοτολογίων όλων των ΟΤΑ, τα 

στοιχεία των οποίων θα τηρούν συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές κοινές για 
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όλους τους ΟΤΑ. Η κεντρική αυτή βάση θα συγχρονίζεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα με τις τοπικές βάσεις των ΟΤΑ και θα ενημερώνεται αυτόματα, μέσω 

του πανελλαδικού δικτύου Δημόσιας Διοίκησης, «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

 

 

2.8.1. Ενιαίο Δημοτολόγιο και Μητρώο Αρρένων
[25] 

 

Νέα Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων θα πρέπει να καταρτίσουν  οι 

διοικήσεις στους νέους «Καλλικράτειους» Δήμους, σύμφωνα με εγκύκλιο του 

υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό ισχύει «σε περίπτωση αναγνωρίσεως νέας 

Κοινότητας ή Δήμου, καταρτίζεται νέο δημοτολόγιο βάσει του υπάρχοντος 

δημοτολογίου διά μεταφοράς των αντιστοίχων εγγραφών από το παλαιό στο νέο. 

Ανάλογη διαδικασία τηρείται σε περίπτωση ένωσης Δήμων ή Κοινοτήτων ή 

προσαρτήσεως συνοικισμού Δήμου ή Κοινότητας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα» και 

δεν ισχύει όταν δεν επέρχεται καμία μεταβολή στον Δήμο. 

Για την κατάρτιση αυτή του ενιαίου Δημοτολογίου των νέων Δήμων που 

συνιστώνται δεν θα μεταφερθούν οι υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες σε νέο 

βιβλίο, αλλά θα επαναριθμηθούν αυτές στα υπάρχοντα βιβλία. Η νέα αρίθμηση θα 

ξεκινήσει από τον αύξοντα αριθμό 1 της πρώτης οικογενειακής μερίδας της πρώτης 

δημοτικής ενότητας και θα τελειώσει με τον τελευταίο αύξοντα αριθμό 

οικογενειακής μερίδας της τελευταίας δημοτικής ενότητας του Καλλικράτειου 

ΟΤΑ, σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση. 

Για την κατάρτιση του ενιαίου μητρώου αρρένων δεν θα μεταφερθούν οι 

αντίστοιχες εγγραφές από τα παλαιά μητρώα αρρένων των Καποδιστριακών δήμων 

σε νέο, αλλά το ενιαίο μητρώο αρρένων θα αποτελείται από τα υπάρχοντα μητρώα 

αρρένων των Καποδιστριακών ΟΤΑ που ενώνονται. 

Τα υπάρχοντα μητρώα αρρένων των ΟΤΑ που ενώνονται και αποτελούν το νέο 

Δήμο θα συγκεντρωθούν στην έδρα του νέου Δήμου και θα αποτελέσουν το ενιαίο 
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μητρώο αρρένων, ενώ τα εν λόγω μητρώα αρρένων θα τεθούν σε ισχύ με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

Τα οφέλη - στόχοι από την υλοποίηση του έργου ΟΠΣ ΕΔ για τους ΟΤΑ είναι 

πολλά
: [8]

 

 Δημιουργία πλήρους και ορθής κεντρικής βάσης δεδομένων Δημοτολογίου 

 Τακτοποίηση των στοιχείων Δημοτολογίου / βελτίωση της ποιότητας των 

στοιχείων Δημοτολογίου 

 Αντιμετώπιση του προβλήματος των διπλοεγγεγραμμένων δημοτών με 

εντοπισμό και εξάλειψη των διπλοεγγραφών σε ένα δημοτολόγιο αλλά και 

σε σχέση με άλλα Δημοτολόγια 

 Δημιουργία εκλογικών καταλόγων μέσω της κεντρικής βάσης του Εθνικού 

Δημοτολογίου 

 Δημιουργία Μητρώου αρρένων μέσω της κεντρικής βάσης του Εθνικού 

Δημοτολογίου 

 Οικογενειακό «δένδρο»δημοτών 

 Σταδιακή κατάργηση των βιβλίων Δημοτολογίου (π.χ. Ειδικό Ληξιαρχείο 

Αθηνών) 

 Απλούστευση των επιχειρησιακών διαδικασιών στους ΟΤΑ και 

αυτοματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών (θέσπιση ενιαίων διαδικασιών) 

κατά την τήρηση της δημοτικής κατάστασης των πολιτών (π.χ. διαδικασία 

μεταδημότευσης) 

 Θέσπιση ενιαίων προτύπων, στην λειτουργία των δημοτολογίων των ΟΤΑ 

 Χρήση ενιαίων κωδικολογίων (π.χ. Οικισμοί, ΔΔ, Δήμοι, Κοινότητες, νομοί, 

νομαρχίες, χώρες, ιθαγένειες, τρόποι κτήσης ιθαγένειας και δημοτικότητας 

κλπ.) 

 Μείωση λαθών κατά την καταχώρηση στοιχείων Δημοτολογίου στους ΟΤΑ 

 Ομοιομορφία στην καταχώρηση στοιχείων 

 Χρήση ενιαίων πιστοποιητικών 

 Ομοιομορφία στην έκδοση πιστοποιητικών 
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 Σταδιακή κατάργηση ορισμένων πιστοποιητικών 

 Αποσυμφόρηση των ΟΤΑ λόγω της δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικών 

(που σχετίζονται με τη δημοτική κατάσταση του πολίτη) από τα KΕΠ 

 Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων αφού τα στοιχεία δημοτών θα 

καταχωρούνται κατά το δυνατό σε μία εφαρμογή (ξεκαθάρισμα θεμάτων 

που αφορούν στη τήρηση - από τους ΟΤΑ - του Μητρώου Αρρένων και 

εκλογικών  καταλόγων.) 

 Αξιοποίηση των στοιχείων δημοτολογίου από το ΥΠΕΣΔΔΑ με εξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσω στατιστικών και προβλέψεων για δημογραφικά και 

δημοσιονομικά δεδομένα 

 Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης - Αξιοποίηση στοιχείων δημοτολογίου 

από τους φορείς διαλειτουργικότητας - Απλοποίηση γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 

 

 

2.9. Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές 

Βιβλιοθήκες
[8]

 

 

Μέσω του συγκεκριμένου έργου προωθείται η ενίσχυση των υποδομών των 

δημοτικών βιβλιοθηκών στον τομέα της επιμόρφωσης μέσω της χρήσης των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να επιτευχθεί η διάδοση 

της γνώσης στους Έλληνες πολίτες που ζουν σε απομονωμένες περιοχές και δεν 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης. Έτσι θα δημιουργηθούν 

Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης (ΔΚΠ) σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες ανά την 

Ελλάδα, σε σημεία που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια 

(π.χ. η μη ύπαρξη δημόσιων βιβλιοθηκών στις περιοχές αυτές, ακριτικές ή 

δυσπρόσιτες περιοχές κλπ). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία 

Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (ΔΔΠ) για κάθε συμμετέχοντα Δήμο, με σκοπό 

την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Διαδικτύου για την 

εξυπηρέτηση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων. 
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Ειδικότερα, στόχοι του έργου για κάθε Δήμο είναι: 

 

• Αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ενημέρωση των δημοτών κι άλλων 

ενδιαφερομένων για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου. 

• Εξυπηρέτηση μέσω Διαδικτύου των Δημοτών και λοιπών ενδιαφερομένων 

σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου. 

• Καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα 

θέματα του κάθε Δήμου και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης σε αυτές τις 

πληροφορίες. 

• Ενίσχυση της εικόνας και προώθηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.            

Ευρύτερη προβολή των ιδιαιτεροτήτων / επιτευγμάτων του Δήμου. 

• Εξοικείωση των Δημοτών με τις νέες τεχνολογίες. 

• Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου-Δημοτών και δημιουργία ενός σύγχρονου 

καναλιού επικοινωνίας. 

• Αύξηση της συμμετοχής του Δημότη στα θέματα των Δήμων. 

• Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για τους υπαλλήλους του 

Δήμου όσο και για τους Δημότες που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΔΔΠ. 

• Καλύτερη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και μεταναστών. 

 

 

2.10 Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον 

πολίτη και τις επιχειρήσεις
[8]

 

 

Η ΚΕΔΚΕ, στο πλαίσιο του ρόλου της στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και με 

βάση τη στρατηγική της για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής 

και των Επικοινωνιών από τους Δήμους και τις κοινότητες και ευρύτερα από τις 

τοπικές κοινωνίες, έχει ως πάγια επιδίωξη της να επιλέγει την αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη λύση για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους 

δημότες τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτής 
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της επιδίωξης έχει υιοθετηθεί ως βασική αρχή ανάπτυξης των πληροφοριακών 

συστημάτων των φορέων της αυτοδιοίκησης η αρχή: «Ανάπτυξη της κάθε 

εφαρμογής μία φορά για χρήση απ’ όλους» (Develop once, use many). Με βάση 

την αρχή αυτή αποφεύγεται η αγορά της ίδιας εφαρμογής από τους δήμους της 

χώρας χωριστά με αποτέλεσμα την καταβολή πολλαπλάσιου κόστους. Οι πόροι που 

θα εξοικονομηθούν με αυτόν τον τρόπο θα επενδυθούν στην προμήθεια υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών των δήμων και 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Το αντικείμενο του έργου ΕΔΠ-ΟΤΑ 

αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων 

καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της 

αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και 

των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη 

και των επιχειρήσεων σε όλους τους βασικούς τομείς υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης σε 16 φορείς, όπως οι αναφερόμενες στη συνέχεια. 

 

Για τους πολίτες: 

1. Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών από το δήμο 

2. Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δημοτικά μητρώα 

3. Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 

4. Πολεοδομικά θέματα - έκδοση οικοδομικών άδειών 

5. Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο 

6. Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση 

7. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 

8. Εκπαίδευση 

9. Πολιτισμός – ψυχαγωγία 

10. Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα 

11. Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) 
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Για τις Επιχειρήσεις: 

1. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

2. Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας 

3. Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων 

 

Το έργο αυτό θα βασιστεί σε ανοιχτά πρότυπα και σε ανοιχτό λογισμικό. Τα 

βασικά πακέτα λογισμικού που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες 

του έργου, έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, για να καλύψουν τις ανάγκες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Αγγλία, Σουηδία, κλπ) και 

είναι: APPLAWS - http://www.aplaws.org.uk/, Σύστημα διαχείρισης και 

παρουσίασης περιεχομένου,LGOL– Net,Ενδιάμεσο Λογισμικό 

διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας, LGOL–Flow, Λογισμικό διαχείρισης 

διεργασιών (workflow management), LGOL-X, Πακέτο προγραμμάτων 

παρουσίασης περιεχομένου και αλληλεπίδρασης μέσω διαδικτύου. Το λογισμικό θα 

μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα και θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της 

πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ και ΟΤΑ). Πρόσθετα, για 

την διαχείριση τηλεφωνικών αιτήσεων (Interactive Voice Response) θα 

χρησιμοποιηθεί λογισμικό, ανοιχτών προτύπων, όπως το ASTERISK- 

http://www.asterisk.org/ . 

 

Ο στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών 

(22 επιπέδου1, 14 επιπέδου2, 21 επιπέδου3 και 6 επιπέδου4) για την διοικητική 

εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων στους 16 φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αρχικά με την αξιοποίηση ενός Ενιαίου Διαδικτυακού 

Περιβάλλοντος και στη συνέχεια η προώθηση και ελεύθερη διάθεση του «Ενιαίου 

Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις 

Επιχειρήσεις» σε όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας με το πολίτη, δεδομένου ότι όλες 

οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν κεντρικά και θα είναι ελεύθερα και χωρίς κόστος 

διαθέσιμες από την ΚΕΔΚΕ, και όλοι οι Δήμοι θα μπορούν να τις εγκαταστήσουν 

αξιοποιώντας την εμπειρία των 16 φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του έργου, 
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με μόνο πρόσθετο κόστος τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παραγωγική 

χρήση των εφαρμογών. 

 

 

2.11. Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τ.Α. στις 

ΤΠΕ
[8]

 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση - και όχι 

η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων - των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων και 

Κοινοτικών Συμβούλων), τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που 

προσφέρει η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και 

για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή 

τους στο Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 

ενημέρωσης των αιρετών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στο 

Πρόγραμμα. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι αιρετοί ότι η αξιοποίηση των νέων 

Τεχνολογιών στους Δήμους, διευρύνει τις λειτουργικές κι επιχειρησιακές τους 

δυνατότητες, καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική, βελτιώνει 

την ποιότητα των αποφάσεων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδίδει δύναμη στο δημότη και διευκολύνει τη 

συμμετοχή του στα κοινά, συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής και συνεισφέρει 

στην τοπική ανάπτυξη. Ακόμη, ότι συμβάλλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στο χώρο της ΠΤΑ, στη δυνατότητα αξιοποίησης δράσεων και 

προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

αποτελεσμάτων έργων όπως τα ΚΕΠ, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων, και τελικά στη λήψη αποφάσεων 

για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Επιπλέον οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης θα εξοικειωθούν σε βασικές δεξιότητες στη 

χρήση Η/Υ –ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, 

αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αναζήτηση 

πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες. 
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 2.11.1. Εξειδικευμένη Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
[8]

 

 

Το έργο «Εξειδικευμένη Κατάρτιση των εργαζομένων στους ΟΤΑ στις ΤΠΕ, καθ΄ 

οδόν προς το σύγχρονο Δήμο» έχει ως στόχο την αναβάθμιση των προσόντων των 

εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας στη χρήση και 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία, τον προγραμματισμό, την δραστηριότητα 

των Δήμων κ αι των άλλων φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος 

των καταρτισμένων εργαζομένων είναι κρίσιμος για την οργανική ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στη λειτουργία των Δήμων. Οι νέες Τεχνολογίες ενισχύουν ουσιωδώς την 

παροχή υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, συμβάλλουν 

στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων των 

ΟΤΑ, στον έλεγχο και την διαφάνεια. 

 

Το συνολικό έργο απαρτίζεται από 16 Υποέργα και είναι τα εξής: 

 

Υποέργο1: Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης Της Υλοποίησης Του ‘Έργου  - 

Γενικά Συμπεράσματα 

I. Τα έργα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για τους ΟΤΑ χρηματοδοτούνται 

από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» όσο 

και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα έργα της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας είναι καθοριστικής σημασίας για τους ΟΤΑ καθώς συμβάλλουν 

στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις 

επιχειρήσεις καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών. 

 

II. Στην αρχή της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου η συντριπτική πλειοψηφία των 

έργων που υλοποιούνταν από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ήταν κυρίως έργα 

πληροφοριακού εξοπλισμού. Με την ολοκλήρωση της Γ΄ Προγραμματικής 

Περιόδου αναφέρεται ότι 809 ΟΤΑ με 1.042 ενταγμένα έργα στο ΤΕΠ Κοινωνία 
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της Πληροφορίας συμμετείχαν ως Τελικοί Δικαιούχοι σε έργα υποδομών που 

αφορούν ευρυζωνικές υποδομές και την ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση του πολίτη, τον ψηφιακό πολιτισμό και τουρισμό, τα γεωγραφικά 

συστήματα πληροφοριών, έργα με σημαντική προστιθέμενη αξία για τους ΟΤΑ. 

 

III. Το Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει ξεπεράσει το 100% της 

απορρόφησης των πόρων γεγονός που δικαιολογείται μιας και το Πρόγραμμα έχει 

ολοκληρωθεί. Από το σύνολο των 6.147 ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ τα 4.565 

έχουν Τελικό Δικαιούχο ΟΤΑ που αντιστοιχεί στο 74% του πλήθους των 

ενταγμένων έργων. Αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων ΟΤΑ είναι πολύ 

μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός τους όμως είναι 270Μ€ και αντιστοιχεί σε 

7,8% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ. Το 

ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τον αριθμό των τελικών δικαιούχων 

που αντιπροσωπεύουν οι ΟΤΑ όμως πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τα έτη 2007-

2009 υπήρξαν εντάξεις πολύ σημαντικών έργων ΤΠΕ για τους ΟΤΑ στους τομείς 

ευρυζωνικότητας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α. Έτσι, σύμφωνα με τα 

επικαιροποιημένα στοιχεία της 31.10.2010 είναι ενταγμένα συνολικά 433 έργα 

Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών και Ασύρματων Ευρυζωνικών 

Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης, 115 έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έργα 

γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και 16 έργα ψηφιακού 

πολιτισμού/τουρισμού. Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με τα έργα που υλοποιούνται 

από άλλους κεντρικούς φορείς (ΥΠ.ΕΣ, ΚτΠ Α.Ε., ΚΕΔΚΕ κ.α.) αποτελούν μια 

πολύ σημαντική παρέμβαση στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

IV. Από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται και δυο μεγάλα σε 

σημαντικότητα, προϋπολογισμό και εύρος έργα που τελικοί ωφελούμενοι είναι 

ΟΤΑ και υλοποιούνται από το ΥΠ.ΕΣ. Τα έργα αυτά είναι το ΑΡΙΑΔΝΗ που 

αφορά στην δημιουργία και λειτουργία των Κ.Ε.Π. και το τηλεπικοινωνιακό έργο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης) το οποίο καταλήγει σε 

1.800 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ενώ οι 1.080 ανήκουν στην Πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση. 
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V. Επίσης από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται έργα ιδιαίτερης σημασίας 

με τελικούς ωφελούμενους ΟΤΑ σε όλη τη χώρα και τα οποία υλοποιούνται με 

τελικούς δικαιούχους την ΚτΠ Α.Ε., την ΚΕΔΚΕ και το ΥΠ.ΕΣ. Τα έργα αυτά 

έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 45 Μ€ και είναι τα ακόλουθα: 

- ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου 

- Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον  πολίτη 

και τις επιχειρήσεις 

- Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων της Τ.Α. σε ΤΠΕ 

- 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες 

- Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες ΟΤΑ (για ΟΤΑ με πληθυσμό <20.000) 

 

VI. Συνολικά οι ΟΤΑ έχουν ενταγμένα έργα του τομέα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» 

στα Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ με προϋπολογισμό ύψους άνω των 250Μ€ και έχουν 

πραγματοποιήσει δαπάνες άνω των 200Μ€ σύμφωνα με στοιχεία της 

31.10.2010. 

 

VII. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των έργων αυτών καθώς και με την 

ολοκλήρωση των έργων των ευρυζωνικών υποδομών στους ΟΤΑ χτίζονται τα 

θεμέλια για την Νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Τέλος πρέπει να 

σημειωθεί ότι η συστηματική δραστηριοποίηση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και η εφαρμογή 

συγκεκριμένης στρατηγικής για τις ΤΠΕ στους ΟΤΑ έχει συμβάλει στην 

ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων των ΟΤΑ στα ζητήματα της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. 
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2.12 Πρόγραμμα Διαύγεια
[17]                  

 

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, 

υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του 

προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις 

και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη 

Διαύγεια. 

Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας σταδιακά θα συμμετέχουν τα  Ν.Π.Δ.Δ., 

ΝΠΙΔ – φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών 

αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 

Το πρόγραμμα Διαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση 

ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο 

Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική 

άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Είναι ένα πρόγραμμα αρκετά 

προωθημένο και καινοτόμο, ακόμα και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, με κύριο 

στόχο να αποφέρει τη μέγιστη δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της 

διοικητικής δράσης. Η χρήση των νέων μέσων διαδικτυακής επικοινωνίας 

εξασφαλίζει ευρεία δημοσιότητα και πρόσβαση στη πληροφορία που προοδευτικά 

θα συντελέσει σε αλλαγή κουλτούρας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. 

Η εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία 

ενός νέου μοντέλου στη σχέση του Πολίτη με το Κράτος. Ο πολίτης πλέον έχει 

ενισχυμένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγματικά του δικαιώματα, όπως είναι 

η πληροφόρηση και η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα, 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο εξασφαλίζεται η 

υπευθυνότητα, η ευθύνη και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της 

δημόσιας εξουσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν τις πράξεις των Υπουργείων και των 

Φορέων απλά και εύκολα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές 

κατηγορίες (μετα-δεδομένα), με τις οποίες είναι καταχωρημένη η κάθε πράξη, 

μέσω μιας εύχρηστη φόρμας αναζήτησης είτε από την ιστοσελίδα του κάθε Φορέα 

που την εκδίδει, είτε από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου 

et.diavgeia.gov.gr. 

Ο Δικτυακός Τόπος diavgeia.gov.gr λειτουργεί ως πηγή ενημέρωσης. Στο 

diavgeia.gov.gr θα δημοσιεύεται συνεχώς ενημερωτικό υλικό και απαντήσεις σε 

συχνά ερωτήματα για τις Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που είναι 

επιφορτισμένες με την ανάρτηση των αποφάσεων για τους Φορείς που προβλέπει ο 

νόμος. 

 

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής 

δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της 

υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της 

δημόσιας εξουσίας. 

 

Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 

Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων 

των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο 

Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και 

αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2011 θα 

ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α΄ και Β΄ βαθμού 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/diavgeia.pdf
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Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο 

et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά 

έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την 

πιστοποιεί. 

Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα 

παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που 

λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr. 

 

2.13. Το νέο πρόγραμμα Πολιτεία 
[4]

 

 

Το νέο πρόγραμμα «Πολιτεία : Η επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης», στο οποίο 

μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις οι Δήμοι, προβλέπει τα εξής Μέτρα για κάθε 

ένα από τα 7 υποπρογράμματα του : 

 

Υποπρόγραμμα 1 : Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 

Μέτρο 1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση των υπηρεσιών μιας στάσης 

Μέτρο 1.2. Εξυπηρέτηση Ειδικών Ομάδων Πολιτών 

Μέτρο 1.3. Άρση Διοικητικών Εμποδίων (Cut Red Tape) και ανασχεδιασμός 

διοικητικών διαδικασιών 

 

Υποπρόγραμμα 2: Νέα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων 

Υπηρεσιών 

Μέτρο 2.1. Αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης 

Μέτρο 2.2. Ανασυγκρότηση της Αποκέντρωσης (Περιφέρεια) 

Μέτρο 2.3. Διάκριση μεταξύ των επιτελικών και των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 

Μέτρο 2.4. Καθιέρωση Συστημάτων ISO 

Μέτρο 2.5. Καθιέρωση Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας : Αυτό-

αξιολόγηση Δημοσίων Οργανώσεων 

Μέτρο 2.6. Εφαρμογή Συστήματος Μέτρησης Απόδοσης Δημοσίων οργανώσεων 

Μέτρο 2.7. Εισαγωγή Συστημάτων Στρατηγικού Προγραμματισμού στη Δημόσια 

Διοίκηση 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/ada
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Υποπρόγραμμα 3 : Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Μέτρο 3.1. Ανάπτυξη πιστοποιημένων δικτυακών τόπων και διαδικτυακών πυλών 

Μέτρο 3.2. Ασφάλεια ψηφιακών συναλλαγών (Ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση και 

διαχείριση ψηφιακών υπογραφών) 

Μέτρο 3.3. Τυποποίηση της ψηφιακής συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών 

(G2G – Διαλειτουργικότητα) 

Μέτρο 3.4. Δημιουργία δικτυακών τόπων με προστιθέμενη αξία για Πολίτες και 

Επιχειρήσεις (ποιότητα περιεχομένου) 

Μέτρο 3.5. Καινοτομίες στη Δημόσια Διοίκηση 

 

Υποπρόγραμμα 4 : Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Μέτρο 4.1. Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων – Σύστημα Προσλήψεων 

Μέτρο 4.2. Στοχευμένη Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού 

της Δημόσιας Διοίκησης 

Μέτρο 4.3. Βελτίωση των Συστημάτων και Μεθοδολογιών Εκπαίδευσης των 

Δημοσίων Υπαλλήλων 

Μέτρο 4.4. Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Δημοσίων Υπαλλήλων 

Μέτρο 4.5. Ανασυγκρότηση Υπαλληλικού Σώματος 

 

Υποπρόγραμμα 5 : Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής Διακυβέρνησης 

Μέτρο 5.1. Συμμετοχή των πολιτών και επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων 

Μέτρο 5.2. Ανάπτυξη Αποτελεσματικού Θεσμικού Πλαισίου για τη διαφάνεια 

Μέτρο 5.3. Πολιτικές Επαγγελματικής Κοινωνικοποίησης 

Μέτρο 5.4. Μηχανισμοί Ελέγχου 

 

Υποπρόγραμμα 6 : Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

Μέτρο 6.1. Βελτίωση της Υποδομής και Ενίσχυση της Λειτουργίας του Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 

Μέτρο 6.2. Καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης 

Μέτρο 6.3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων σε Εθνικό Επίπεδο για θέματα Πολιτικής 
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Προστασίας 

Μέτρο 6.4. Βελτίωση Υποδομών των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας 

Μέτρο 6.5. Καθιέρωση Ενιαίου Συστήματος Εκπαίδευσης Στελεχών Πολιτικής 

Προστασίας 

 

Υποπρόγραμμα 7 : Τεχνική Βοήθεια  

 

  

  

 

2.14. Το πρόγραμμα Θησέας 
[21]

 

 

  

Το πρόγραμμα Θησέας αποτελείται από 3 υποπρογράμματα: 

 

Το υποπρόγραμμα 1 που αφορά την οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των 

δήμων περιλαμβάνει τους επιμέρους στόχους: 

 

1) Οργάνωση των Ο.Τ.Α. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους 

2) Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α. 

3) Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

4) Καλύτερη διαχείριση των πόρων των Ο.Τ.Α 

5) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α 

6) Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης 

 

Το υποπρόγραμμα 2 αφορά την Τοπική ανάπτυξη και προστασία του 

περιβάλλοντος 

 

και το Υποπρόγραμμα 3 σχετίζεται με τις Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδομές & 

δραστηριότητες   στην   Τοπική   Αυτοδιοίκηση. 
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2.15 Wireless Hotspots
[33]

 

 

 

  

Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Στην 

πραγματικότητα, δεν είναι απλώς ένα σημείο, αλλά μία περιοχή η οποία 

καλύπτεται από συσκευές που επιτρέπουν και διαχειρίζονται την ασύρματη 

πρόσβαση των χρηστών στο internet. Ένα Hotspot μπορεί να έχει εμβέλεια από 

μερικά μέτρα και να φτάσει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο κάλυψης, αν αυτό είναι 

επιθυμητό. Η πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτείται μέσω του (ΕΣΠΑ). 

 

Πρόσβαση στο Hotspot 

Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο είναι δυνατή από ένα σύνολο 

συσκευών συμβατών με τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως φορητοί 

υπολογιστές (laptops), έξυπνες συσκευές χειρός (handheld PDAs, τηλέφωνα κλπ), 

ασύρματες κάμερες και οθόνες τηλε-προβολής κ.α. 

 

 

Χρήσεις Hotspot 

Ένας χρήστης, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που 

 του παρέχει η ασύρματη σύνδεσή του με το hotspot, είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει στον υπολογιστή του οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση με το 

Internet σαν να ήταν στο σπίτι του ή στο γραφείο του. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης 

του hotspot μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τις ακόλουθες εργασίες: 

 Πλοήγηση στο διαδίκτυο (Web surfing) 

 Ανταλλαγή αρχείων και online επικοινωνία μεταξύ των χρηστών 

 Πρόσβαση σε εφαρμογές πολυμεσικού περιεχομένου (multimedia), για    τη 

λήψη εικόνων, διαδραστικού βίντεο και μουσικής 

 Λήψη ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου 
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3. Α.μ.ε.α 
 

 3.1.Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των ευκαιριών της κοινωνίας 

της πληροφορίας από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
[3]

 

 

 Το Διαδίκτυο πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία και 

στους ηλικιωμένους. Επίσης πρέπει να είναι προσβάσιμο και στους μετανάστες, 

ειδικά λόγω των οικονομικών δυσχερειών και των προβλημάτων κοινωνικού 

αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν στις χώρες υποδοχής.  

Όλες οι ιστοσελίδες πρέπει να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές 

προσβασιμότητας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται το ανθρώπινο 

δικαίωμα της επιλογής και στα άτομα που εντάσσονται σήμερα στις λεγόμενες 

«κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες». Ο ποσοτικός προσδιορισμός του πληθυσμού των 

ΑμεΑ στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει δυσκολίες.  

Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat
 

(Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το 

σύνολο του πληθυσμού είναι περίπου 12%, με διαφορές μεταξύ των κρατών – 

μελών, από 9,3% στην Ελλάδα μέχρι 15,3% στην Ισπανία.  Για την Ελλάδα, 

επίσημα στοιχεία για τα ΑμεΑ και ηλικιωμένους προέρχονται από δύο κυρίως 

πηγές :  

 Στην Απογραφή Πληθυσμού που διενήργησε η ΕΣΥΕ καταγράφηκαν συνολικά 

267.003 ΑμεΑ, οι μισοί περίπου από τους οποίους είναι χρόνια πάσχοντες (π.χ. 

καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, κλπ.). Το 87% των ΑμεΑ που 

καταγράφηκαν διαβιούν σε νοικοκυριά, ενώ το υπόλοιπο 13% διαβιεί σε 

συλλογικές κατοικίες (π.χ. κέντρα ημερήσιας φροντίδας, νοσοκομεία, κλπ.).  

 ας Εργατικού Δυναμικού, το ποσοστό του πληθυσμού 

της χώρας που έχει κάποια αναπηρία ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας 
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αγγίζει το 18,2%, ενώ περισσότερα από τα μισά άτομα βρίσκονται σε ηλικίες 

άνω των 65 ετών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού  (ΕΣΥΕ) το σύνολο των 

ατόμων τρίτης ηλικίας αντιπροσωπεύει το 15% του συνολικού πληθυσμού της 

χώρας, και κατανέμεται ως προς ηλικιακή κατηγορία και φύλο ως εξής : 

 

Ηλικιακή κατηγορία  Σύνολο  Άνδρες  Γυναίκες  

65-69 ετών  37,0%  46,8%  53,2%  

70-74 ετών  32,3%  45,3%  54,7%  

75-79 ετών  19,5%  44,0%  56,0%  

80-84 ετών  11,2%  41,8%  58,2%  

Σύνολο  100,0%  45,2%  54,8%  

 

 
Αναμφίβολα τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα πληθυσμού που είναι 

εκτεθειμένη στον κίνδυνο της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο 

κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία οφείλεται στον τρόπο 

οργάνωσης των κοινωνιών, ο οποίος είναι τέτοιος ώστε συχνά τα άτομα με 

αναπηρία βιώνουν τη διάκριση στην καθημερινή τους ζωή. Η διάκριση βασίζεται 

από τη μία πλευρά στην προκατάληψη της κοινωνίας και από την άλλη στα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία για την πλήρη συμμετοχή τους 

στην κοινωνία.  

Τόσο ο στιγματισμός όσο και τα εμπόδια που συναντούν τα άτομα με αναπηρία 

στην καθημερινή τους ζωή βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το είδος και τη 

βαρύτητα της αναπηρίας. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μία ανομοιογενή 

ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να επιδειχθεί στα άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτό-

εκπροσωπηθούν, όπως είναι τα άτομα με αυτισμό, με νοητική υστέρηση, με 

πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία χρειάζονται υποστηρικτικές υπηρεσίες στην 

καθημερινή τους ζωή.  

Την τελευταία περίπου δεκαετία η ποιότητα ζωής, η κατοχύρωση δικαιωμάτων και 

η συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (ΑΜΕΑ 
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& άτομα τρίτης ηλικίας) αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην ημερησία 

διάταξη των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αρκετών χωρών-μελών. 

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που υφίστανται, διαπιστώνεται πλέον τόσο η 

ξεκάθαρη πολιτική βούληση, όσο και η ουσιαστική λήψη πρωτοβουλιών για τη 

βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, όπως 

αποτυπώνεται παρακάτω. 

 

3.1.1.  Θεσμικό πλαίσιο για την Ελλάδα 
[26]

 

 

Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την προώθηση των ΤΠΕ σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό νομοθετημάτων.  

• Στο Άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγματος (Νόμος 2430/96) αναφέρεται ότι στο 

πλαίσιο της σύγχρονης Κοινωνίας της Πληροφορίας, η ισότιμη πρόσβαση των 

ατόμων με αναπηρία στο Διαδίκτυο όπως προβλέπει ο Πρότυπος Κανόνας 5 του 

ΟΗΕ, αποτελεί καίριο ζήτημα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος ,γίνεται μια γενική αναφορά στα 

δικαιώματα των αναπήρων για ίσες ευκαιρίες και ενσωματώνεται στο Ελληνικό 

Δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία περί καταπολέμησης των διακρίσεων, όπου γίνεται 

σαφής αναφορά σε λήψη μέτρων για την εξάλειψή τους. Επιπλέον, «τα άτομα 

με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που να εξασφαλίζουν 

την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ επιτρέπει τη λήψη 

θετικών μέτρων υπέρ ομάδων, που τελούν υπό συνθήκες πραγματικής 

ανικανότητας.  

• Με την Υπουργική Απόφαση 255/83 «Καθορισμός Περιεχομένου της καθολικής 

Υπηρεσίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων –

ΕΕΤΤ» του 2002, ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας οφείλει κατά την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να λαμβάνει υπόψη του τα άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες καθώς και τις κατηγορίες ατόμων που είναι ευάλωτες σε περίπτωση 

απώλειας δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας (όπως ηλικιωμένοι, 

καρδιοπαθείς κλπ.), ενώ οι συγκεκριμένες ομάδες θα πρέπει να έχουν 
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προτεραιότητα σε περιπτώσεις τόσο εγκατάστασης, όσο και αποκατάστασης 

βλαβών της τηλεφωνικής τους σύνδεσης  

• Με το ΠΔ 13/05 του 2005 συστήνονται Μονάδες Προσβασιμότητας Ατόμων με 

Αναπηρία στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και σε εποπτευόμενους φορείς του.  

 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένα μέτρα του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση ατόμων των 

ΑΜΕΑ στις επικοινωνίες:  

• Δημιουργία καρτοτηλεφώνων σε δημόσιους χώρους, κατάλληλα για χρήση από 

άτομα με κινητικά προβλήματα.  

• Διάθεση από τον ΟΤΕ ειδικών τηλεφωνικών συσκευών για άτομα με προβλήματα 

ακοής (με πληκτρολόγιο και οθόνη καταγραφής των εισερχομένων και 

εξερχόμενων μηνυμάτων-τηλεκειμενογράφος), σε προσιτές τιμές και με 

ευνοϊκούς όρους  

• Λειτουργία κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα ακοής 

με κλήση του αριθμού 8815555.  

• Παροχή δυνατότητας άμεσης κλήσης του ΟΤΕ για βοήθεια σε ΑΜΕΑ με τη 

χρήση συσκευών που παρέχονται δωρεάν από τον ΟΤΕ («Τηλεβοήθεια στο 

σπίτι»).  

• Παροχή έκπτωσης 1000 μονάδων μηνιαίως σε τυφλούς συνδρομητές, σε άτομα με 

βαριά κινητική αναπηρία και σε νεφροπαθείς τελικού σταδίου.  

• Δωρεάν παροχή μέχρι 20 κλήσεων ανά μήνα σε υπηρεσία πληροφοριών 

τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και σε υπηρεσία επιλεκτικής φραγής 

εξερχομένων κλήσεων σε τυφλούς συνδρομητές και σε άτομα με σοβαρά 

προβλήματα όρασης.  
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• Παροχή έκπτωσης σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, αξίας 16€ επί 

της συνολικής μηνιαίας χρονοχρέωσης για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης 

δεδομένων (internet).  

• Εγκατάσταση τηλεκειμενογράφων σε δημόσιους χώρους για τα άτομα με 

προβλήματα ακοής (ήδη λειτουργούν 20 τέτοιες συσκευές ειδικού εξοπλισμού 

στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»).  

 

3.1.2. Θεσμικό Πλαίσιο - Κράτη-μέλη της ΕΕ 
[3]

 

 

Αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει θεσμικό πλαίσιο 

που αφορά στην ηλεκτρονική ενσωμάτωση ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, 

μεταξύ αυτών τα ΑΜΕΑ και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Στον πίνακα 1 που 

ακολουθεί, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου επιλεγμένων 

χωρών σχετικά με τα ΑΜΕΑ.  
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Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου επιλεγμένων  

χωρών της ΕΕ σχετικά με τα ΑΜΕΑ. 

 

3.2. Συγκριτική Αξιολόγηση  

 

Α/Α  Κράτος-Μέλος  Γενικό θεσμικό πλαίσιο για ΑΜΕΑ και Άτομα τρίτης ηλικίας  Θεσμικό Πλαίσιο για 

ΤΠΕ, ΑΜΕΑ και 

Άτομα τρίτης ηλικίας  

1  Αυστρία  Αρχή Ισότητας των Πολιτών  Δεν υπάρχει θεσμικό 

πλαίσιο για ΑΜΕΑ, 

υπάρχουν όμως αρκετές 

διατάξεις.  

2  Γαλλία  Disability Action plan  Loi 2001-1066 περί 

εξάλειψης ανισοτήτων 

και ισότιμη πρόσβασή 

και χρήση των ΤΠΕ.  

3  Γερμανία  Severely Disabled Persons Act,  

Law on Equal Treatment for People with Disabilities,  

Social Law Code Book III  

Internet für Alle  

4  Δανία  Social Services Act ,  

Social pension Act,  

Act on Legal Protection and Administration in Social Matters  

Danish Disability Policy  

5  

Ελλάδα  Άρθρο 5Α παρ. 2 του Συντάγματος (Νόμος 2430/96).  

Αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 (άρθρο 21, παρ.5 & 6)  

Δεν υπάρχει θεσμικό 

πλαίσιο για ΑΜΕΑ, 

υπάρχουν όμως διατάξεις 

(π.χ. Υπουργική 

Απόφαση 255/83)  

6          Ηνωμένο Βασίλειο  Disabled Persons Act  

Disability Discrimination Act   

  

7  Ιταλία  Αρχή Ισότητας των Πολιτών  Handicap (L 104/92) 

Cabinet Resolution  

8  Ισπανία  The Design Co-ordinato  Global accessibility 

program  

Accessibility ICT  

9  Πορτογαλία  Αρχή Ισότητας των Πολιτών  Council no.97/99  

10  Σουηδία  Social Security Act  IT and Elderly  

11  Νορβηγία  Αρχή Ισότητας των Πολιτών  Κοινωνική πολιτική για 

την πρόσβαση σε ΤΠΕ  

12  Φινλανδία  Αρχή Ισότητας των Πολιτών  Κοινωνική πολιτική για 

την πρόσβαση σε ΤΠΕ  
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Κύρια κέντρα διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ και ηλικιωμένοι) στο πεδίο των ΤΠΕ είναι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τις οδηγίες και τα 

ψηφίσματα που εκδίδουν χαράσσουν τους άξονες πάνω στους οποίους 

αναπτύσσεται στη συνέχεια το θεσμικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρεται η βασική 

οδηγία «2000/78/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη 

διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 

εργασία» η οποία συναντάται τόσο στο κείμενο στρατηγικής της Δανίας και της 

Μεγάλης Βρετανίας όσο και στην ελληνική νομολογία.  

Ταυτόχρονα παρατηρείται ότι οι βασικές αρχές των σχεδίων δράσης i2010, i2020, 

eEurope 2002-2005 και του σχεδίου δράσης για τα ΑΜΕΑ 2006-2015 καθορίζουν 

επίσης τις πολιτικές και τις δράσεις των κρατών. Εξάλλου και οι αρχές του e-

inclusion και e-accessibility αποτελούν καθοριστικές κατευθυντήριες γραμμές, 

τόσο σε ελληνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δράσεων των υπόλοιπων 

ευρωπαϊκών χωρών.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι βασικοί άξονες που τίθενται σήμερα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνουν:  

1. Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνίας της πληροφορίας για τις 

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες,  

2. Την άρση των εμποδίων προς την κοινωνία της πληροφορίας,  

3. Την ενθάρρυνση συνεργασιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ηλεκτρονική 

συμμετοχή.  

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 υιοθετούνται 3 άξονες που 

αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, αλλά παράλληλα αποκτούν ιδιαίτερο νόημα 

για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και αφορούν:  

1. Την ηλεκτρονική προσβασιμότητα,  

2. Την πρόσβαση στην αγορά εργασίας  

3. Την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες  
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Στους άξονες αυτούς αντιστοιχίζονται απευθείας οι προτεινόμενες δράσεις της 

θεματικής ενότητας των ΤΠΕ του σχεδίου δράσης για τα ΑΜΕΑ 2006-2015.  

Ο πίνακας 2 που ακολουθεί παρουσιάζει μια συγκριτική ανάλυση των θεσμικών 

πλαισίων των Ευρωπαϊκών χωρών, βάσει των παραπάνω αξόνων για την 

αξιοποίηση των ευκαιριών της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

Όπως προκύπτει, χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν 

ενσωματώσει στις πρωτοβουλίες και δράσεις τους την χρήση των ΤΠΕ στη λογική 

της ικανοποίησης των αναγκών των ΑΜΕΑ και των ατόμων τρίτης ηλικίας. 

Πρόκειται εξάλλου για τις χώρες που, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα 1, έχουν 

αναπτύξει ειδικές στρατηγικές στο συγκεκριμένο τομέα.  

Κοινός τόπος όλων των κρατών μελών μοιάζει να είναι η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της ΚτΠ για τα ΑΜΕΑ και η ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Η 

ανάγκη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τις συναλλαγές όλων των 

πολιτών με το δημόσιο φαίνεται ότι είναι πλήρως κατανοητή απ’ όλα τα κράτη. 

Παράλληλα, ο σχεδιασμός κρατικών ιστοσελίδων βάσει των διεθνών κανονισμών 

και προτύπων W3C αποτελεί πραγματικότητα στην πλειονότητα των χωρών.  

Από την άλλη μεριά λίγες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ως μέσο για 

την εξ’ αποστάσεως εργασία. Συνολικά μόνο πέντε χώρες προσφέρουν αυτή τη 

δυνατότητα (Ιρλανδία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Δανία).  

Λιγότερο ανεπτυγμένος είναι ο άξονας «Ενθάρρυνση συνεργιών και συνεργασιών 

σε εθνικό και τοπικό επίπεδο κάθε χώρας» με μόλις 3 χώρες (Ιρλανδία, Δανία και 

Ισπανία) να αναπτύσσουν τέτοιου είδους συνεργασίες. 
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Πίνακας 2.  Συγκριτική ανάλυση των θεσμικών πλαισίων χωρών της Ε.Ε. και βασικοί στρατηγικοί άξονες 

 

 
Α/Α  

 
Κράτος-Μέλος  

 
Αξιοποίηση 

δυνατοτήτων 

της ΚτΠ για 

τα ΑΜΕΑ  

 

Άρση 

εμποδίων 

προς την 

ΚτΠ  

 

Συνεργασίες 

σε εθνικό 

και τοπικό 

επίπεδο  

 

Ηλεκτρονική 

Προσβασιμότητα  

 

Πρόσβαση 

online 

υπηρεσιών  

 

1 Αυστρία          

2 Βέλγιο         

3 Γαλλία          

4 Γερμανία           

5 Δανία           

6 Ελλάδα       

7 Ην.Βασίλειο          

8 Ιρλανδία           

9 Ιταλία          

10 Ισπανία           

11 Λουξεμβούργο        

12 Πορτογαλία        

13 Σουηδία          

14 Νορβηγία          

15 Φιλανδία          
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3.3. Αξιολόγηση προσβασιμότητας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ΑμεΑ 

και ηλικιωμένους 
[3]

 

 

Ως πρότυπα προσβασιμότητας εννοούνται αυτά που έχουν καθιερωθεί από την 

πρωτοβουλία για προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative - WAI), 

ενός διεθνή οργανισμού που:  

• Αναπτύσσει οδηγίες που αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο ως το διεθνές 

πρότυπο για την προσβασιμότητα του Ιστού  

• Διαμορφώνει υποστηρικτικό υλικό που βοηθά στην κατανόηση και την 

υλοποίηση της προσβασιμότητας του Ιστού  

• Αναπτύσσει πηγές πληροφοριών μέσω διεθνών συνεργασιών.  

 

Με βάση τα συγκεκριμένα πρότυπα μπορεί να αξιολογηθεί και ταξινομηθεί κάθε 

ιστοσελίδα, ενώ παράλληλα κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας 

που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας WAI (http://www.w3.org/WAI/) 

και βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα, 

ως εξής:  

• Προτεραιότητα 1: Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον παγκόσμιο Ιστό 

πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς, μία ή περισσότερες 

ομάδες χρηστών θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του 

εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική 

προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να 

χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό.  

• Προτεραιότητα 2: Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον παγκόσμιο Ιστό 

θα ήταν καλό να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς, μία ή 

περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε 

πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα 

εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Ιστού.  

• Προτεραιότητα 3: Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον παγκόσμιο Ιστό 

μπορεί αν θέλει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς, μία ή 
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περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε 

πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα 

βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού.  

 

Ανάλογα με το αν τηρούνται ή όχι οι παραπάνω προτεραιότητες, ορίζονται τρία 

επίπεδα συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο WCAG του WAI: 

 

 

Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: Όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 

ικανοποιούνται (εικονίδιο :)  

• Επίπεδο Συμμόρφωσης «Διπλό-A»: Όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 

1 και 2 ικανοποιούνται (εικονίδιο: )  

• Επίπεδο Συμμόρφωσης «Τριπλό-A»: Όλα τα σημείου ελέγχου 

Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται (εικονίδιο: ) 
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3.4. Επίπεδο προσβασιμότητας για διαδικτυακούς τόπους των ΟΤΑ [4] 

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας για 

τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχονται από τις Περιφέρειες 

και τους ΟΤΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις, προκύπτει ότι μόνο το 14,06% των 

ιστοσελίδων των Περιφερειών και των Νομαρχιών περνάει το πρώτο επίπεδο του 

ελέγχου προσβασιμότητας WAI-A της W3C. Αυτό σημαίνει πως η μεγάλη 

πλειοψηφία των ιστοσελίδων δεν επιτρέπει σε ορισμένες ομάδες ΑΜΕΑ την 

πρόσβαση στο δικτυακό τόπο των φορέων αυτών.  

 

Διάγραμμα 1: Συμβατότητα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων Περιφερειών 

 

 

Ο τόπος περνάει το πρώτο επίπεδο του ελέγχου προσβασιμότητας WCAG της W3C; 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

ΝΑΙ ΌΧΙ

14,06%

85,94%

 

 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο στην περίπτωση 

των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. Η αξιολόγηση έδειξε πως μόνο το 6,29% των ιστοσελίδων 

των δήμων περνάει το πρώτο επίπεδο του ελέγχου προσβασιμότητας WAI-A της 

W3C. Σε κανένα δικτυακό τόπο των ΟΤΑ δεν εντοπίστηκαν υποστηρικτικές 

τεχνολογίες για ΑΜΕΑ (πχ. σύστημα ανάγνωσης οθόνης, σύστημα μετατροπής 

κειμένου σε ομιλία. 
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Διάγραμμα 2: Συμβατότητα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων Δήμων και 

Κοινοτήτων 

 

Ο τόπος περνάει το πρώτο επίπεδο του ελέγχου προσβασιμότητας WCAG της W3C; 

 

 

 

3.5 Συμπεράσματα  

Τα εμπόδια για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των ευπαθών 

πληθυσμιακών ομάδων όπως τα ΑμεΑ και οι ηλικιωμένοι εντοπίζονται στην 

έλλειψη ή την περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες των Δήμων και των 

Περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητα μεταξύ άλλων τα εξής:  

• Εφαρμογή των διεθνών προτύπων προσβασιμότητας σε όλες τις εφαρμογές ΤΠΕ  

• Εφαρμογή των διεθνών προτύπων προσβασιμότητας σε όλες τις εφαρμογές ΤΠΕ 

των Οτα και της Περιφέρειας  

• Δημιουργία προσβάσιμων θεματικών βάσεων δεδομένων με πληροφόρηση 

σχετική με υπηρεσίες και υποδομές προσβάσιμες σε ΑμεΑ και ηλικιωμένους.  

• Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεπικοινωνιών προσβάσιμων σε ΑμεΑ και ηλικιωμένους 

(φωνητικό mail, συστήματα πλοήγησης στο χώρο, video κλήσεις κλπ).  

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

NAI OXI

6,29%

93,71%



Τσιάμη Σουλτάνα, «Μελέτη για τη χρήση ΤΠΕ στις Περιφέρειες και στους ΟΤΑ» 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής          60 

4. Λογισμικό Εφαρμογών 
[9]

 

4.1  Περιφέρειες  

 

Σε ό,τι αφορά το λογισμικό εφαρμογών θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε γενικές 

γραμμές οι ελλείψεις  (οπότε και πολλά από τα έργα του ΕΠΚτΠ προχωρούν σε 

παραγωγική λειτουργία) ήταν μεγάλες στην πλειονότητα των οργανωτικών 

μονάδων και μηχανογράφησης/αυτοματοποίησης των αντίστοιχων εσωτερικών ή 

εξωστρεφών διαδικασιών, ενώ επίσης δεν εντοπίζεται ενιαία προσέγγιση. Εξαίρεση 

αποτελούν γενικά οι κάτωθι εφαρμογές, η κατά περίπτωση ύπαρξη των οποίων 

προσδιορίζει την κατάσταση στο λογισμικό εφαρμογών: 

• οι Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου (π.χ. Κειμενογράφος, εργαλείο 

δημιουργίας Παρουσιάσεων, εργαλείο δημιουργίας απλών οικονομικών και 

λογιστικών φύλλων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προγράμματα συμπίεσης 

δεδομένων κτλ.) που βοηθούν στην αυτοματοποίηση των καθημερινών εργασιών. 

• το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, η χρήση του οποίου γενικά έχει επεκταθεί σχεδόν 

σε όλες τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, 

εκτός από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και 

διαφορετικές εφαρμογές από διαφορετικές υπηρεσίες της ίδιας Περιφέρειας. 

• οι διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές για την κάλυψη των αναγκών του 

προσωπικού και της μισθοδοσίας και της διαχείρισης εσόδων και εξόδων (Δνση 

Διοίκησης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης). 

• οι εφαρμογές/προγράμματα Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων, είτε 

τυποποιημένα είτε κατασκευασμένα και φιλοξενούμενα από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών (π.χ. ΟΠΣ Εργόραμα). 

• άλλες μεμονωμένες εφαρμογές – τυποποιημένα προγράμματα που δεν ανήκουν 

στις παραπάνω κατηγορίες Λογισμικού, όπως για παράδειγμα εφαρμογές 

επεξεργασίας εικόνας, επεξεργασίας φωτογραφίας, σχεδιαστικά προγράμματα κτλ. 

Κυρίως στις Διευθύνσεις Δασών, ΔΙΠΕΧΩ, Δημ. Έργων και στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν διάφορα 

προγράμματα σχεδίασης (π.χ. AutoCAD), τοπογραφικά προγράμματα και GIS (π.χ. 

GGCad, GGTop, ArcView, ArcEditor, ArcInfo), προγράμματα επεξεργασίας 
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φωτογραφίας (π.χ. PhotoShop), πληροφόρησης νομοθεσίας (π.χ. Νομοτέλεια), 

αρχιτεκτονικά, μελετών και κατασκευών (π.χ. Tekton, τα πακέτα της 4Μ, Logiciel 

Προκοστολόγηση Και Εργολήπτης κλπ) 

• όλες οι Περιφέρειες διαθέτουν τουλάχιστον έναν ιστοκόμβο, φιλοξενούμενο είτε 

στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας είτε προμηθευόμενη σχετικές υπηρεσίες 

φιλοξενίας σε τρίτο φορέα. Το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ) Περιφερειών είναι ήδη από 1/1/2007 σε φάση παραγωγικής λειτουργίας και 

δίνει σημαντικές λύσεις στο λογισμικό εφαρμογών των Περιφερειών. Το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Περιφερειών (Ο.Π.Σ.Π.) εντάσσεται 

στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης της Δημόσιας Διοίκησης με την 

αξιοποίηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, που προωθεί το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και 

στοχεύει στην αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τη 

χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Περιφερειών υλοποιεί ένα μέρος του 

συνόλου των διαδικασιών των περιφερειών έχοντας ως βάση την αρχιτεκτονική 

Client-Server πολλαπλών επιπέδων, όπου αυτό προκύπτει από την ανάλυση των 

εφαρμογών. Σκοπός του Ο.Π.Σ.Π είναι η κάλυψη των αναγκών των Περιφερειών, 

καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου εγκαθίστανται ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα στις 13 Περιφέρειες, τα οποία θα διασυνδέονται με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Σε επίπεδο εφαρμογών το έργο περιλαμβάνει: 

• Την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών. Οι εφαρμογές τρέχουν στο κεντρικό 

σύστημα της κάθε Περιφέρειας, είναι διαθέσιμες στους σταθμούς εργασίας της 

Περιφέρειας μέσω του TCP/IP δικτύου και καλύπτουν τα παρακάτω 

υποσυστήματα.: 

o Α1. Υποσύστημα Πρωτοκόλλου 

o Α2. Υποσύστημα Διαχείρισης Υλικού και Προμηθειών 

o Α3. Προϋπολογισμού– Απολογισμού Περιφέρειας 

o Α4. Υποσύστημα Παρακολούθησης εποπτευομένων φορέων 

o Α5. Υποσύστημα On- line Πληροφόρησης με Χρήση Παγκόσμιου Ιστού (www) 
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o Α6. Υποσύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

o Α7. Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων Συντήρησης & Υποστήριξης 

o Α8. Υποσύστημα Δασών 

o Α9. Υποσύστημα Αυτοδιοίκησης 

o Α10. Υποσύστημα Δοκιμών και Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Μελετών 

o Α11. Υποσύστημα Κίνησης Οχημάτων 

o Α12. Υποσύστημα Διοικητικής Παρακολούθησης ΥΠΕΣΔΔΑ 

 

• Την Προμήθεια και Εγκατάσταση των παρακάτω Έτοιμων Πακέτων Λογισμικού: 

o Β1. Πακέτα μελέτης στατικών 

 Β2. Πακέτα μελέτης αρχιτεκτονικών έργων 

o Β3. Πακέτα μελέτης έργων οδοποιίας 

o Β4. Πακέτα μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών έργων 

o Β5. Πακέτα στατιστικής επεξεργασίας 

o Β6. Πακέτα αυτοματισμού γραφείου 

o Β7. Λογιστικά πακέτα 

o Β8. Πακέτα διαχείρισης έργων 

o Β9. Πακέτο Μισθοδοσίας – Προσωπικού 

 

Όσον αφορά στη διαδικτυακή παρουσία των Περιφερειών, η αναβάθμιση 

συντελείται από δύο έργα: 

• Το ΟΠΣ Περιφερειών με το σχετικό υποσύστημα όπως αναφέρεται παραπάνω. 

• Το χαρτοφυλάκιο έργων της πρόσκλησης 78 του ΕΠΚτΠ: «Πλατφόρμα, 

περιεχόμενο και θεματικές δικτυακές πύλες πολιτισμού και τουρισμού για κάθε μία 

από τις Περιφέρειες της χώρας»  

 

4.2 Βασικά συμπεράσματα 

Όσον αφορά στη σημερινή κατάσταση, με εξαίρεση τις μεγαλύτερες Περιφέρειες 

(ενδεικτικά Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία) η κατάσταση των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Υποστήριξης των Γενικών Γραμματειών των Περιφερειών θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ελλιπής και μη ικανοποιητική. Βέβαια, είναι δεδομένη 
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η ριζική βελτίωση στην άμεσα προβλεπόμενη κατάσταση, μετά την ολοκλήρωση 

και επιχειρησιακή λειτουργία των υπό ανάπτυξη έργων: 

Σύζευξις, ΟΠΣ Περιφερειών κλπ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εξαλείφονται 

πλήρως οι ελλείψεις και τα προβλήματα. Το βασικότερο στοιχείο που έλειπε μέχρι 

σήμερα ήταν ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, ο οποίος 

αποτυπώνεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και την κεντρική διοίκηση κυρίως στο ΟΠΣ 

Περιφερειών και στο Σύζευξις. Δίκτυα intranet λειτουργούν σε μερικές μόνο 

υπηρεσίες των Περιφερειών, ενώ ακόμη και τα λειτουργούντα, δεν περιλαμβάνουν 

το σύνολο των σταθμών εργασίας. Δύο από τις 13 Περιφέρειες (16,67%) δεν έχουν 

καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους σε τοπική δικτύωση των εγκαταστάσεων του 

οργανισμού. Δεν είναι παντού εφικτή η κοινή διαχείριση αρχείων και η χρήση 

κοινού χώρου αποθήκευσης εγγράφων. Η υλοποίηση των δικτύων έχει γίνει χωρίς 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με μεμονωμένες λύσεις κατά περίπτωση (Δομημένη 

καλωδίωση, μη δομημένη, ασύρματη δικτύωση κλπ.). Σε γενικές γραμμές 

απουσιάζει η δικτύωση-σύνδεση μεταξύ διαφορετικών κτιρίων-εγκαταστάσεων 

όπου λειτουργούν υπηρεσίες της Περιφέρειας (π.χ. με ένα Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο 

και τις σχετικές υπηρεσίες ή με ασύρματες ζεύξεις ή άλλο). Μεμονωμένες επιλογές 

και περιστασιακές λύσεις έχουν υλοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποσοστό 

33,77% των εγκαταστάσεων/κτιρίων των Περιφερειών διαθέτουν σύνδεση ευρείας 

ζώνης. Η αναλογία εργαζομένων που χρησιμοποιούν Η/Υ με τους εργαζομένους 

συνολικά στις Περιφέρειες είναι (1 προς 2,03) καλύτερη από τους ΟΤΑ α’ βαθμού 

(1 προς 3,04). Ο στρατηγικός ρόλος των Περιφερειών στην αποκεντρωμένη 

διοίκηση καθιστά την αναλογία αυτή χαμηλή ως προς την εκτίμηση για μία 

ικανοποιητική προσδοκώμενη τιμή. Το σύνολο των Περιφερειών διαθέτει 

Υπηρεσία Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης, με μέσο όρο 2,92 εργαζομένους 

στην Υπηρεσία αυτή. Είναι βέβαια δυσάρεστη η διαπίστωση ότι υπάρχουν 2 

Περιφέρειες που αν και υφίσταται η οργανωτική μονάδα δεν είναι στελεχωμένη. 

Κατά μέσο όρο αναλογεί 1 υπάλληλος της υπηρεσίας πληροφορικής για κάθε 203 

εργαζομένους στην Περιφέρεια, αναλογία που κρίνεται ανησυχητικά χαμηλή. Δεν 

παρουσιάζονται ποσοτικές ελλείψεις ως προς τους σταθμούς εργασίας όμως η 

αναλογία του αριθμού εξυπηρετητών προς τους εργαζομένους είναι χαμηλή. Οι 



Τσιάμη Σουλτάνα, «Μελέτη για τη χρήση ΤΠΕ στις Περιφέρειες και στους ΟΤΑ» 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής          64 

Περιφέρειες  διαθέτουν περίπου έναν Η/Υ για κάθε εργαζόμενο που χρησιμοποιεί 

Η/Υ, όμως αντιστοιχεί 1 σύγχρονος Η/Υ για περισσότερους από 2 εργαζομένους. Η 

αναλογία των εξυπηρετητών ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 

25,39. Η αναλογία των νέων εξυπηρετητών (ηλικίας κάτω των 3 ετών) ανά 

εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 55,56. Οι μικρές Περιφέρειες της 

χώρας παρουσιάζουν σημαντικές ποσοτικές ελλείψεις κυρίως ως προς τους 

εξυπηρετητές αλλά και τους σταθμούς εργασίας. Ο ρυθμός ανανέωσης και 

εκσυγχρονισμού τόσο των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και των 

εξυπηρετητών των φορέων φαίνεται να είναι σχετικά αργός. Το ποσοστό των 

εργαζομένων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι στις Περιφέρειες 

ιδιαίτερα χαμηλό, συγκεκριμένα: 18,74% επί του συνόλου των εργαζομένων και 

45,15% επί του συνόλου των εργαζομένων που χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία 

τους. Απαιτείται πλήρης δικτυακή διασύνδεση του υπάρχοντος εξοπλισμού και η 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη διασύνδεση του μελλοντικού. Βέβαια, όλες 

ανεξαιρέτως οι περιφέρειες στην κεντρική τους υπηρεσία αλλά και στην 

πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών τους διαθέτουν σύνδεση με δίκτυα 

δεδομένων και φωνής και προμηθεύονται σχετικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

Σε ό,τι αφορά το λογισμικό εφαρμογών θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε γενικές 

γραμμές οι ελλείψεις ήταν μεγάλες για την πλειονότητα των οργανωτικών μονάδων 

και την μηχανογράφηση/αυτοματοποίηση των αντίστοιχων εσωτερικών ή 

εξωστρεφών διαδικασιών, ενώ επίσης δεν εντοπίζεται ενιαία προσέγγιση. Γενικά 

χαρακτηριστικά που απεικονίζουν τα προβλήματα στα συστήματα/εφαρμογές back-

office των Περιφερειών ήταν: 

• Με εξαίρεση τις μεγάλες Περιφέρειες, η κάλυψη των αναγκών γίνεται με 

αυτόνομες εφαρμογές (έτοιμα εμπορικά πακέτα) και αφορά κυρίως τις βασικές 

διεργασίες λειτουργίας και επικοινωνίας (αυτοματισμός γραφείου, πρωτόκολλο, e-

mail), την οικονομικοδιοικητική λειτουργία και τις μελετητικές/τεχνικές εργασίες. 

• Η σχετική παλαιότητα των εκδόσεων των εφαρμογών και η μερική πληρότητα 

στις άδειες μέρους του λογισμικού. 

• Η απουσία χρήσης γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) στις εφαρμογές 

για τον χρήστη και τον διαχειριστή σε πολλές εφαρμογές. 
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• Η απουσία εφαρμογών ανοικτής, αρθρωτής αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων 

(n-tier) και ειδικότερα τύπου client-server με web εφαρμογές χρήσης και 

διαχείρισης (thin clients). 

• Η μη ικανοποίηση βασικών αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: ανοικτά 

πρότυπα και βασικές αρχές διαλειτουργικότητας συστημάτων (π.χ. Εθνικό πλαίσιο 

διαλειτουργικότητας). 

• Η με λίγες εξαιρέσεις απουσία εφαρμογών που βασίζονται σε ελεύθερο λογισμικό 

– λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ-ΛΑΚ). 

• Η με λίγες εξαιρέσεις έλλειψη διασυνδεδεμένων εφαρμογών (π.χ. 

Διασυνδεδεμένη Βάση Δεδομένων με άλλες Βάσεις Δεδομένων είτε της Κεντρικής 

Διοίκησης είτε της Περιφερειακής είτε άλλες π.χ. ΚΕΠ ή άλλων ΟΤΑ κλπ.). 

• Η έλλειψη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων καθώς και πολλές φορές στοιχειωδών 

προβλέψεων μέτρων ασφάλειας (π.χ. firewalls, antivirus, backups κλπ). 

• Η έλλειψη εκτός εξαιρέσεων συμβατότητας με τις πολιτικές προσβασιμότητας 

ευπαθών ομάδων (όπως ΑμΕΑ και Ηλικιωμένα Άτομα): κατευθύνσεις WAI του 

W3C. 

Η έλλειψη προβλέψεων υποδομής για ψηφιακή αυθεντικοποίηση χρηστών 

(εσωτερικών και εξωτερικών) καθώς και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο 

συνδυασμός του έργου Σύζευξις με το έργο ΟΠΣ Περιφερειών δίνει ολοκληρωμένη 

προσέγγιση και λύση στις ελλείψεις και προδιαγράφει ολοκληρωμένα, ομοιογενή 

και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης και δικτυακές υποδομές για 

τις Περιφέρειες της χώρας. Ειδικά σε επίπεδο εφαρμογών back-office, το έργο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών είναι ήδη από 1/1/2007 σε 

φάση παραγωγικής λειτουργίας και δίνει σημαντικές λύσεις σε αυτόν τομέα. Το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Περιφερειών περιλαμβάνει ένα 

μεγάλο μέρος του συνόλου των αναγκών των Περιφερειών σε εφαρμογές και 

υλοποιείται με την αρχιτεκτονική Client-Server πολλαπλών επιπέδων. 
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4.3 Δήμοι και Κοινότητες
[9]

 

 

 Δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

Σχεδόν οι μισοί (47,37%) ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας καλύπτουν πλήρως τις 

ανάγκες τους σε τοπική δικτύωση των εγκαταστάσεων του οργανισμού. Ποσοστό 

39,47% των εγκαταστάσεων/κτιρίων στους ΟΤΑ α’βαθμού διαθέτουν σύνδεση 

ευρείας ζώνης. Στο επίπεδο των ΟΤΑ α’ βαθμού, το 65.67% διαθέτουν 

περισσότερα από 1 κτίρια όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, ενώ μόνο 

το 30,2% διαθέτουν περισσότερες από 1 συνδέσεις ευρείας ζώνης στα κτίρια τους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 28,86% των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν διαθέτουν καμία 

ευρυζωνική σύνδεση. Αναφορικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, έλλειμμα 

παρουσιάζεται στους Δήμους και τις Κοινότητες όπου το 2,31% δεν διαθέτει 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Για ένα βασικό δείκτη όπως αυτόν, το ποσοστό αυτό 

θεωρείται αρκετά υψηλό. Το 65,93% των Η/Υ των ΟΤΑ α’ βαθμού είναι 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Το ποσοστό των εργαζομένων που χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ΟΤΑ α’βαθμού ιδιαίτερα χαμηλό, συγκεκριμένα: 

10,67% επί του συνόλου των εργαζομένων και 32,45% επί του συνόλου των 

εργαζομένων που χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία τους. Το δίκτυο Σύζευξις 

προσφέρει σε όλους τους Δήμους της χώρας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ιδεατού 

κλειστού δικτύου VPN (ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, εικόνας και 

απομακρυσμένης πρόσβασης) σε προδιαγεγραμμένο επίπεδο ποιότητας (Service 

Level Agreement). Οι υπηρεσίες παρέχονται στο κεντρικό κτίριο κάθε φορέα και 

με συνολικό εύρος ζώνης τριών επιπέδων ανάλογα με το μέγεθος του φορέα 

(μικρός, μεσαίος, μεγάλος). Κριτήριο για το μέγεθος του φορέα αποτελεί ο αριθμός 

εργαζομένων στο κεντρικό κτίριο του φορέα. Εκτός από το δίκτυο Σύζευξις το 

οποίο βελτιώνει ριζικά την εικόνα των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, σε αυτόν το στόχο συμβάλει συμπληρωματικά αλλά καταλυτικά μία 

σειρά έργων ενσύρματων και ασύρματων δικτύων που υλοποιούνται περιφερειακά. 
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Αυτά τα έργα αντιμετωπίζουν κυρίως την ευρυζωνική σύνδεση των λοιπών –εκτός 

του δημαρχείου- κτιρίων των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

 Στελέχωση, βασικός εξοπλισμός και λογισμικό 

Οργανωτική μονάδα Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης, υπάρχει στο 36,47% των 

ΟΤΑ α’ βαθμού. Μέρος των οργανισμών που δεν διαθέτουν εσωτερική Υπηρεσία 

Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης, καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες τους με την 

παροχή της σχετικής υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργάτη. Συγκεκριμένα, αυτό 

συμβαίνει στο 45,88% των ΟΤΑ α’ βαθμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 17,06% 

των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν διαθέτουν ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική υπηρεσία. Ο 

μέσος αριθμός υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πληροφορικής στις ΟΤΑ α’ βαθμού 

είναι 1,68, ενώ ο μέσος αριθμός εργαζομένων είναι 131,85 (αναλογία 1 για κάθε 94 

υπαλλήλους). Το 46,83% των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν διαθέτουν υπαλλήλους στην 

Υπηρεσία Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης, ενώ ποσοστό 25,4% διαθέτει 1 

υπάλληλο, και ποσοστό 26,99% διαθέτει περισσότερους από 1. Ο μέσος αριθμός 

προσωπικών υπολογιστών που διαθέτουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού είναι 43,72, ενώ 

ο μέσος αριθμός προσωπικών υπολογιστών ηλικίας κάτω των 3 ετών είναι 18,35 

(Ποσοστό 40,95% των Η/Υ). Όπως προαναφέρθηκε, το 65,93% των Η/Υ των ΟΤΑ 

α’ βαθμού είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Η αναλογία των προσωπικών 

υπολογιστών ανά εργαζόμενο είναι 1 προς 2,72 συνολικά και η αναλογία των 

προσωπικών υπολογιστών ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 

0,90. Η αναλογία των νέων Η/Υ (ηλικίας κάτω των 3 ετών) ανά εργαζόμενο είναι 1 

προς 6,65 και η αναλογία των νέων Η/Υ (ηλικίας κάτω των 3 ετών) ανά 

εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 2,19. Στο επίπεδο των ΟΤΑ α’ 

βαθμού, ο μέσος αριθμός εργαζομένων που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 40,37, ενώ ο 

μέσος αριθμός εργαζομένων είναι 131,85 (αναλογία 1 προς 3,04). Το 54.55% των 

ΟΤΑ α’ βαθμού διαθέτουν 10 έως 49 προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

ενώ το 62,11% διαθέτουν λιγότερους από 10 σύγχρονους προσωπικούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ηλικίας κάτω των 3 ετών). Το 86,42% των ΟΤΑ α’ 

βαθμού διαθέτουν λιγότερους από 50 προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
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συνδεδεμένους στο διαδίκτυο.Ο μέσος αριθμός εξυπηρετητών που διαθέτουν οι 

ΟΤΑ α’βαθμού είναι 2,96, ενώ ο μέσος αριθμός εξυπηρετητών ηλικίας κάτω των 3 

ετών είναι 1,18 (Ποσοστό 36,52%). Η αναλογία των εξυπηρετητών ανά 

εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 13,07. Η αναλογία των νέων 

εξυπηρετητών (ηλικίας κάτω των 3 ετών) ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ 

είναι 1 προς 35,77. Ο ρυθμός ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των εξυπηρετητών 

των φορέων φαίνεται να είναι σχετικά αργός σε όλα τα επίπεδα μεγέθους των 

φορέων μελέτης. Το 51.48% των ΟΤΑ α’ βαθμού διαθέτουν περισσότερους από 1 

εξυπηρετητή, ενώ μόνο το 22,79% διαθέτουν περισσότερους από 1 σύγχρονους 

εξυπηρετητές (ηλικίας κάτω των 3 ετών). 

 

4.4. Λογισμικό εφαρμογών Δήμων 
[9]

 

 

Οι εφαρμογές ΤΠΕ που υποστηρίζουν την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 

των δήμων δύναται να ταξινομηθούν ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής των.  

 

Υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά 

 

 

 

Όλες οι διεργασίες των ΟΤΑ, που διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία του 

πολίτη, μπορούν να γίνουν πιο απλές και πιο γρήγορες, αφού δεν θα είναι αναγκαία 

η ‘περιήγηση’ του πολίτη ή των  υπαλλήλων στα διάφορα γραφεία του ΟΤΑ. Ο 

πολίτης, απλά, θα πρέπει να πάει στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος από το 

τερματικό του θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση, μέσω του ΟΠΣ, σε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Με 

αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να λυθούν και κάποια χρόνια προβλήματα 

καθυστέρησης, συγκεκριμένων υπηρεσιών των ΟΤΑ, όπως έκδοση οικοδομικών 

αδειών και αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς πολίτες. Όμως, η μεγάλη πρόκληση 

για τους σύγχρονους ΟΤΑ δεν είναι απλά η βελτίωση των υπηρεσιών, με φυσική 
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παρουσία των ενδιαφερόμενων, αν και αυτό από μόνο του θα αποτελούσε πολύ 

σημαντικό βήμα, αλλά η μετάβαση στην παροχή ηλεκτρονικών, δικτυακών 

υπηρεσιών. Βέβαια, εξ αρχής, να ξεκαθαρίσουμε πως η δικτυακή μορφή δεν θα 

μπορούσε να είναι ο μοναδικός τρόπος παροχής υπηρεσιών, αφού δεν έχει το 

σύνολο των πολιτών πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, τουλάχιστον προς το παρόν. 

Πάντως, τα ΟΠΣ θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την σταδιακή μετάβαση 

στην εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες. Οι δημότες θα 

μπορούν να αιτούνται την παροχή διοικητικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, είτε 

δικτυακά είτε μέσω τηλεφώνου ή φαξ, και να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τον 

ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος γονιός θα μπορούσε χωρίς να φύγει 

από την δουλειά του, να ζητήσει ένα πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού του και 

να κάνει αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας, μέσα σε πέντε λεπτά, αρκεί να έχει 

πρόσβαση σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα 

αποτελέσματα των αιτήσεων του, μαζί με τα συνημμένα έγραφα, θα μπορεί να τα 

πάρει, είτε από το σπίτι του, είτε από την εργασία του τις επόμενες μέρες, με την 

προϋπόθεση ύπαρξης δικτυωμένου υπολογιστή, όπως αναφέραμε παραπάνω. Η 

παροχή στους δημότες της δυνατότητας, τέτοιου είδους συναλλαγών θα είναι κάτι 

παραπάνω από βελτίωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Μπορούμε να πούμε, πως θα 

αποτελέσει μια ουσιαστική εξέλιξη στον τρόπο συναλλαγών ΟΤΑ - πολιτών. 

Βέβαια, τέτοιου είδους συναλλαγές εγείρουν πολλά και σημαντικά ζητήματα, 

σχετικά με την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

διακινούνται δικτυακά αλλά και την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων. 

Πολύ σημαντικό ζήτημα ασφάλειας είναι η εξακρίβωση με βεβαιότητα της 

ταυτότητας του πολίτη που κάνει κάποια αίτηση. Δεν θα ήταν επιτρεπτό κάποιος 

κακόβουλος, ή απλά περίεργος, χρήστης να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 

δημοτών χωρίς να έχει την κατάλληλη εξουσιοδότηση από τους ίδιους. Μία λύση 

προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και 

διαδικασιών πιστοποίησης αυθεντικότητας και διακρίβωσης ταυτότητας των 

πολιτών από τον ίδιο το φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι πολίτες θα μπορούσαν, 

με φυσική παρουσία, να κάνουν αίτηση χορήγησης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού 

στον ΟΤΑ και να τους χορηγούνται κάποια διαπιστευτήρια, ώστε στην συνέχεια να 



Τσιάμη Σουλτάνα, «Μελέτη για τη χρήση ΤΠΕ στις Περιφέρειες και στους ΟΤΑ» 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής          70 

μπορούν να εκτελούν δικτυακές συναλλαγές με ασφάλεια. Αυτά τα διαπιστευτήρια 

μπορούν να είναι είτε απλά κάποιοι κωδικοί πρόσβασης (passwords), είτε κάποια 

ψηφιακά κλειδιά για την δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Στην συνέχεια, οι ίδιοι 

οι δημότες θα ήταν υπεύθυνοι για την διαφύλαξη των προσωπικών τους 

διαπιστευτηρίων, καθώς και για την άμεση ενημέρωση του ΟΤΑ σε περίπτωση που 

αυτά διαρρεύσουν. Η ύπαρξη των διαπιστευτηρίων θα μπορούσε να βοηθήσει και 

στο άλλο σημαντικό ζήτημα ασφάλειας, που εγείρεται, την εξασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, με χρήση ισχυρών κρυπτογραφικών 

μεθόδων. Εκτός, από τις διοικητικές υπηρεσίες, που παρέχονται από τους ΟΤΑ οι 

δημότες μπορούν να αιτούνται εύκολα την παροχή μη διοικητικών υπηρεσιών. Αν 

υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα, κατά την δημιουργία των ΟΠΣ στους ΟΤΑ, ένας 

πολίτης θα μπορεί να υποβάλει αιτήματα για ενέργειες των υπηρεσιών του ΟΤΑ, 

που σχετίζονται με την καθαριότητα, την πρόοδο έργων, κ.α. Ακόμα και αν 

θεωρήσουμε, πως και τώρα οι δημότες μπορούν να υποβάλουν παρόμοια αιτήματα, 

με την φυσική τους παρουσία στις εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, δεν έχουν την 

δυνατότητα της συστηματικής και άμεσης παρακολούθησης της εξέλιξης των 

αιτημάτων τους. Με την δημιουργία ΟΠΣ και την θέσπιση της εξ αποστάσεως 

παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, για πρώτη φορά οι δημότες θα μπορούν να 

παρακολουθούν, σχεδόν, σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη έργων και ενεργειών, 

που τους ενδιαφέρουν. 

Ακόμα και αν μια τέτοια εξέλιξη δίνει την αίσθηση, πως θα δημιουργήσει επιπλέον 

πίεση στους υπαλλήλους και τα στελέχη των ΟΤΑ, η πραγματικότητα είναι τελείως 

διαφορετική. Με σωστή οργάνωση και τεκμηρίωση των δράσεων του ΟΤΑ, θα 

αποφευχθεί το φαινόμενο της εμφάνισης ωρυόμενων, διαμαρτυρόμενων δημοτών, 

οι οποίοι παραπονιούνται, λόγο άγνοιας, για καθυστερήσεις διαφόρων έργων, 

παρότι, είτε οι αιτίες της καθυστέρησης είναι αδιαμφισβήτητες, είτε το έργο θα 

ολοκληρωθεί… την αμέσως επόμενη μέρα. Οι δημότες, λοιπόν, θα μπορούν να 

έχουν άμεση ενημέρωση για τις  προγραμματισμένες ενέργειες και δραστηριότητες 

των ΟΤΑ. Θετικό στοιχείο, ενός τέτοιου συστήματος, θα ήταν η ενημέρωση των 

δημοτών να μην περιορίζεται μόνο σε διοικητικές - και μη - υπηρεσίες των ΟΤΑ, 

αλλά να επεκτείνεται και σε άλλης φύσεως δραστηριότητες, όπως οι πολιτιστικές 
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εκδηλώσεις. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, δημιουργεί στην πλειοψηφία των πολιτών 

έντονο άγχος και πίεση, με αποτέλεσμα η διασκέδαση και οι κοινωνικές 

συναναστροφές να είναι αναγκαία συστατικά της καθημερινότητας, για την 

εξασφάλιση της ψυχικής υγείας των πολιτών. Οι περισσότεροι ΟΤΑ διοργανώνουν 

ένα σημαντικό αριθμό πολιτιστικών εκδηλώσεων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 

των τοπικών κοινωνιών. Αρκετά συχνά όμως, παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες 

εκδηλώσεις να μην έχουν την αναμενόμενη απήχηση στους δημότες, όχι λόγο 

χαμηλής ποιότητας ή αποδοχής από το κοινό, αλλά λόγο ελλιπούς προβολής. Είναι 

πολύ σημαντικό, οι ΟΤΑ όχι μόνο να διοργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, 

αλλά να μπορούν και να τις προβάλλουν με τον κατάλληλο τρόπο. Η πιο καλή, 

αλλά και φτηνή λύση θα ήταν η ενημέρωση των δημοτών δικτυακά, μέσα από τις 

ιστοσελίδες των ΟΤΑ. Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση των ιστοσελίδων, θα 

μπορούσε να οδηγήσει τους πολίτες σε μία συστηματική παρακολούθηση τους. Να 

αναφέρουμε, πως κάποιοι ΟΤΑ, μεμονωμένα, ήδη, έχουν προβεί στη  δημιουργία 

τέτοιου είδους δικτυακών τόπων και η απήχηση των δημοτών είναι σημαντική. Η 

επιτάχυνση των διεργασιών έκδοσης αδειών παραμονής, για τους αλλοδαπούς, η 

γρηγορότερη και εγκυρότερη ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων είναι κάποιες 

από τις υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες, οι οποίες αναμένεται να 

βελτιωθούν αισθητά. Επίσης, οι ίδιοι οι ΟΤΑ σε επίπεδο διοίκησης, θα μπορούν να 

έχουν αμεσότερη ενημέρωση για νόμους και αποφάσεις κρατικών φορέων, που 

τους αφορούν, καθώς επίσης και καλύτερη συνεργασία με άλλους ΟΤΑ. Για 

παράδειγμα, η μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων ενός πολίτη από έναν ΟΤΑ, 

σε άλλον, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, απλά, με μία επίσκεψη στον δεύτερο 

ή ίσως ακόμα και με μία εξ αποστάσεως αίτηση, όπως είδαμε παραπάνω. Να 

τονίσουμε, πως για τις δικτυακές συναλλαγές ανάμεσα σε φορείς του δημοσίου, 

απαιτούνται επαρκή μέτρα για την διασφάλιση της ασφάλειας και της 

εμπιστευτικότητας, δεδομένων και υπηρεσιών. Οι μέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έχουν ήδη αναφερθεί. Ένας θεσμός, που έγινε ευρέως γνωστός 

στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων είναι τα 

Περίπτερα Πληροφόρησης (info kiosks). 
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Τα Περίπτερα Πληροφόρησης, εκτός από διανομή έντυπου διαφημιστικού και 

ενημερωτικού υλικού, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν σημεία πρόσβασης σε 

συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους. Οι ΟΤΑ μπορούν να επεκτείνουν αυτόν τον 

θεσμό με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσουν πρόσβαση, σε εξ αποστάσεως υπηρεσίες, 

σε πολίτες, που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Ακόμα και αν δεν 

είναι εφικτό ή πρακτικό να λειτουργήσουν τα Περίπτερα Πληροφόρησης σαν 

πλήρη σημεία πρόσβασης, σίγουρα θα μπορούσαν να παρέχουν στους δημότες  

  

 
 

Πίνακας : Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων / Περιοχές Εφαρμογών 
 

Περιοχή εφαρμογής Περιγραφή 

 Διαχείριση πόρων για τα νομικά πρόσωπα του δήμου 

Ειδικές λειτουργίες 

δήμων και 

κοινοτήτων 

Διαχείριση Μητρώου Δημοτών (Ληξιαρχείο – 

πολιτικοί γάμοι, Μητρώου Αρρένων, 

Εκλογικοί κατάλογοι, Δημοτολόγιο, Μητρώο 

Αλλοδαπών – Μεταναστών, κλπ.) 

Ανάπτυξη – 

συντήρηση 

υποδομών 

Προγραμματισμός/ σχεδιασμός Τεχνικών Έργων 

(αξιοποιώντας τεχνολογίες GIS) 

Διαχείριση Πολεοδομικών δραστηριοτήτων 

(Αποτύπωση πολεοδομικού σχεδιασμού, 

Διαχείριση κτηματολογίου, έλεγχος αυθαιρέτων, 

τοπογραφικές εφαρμογές – πράξεις 

αναλογισμού, οικοδομικές γραμμές, τροποποιήσεις, 

έκδοση οικοδομικών αδειών, κλπ) 

Πακέτο σύνταξης οικονομικών τευχών Τεχνικών 

Έργων 

Διαχείριση/ παρακολούθηση Τεχνικών Έργων 

Διαχείριση συντήρησης – επισκευών τεχνικών 

υποδομών (δικτύων ύδρευσης - 

αποχέτευσης, κτιριακών εγκαταστάσεων, 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, 

κοινόχρηστων χώρων, πρασίνου, 

κλπ.) 

Διαχείριση αποθήκης - υλικών και μέσων ανάπτυξης/ 

συντήρησης/ επισκευών 

τεχνικών υποδομών 

Διαχείριση κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων 

Πακέτα μελέτης στατικών 

Πακέτα μελέτης αρχιτεκτονικών έργων 
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Πακέτα μελέτης έργων οδοποιίας 

Πακέτα μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών έργων 

Πακέτα στατιστικής επεξεργασίας 

Διαχείριση υπηρεσιών 

και 

δικτύων κοινής 

ωφέλειας 

Διαχείριση δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού 

Διαχείριση Ύδρευσης (αποτύπωση δικτύου, 

υγειονομικός έλεγχος νερών, βλάβες, καταμετρήσεις 

κατανάλωσης, έκδοση/ είσπραξη λογαριασμών, νέες 

συνδέσεις, νέες απαιτήσεις - επεκτάσεις, διακοπή 

συνδέσεων, κλπ) 

Διαχείριση αποχέτευσης (αποτύπωση δικτύου, βλάβες 

/ καθαρισμός, νέες απαιτήσεις, είσπραξη τελών, κλπ.) 

Διαχείριση άρδευσης (αποτύπωση δικτύου, βλάβες/ 

καθαρισμός, είσπραξη τελών, νέες απαιτήσεις – 

επεκτάσεις, κλπ.) 

Διαχείριση οδικού δικτύου (αποτύπωση δικτύου, 

βλάβες, νέες απαιτήσεις, κλπ.) 

Διαχείριση συλλογής απορριμμάτων (αποτύπωση 

δικτύου κάδων, συνεργεία, διαδρομές αποκομιδής 

απορριμμάτων, διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, 

κλπ.) 

Διαχείριση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και 

ανακύκλωσης 

Διαχείριση Δημοτικών ΜΜΜ (αποτύπωση δικτύου 

διαδρομών, βάρδιες οδηγών, διαδρομές ΜΜΜ, κλπ.) 

Διαχείριση Δημοτικών ΜΜΕ (αρχείο, πρόγραμμα, 

διαχείριση προσωπικού – βαρδιών /προγραμμάτων, 

εξωτερικών συνεργείων διαφημίσεων, κλπ.) 

Διαχείριση Κοιμητηρίων (αποτύπωση θέσεων ταφής, 

διαχείριση θέσεων και οικογενειακών τάφων, 

εισπράξεις τελών, κλπ.) Διαχείριση Δημοτικής 

Αστυνομίας (αποτύπωση χώρου αστυνόμευσης - 

διαδρομών, βάρδιες αστυνομικών, διαδρομές 

αστυνόμευσης, παρακολούθηση προστίμων, κλπ.) 

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος - πάρκα, 

παρτέρια, χώροι στάθμευσης (αποτύπωση χώρων, 

βλάβες, νέες απαιτήσεις, κλπ.) 

 

 
 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις που παρέχονται τοπικά από κάθε δήμο διακρίνονται σε 

δύο βασικές κατηγορίες, σ’ αυτές που παράγονται και παρέχονται από τον ίδιο 

δήμο και σ’ αυτές που παράγονται από άλλους φορείς και παρέχονται από τους 
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δήμους μέσω των ΚΕΠ. Πρόσθετα κάθε κατηγορία αναλύεται σε επιμέρους 

υποκατηγορίες υπηρεσιών βάσει της θεματικής ενότητας των υπηρεσιών. 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παράγονται και παρέχονται από τον ίδιο δήμο 

 

Θεματική ενότητα Περιγραφή υπηρεσιών 

Για τους Πολίτες 

Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων 

Και προστίμων 

Ύδρευσης, Καθαριότητας, 

Ηλεκτροφωτισμού, κλπ 

Εγγραφή / διαγραφή στα δημοτικά 

μητρώα 

μητρώο αρρένων, Δημοτολόγιο και 

εκλογικοί κατάλογοι, κλπ. 

Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 

γέννησης, γάμου, θανάτου, 

οικογενειακής μερίδας, μητρώου 

αρρένων, πιστοποιητικό εντοπιότητας, 

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κλπ 

Πολεοδομικά θέματα Οικοδομικές άδειες, κλπ 

Υγεία και Κοινωνική φροντίδα Διαχείριση φακέλου υγείας και 

πρόνοιας ειδικών πληθυσμιακών 

ομάδων, Ηλεκτρονικές υπηρεσίας 

φροντίδας στο σπίτι, 

Εκπαίδευση – επαγγελματική 

κατάρτιση (e-learning) 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαγγελματικής κατάρτισης (e-

learning), κλπ. 

Αναζήτηση εργασίας Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαγγελματικής κατάρτισης (e-

learning), κλπ. 

Αναζήτηση εργασίας Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προώθησης 

απασχόλησης, κλπ. 

Πολιτισμός – ψυχαγωγία Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακού 

πολιτιστικού περιεχομένου 

Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες  

Τοπική οικονομική ανάπτυξη και 

επιχειρηματικότητα 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προώθησης 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 

προώθησης πρωτογενούς τομέα και 

του «ηλεκτρονικό επιχειρείν» για την 

ενίσχυση επιχειρηματικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Ατομικές άδειες επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

χορήγηση αδειών μικροπωλητών και 

λειτουργίας κυλικείων σε 

 κοινόχρηστους χώρους (άλση, 

 κάπους κλπ.) 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting  

Για τις Επιχειρήσεις 
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Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων, χώρων 

ψυχαγωγίας – θεάτρων, 

 κινηματογράφων, μουσικής σε 

 δημόσια κέντρα, ίδρυσης παιδότοπων 

Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων 

Και προστίμων 

(Παρεπιδημούντων και επί των 

ακαθαρίστων εσόδων, Διαφημίσεων, 

Λαϊκών αγορών, Αδειών   

καταστημάτων, κλπ.) 

Δημόσια έργα και προμήθειες  
 

 

 

 

 

4.5 Βασικά Συμπεράσματα 
[9]

 

 

Με βάση την εμπειρία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από την υλοποίηση έργων Πληροφορικής 

στους ΟΤΑ (Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης Καποδιστριακών Δήμων, εισαγωγή 

Διπλογραφικού Συστήματος και Μηχανοργάνωση Οικονομικών λειτουργιών ΟΤΑ, 

Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζομένων ΟΤΑ κλπ), προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 

 

• Η ηγεσία και τα στελέχη των ΟΤΑ έχουν κατανοήσει την ανάγκη αξιοποίησης 

των ΤΠΕ και τον καταλυτικό τους ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την 

αποτελεσματικότητα της ΤΑ. 

• Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα όσον αφορά στην 

ανάπτυξη υποδομών καθώς και στην εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ από τους ΟΤΑ. 

Μεγάλο μέρος των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών είναι 

μηχανογραφημένο. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές περιοχές ανάπτυξης εφαρμογών 

ώστε να καλυφθεί το εύρος των λειτουργιών των ΟΤΑ (π.χ. Τεχνικές Υπηρεσίες, 

Κοινωνικές Λειτουργίες κλπ). 

• Οι ΟΤΑ έχουν στο σύνολό τους πρόσβαση στο Internet, το οποίο χρησιμοποιούν 

κυρίως για αναζήτηση πληροφοριών και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Όμως, το 

54% αυτών έχει σύνδεση χαμηλής ταχύτητας  
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• Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι το 56% των ΟΤΑ δεν έχει εντάξει κάποιο έργο 

Πληροφορικής σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, ενώ το 45% των 

χρησιμοποιούμενων Η/Υ έχει αγοραστεί μετά το 2003 με μερική αναβάθμιση το 

2007. 

• Υπηρεσίες Πληροφορικής λειτουργούν μόνο στους μεγάλους ΟΤΑ. Ποσοστό 

μεγαλύτερο του 45% των ΟΤΑ δεν έχει Υπηρεσία Πληροφορικής. 

• Παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου στις νέες τεχνολογίες δυναμικού. Το 

σύνολο του προσωπικού με κλάδο ή ειδικότητα Πληροφορικής είναι μόλις το 1,6% 

του συνόλου του προσωπικού των Δήμων και Κοινοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι σε κάθε 7 Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ και ΤΕ), αντιστοιχεί 1 επιστήμονας 

Πληροφορικής (ΠΕ και ΤΕ). 

• Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν έχει καλλιεργηθεί η κατάλληλη κουλτούρα 

γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποκίνησης, έχει σαν συνέπεια, η 

χρήση των νέων τεχνολογιών να αντιμετωπίζεται με αβεβαιότητα και φόβο. Το 

αποτέλεσμα είναι να ανακύπτουν προβλήματα τόσο στην απλή χρήση των 

συστημάτων και εργαλείων (αδυναμία ή αποφυγή-φόβος επικοινωνίας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αδυναμία εγγραφής CD-ROM), όσο και σε πιο 

σύνθετα ζητήματα, όπως η παρακολούθηση συμβάσεων με προμηθευτές. Η 

ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και η εισαγωγή συστημάτων ΤΠΕ στους ΟΤΑ, 

κατά κανόνα, δεν πραγματοποιείται προγραμματισμένα και στοχευμένα, στη βάση 

ενός στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη 

τρεχουσών αναγκών. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η δημιουργία 

αυτόνομων και ιδιότυπων εφαρμογών, που, καθώς δεν διαθέτουν τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, δεν μπορούν να διασυνδεθούν λειτουργικά και να αποτελέσουν 

τμήμα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ), Συστημάτων 

Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS), ή Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων 

(DSS) του ΟΤΑ και έτσι καθίσταται σχεδόν αδύνατη η διαλειτουργικότητα του 

ΟΤΑ με άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης. 

• Παράλληλα, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ για την, από κοινού, 

δημιουργία Πληροφοριακών Συστημάτων, αυξάνει σημαντικά, τόσο το κόστος 

ανάπτυξης, όσο και το κόστος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τους. Με 
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βάση την εμπειρία και τις μελέτες της ΚΕΔΕ, η σημερινή κατάσταση στην 

πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά στην ανάπτυξη των αναγκαίων 

υποδομών ΤΠΕ και οργανωτικο-λειτουργικών παρεμβάσεων και το βαθμό 

πληρότητας και αξιοποίησής τους, χαρακτηρίζεται από: 

• τη χαμηλή ποιότητα και μικρό εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• αποσπασματική ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής, κυρίως στα κεντρικά κτήρια των 

δήμων 

• μικρό αριθμό εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων με κάποιο βαθμό 

ολοκλήρωσης 

• περιορισμένη αξιοποίησή του εξοπλισμού και εφαρμογών που αποκτήθηκαν από 

το Β’ ΚΠΣ. 

• έλλειψη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS) που να υποστηρίζουν τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. 

• το μεγαλύτερο ποσοστό των δήμων διαθέτουν κάποιο επίπεδο πληροφοριακής 

υποδομής και πρόσβαση στο διαδίκτυο (dial-up) 

• το πλήθος των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες, λειτουργούν αυτόνομα - δεν 

είναι διασυνδεμένες και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακολουθούν κάποια 

τυποποίηση δεδομένων με αποτέλεσμα αφενός να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις 

μεταξύ των εφαρμογών και αφετέρου σημαντικές δυσκολίες στη διασύνδεση τους. 

παρότι οι βασικές εφαρμογές διοικητικο-οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έχουν σε μεγάλο βαθμό κοινές λειτουργικές 

προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των δήμων, δεν υπάρχουν μελέτες για τον 

προσδιορισμό κοινών προδιαγραφών - απαιτήσεων για τα συστήματα που 

υλοποιούνται με αποτέλεσμα να γίνονται όλα από την αρχή σε κάθε δήμο. 

• επίσης, η αποτελεσματική λειτουργία πολλών υπηρεσιών των δήμων προϋποθέτει 

διαλειτουργικότητα σε εθνικό επίπεδο ή τουλάχιστον σε νομαρχιακό επίπεδο π.χ 

δημοτική ενημερότητα. 

• σημαντικός αριθμός των δήμων και κοινοτήτων επενδύουν δικούς τους πόρους σε 

ΤΠΕ (πρόσβαση στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα, εξοπλισμό, εφαρμογές διαχείρισης 

επιμέρους λειτουργιών του δήμου, συντήρηση εξοπλισμού και εφαρμογών, κλπ) 
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• η σχεδόν καθολική υλοποίηση ΚΕΠ στους δήμους έχει συμβάλει στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά λόγω απουσίας προτύπων και διαλειτουργικότητας 

δεν υπάρχει δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο 

• μεγάλο μέρος της υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής κυρίως οι εφαρμογές 

διοικητικο- οικονομικής διαχείρισης των δήμων έχει υλοποιηθεί από σχετικά μικρό 

αριθμό κατασκευαστών (5-6). Αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξη 

ενδιάμεσου λογισμικού για την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

εφαρμογών ενός δήμου ή εφαρμογών μεταξύ δήμων. 

• η διάχυση πληροφοριών μέσω εφαρμογών Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο είναι 

πολύ μικρή, γεγονός που συντελεί στην κοινωνική και διοικητική απομόνωση 

απομακρυσμένων περιοχών (αγροτικές, ορεινές και ακριτικές περιοχές, κλπ) ή 

ακόμα και στο εξωτερικό (απόδημοι, μετανάστες, κλπ) αλλά και ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 

• παρότι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα ευρυζωνικά αποτελούν βασικούς παράγοντες 

ανάπτυξης στην κοινωνία της πληροφορίας, το επίπεδο ενημέρωσης, 

ενεργοποίησης και συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ χαμηλό. 

Η παρούσα κατάσταση, όσον αφορά στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης, δύναται να 

περιγραφεί ως εξής: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των δήμων δεν διαθέτει στελέχη με τις 

απαιτούμενες δεξιότητες για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

 Στο μεγαλύτερο ποσοστό των δήμων ανάλογα με το μέγεθός του, υπάρχει 

ένας αριθμός εργαζόμενων με κατάρτιση στη χρήση επιμέρους εφαρμογών 

πληροφορικής o Παρότι υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις με πρωτοπόρες 

προσεγγίσεις στην χρήση των ΤΠΕ στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχουν 

μηχανισμοί διάχυσης της πληροφορίας καλών πρακτικών. Δεν υπάρχει επαρκής 

εμπειρία στους περισσότερους δήμους και ειδικά στους μικρούς - στη πρωτοβάθμια 

τοπική αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

 Υπάρχει μεγάλη έλλειψη στελεχών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

έργων της κοινωνίας της Πληροφορίας σε τοπικό, νομαρχιακό η/και 

περιφερειακό επίπεδο 
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 Η χρήση Η/Υ και του διαδικτύου από το γενικό πληθυσμό είναι σχετικά 

χαμηλή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ η χρήση κινητού 

τηλεφώνου είναι υψηλή, όμως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη χρήση 

Η/Υ, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου μεταξύ ηλικιακών κατηγοριών, 

ανάλογα με την εκπαίδευση και την αστικότητα. 

Όσον αφορά το συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στην ανάπτυξη των ΤΠΕ 

και της συνέργιας με υφιστάμενες, παράλληλες ή συμπληρωματικές δράσεις, η 

παρούσα κατάσταση δύναται να περιγραφεί ως εξής: 

 Παρότι πρόσφατα, δημιουργήθηκε πλαίσιο στρατηγικής της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την κοινωνία της πληροφορίας δεν έχουν γίνει ακόμη 

ενέργειες προώθησης της στρατηγικής 

 Η αυτόνομη υλοποίηση έργων από τους οργανισμούς πρωτοβάθμιας τοπικής 

           αυτοδιοίκησης εκτιμάται ότι θα έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα 

 δεν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

είτε σε επίπεδο ΤΕΔΚ είτε με τη δημιουργία Συμπολιτειών για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας για την αποτελεσματική υλοποίηση έργων της κοινωνίας 

της Πληροφορίας 

 Δεν υπάρχουν μηχανισμοί και πλαίσιο συντονισμού και προώθησης 

           συνεργασιών για τη διευκόλυνση πρωτοβουλιών συγκεκριμένων δήμων 

 συγκεκριμένων δράσεων – υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, προώθηση της 

           ευρυζωνικότητας και δικτύωση των Δήμων σε όλα τα επίπεδα. 

 νέων δράσεων, προσφορά υπηρεσιών και τεχνογνωσίας 

 ανάλυσης και αξιοποίησης της διεθνούς, εθνικής και τοπικής εμπειρίας και 

ανάδειξη της σημασίας των δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 οριζόντιων εργαλείων. 

 Όσον αφορά στην ύπαρξη μηχανισμών υποστήριξης, η παρούσα κατάσταση 

χαρακτηρίζεται από πλήρη απουσία διαδικασιών και πληροφοριακής υποδομής για 

την τεχνική υποστήριξη, την εκπαίδευση, τη διάχυση πληροφορία /γνώσης και την 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην ανάπτυξη και στην 

αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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Σχεδόν οι μισοί (47,37%) ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας καλύπτουν πλήρως τις 

ανάγκες τους σε τοπική δικτύωση (είτε δομημένη καλωδίωση είτε ασύρματη 

δικτύωση) των εγκαταστάσεων του οργανισμού. Το ποσοστό του 52,63% που δεν 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σε τοπική δικτύωση, κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. 

Το πρόβλημα είναι εντονότερο και λαμβάνει ακραίες τιμές στους μικρότερους 

Δήμους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 28,86% των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν διαθέτουν καμία 

ευρυζωνική σύνδεση. Το 65.67% διαθέτουν περισσότερα από 1 κτίρια όπου είναι 

εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, ενώ μόνο το 30,2% διαθέτουν περισσότερες 

από 1 συνδέσεις ευρείας ζώνης στα κτίρια τους. Το πρόβλημα είναι εντονότερο και 

λαμβάνει ακραίες τιμές στους μικρότερους Δήμους. 

Οργανωτική μονάδα Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης, υπάρχει στο 36,47% των 

ΟΤΑ α’ βαθμού. Μέρος των οργανισμών που δεν διαθέτουν εσωτερική Υπηρεσία 

Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης, καλύπτουν τις σχετικές ανάγκες τους με την 

παροχή της σχετικής υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργάτη. Συγκεκριμένα, αυτό 

συμβαίνει στο 45,88% των ΟΤΑ α’ βαθμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 17,06% 

των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν διαθέτουν ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική υπηρεσία. Ο 

μέσος αριθμός υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πληροφορικής στις ΟΤΑ α’ βαθμού 

είναι 1,68, ενώ ο μέσος αριθμός εργαζομένων είναι 131,85 (αναλογία 1 για κάθε 94 

υπαλλήλους). Το 46,83% των ΟΤΑ α’ βαθμού δεν διαθέτουν υπαλλήλους στην 

Υπηρεσία Πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης, ενώ ποσοστό 25,4% διαθέτει 1 

υπάλληλο, και ποσοστό 26,99% διαθέτει περισσότερους από 1.  

Αναφορικά με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, έλλειμμα παρουσιάζεται στους Δήμους 

και τις Κοινότητες όπου το 2,31% δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Για ένα 

βασικό δείκτη όπως αυτόν, το ποσοστό αυτό θεωρείται αρκετά υψηλό. Το 65,93% 

των Η/Υ των ΟΤΑ α’ βαθμού είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Το ποσοστό των 

εργαζομένων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ΟΤΑ α’βαθμού 

ιδιαίτερα χαμηλό, συγκεκριμένα: 10,67% επί του συνόλου των εργαζομένων και 

32,45% επί του συνόλου των εργαζομένων που χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία 

τους. Για μία από τις βασικότερες εφαρμογές χρήσης του διαδικτύου όπως είναι το 

e-mail, τα ποσοστά κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλά. Οι σταθμοί εργασίας καθώς και οι 
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εξυπηρετητές δεν φαίνεται να είναι είδος εν ανεπαρκεία στους ΟΤΑ α’ βαθμού. Η 

αναλογία των προσωπικών υπολογιστών ανά εργαζόμενο είναι 1προς 2,72 

συνολικά και η αναλογία των προσωπικών υπολογιστών ανά εργαζόμενο που 

χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 0,90. Η αναλογία των εξυπηρετητών ανά 

εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ είναι 1 προς 13,07. Η αναλογία των νέων 

εξυπηρετητών (ηλικίας κάτω των 3 ετών) ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιεί Η/Υ 

είναι 1 προς 35,77. Η παραπάνω γενική εικόνα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα 

στους μικρότερους Δήμους όσον αφορά στην ύπαρξη Η/Υ και εξυπηρετητών και 

την ηλικία αυτών. Ο ρυθμός ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των σταθμών 

εργασίας και των εξυπηρετητών των φορέων φαίνεται να είναι σχετικά αργός. Ο 

μέσος αριθμός προσωπικών υπολογιστών που διαθέτουν οι ΟΤΑ α’ βαθμού είναι 

43,72, ενώ ο μέσος αριθμός προσωπικών υπολογιστών ηλικίας κάτω των 3 ετών 

είναι 18,35 (Ποσοστό 40,95% των Η/Υ). Ο μέσος αριθμός εξυπηρετητών που 

διαθέτουν οι ΟΤΑ α’βαθμού είναι 2,96, ενώ ο μέσος αριθμός εξυπηρετητών 

ηλικίας κάτω των 3 ετών είναι 1,18 (Ποσοστό 36,52%). 

 Όσον αφορά στις εφαρμογές οργάνωσης και λειτουργίας, η έρευνα κατέδειξε 

σημαντικό έλλειμμα δεδομένου ότι πρόκειται για τις βασικές εφαρμογές 

πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την ίδια τη λειτουργία και 

οργάνωση ενός οργανισμού. Ακόμα και τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών που 

αφορούν στις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (63,69%) και στις εφαρμογές 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (74,27%) θεωρούνται χαμηλά. Σημαντικό στοιχείο 

επίσης είναι η πολύ χαμηλή εκμετάλλευση των εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διαχείρισης εγγράφων (24,39%) καθώς και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου 

(21,08). 

Στις εφαρμογές διαχείρισης πόρων, σημειώνονται ικανοποιητικά ποσοστά κάλυψης 

αναγκών στις βασικές εφαρμογές (λογιστικό, έσοδα-έξοδα, προϋπολογισμός, 

μισθοδοσία και συντάξεις) στις οποίες όμως επιδέχεται σημαντική βελτίωση για 

ολοκλήρωση (προσέγγιση του 100%). Πρόκειται κυρίως για νέοεγκατεστημένες 

εφαρμογές, δεδομένου ότι η ηλικία τους καταγράφεται να είναι κάτω των 3 ετών. 

Το έλλειμμα κάλυψης αναγκών στις βασικές εφαρμογές παραμένει υψηλό στους 

μικρούς δήμους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί αφενός η μεγάλη έλλειψη σε 
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λογισμικό διαχείρισης έργων και προγραμμάτων (κάλυψη αναγκών 19,88%) καθώς 

και η μαζική απουσία Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης 

Πόρων (κάλυψη αναγκών 7,24%), παρόλο που αυτά αποτελούν μερικά από τα 

πλέον ώριμα προϊόντα της ελληνικής αγοράς πληροφορικής. 

Οι ειδικές λειτουργίες (Μητρώα, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο κλπ.) των Δήμων 

αποτελούν πολύ σημαντική για αυτούς δραστηριότητα δεδομένου ότι αποτελούν 

την οργανωτική υποστήριξη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια την παροχή των σχετικών 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το στοιχείο αυτό μεγιστοποιεί την σημασία των μέτριων 

ποσοστών κάλυψης των αναγκών στα επιμέρους Μητρώα των Δήμων καθώς και 

την εμφανή έλλειψη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης 

(κάλυψη 19,11%). Με εξαίρεση τους Εκλογικούς Καταλόγους, το Δημοτολόγιο και 

το Μητρώο Αρρένων, όπου σημειώνονται σχετικά υψηλά ποσοστά πληρότητας 

(της τάξης του 80-90%), τα υπόλοιπα ποσοστά πληρότητας στις εφαρμογές είναι 

ιδιαίτερα χαμηλά, με τους μικρούς Δήμους αλλά και τους μεσαίους σε πολλές 

περιπτώσεις να αντιμετωπίζουν σημαντικό έλλειμμα μηχανογράφησης των εν λόγω 

λειτουργιών. 

Σε αντίθεση με τις λοιπές λειτουργικές περιοχές των ΟΤΑ α’ βαθμού, οι εφαρμογές 

ανάπτυξης και συντήρησης υποδομών, παρουσιάζουν έλλειμμα κάλυψης αναγκών 

σε υψηλά ποσοστά, σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους των οργανισμών. Εξαίρεση 

αποτελούν οι μεγάλοι Δήμοι σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα διάφορα έτοιμα 

πακέτα λογισμικού μελετών και διαχείρισης τεχνικών έργων, όπου όμως και σε 

αυτούς τους Δήμους τα ποσοστά πληρότητας δεν ξεπερνούν το 40-60%. Πρόκειται 

κυρίως για νέοεγκατεστημένες εφαρμογές, δεδομένου ότι η ηλικία τους 

καταγράφεται να είναι κάτω των 3 ετών. 

Ακόμα δυσμενέστερη εμφανίζεται η κατάσταση, στις εφαρμογές διαχείρισης 

υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας, οι οποίες παρουσιάζουν έλλειμμα 

κάλυψης αναγκών σε πολύ υψηλά ποσοστά, σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους των 

οργανισμών. 
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4.6. Στρατηγικός σχεδιασμός και αναδιοργάνωση του back-office 
[9]

 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να βοηθήσουν τις δημόσιες διοικήσεις να 

ανταποκριθούν στις πολλές και σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Όμως 

η εστίαση δεν πρέπει να είναι στις ίδιες τις τεχνολογίες αλλά περισσότερο στην 

χρήση τους σε συνδυασμό με την οργανωσιακή αλλαγή και στις νέες δεξιότητες 

που απαιτούνται έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημοκρατικές 

διαδικασίες και οι δημόσιες πολιτικές. Σύμφωνα με την μελέτη του Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου της Δανίας υπάρχει μία πολύ ξεκάθαρη και στενή σχέση μεταξύ της 

αναδιοργάνωσης των κυβερνητικών συστημάτων οργανωτικής υποστήριξης (back-

office) και των ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι χρήστες. 

Η αναδιοργάνωση του back-office είναι ιδιαίτερα σημαντική: α) εσωτερικά στους 

δημόσιους οργανισμούς, διότι μειώνει τα κόστη, αυξάνει την παραγωγικότητα και 

την ευελιξία, απλοποιεί τις οργανωσιακές δομές, αυξάνει την διαλειτουργικότητα, 

βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των δημοσίων λειτουργών κλπ., β) στο σημείο 

διεπαφής με τους χρήστες, διότι μείωνει τις υπηρεσίες που θα πρέπει να επισκεφτεί 

ο πολίτης, οδηγεί σε ταχύτερες, φτηνότερες και πιο προσβάσιμες υπηρεσίες, 

μειώνει τα λάθη, αυξάνει την διαφάνεια, αυξάνει τις ευκαιρίες περαιτέρω 

ανάπτυξης, αυξάνει την ευκολία χρήσης και τέλος τον έλεγχο/παρακολούθηση 

αυτής της χρήσης για στρατηγικούς λόγους. 

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα και κυρίως η αναδιοργάνωση του back-

office αποτελούν θέματα στρατηγικού σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός είναι η πρώτη και ίσως η σημαντικότερη δράση στην 

προσπάθεια βελτίωσης της χρήσης ΤΠΕ και της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Είναι δεδομένο ότι μέχρι πριν 

λίγα χρόνια αυτό που λέγεται στρατηγικός σχεδιασμός στα τρία επίπεδα της 

περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης απουσίαζε τουλάχιστον σε 

μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στο πλαίσιο της 3ης προγραμματικής περιόδου, 

σχεδιάστηκε και υλοποιείται στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων από την 

κεντρική διοίκηση (ΥΠΕΣΔΔΑ και ΚτΠΑΕ) για τα τρία επίπεδα περιφερειακής και 
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τοπικής διοίκησης. Αυτός ο σχεδιασμός είναι γενικά ολοκληρωμένος, όσον αφορά 

στις σημαντικότερες πτυχές και ανάγκες της περιφερειακής διοίκησης καθώς και 

της 2οβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ επίσης αντιμετωπίζει βασικές ανάγκες 

υποδομής (τεχνολογικές, οργανωτικές και θεσμικές) για τα 3 επίπεδα διοίκησης 

στο πλαίσιο σχετικού σχεδιασμού για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και της 

χώρας όσον αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι βασικές αυτές ανάγκες 

υποδομής που αντιμετωπίζονται, περιλαμβάνουν: 

1. Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις, με τα συμπληρωματικά σε 

αυτό έργα, που εξασφαλίζει την ευρυζωνική σύνδεση των επιμέρους δημοσίων 

οργανισμών και κτιρίων αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες μεταξύ τους. 

2. Την Κεντρική Υποδομή Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Πολιτών & Επιχειρήσεων 

που θα εγκατασταθεί μέσω της «Εθνικής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης - 

ΕΡΜΗΣ». 

3. Την Κεντρική Υποδομή Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης των χρηστών της 

Δημόσιας Διοίκησης που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου Σύζευξις 

(υποέργο PKI). 

4. Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, τις σχετικές μελέτες και τελικά την 

υποδομή Διαλειτουργικότητας που θα εγκαταστήσει το έργο της “Εθνικής Πύλης 

Δημόσιας Διοίκησης – ΕΡΜΗΣ”. 

5. Την διαρκή προσπάθεια απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών 

καθώς και διαχείρισης της αλλαγής που διεξάγονται με πολλαπλούς τρόπους, αλλά 

με κύριο όχημα το Πρόγραμμα «Πολιτεία». 

6. Τις σχετικές με όλα τα παραπάνω κατευθύνσεις προς την περιφερειακή διοίκηση 

και την τοπική αυτοδιοίκηση για όλα τα έργα που υλοποιούνται χωρίς κεντρικό 

συντονισμό, τις οποίες ακολουθούν οι διάφοροι φορείς που υλοποιούν έργα. Η 

κεντροποίηση των υποδομών back-office, σύμφωνα και με τις διεθνείς σχετικές 

καλές πρακτικές, αποτελεί βασική επιλογή αρχιτεκτονικής τόσο στο επίπεδο των 

Νομαρχιών όσο και των Περιφερειών (π.χ. ΟΠΣ Περιφερειών στο επίπεδο της κάθε 

Περιφέρειας). Είναι χαρακτηριστική στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά 

Συστήματα των Νομαρχιών ανά λειτουργική περιοχή, η αρχιτεκτονική επιλογή 

client-server με το επίπεδο του server στο αρμόδιο ανά λειτουργική περιοχή 
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Υπουργείο και με thin-clients στο επίπεδο της κάθε Περιφέρειας. συνεχίζουν να 

απουσιάζουν: 

• Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για το σύνολο των σχετικών αναγκών 

όσον αφορά στην 1ο βάθμια τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και κυρίως η 

αποτελεσματική προώθησή του στους οργανισμούς.  

• Ο στρατηγικός σχεδιασμός στο επίπεδο του κάθε οργανισμού περιφερειακής, 

2οβάθμιας και 1οβάθμιας αυτοδιοίκησης, εκτός βέβαια ελαχίστων εξαιρέσεων. 

Αυτός ο σχεδιασμός είναι αναγκαίος έτσι ώστε η προαναφερόμενη προσπάθεια της 

κεντρικής διοίκησης να επεκταθεί και να ολοκληρωθεί. 

• Τα τεκμηριωμένα συστήματα ολοκληρωμένης παρακολούθησης της υλοποίησης 

της στρατηγικής (π.χ. Σύστημα διαρκούς μέτρησης και αξιολόγησης με δείκτες) και 

της επίτευξης των στόχων. 

 

5. Toolkits και Στρατηγική αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 
[5]

 

 

Τα Toolkits έχουν σαν σκοπό να προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια για την 

γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση συγκεκριμένων έργων και στόχων. Η 

σχεδίαση και δημιουργία έχει άμεση σχέση με αυτούς στους οποίους απευθύνεται  

Κατά τη σχεδίαση τους λαμβάνεται υπ' όψη η υπάρχουσα εμπειρία και γνώσεις. Τα 

Toolkits λοιπόν είναι στην ουσία κωδικοποίηση εμπειρίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορεί να βοηθήσει στη επίτευξη συγκεκριμένου έργου από συγκεκριμένο 

οργανισμό ή ομάδα ατόμων. Η ιδέα του Toolkit είναι επέκταση της πραγματικής 

εργαλειοθήκης, της συλλογής από εργαλεία μόνο που δεν περιέχει πραγματικά 

(υλικά) εργαλεία, αλλά διαφορετικές μορφές πληροφόρησης.  

 

Τα σύγχρονα Toolkits συνήθως αποτελούνται από ηλεκτρονικά διαδραστικά μέσα, 

όπως CDROM, έξυπνους δικτυακούς τόπους, πολυμέσα και χρησιμοποιούν 

εξελιγμένες μορφές επικοινωνίας. Σήμερα, υπάρχει η τεχνολογική υποδομή που 

μπορεί να προσφέρει εύκολη και οικονομική μεταφορά πληροφορίας. Έτσι, Toolkit 

νοείται ένα ζωντανό, και διαρκώς εξελισσόμενο εργαλείο. Λόγω της ευκολίας ροής 
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της πληροφορίας, υπάρχει η δυνατότητα ένα τέτοιο εργαλείο να εξελίσσεται 

δυναμικά και να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό. Έτσι, όχι μόνο ο δημιουργός 

του, αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα. Τα toolkits 

βοηθούν στη διάχυση γνώσης και εμπειρίας για όλους με διαφορετικό, πιο 

Αποτελεσματικό τρόπο. Δημιουργείται δημόσια διαθέσιμος πλούτος και 

προστιθέμενη αξία 

 

5.1 Κύρια χαρακτηριστικά των Toolkits
[5]

 

 

Προσπαθώντας να δώσουμε ένα ορισμό και μια πιο συγκεκριμένη περιγραφή του τι 

ακριβώς είναι ένα Toolkit αναφέρουμε τα απαραίτητα γνωρίσματα που το 

χαρακτηρίζουν. Κάθε ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι απαραίτητο 

ώστε μια συλλογή πληροφοριών και υλικού να μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

Toolkit. 

 

 Είναι συλλογή, οργάνωση και κωδικοποίηση υλικού, δεδομένων και 

πληροφοριών και διάχυτης εμπειρίας Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει 

πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό. Μπορεί να είναι μόνο σε μορφή 

κειμένου ή σε άλλη μορφή. Μπορεί να είναι απλά μεθοδολογία, 

τεχνογνωσία ή να συμπεριλαμβάνει και επιπλέον υποστηρικτικό υλικό. 

 

 Απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ή οργανισμούς. Το περιεχόμενο ενός 

Toolkit είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της 

συγκεκριμένης ομάδας που πρόκειται να το χρησιμοποιήσει. Κατά τη 

σχεδίαση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και η εμπειρία του 

οργανισμού που πρόκειται να το χρησιμοποιήσει. 

 

 Έχει συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Κάθε Toolkit σχεδιάζεται ώστε να 

υποστηρίξει και να βοηθήσει την ολοκλήρωση συγκεκριμένων έργων ή 

στόχων. Ο στόχος μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένος, όπως για 
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παράδειγμα η υλοποίηση και ολοκλήρωση ενός έργου, ή πιο γενικός όπως 

για παράδειγμα στρατηγικές ή πολιτικές παρεμβάσεις. 

 

 Βασίζεται σε συσσωρευμένη εμπειρία από επιτυχημένα παραδείγματα αλλά 

και αστοχίες. Το υλικό το οποίο αποτελεί ένα Toolkit δημιουργείται κυρίως 

από εμπειρία που έχει αποκτηθεί από άλλα παρόμοια έργα τα οποία 

ολοκληρώθηκαν επιτυχώς ή αστόχησαν. Στο σύνολο του υλικού μπορεί να 

περιλαμβάνεται προαιρετικά και ενημερωτικό υλικό ή θεωρία.  

 

 Συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα Toolkit προσφέρει γνώση 

από επιτυχημένα παραδείγματα, με απλό και κατανοητό τρόπο. Εκτός 

λοιπόν από εργαλείο υλοποίησης είναι ταυτόχρονα και ένα μέσο που 

συμβάλλει στην απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας.  

 

 Δημιουργείται από κάποιο οργανισμό δημόσιου συμφέροντος και έχει σκοπό 

να υπηρετήσει (παρέχοντας τις κατάλληλες γνώσεις και ενημέρωση) το 

κοινό καλό σημαντικά. Διαφοροποιείται, λοιπόν, σαφώς από τις υπηρεσίες 

που παρέχει ο σύμβουλος. 

 

 

5.1.1. Εργαλεία - από τι αποτελείται ένα Toolkit 
[5]

 

 

Παρακάτω περιγράφονται κάποιες από τις βασικές δομικές μονάδες από τις οποίες 

θα μπορούσε να συντεθεί ένα Toolkit. Το ποιες από τις παρακάτω δομικές μονάδες 

θα επιλεγούν κάθε φορά ώστε να συνθέσουν το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται 

κατά τη σχεδίαση. 

 

 Κείμενα, και γενικότερα πληροφόρηση σε μορφή κειμένων. Τα κείμενα μπορεί 

να είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορεί να είναι απλά περιγραφικά 
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κείμενα στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, τα κείμενα είναι σπονδυλωτά και 

δομημένα. 

 

 Ειδικές μορφές εντύπων και κειμένου όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο. Ειδικές 

μορφές εντύπων και κειμένων μπορεί να είναι για παράδειγμα τα 

Ερωτηματολόγια, οι Φόρμες Αξιολόγησης, τα Υποδείγματα συμπλήρωσης 

φορμών, οι Λίστες παρακολούθησης / ολοκλήρωσης εργασιών (Checklists) κλπ. 

 

 Εξειδικευμένα σχήματα / διαγράμματα. Σχήματα απεικονίσεις και διαγράμματα 

που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση αλλά και στην παρακολούθηση 

της εξέλιξης μιας εργασίας (π.χ. Διαγράμματα ροής, Διαγράμματα Gantt) 

 

 Επιτυχημένα παραδείγματα και αναφορές (good practice guide). Ειδικά όταν 

πρόκειται για την υλοποίηση έργων, η ύπαρξη μιας σειράς αντιπροσωπευτικών 

παραδειγμάτων υλοποίησης βοηθά στην απόκτηση εμπειρίας και την αποφυγή 

λαθών. 

  Παραπομπές / Βιβλιοθήκη Συμπληρωματικές γνώσεις σχετικά με το 

αντικείμενο του Toolkit. Παρέχει εύκολα προσβάσιμη γνώση και πληροφορίες 

σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν περισσότερο για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 

 

 Διαχείριση έργων (project management) Εργαλεία για την διαχείριση και την 

παρακολούθηση της εξέλιξης έργων ή εργασιών. Μπορεί να είναι σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή. 

 

 Στατικός δικτυακός τόπος με ιεραρχική δομή που συνήθως περιέχει 

περιεχόμενο ή ενημέρωση. Η δομή του δικτυακού τόπου κάνει εύκολη την 

πλοήγηση και την αναζήτηση. 

 

 Online φόρμες και ερωτηματολόγια Οι φόρμες και τα ερωτηματολόγια σε 

ηλεκτρονική διαδραστική μορφή (online) βοηθούν στη γρήγορη συλλογή και 
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αξιοποίηση πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να υπάρχει σύνδεση 

με το Internet. 

 

 Ήχος, Πολυμέσα, Βίντεο. Εκτός από το απλό ή το σπονδυλωτό κείμενο, 

μπορούν να είναι διαθέσιμες και άλλες μορφές περιεχόμενου. Το υλικό αυτό 

μπορεί να βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποιο δικτυακό τόπο ή να διανέμεται 

σε μορφή CDROM ή DVD. 

 

 Διαδραστικό περιεχόμενο σε CD-ROM. Παρέχει πληροφόρηση με διαδραστικό 

τρόπο. Το περιεχόμενο μπορεί έχει διάφορες μορφές (κείμενο, ήχος, πολυμέσα 

κλπ). Δεν χρειάζεται σύνδεση με το Ιnternet. Μπορεί να περιλαμβάνει και 

επιπλέον λειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα συγκέντρωση, επεξεργασία και 

αποθήκευση δεδομένων, δημιουργία αναφορών, εργαλεία παρακολούθησης 

εργασιών και αξιολόγησης κλπ. 

 

 Υλικό και ωρολόγιο πρόγραμμα για εκπαίδευση. Έτοιμο κύριο και 

συμπληρωματικό υλικό για την εκπαίδευση (στελεχών, συνεργατών ή πολιτών) 

όπου αυτό χρειάζεται. 

 

 Διαδραστικούς δικτυακούς τόπους. Ένα Toolkit μπορεί να βασίζεται εξ 

ολοκλήρου (ή ένα μέρος του) σε ένα διαδραστικό τόπο. Στις περιπτώσεις που 

υπάρχει πρόσβαση στο Internet, ένας διαδραστικός δικτυακός τόπος μπορεί να 

εκτελέσει πολλές λειτουργίες για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Μπορεί να 

παρέχει ενημέρωση αλλά και άλλες πιο σύνθετες εξατομικευμένες λειτουργίες. 

Όπως:  

 

 Βάσεις Δεδομένων για αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου 

όγκου δεδομένων 

 Online διαχείριση και παρακολούθηση έργων (Project management) 

 Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης - Helpdesk 
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 Καταγραφή αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση 

 Αυτόματη συγκέντρωση επιτυχημένων παραδειγμάτων 

 Ενσωμάτωση στο υπάρχον ηλεκτρονικό περιβάλλον του οργανισμού 

 Μηχανισμούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Υπάρχει η δυνατότητα εύκολης 

επικοινωνίας των χρηστών του Toolkit με τον φορέα που υλοποιεί και 

υποστηρίζει το toolkit. 

 Εργαλεία ομαδικής επικοινωνίας (community building tools). Δυνατότητα 

εύκολης επικοινωνίας των χρηστών του Toolkit μεταξύ τους. Στην 

περίπτωση που το Toolkit χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες 

ταυτόχρονα. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με διαφορετικούς τρόπους 

όπως: 

 

 Σε μη πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τη χρήση 

ομάδων συζητήσεων. 

 

 Σε πραγματικό χρόνο, με φωνή ή άμεσα μηνύματα. 

 

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες προδιαγραφές  υλοποίησης 

Toolkits. Πιο συγκεκριμένα θα παρατεθούν προδιαγραφές για ένα Οδηγό 

Αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τα στελέχη του δήμου και ένα οδηγό για 

την  Αξιοποίηση των ευζωνικών υποδομών.  

 

5.2  Προδιαγραφές οδηγού Αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
[5]

 

 

Παρατίθενται προδιαγραφές ενός οδηγού (toolkit) για την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του toolkit θα είναι η 

παρουσίαση των εξελίξεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και  κυρίως της 

πληροφορικής, ενώ αναλύονται θέματα πολιτικής και τεχνολογίας με τρόπο απλό 
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και κατανοητό και δίνονται βασικές κατευθυντήριες οδηγίες σε θέματα οργάνωσης 

και διαχείρισης τεχνολογίας.  

 

Οι προδιαγραφές παρατίθενται με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με όσο το δυνατόν λιγότερες μετατροπές σε τεύχος προκήρυξης 

διαγωνισμού. 

 

5.2.1 Αντικείμενο του έργου  

 

Το αντικείμενο του έργου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

διαδραστικού οδηγού (toolkit) ο οποίος θα έχει σαν στόχο να προωθήσει την χρήση 

των νέων τεχνολογιών στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Πιο συγκεκριμένα 

θα αποτελείται από  

 

1. Συνολική μελέτη και καταγραφή, που θα παρουσιάζει την υφιστάμενη 

κατάσταση στην Ελλάδα σε επίπεδο εξυπηρέτησης του πολίτη και 

υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

2. Σύνταξη οδηγού στρατηγικής με προτάσεις που θα βασίζονται στα 

αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης.  

 

3. Υποδομή επικοινωνίας και  συνεργασίας,  δημιουργία εναλλακτικών 

τρόπων παρουσίασης του υλικού του οδηγού και μηχανισμός 

καταγραφής και συγκέντρωσης καλών πρακτικών. Ολοκληρωμένος 

διαδραστικός δικτυακός τόπος με υποδομή επικοινωνίας.  
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5.2.2. Ολοκληρωμένη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα. 
[5]

 

Καταγραφή των συστημάτων και εφαρμογών υποστήριξης (back-office) που έχουν 

αναπτυχθεί στις Περιφέρειες και στους ΟΤΑ (π.χ. ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα σε χρήση, ευρυζωνικές υποδομές τοπικής πρόσβασης, διασυνδεδεμένες 

βάσεις δεδομένων όπως Δημοτολόγιο, Εκλογικός Κατάλογος, Μητρώο Αρρένων, 

Ληξιαρχείο, Κτηματολόγιο, ΕΥΔΑΠ, Δημοτικά Τέλη, κλπ). 

 

Καταγραφή των έργων πληροφορικής που σχεδιάζονται/ υλοποιούνται για την 

εγκατάσταση ή αναβάθμιση των πληροφοριακών  συστημάτων στους ΟΤΑ. 

Επίσης, θα γίνεται παρουσίαση των μέτρων και δράσεων που έχουν σχεδιαστεί, 

υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν και σχετίζονται με ΤΠΕ και μπορούν να 

συμβάλλουν στην τοπική οικονομική  ανάπτυξη. 

 

Συγκεκριμένα:  

Καταγραφή όλων των υπηρεσιών των ΟΤΑ που προσφέρονται ηλεκτρονικά. 

 Διερεύνηση και καταγραφή του επιπέδου ανάπτυξης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, 

 Σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 

o Επίπεδο 1: Πληροφοριακές υπηρεσίες (Information) 

o Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές υπηρεσίες (Interaction) 

o Επίπεδο 3: Διαδραστικές υπηρεσίες (Two-way interaction) 

o Επίπεδο 4: Συναλλακτικές υπηρεσίες (Transaction) 

 Συγκέντρωση στοιχείων για την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων  

 Εκτίμηση της ποιότητας της παρερχομένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και 

της λειτουργικότητας της σχετικής ιστοσελίδας (χρηστικότητα). 

 Διερεύνηση των προοπτικών άμεσης αναβάθμισης του επιπέδου της 

υπηρεσίας και περιγραφή των σχετικών ενεργειών που σχεδιάζονται ή 

υλοποιούνται. 

 Εντοπισμός των υπηρεσιών που υπολείπονται σε  επίπεδο ωρίμανσης . 
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Παράλληλα με την καταγραφή των συστημάτων και των έργων πληροφορικής  θα 

συγκεντρωθούν και θα κωδικοποιηθούν καλές πρακτικές και παραδείγματα. Θα 

περιγράφουν, δηλαδή, περιπτώσεις όπου γίνεται καλή αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών από την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τομείς καταγραφής καλών  πρακτικών: 

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις (e-Services) 

 Διαλειτουργικότητα Φορέων Κεντρικής, Περιφερειακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Interoperability) 

 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Ηλεκτρονικές Πληρωμές (e-billing/ e-

payments) 

 Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση χρηστών κατά τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

συναλλαγών (e-Identification) 

 

Αξιολόγηση των ανωτέρω πρακτικών και κατάδειξη αυτών που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν άμεσα και από την Ελλάδα.  Κατάδειξη των τομέων στους οποίους 

έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη πρόοδος διεθνώς και καταγραφή των υπαρχουσών ή 

σχεδιαζόμενων δράσεων για την Ελλάδα. 

 

5.3  Σύνταξη οδηγού στρατηγηκής 
[5]

 

Βάσει των παραπάνω θα συνταχθεί οδηγός στρατηγικής με προτάσεις για την 

καλλίτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ο οδηγός θα παρέχει κατευθύνσεις 

και οδηγίες για την σχεδίαση της στρατηγικής ανάπτυξης πληροφοριακών 

συστημάτων και υπηρεσιών του δήμου.  

 Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε δημιουργική σύνθεση και παρουσίαση των πιο 

σημαντικών ευρημάτων που προέκυψαν κατά την καταγραφή που έγινε στο 

προηγούμενο στάδιο του έργου. 
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Επιπλέον, ο ανάδοχος καλείται να προχωρήσει σε σύνθεση ενός πλαισίου 

προτάσεων για την ανάπτυξη της χρήσης των ΤΠΕ στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ. 

Οι προτάσεις θα είναι στοχευμένες, όσον αφορά στους παρακάτω άξονες: 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

 Μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της εξωστρέφειας, της 

παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής 

διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων της τοπικής, 

περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής του Πολίτη. 

Όλες οι προτάσεις που θα γίνουν θα πρέπει να είναι συμβατές με τις στοχεύσεις του 

eEurope 2005 και την πρωτοβουλία της ΕΕ «i2010» και «e-Gov2010», 

λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης 2007-

2013, καθώς και την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. 

 

 

5.3.1.  Υποδομή επικοινωνίας και καταγραφής 
[5]

 

Θα δημιουργηθεί Ολοκληρωμένος διαδραστικός δικτυακός τόπος με υποδομή 

επικοινωνίας χρηστών και μηχανισμός καταγραφής και συγκέντρωσης καλών 

πρακτικών. Στο δικτυακό τόπο θα υπάρχει συγκεντρωμένο κατηγοριοποιημένο όλο 

το υλικό που προέκυψε από τα προηγούμενα στάδια του έργου, ενώ θα δίνεται η 

δυνατότητα προσθήκης και νέου υλικού. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά δικτυακού τόπου: 

 Ο διαδικτυακός τόπος πρέπει να υποστηρίζει την δημιουργία χρηστών με 

διαφορετικούς ρόλους και δικαιώματα βάση διαδικασίας πιστοποίησης 

τύπου login. 
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 Θα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και συζητήσεων (forum) μεταξύ 

των χρηστών  

 Θα υπάρχει δυνατότητα εμπλουτισμού του περιεχομένου και δυνατότητα 

προθήκης περιπτώσεων καλών πρακτικών από τους χρήστες.  

 Η ενημέρωση και η διαχείριση του περιεχομένου θα γίνεται μέσα από 

κατάλληλο web περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να παρέχει ενσωματωμένη 

τη δυνατότητα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου. 

 Ο διαδικτυακός τόπος πρέπει να υποστηρίζει την διαχείριση και ανταλλαγή 

αρχείων διαμέσου φιλικού αρχειακού περιβάλλοντος. 

 Θα παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης στα περιεχόμενα του δικτυακού 

τόπου από τους χρήστες και τους διαχειριστές του συστήματος. 
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 5.4 Προτεραιότητες και  στρατηγική της ΚΕΔΕ 
[5]

 

Η τεχνολογία, μέσα από βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υποδομές,  μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας περιοχής με διαφορετικούς τρόπους όπως η 

προσέλκυση, υποστήριξη, διατήρηση και διασύνδεση επιχειρήσεων σε ποικίλους 

τομείς της οικονομίας. Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί  το γεγονός ότι οι ΤΠΕ 

δίνουν ένα ανταγωνιστικό και συνεργατικό πλεονέκτημα. 

Η ΚΕΔΕ έχοντας συνειδητοποιήσει ότι οι ΤΠΕ σημαίνει διευρυμένες δυνατότητες 

για την τοπική κοινωνία μέσα από: 

 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που μειώνουν τον χρόνο και βελτιώνουν την 

ποιότητα των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τον δήμο 

 Νέες δυνατότητες για όλες τις επιχειρήσεις (διεύρυνση των ορίων της 

αγοράς, παραγωγικότητα) 

 Τοπική ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και κατάρτιση 

του ανθρώπινου δυναμικού 

 Τεκμηριωμένη υποστήριξη της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων 

 Υποστήριξη των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης του δήμου με τους 

πολίτες 

 

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει να παίξει καθοριστικό ρόλο σε θέματα συντονισμού και 

γενικότερης αναδιοργάνωσης των Δήμων και των υπηρεσιών που παρέχουν στους 

πολίτες. Ο ρόλος αυτός γίνεται ακόμα πιο κομβικός, λόγω των σημερινών 

απαιτήσεων για την προώθηση και ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην 

τοπική αυτοδιοίκηση.   

 

Είναι επιτακτική ανάγκη ο συντονισμός, η προώθηση της προτυποποίησης και η 

εναρμόνιση των δράσεων των τοπικών φορέων στις υπηρεσίες που προσφέρουν 

στους πολίτες, με την υποστήριξη των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, ώστε η σχέση πολίτη-τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνει απλούστερη, 

αλλά ταυτόχρονα πιο λειτουργική και ποιοτική.  
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Οι προτεραιότητες της ΚΕΔΕ και της στρατηγικής που υλοποιεί, βασίζονται στις 

παρακάτω αρχές: 

 

 Ανοικτές - ευρυζωνικές υποδομές σε περιφερειακό επίπεδο 

 Εργαλεία που αναπτύσσονται μια φορά και είναι διαθέσιμα για όλους 

 Αξιοποίηση υφισταμένων υποδομών για εκπαίδευση και καινοτομία 

 Οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο για μια σειρά από ζητήματα 

 

6. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα 
[2]

     

 

Όπως είναι πλέον σαφές, ο εκσυγχρονισμός μπορεί να επιφέρει σημαντική 

βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών, προς τους δημότες. Όμως, η ανάπτυξη 

των ΟΠΣ των ΟΤΑ πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται 

μακροπρόθεσμα, η αδιάκοπη και σωστή λειτουργία των υπηρεσιών τους, αφού 

είναι γεγονός πως όσο αυξάνεται η ανάπτυξη των ΟΠΣ, τόσο αυξάνονται και οι 

κίνδυνοι που τα απειλούν.. Η επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας ΟΠΣ 

είναι κρίσιμος παράγοντας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που μπορούν να 

πλήξουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Οι ΟΤΑ, αν και ο πληθυσμός τους ποικίλει, είναι πολύπλοκοι και 

πολυσύνθετοι Οργανισμοί, αφού οι αρμοδιότητες και οι εργασίες που 

διεκπεραιώνουν είναι πολύ σημαντικές για τους πολίτες. Ως εκ τούτου, κάθε ΟΤΑ 

πρέπει να επιβάλει, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέτρα προστασίας και διαδικασίες για 

την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας , της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας 

του ΟΠΣ του. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε παραμέτρους της ασφάλειας 

των ΟΠΣ-ΟΤΑ, που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων τους, 

αφού οι ΟΤΑ διαχειρίζονται, μαζικά, μεγάλο πλήθος ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων δημοτών και υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουμε, πως η 

μαζική αποκάλυψη των δεδομένων έρχεται σε αντίθεση με τις παραμέτρους του 

Νόμου Ν. 2472/97 σχετικά με προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παροχή 
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ονομάτων και διευθύνσεων δημοτών σε εταιρία για αποστολή διαφημιστικού 

υλικού). Σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως το θέμα της 

ασφάλειας ενός ΟΠΣ είναι εξ΄ ολοκλήρου τεχνικής φύσεως. Για την ασφάλεια ενός 

ΟΠΣ πρέπει να ληφθούν υπόψη ένα σύνολο ποικιλόμορφων παραγόντων, οι οποίοι 

είναι τόσο τεχνικοί, όσο και διοικητικοί-οργανωτικοί. Αρκετές φορές, οι 

προσεγγίσεις που έγιναν σχετικά με την ασφάλεια των ΟΠΣ οργανισμών δεν 

ταυτίζονταν απόλυτα, αφού δεν απευθύνονταν πάντα στην ίδια ομάδα 

εμπλεκομένων στα ΟΠΣ των οργανισμών. Διαφορετικά αντιλαμβάνονται και 

προσεγγίζουν το θέμα της ασφάλειας οι διοικήσεις των οργανισμών, το τεχνικό 

προσωπικό, οι χρήστες των ΟΠΣ, οι προγραμματιστές λογισμικού, κ.λπ. 

Ακολουθούμε εδώ την προσέγγιση του ISO17799-27002, αφενός γιατί θεωρείται, 

το πιο έγκυρο πρότυπο ασφάλειας ΟΠΣ σε επίπεδο οργανισμού και αφετέρου γιατί, 

ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την προσέγγιση της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ), όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της. Τα 

θέματα που καλύπτονται από το ISO17799-27002και η προτεινόμενη 

κατηγοριοποίηση των ζητημάτων ασφάλειας είναι: 

 

» Οργανωτικό πλαίσιο για τη διαχείριση της ασφάλειας 

 

Για την δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας, βασική 

προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη μιας, κατάλληλης και αποτελεσματικής, 

οργανωτικής υποδομής. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει θέληση από την πλευρά 

της διοίκησης του Δήμου για την επίτευξη ασφαλούς ΟΠΣ και να διαχέεται στο 

σύνολο των λειτουργιών και του προσωπικού του ΟΤΑ, με την εφαρμογή μιας 

δόκιμης πολιτικής ασφάλειας. Καθοριστικός παράγοντας θεωρείται η θέσπιση του 

ρόλου του Υπεύθυνου Ασφάλειας. 
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» Πολιτική Ασφάλειας 

 

Η Πολιτική Ασφάλειας περιγράφει το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο ο ΟΤΑ προστατεύει τα ΟΠΣ του, έτσι ώστε να επιτυγχάνει 

συγκεκριμένους στόχους ασφάλειας. Ο χαρακτήρας της Πολιτικής Ασφάλειας δεν 

αφορά μόνον τεχνικά ή οργανωτικά θέματα, αλλά αντιμετωπίζει με την ίδια 

προσοχή και τις δύο όψεις της διαχείρισης της ασφάλειας των ΟΠΣ. Για σχετική 

πληροφόρηση οι ΟΤΑ μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΑΠΠΔ 

(www.dpa.gr), όπου υπάρχει σχετικό κείμενο[4] με τις γενικές αρχές και οδηγίες 

που έχει υιοθετήσει η ΑΠΠΔ για την Πολιτική Ασφάλειας. Για τους ΟΤΑ κρίνεται 

αναγκαία και η ύπαρξη Πολιτικής Ασφάλειας Χρηστών ΟΠΣ, η οποία θα 

συγκεκριμενοποιεί τα βασικά στοιχεία της Πολιτικής Ασφάλειας, που αναφέρονται 

στους χρήστες. Ως εκ τούτου, θα δοθεί ένα παράδειγμα Πολιτικής Ασφάλειας 

Χρηστών ΟΠΣ και η ακριβής σύνταξη της θα αφεθεί στους ΟΤΑ. 

 

» Πολιτική Ασφάλειας Χρηστών ΟΠΣ 

 

Ο Δήμος  αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην Ασφάλεια των Πληροφοριακών του 

Συστημάτων (ΠΣ). Με βάση αυτήν την αρχή, έχει θέσει σε εφαρμογή 

συγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας ΠΣ, την οποία εφαρμόζουν όλοι οι χρήστες και 

άλλοι συμμετέχοντες στη λειτουργία των ΠΣ. Όλοι οι χρήστες, ή με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη λειτουργία των ΠΣ, θα πρέπει να τηρούν τους εξής 

κανόνες: 

•Να ενημερωθούν για την εφαρμοζόμενη πολιτική ασφάλειας, τις κυρώσεις που 

μπορεί να προκύψουν από παραβίαση των κανόνων της Πολιτικής Ασφάλειας 

Χρηστών, και να την εφαρμόζουν χωρίς παρεκκλίσεις. 

•Να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδει το Τμήμα Πληροφορικής. 

•Απαγορεύεται η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων (Στοιχεία Δημοτών, 

προσωπικού και Αλλοδαπών) σε άτομα και φορείς, που δεν ορίζονται από τον 

σχετικό Κατάλογο Αποδεκτών. 

•Να προστατεύουν το συνθηματικό τους, κ.τ.λ. 
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» Κατηγοριοποίηση αγαθών και πραγματοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών 

ελέγχων. 

 

Η διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων είναι σημαντική παράμετρος 

ενός Σχεδίου Ασφάλειας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφανειακά. Η 

διεξαγωγή των ελέγχων προαπαιτεί τη συνεχή συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

ελέγχου. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη 

της κατάλληλης υποδομής για τη διαχείριση των αρχείων δεδομένων ελέγχου (audit 

trail) και καταγραφής ενεργειών και συμβάντων (system log). Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί και στην επιλογή ειδικού λογισμικού εφαρμογών, αφού υπάρχουν 

εφαρμογές που καλύπτουν κάποιες από τις απαιτήσεις τήρησης και καταγραφής 

δεδομένων ελέγχων. Οι ΟΤΑ μπορούν να ανατρέξουν σε σχετική μελέτη του 

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 

» Ασφάλεια σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού 

 

Η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ευαισθητοποίησης των Χρηστών, μέσω 

κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης των χρηστών σε θέματα ασφάλειας 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία ενός σχεδίου ασφάλειας. Ο 

Υπεύθυνος Ασφάλειας ΠΣ, με την υποστήριξη της Διοίκησης, θα πρέπει να 

αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τους 

παρακάτω δύο άξονες: 

•Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών. 

•Εξειδικευμένη κατάρτιση επιλεγμένων στελεχών. 
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» Ασφάλεια εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

 

Το θέμα της ασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων και του υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού αρκετά συχνά θεωρείται, από τους χρήστες, κάτι τελείως ξεχωριστό 

από την Ασφάλεια των ΟΠΣ. Όμως, αυτή είναι μία επιφανειακή αντιμετώπιση, 

αφού μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς, πως η ίδια κατηγορία απειλών 

επηρεάζει - μαζί με άλλες - διάφορες ενότητες ζητημάτων ασφάλειας των ΟΠΣ. 

Όσα μέτρα προστασίας και αν πάρει κάποιος ΟΤΑ για την άρτια και συνεχή 

λειτουργία των εξυπηρετητών του, δεν θα έχει απολύτως κανένα νόημα, αν κάποιο 

πρωί… λείπουν οι εξυπηρετητές. Τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού επηρεάζονται, σε ιδιαίτερα 

μεγάλο βαθμό, από ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας και της αρχιτεκτονικής 

των δημοτικών κτηρίων. Η ύπαρξη συστήματος συναγερμού, συστημάτων 

πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης, δωματίου εξυπηρετητών 

(Server Room), κατάλληλων χώρων αποθήκευσης έντυπου υλικού είναι μερικά από 

τα βασικά μέτρα που θα μπορούσε να υιοθετήσει ένας ΟΤΑ. 

 

» Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων 

 

Σχετική μελέτη έχει δείξει πως σχεδόν το σύνολο των ΟΤΑ χρησιμοποιεί 

τουλάχιστον ένα εσωτερικό δίκτυο, για τις ανάγκες λειτουργίας του και κάνει 

χρήση του διαδικτύου. Αν συνυπολογίσει κανείς την, αρκετά συχνή, εμφάνιση 

διασύνδεσης διαφορετικών κτηρίων ενός ΟΤΑ, καθώς και την επιθυμία της 

πολιτείας για την δημιουργία ενιαίου δικτύου δημόσιας διοίκησης, είναι προφανές 

πως υπάρχουν ουσιαστικές απαιτήσεις για ασφάλεια σε θέματα όπως: 

•Διαχείριση ασφάλειας εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων. 

•Προστασία από ιομορφικό λογισμικό. 

•Ασφαλής χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 

 

Η συστηματική και καθορισμένη χρήση μιας σειράς ειδικών μέτρων προστασίας, 

όπως μηχανισμοί ανίχνευσης ιομορφικού λογισμικού (Antivirus), αναχώματα 
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ασφάλειας (Firewalls), Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection 

Systems), κ.α. σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παραμέτρους του Σχεδίου 

Ασφάλειας ενός ΟΤΑ, μπορούν να παράσχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ασφάλειας των ΟΠΣ. 

 

» Έλεγχος πρόσβασης & χρήσης πόρων ΟΠΣ 

 

Για να είναι εφικτή η διεξαγωγή ελέγχων προσπέλασης και χρήσης των πόρων των 

ΟΠΣ αρχικά, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε ενέργεια μπορεί να αποδοθεί σε 

συγκεκριμένο χρήστη. Κάθε χρήστης πρέπει να έχει ατομικό προσδιοριστή 

ταυτότητας (user ID) και να υπάρχει κατάλογος χρηστών και των αντίστοιχων 

προσδιοριστών ταυτότητάς τους. Βέβαια, στους περισσότερους ΟΤΑ, παρόλο που 

γίνεται χρήση προσδιοριστών ταυτότητας, δεν είναι επαρκής και δεν συνοδεύεται 

από τις απαραίτητες διαδικασίες που προβλέπονται για την αξιοποίησή τους. 

Παράλληλα, με τον προσδιορισμό και την διακρίβωση ταυτότητας των χρηστών, 

ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται 

για να καθοριστούν τα δικαιώματα των χρηστών. Βαρύτητα πρέπει να δοθεί και 

στο σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τους ελέγχους προσπέλασης και 

χρήσης πόρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, πως η ύπαρξη επαρκών αλγόριθμων 

κρυπτογράφησης κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας 

των δεδομένων ενός ΟΤΑ. Να σημειωθεί πως κατάλληλη επιλογή λογισμικού 

εφαρμογών, αλλά και λογισμικού διαχείρισης δικτύων είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

 

» Ανάπτυξη και συντήρηση ΟΠΣ 

 

Η ανάπτυξη και συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των λογισμικών 

εφαρμογών ενός ΟΤΑ δεν είναι κάτι ανεξάρτητο με την Ασφάλεια των ΟΠΣ του. 

Οι ΟΤΑ, όπως και το σύνολο των δημοσίων φορέων, ακολουθούν ένα σύνολο 

καθορισμένων διαδικασιών για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάθεση 

έργων. Οι απαιτήσεις ασφάλειας πρέπει να έχουν προσδιοριστεί πλήρως και να 

συνυπολογιστούν στην φάση της ανάπτυξης των ΟΠΣ. Τόσο στην επιλογή 
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κατάλληλου υλικού-λογισμικού, ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

ασφάλειας, αλλά και στις επιμέρους παραμέτρους της συμφωνίας. Παράλληλα, το 

θέμα της σωστής και συστηματικής συντήρησης των ΟΠΣ, είναι βασικό στοιχείο 

για την ορθή λειτουργία και την διαθεσιμότητά τους. 

 

» Σχέδιο συνέχισης λειτουργίας 

 

Παρά τη λήψη μέτρων προστασίας, είναι πιθανόν να υπάρξει κάποιο περιστατικό 

που θα καταλήξει σε διακοπή της λειτουργίας των ΟΠΣ. Στην περίπτωση αυτή, ο 

ΟΤΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις στον τρόπο με τον οποίο 

διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των ΠΣ μετά την εκδήλωση ενός 

σημαντικού περιστατικού ασφάλειας. Για σχετική πληροφόρηση οι ΟΤΑ μπορούν 

να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΑΠΠΔ (www.dpa.gr), όπου υπάρχει σχετικό 

κείμενο. 

 

 

» Συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο 

 

Ζητήματα συμμόρφωσης των ΟΠΣ-ΟΤΑ με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορες παραμέτρους της ανάπτυξης, διαχείρισης και 

λειτουργίας τους και μπορούν να σχετίζονται με δεδομένα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

ή και με ενέργειες των χρηστών. Παραβίαση της νομοθεσίας  μπορεί να αφήσει 

εκτεθειμένους το Τμήμα Πληροφορικής, τον Υπεύθυνο Ασφάλειας ΟΠΣ, αλλά και 

την διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα του ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες 

που θα γίνονται σχετικά με θέματα συμμόρφωσης, πρέπει να προκύψουν με την 

ενεργό συμμετοχή νομικών εκπροσώπων του ΟΤΑ.    
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7. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.  

στην Ευρώπη 
[11]

 
 

 

 

 
 

 

 

7.1 Η στρατηγική της Λισσαβόνας 

 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί μία δέσμευση συμφωνία των 

Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, με σκοπό να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε 

έναν ενιαίο στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να γίνει η Ε.Ε. η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης παγκοσμίως, μία οικονομία που θα 

χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, σεβασμό προς το περιβάλλον 

και πλήρη απασχόληση. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτυπώνει τις 

προτεραιότητες και προτείνει κατευθύνσεις οικονομικών και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ειδικότερα προβλήματα του κάθε 

κράτους μέλους. Όπως διατυπώθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες, η στρατηγική 

της Λισαββόνας περιλαμβάνει δέκα βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες κρίνονται ως 

καθοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας. Μερικές από αυτές, κινούνται 

προς την ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών για εγχειρήματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και είναι οι εξής: 

                                1. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων, μέσα στον οποίο οι πολίτες 

και οι επιχειρήσεις θα έχουν φθηνή πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο 

πληροφόρησης και υπηρεσιών. Όλοι αδιακρίτως οι πολίτες θα έχουν την 

απαραίτητη κατάρτιση, προκειμένου να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητες που τους παρέχονται από αυτήν την κοινωνία των γνώσεων. Το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαδίκτυο θα χρησιμοποιούνται ευρέως και θα 

συμβάλλουν στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ενώ οι νέες 

τεχνολογίες θα συμβάλλουν στην αστική και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με 

τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ως απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση 

του στόχου αυτού κρίνονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες, η μείωση του κόστους πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις Δημόσιες υπηρεσίες. 

2. Η έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για την ανταπόκριση στις 

νέες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στους νέους, στους άνεργους και στους πολίτες, τα επαγγελματικά προσόντα 

των οποίων απαξιώνονται με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. 

3. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή αμοιβή της εργασίας, τη βιωσιμότητα 

τους υπό το πρίσμα  της γήρανσης του πληθυσμού, την ισότητα των φύλων, 

την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Ουσιαστική ενίσχυση προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 

παρέχει η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η βοήθεια από πλευράς 

Κοινότητας 

4. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισμού, μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας, της 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της ευρείας πρόσβασης στις γνώσεις και 

στις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες θα 

απευθύνονται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Η στρατηγική της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να επικεντρώνεται στην επίτευξη των 

στόχων της Λισσαβόνας, στον περιορισμό των φραγμών στην εσωτερική 

αγορά υπηρεσιών και στην κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη, την 

αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και της περιφερειακής ή 

τοπικής ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ζήτησε στα 

συμπεράσματά του: 

 οι δημόσιες διοικήσεις να καταβάλλουν προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα 

για εκμετάλλευση των νέων  τεχνολογιών, για τη μεγαλύτερη δυνατή 
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πρόσβαση στις πληροφορίες. 

 τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ηλεκτρονική πρόσβαση στις     

σημαντικότερες βασικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

        7.2. Η πρωτοβουλία e-europe 
[11]

 

 

 

 

                          Η διάχυση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής μετασχηματίζει βαθμιαία την παγκόσμια κοινωνία σε μια 

«κοινωνία των πληροφοριών». Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

εντείνει της προσπάθειές της για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας 

(2000) για μια Ηλεκτρονική Ευρώπη (e-Europe). Ο γενικότερος στόχος είναι 

η Ευρώπη να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της 

γνώσης το 2010. Η πρωτοβουλία e-europe επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλοι 

οι ευρωπαίοι πολίτες, ιδίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν πρόσβαση σε 

σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 

τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να διαθέτουν άμεση και διαλειτουργική 

δικτυακή (online) πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 

δημόσια διοίκηση, τις υπηρεσίες υγείας, τον πολιτισμό και τη διασκέδαση, τις 

οικονομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Στη σημερινή κοινωνία, η πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο έχει καταστεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες και 

οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να το παρέχουν. 

 

7.3. Το σχέδιο δράσης e-europe 2002 
[34] 
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Το πρώτο σχέδιο δράσης , το e-europe 2002 που εγκρίθηκε το 2000, 

αναγνώρισε το Διαδίκτυο ως το κυριότερο μέσο της επικοινωνίας της 

πληροφορίας και είχε ως βασικό στόχο την επέκταση της διαδικτυακής 

δραστηριότητας στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του ήταν: 

1. Ένα φτηνότερο, γρηγορότερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο. 

2. Η επένδυση σε άτομα και δεξιότητες, επικεντρώνοντας στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση των νέων και των εργαζομένων. 

3. Η τόνωση της χρήσης του διαδικτύου, κυρίως με την δημιουργία ενός 

πλαισίου λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ηλεκτρονική 

πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο γενικότερος στόχος ήταν, φυσικά, η 

ανάσχεση της αυξανόμενης υστέρησης που εμφανίζει η Ευρώπη στην 

υιοθέτηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής, σε σύγκριση με τις 

ΗΠΑ Ο απολογισμός του eEurope 2002 ήταν καθ’ όλα ενθαρρυντικός, 2 

χρόνια μετά την έναρξη του. Ενδεικτικά: 

Διπλασιάστηκε η διείσδυση του Ίντερνετ στα νοικοκυριά της Ευρώπης. Το 

40% των νoικοκυριών είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε σχέση με το 18% τον 

Μάρτιο του 2000. Εγκαταστάθηκε το γενικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες 

και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μειώθηκαν οι τιμές πρόσβασης στο Iντερνετ. 

Συνδέθηκαν σε αυτό οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και εμπορικοί οργανισμοί, 

αλλά και πολλές επιχειρήσεις. Η Ευρώπη διαθέτει πλέον το ταχύτερο 

ερευνητικό δίκτυο παγκοσμίως. Λειτουργεί το μεγαλύτερο μέρος του νομικού 

πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες 

παρέχονται δικτυακά. 55% των βασικών κρατικών υπηρεσιών ήταν 

διαθέσιμες και ηλεκτρονικά. Έως το 2002, περισσότεροι από τους μισούς 

εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσαν υπολογιστές στην 

δουλειά τους, και το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά ένα πέμπτο από το 

2001. Τρεις στους τέσσερις υπαλλήλους γραφείου χρησιμοποιούν 

υπολογιστές. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν όλοι την απαραίτητη εκπαίδευση, το 

ένα τρίτο μόνο από αυτούς έχει παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση στην 

πληροφορική. 
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7.4. Το σχέδιο δράσης e-europe 2005 
[24]

 

 

Το σχέδιο eEurope 2002, με τις κοινές προσπάθειες όλων των 

ενδιαφερομένων, επέφερε μείζονες αλλαγές και αύξησε τον αριθμό των 

πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένοι στο Internet. 

Εντούτοις, στα τέλη του 2002, λίγα ήταν τα στοιχεία που έδειχναν ότι η 

επιτυχία της δικτύωσης της Ευρώπης μεταφραζόταν σε νέες θέσεις εργασίας 

και υπηρεσίες. Ούτε παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγικότητας, όπως 

καταγράφηκε αλλού, κυρίως στις ΗΠΑ. Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε, αλλά 

η χρήση βραδυπορούσε Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της χρήσης και η 

δημιουργία νέων υπηρεσιών κατέστη κεντρικός στόχος της e-europe 2005, ο 

οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο του Σχεδίου Δράσης eEurope 

2005, όπου χαρακτηρίζεται ως μέσο το οποίο θα καταστήσει τις δημόσιες 

διοικήσεις της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα παγκοσμίως πρωτοπόρες, ώστε να 

συμβάλουν πλήρως στη στρατηγική της Λισσαβόνας με νέες και καλύτερες 

δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

 

7.5. Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες 
[24]

 

 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Περισσότερο αλληλεπιδραστικές ηλεκτρονικές 

δημόσιες υπηρεσίες, Δημόσιες συμβάσεις μέσω του διαδικτύου, Δημόσια 

σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, κ.α. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης: 

ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευσης, εκπαίδευση από απόσταση μέσω διαδικτύου, 

κ.α. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας: ηλεκτρονική κάρτα υγείας, διαδικτυακές 

υπηρεσίες υγείας, κ.α. 

 

 

7.6. Ένα δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν 
[24] 

 

Ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 



Τσιάμη Σουλτάνα, «Μελέτη για τη χρήση ΤΠΕ στις Περιφέρειες και στους ΟΤΑ» 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής          109 

Ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή 

τους στη νέα οικονομία Ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων από το εργατικό 

δυναμικό Εύκολα, αξιόπιστα και ασφαλή συστήματα ηλεκτρονικών 

συναλλαγών Τον Φεβρουάριο του 2006, η κα Βίβιαν Ρέντινγκ, Επίτροπος 

αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα, δήλωνε, στο 

πλαίσιο του Microsoft Government Forum στην Πράγα: «Δυστυχώς, 

υστερούμε σημαντικά σε ανάπτυξη και καινοτομία. Αν συνεχίσουμε με τους 

ίδιους ρυθμούς, δεν θα πετύχουμε τους στόχους της Λισσαβόνας». Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μια πενταετία e- προσπάθειας στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας eEurope, διαπίστωσε ότι η πορεία της προς τους στόχους του 

2010 θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. 

 

 

7.7.  Στρατηγική i2010 
[7]

 

 

 Η πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών κρατών για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας «i2010» 

 

Η πρωτοβουλία eEurope έδωσε ό,τι είχε να δώσει, αλλά τα αποτελέσματα της 

δεν ήταν επαρκή. Διάφορες μετρήσεις, έρευνες και μελέτες υπέδειξαν ότι η 

Ευρώπη δεν αξιοποιεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις νέες τεχνολογίες, ενώ 

δεν πραγματοποιεί και τις αναγκαίες, βάσει στόχων , επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η σημαντική εξέλιξη για την ΚτΠ σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης μιας 

νέας Ευρωπαϊκή στρατηγικής  για την ΚτΠ με τίτλο “i2010”, η οποία 

αντικαθιστά το «eEurope». Η ευρωπαϊκή στρατηγική «i2010» περιλαμβάνει 

τρεις ερμηνείες του προθέματος «i» που αποτελούν τους τρεις πυλώνες στους 

οποίους στηρίζεται η πρωτοβουλία : 

1) Το  «internal market for information services», δηλαδή η δημιουργία 

ανοικτής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς για την ΚτΠ και τις υπηρεσίες 

ΜΜΕ στους κόλπους της ΕΕ (τεχνογνωσία, τεχνολογία ). 
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2) Το «investment in ICT innovation for competitiveness», δηλαδή επενδύσεις 

σε καινοτομία για την αξιοποίηση των νέων ΤΠΕ,  προκειμένου να βελτιωθεί 

η ευρωπαϊκή και εθνική ανταγωνιστικότητα. 

3) Το «inclusion and better quality of life», δηλαδή η ισότιμη  συμμετοχή των 

ευρωπαίων πολιτών και η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, μέσω των 

δυνατοτήτων της ΚτΠ. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής «i2010» έχει 

ενταχθεί και το σχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση «e-Gov2010». Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), αποτελεί οριζόντιο στόχο, καθώς 

μια δημόσια διοίκηση που γίνεται αποδοτικότερη μέσω των τεχνολογιών 

πληροφορικής, συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των 

πολιτών, όσο και στην ανταγωνιστικότητα της κάθε χώρας. [Ινστιτούτο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης,] 

 

 

7.8.  Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – FP7 
[27]

 

 

Τα Προγράμματα Πλαίσια υλοποιούνται από το 1984 και καλύπτουν μια  

περίοδο πέντε ετών με το τελευταίο έτος του ενός να επικαλύπτεται με το 

πρώτο του επόμενου. Το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο είναι το 7ο (FP7) και θα 

καλύψει μια περίοδο επτά ετών, από το 2007 έως 2013. Στα προγράμματα 

αυτά γενικά συμμετέχει οποιαδήποτε εταιρεία, πανεπιστήμιο, ερευνητικό 

κέντρο, οργανισμός, ή φυσικό πρόσωπο, από οποιαδήποτε χώρα μπορεί να 

συμμετάσχει σε μια συνεργασία (γνωστή ως έμμεση δράση) αρκεί να πληρεί 

ορισμένες προϋποθέσεις. Κύριο μέσο χρηματοδότησης της έρευνας από Ε.Ε. 

για την περίοδο 2007-2013. Περιλαμβάνει το ειδικό  πρόγραμμα  

«Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας», με προϋπολογισμό 9.050 

εκατ. Ευρώ και στοχεύει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ικανότητας 

διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ. 

Το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", με 

προϋπολογισμό 9.050 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα 
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των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ανάγκες 

και τα αιτήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. 

 

Το πρόγραμμα προβλέπει τρία μέσα υλοποίησης: 

 

 Προβλέπονται δράσεις για τη σταθερότητα και ασφάλεια των υποδομών των 

δικτύων και των υπηρεσιών, την απόδοση και αξιοπιστία των ηλεκτρονικών 

συστημάτων και των εξαρτημάτων, τα εξατομικευμένα συστήματα ΤΠΕ και 

τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. (http://cordis.europa.eu/fp7/ict/). 

 Συνεργατικά Έργα (Collaborative Projects), που θα καλύπτουν από μικρές 

εστιασμένες ερευνητικές δράσεις μέχρι μεγάλα ολοκληρωμένα έργα Δίκτυα 

Αριστείας (Networks of Excellence), που φέρνουν σε επαφή ερευνητικά 

ινστιτούτα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. 

 Δράσεις Υποστήριξης και Συντονισμού (Coordination and Support Actions), 

όπως δικτύωση, ανταλλαγές και πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές. 

Όσον αφορά τις από κοινού τεχνολογικές πρωτοβουλίες (Joint Technology 

Initiatives), οι οποίες απορρέουν κυρίως από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 

Πλατφόρμες, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τόσο από ιδιωτικές 

επενδύσεις, όσο και από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 

(συμπεριλαμβάνονται το Πρόγραμμα Πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων). (www.ekt.gr) Οι τεχνολογίες των πληροφοριών, και ιδιαίτερα 

το Internet και η κινητή τηλεφωνία, έχουν αναδείξει την Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη 

και διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

σύμφωνα με τα άρθρα 163 έως 172 της συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποβλέπει επίσης στην 

ανάπτυξη εφαρμογών και περιεχομένου, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα 

πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους να επωφεληθούν από την 

κοινωνία της πληροφορίας και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν σε 

αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ολοκλήρωσε την απελευθέρωση της 

ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών το 1998, εργάζεται για την εναρμόνιση 

http://www.ekt.gr/
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του ρυθμιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών και των κινητών 

επικοινωνιών. Παρεμβαίνει ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των δικτύων, καθώς και για την 

καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων. 

 

 

            7.9 Στρατηγική i2020
[15]

 

 

Το πρόγραμμα “Υποστήριξη Πολιτικών για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών)” (ICT PSP) εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτoμία (Competitiveness and Innovation 

Framework Programme, CIP) και αποτελεί το κύριο μέσο υλοποίησης της 

πρωτοβουλίας “ί2010: Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας”. Στόχος του 

Προγράμματος είναι η αξιοποίηση των εμπειριών από τα Προγράμματα ICT, eTen, 

eContent, MODINIS  και ο συντονισμός τους για την ανάπτυξη ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και 

δημόσιους φορείς και αναμένεται να ενισχύσει την εσωτερική αγορά και τις 

επενδύσεις στις ΤΠΕ, να ενθαρρύνει την καινοτομία και να προωθήσει την 

Κοινωνία της Πληροφορίας, με αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες που Θα 

βελτιώσουν την Ποιότητα ζωής.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τον Μάρτιο 2010 τη στρατηγική Ευρώπη 

2020 για έξοδο από την κρίση και προετοιμασία της οικονομίας της ‘Ένωσης για 

τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Η Ευρώπη 2020 καθορίζει ένα όραμα 

Κοινωνικής συνοχής, που Θα υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων δράσεων σε 

ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο. Η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη είναι μία 

από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, για τον 

καθορισμό του βασικού καταλυτικού ρόλου που πρέπει να αναλάβουν οι 

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε η Ευρώπη να επιτύχει 

τους φιλόδοξους στόχους της το 2020. 

Ο στόχος αυτού του θεματολογίου είναι να χαράξει μια πορεία για τη 

μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού των ΤΠΕ, κυρίως του 
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διαδικτύου, ζωτικού μέσου της Οικονομικής και Κοινωνικής δραστηριότητας: για 

την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εργασία, το παιχνίδι, την 

επικοινωνία και την ελεύθερη έκφραση. Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του 

θεματολογίου Θα προωθήσει την καινοτομία, την οικονομική μεγέθυνση και Θα 

βελτιώσει την καθημερινή ζωή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ευρύτερη 

εγκατάσταση και αποτελεσματικότερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, Θα 

επιτρέψουν στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει τα βασικά της προβλήματα και Θα 

προσφέρουν στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη ποιότητα ζωής, για παράδειγμα 

μέσω καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης, ασφαλέστερων μεταφορών, 

καθαρότερου περιβάλλοντος, νέων ευκαιριών σε μέσα επικοινωνίας και 

ευκολότερης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικό περιεχόμενο. 

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη Πολιτικών για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών’ λειτουργεί υποστηρικτικά στις ευρωπαϊκές πολιτικές και ειδικότερα 

στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη. Εν προκειμένω, σι 

θεματικές του προγράμματος αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση των ΤΠΕ. 

 

Το Πρόγραμμα εργασίας για το 2012 

 

Για την καλύτερη αξιοποίηση της Κοινοτικής χρηματοδότησης, το Πρόγραμμα 

προσανατολίζει τις δράσεις του σε ορισμένες θεματικές και στόχους βάσει των 

ακόλουθων κριτηρίων: 

 Τις προτεραιότητες της ΕΕ (Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη) 

 Τη βελτίωση της καινοτομικής δυνατότητας της ΕΕ και των δυνατοτήτων 

ανοίγματος της ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και της 

αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου τους. 

 Την ξεκάθαρη ανάγκη για οικονομική επιδότηση σε κοινοτικό επίπεδο.  

 Την ετοιμότητα των ενδιαφερομένων μερών να κινητοποιήσουν τους 

κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση των 

κοινοτικών στόχων. 
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Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, το πρόγραμμα εργασίας για το 2012 εστιάζεται σε 

πέντε θεματικές ενότητες: 

a) ΤΠΕ για Έξυπνες Πόλεις 

b) Ψηφιακό περιεχόμενο, πρόσβαση δεδομένα και δημιουργικότητα 

c) ΤΠΕ για την υγεία, την Τρίτη ηλικία και την ένταξη 

d) Καινοτόμος κυβέρνηση και δημόσιες υπηρεσίες 

e) Αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες δράσεις 

Αυτές οι Θεματικές Θα υποστηριχθούν από έναν περιορισμένο αριθμό υψηλής 

απήχησης πιλοτικά σχέδια ή βέλτιστες πρακτικές, καθώς και από θεματικά δίκτυα. 

Τέσσερις τύποι χρηματοδοτικών εργαλείων έχουν αναδειχθεί: 

- Πιλοτικό Σχέδιο Α -βάσει των πρωτοβουλιών τι κρατών-μελών 

- Πιλοτικό Σχέδιο Β -πρωτοβουλίες για καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα ΤΠΕ 

- Θεματικό Δίκτυο-πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους για την ανταλλαγή 

εμπειριών 

- Δίκτυο Βέλτιστων Πρακτικών-ψηφιακό περιεχόμενο, προσβάσιμα δεδομένα και 

δημιουργικότητα (EUROPEANA.) 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
[15]

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚ. ΕΥΡΩ 

ΤΠΕ για Έξυπνες Πόλεις 27 

Ψηφιακό περιεχόμενο, προσβάσιμα 

δεδομένα και δημιουργικότητα 

41 

ΤΠΕ για την υγεία, την Τρίτη ηλικία 

και την ένταξη 

24 

Καινοτόμος κυβέρνηση και δημόσιες 

υπηρεσίες 

20 

Αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

και άλλες δράσεις 

15 

Μέτρα υποστήριξης 12,4 

Σύνολο 139,4 
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7.10. Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των ΤΠΕ σε διάφορες Ευρωπαϊκές 

χώρες 
[6]

 

  

 

Στην πορεία της Ευρώπης προς την Κοινωνία της Πληροφορίας 

και με στόχο την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Λισσαβόνας που 

είναι: «Να γίνει η Ευρώπη η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στον 

κόσμο, μια οικονομία βασισμένη στη γνώση» η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 

κρατών σε θέματα τεχνολογίας είναι μείζονος σημασίας. Το κεφάλαιο αυτό 

αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στις Ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά 

με την πρόοδο που έχουν επιτελέσει στον τομέα των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επίσης, εντοπίζονται οι βέλτιστες 

πρακτικές που έχει εφαρμόσει κάθε χώρα και συντέλεσαν στο να γίνει 

περισσότερο ανταγωνιστική. Η υιοθέτηση και προσαρμογή των βέλτιστων 

πρακτικών ανεπτυγμένων χωρών μπορεί να αποτελέσει οδηγό για άλλες 

χώρες, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη σύγκλιση στο στρατηγικό στόχο της 

Λισσαβόνας. Η συλλογή των βέλτιστων πρακτικών για κάθε χώρα έγινε 

βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως: 

1. Η βράβευσή τους ως βέλτιστες πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Η αναγνώρισή τους ως βέλτιστες από διεθνείς οργανισμούς ή φόρα που 

σαν αντικείμενο έχουν τη διάχυση πρακτικών e-Government, e-Learning, e-

Business, κλπ., παγκοσμίως. 

3. Η αναφορά τους σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς μελέτες που κάνουν 

αποτύπωση των καλών ή βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή των 
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Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

4. Ο βαθμός διείσδυσης της χρήσης τους και της αποδοχής τους από τους 

πολίτες των χωρών. 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 
[30][35]

                                       

 

Ο Δήμος της Μπολόνια τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα 

εξειδικευμένο πρόγραμμα ενεργοποίησης του πολίτη και συμμετοχής του 

στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων της καθημερινής λειτουργίας του 

δήμου σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών. Για τον 

σκοπό αυτό στην ειδική ιστοσελίδα του δήμου της Μπολόνια με τη 

επονομασία IPERBOLE δημοσιοποιούνται τα επίσημα έγγραφα που 

αφορούν την λειτουργία και υπηρεσίες του δήμου αλλά και ευανάγνωστες 

και εύκολες στην κατανόηση περιλήψεις τους. Παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα μέσα από δημιουργία ηλεκτρονικών φόρουμ επικοινωνίας στους 

πολίτες να εκφράζουν ιδέες, προτάσεις και να αξιολογούν την δράση του 

δημοτικής αρχής. Για λόγους λειτουργικότητας τα φόρουμ  συντονίζονται 

από εξειδικευμένο προσωπικό. Περιοδικά οι απόψεις των πολιτών 

δημοσιοποιούνται και προωθείται η διάδραση με τους λοιπούς 

συμμετέχοντες. Ενδεικτικό θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο ηλεκτρονικού 

διαλόγου και συγκέντρωσε εντονότατη ανταπόκριση από τους πολίτες 

υπήρξε το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή της Μπολόνια. 

Μεριμνήθηκε ιδιαίτερα η ανάπτυξη ενός πλαισίου προστασίας της 

ασφάλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διάδρασης με τους πολίτες. 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DEMOS 

που είχε ως στόχο την χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή πρωτοποριακών μηχανισμών διαβούλευσης και υποστηρίχθηκε 

από σημαντική ενημερωτικές και επικοινωνιακή καμπάνια. 

(www.comune.bologna.it , www.demos.nexus.org ). 
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ΣΟΥΗΔΙΑ 
[36][37]

 

 

Στόχος της πρωτοβουλίας  του Δήμου Στοκχόλμης υπήρξε  η διευκόλυνση 

του διαλόγου πολιτών – τοπικών αρχών μέσα από μια  διαδραστική 

διαδικτυακή διαδικασία ηλεκτρονικών  φόρουμ ώστε να διευρυνθεί ο τρόπος 

επικοινωνίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και της 

κοινωνίας των πολιτών με τους πολίτες σε μια προσπάθεια περαιτέρω 

εξέλιξη της. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθεια δημοσιοποιήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του δήμου όλα τα έγγραφα του αφορούσαν την λειτουργία του 

καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δόθηκε η δυνατότητα να 

λαμβάνει ο πολίτης στην προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση τα 

πρακτικά από της εργασίες των δημοτικών Συμβουλίων. Δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή στην ανάπτυξη μιας λειτουργικής και εύκολης στην χρήση μηχανή 

πλοήγησης για την εύρεση των πληροφοριών από τους πολίτες αλλά και την 

ανάπτυξη ενός μηχανισμού πλαισίου προστασίας της ασφάλειας της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διάδρασης με τους πολίτες. Σε ειδική 

επιμέρους ιστοσελίδα αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ηλεκτρονικού 

κοινοβουλίου. Μέσα από ένα ηλεκτρονικό φόρουμ επικοινωνίας και 

συζήτησης μεταξύ των πολιτών της περιοχής ενισχύθηκε η συζήτηση σε 

θέματα καθημερινής λειτουργία του δήμου και παράλληλα δόθηκε η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για προκαθορισμένα θέματα που 

αφορούσαν τον δήμο. Το έργο υποστηρίχθηκε από σημαντική ενημερωτικές 

και επικοινωνιακή καμπάνια. (www.kista.stockholm.se , 

www2.stockholm.se/english). 
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ΑΥΣΤΡΙΑ 
[29]

 

 

Citizen Card: Δημιουργία της “ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη” 

(Bürgerkarte) που είναι εφοδιασμένη με τεχνολογία ψηφιακής υπογραφής 

και επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση σε πλήθος online δημόσιων υπηρεσιών 

και την ηλεκτρονική περαίωσή τους. Εφαρμογές της σε κοινωνική ασφάλιση 

και τραπεζική. Light Citizen Card - “A1 – Signatur” : Ψηφιακή υπογραφή 

του πολίτη μέσω της χρήσης κινητού τηλεφώνου. Δυνατότητα υπογραφής 

ψηφιακών αρχείων και συναλλαγής με κυβερνητικούς φορείς μέσω του 

Internet Official e-mail service for the Public Sector in Austria Επίσημα 

δημόσια έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται πλέον με emails αντί για την 

παραδοσιακή μέθοδο του ταχυδρομείου. Για να χρησιμοποιήσουν την 

υπηρεσία οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Το σύστημα 

είναι συμβατό με τη Citizen- και τη Light Citizen Card M-Parking Σύστημα 

ηλεκτρονικής στάθμευσης που επιτρέπει την προ-πληρωμή του κόστους 

στάθμευσης μέσω αποστολής SMS αλλά και την ανανέωση του χρόνου 

στάθμευσης μέσω αποστολής περαιτέρω SMS. Το σύστημα διαθέτει 

υποδομή ηλεκτρονικού ελέγχου των παραβατών. (http://www.e-

citizens.gr/web/guest/eGoverment) 

 

 

 ΒΕΛΓΙΟ 
[28]

 

 

Federal Portal – for Citizens and Business : Κυβερνητική πύλη που 

παρέχει πληροφορίες και συνδέσεις για όλους τους κυβερνητικούς φορείς, 

επιτρέπει την επικοινωνία με τους πολίτες μέσω email, ενώ η περιήγηση στις 

σελίδες του είναι δυνατή και από ΑΜΕΑ. Εκτός από το Διαδίκτυο, 

πρόσβαση στο portal γίνεται και μέσω τηλεφώνου ή καλωδιακής 

τηλεόρασης, ενώ είναι δυνατή και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

από πολίτες που διαθέτουν ψηφιακή ταυτότητα. 
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e-Voting : Σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εφάρμοσε η βελγική 

κυβέρνηση στις εκλογές του Ιουνίου 2004, ενώ είχε προηγηθεί και πιλοτική 

εφαρμογή το Μάιο 2003. Το σύστημα περιλαμβάνει μονάδα υπολογιστή με 

ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης μαγνητικής κάρτας, οθόνη και 

μαρκαδόρο οπτικής τεχνολογίας (optical pen). 

 

1. Le Forem – Career Portal : Portal για ευκαιρίες εργασίας, που προσφέρει 

χώρο τόσο σε εργοδότες (υποβολή θέσεων προς πλήρωση, αναζήτηση 

βιογραφικών υποψηφίων) όσο και σε εργαζομένους (συμβουλές προς 

εξεύρεση εργασίας, online υποβολή βιογραφικών, αναζήτηση θέσεων προς 

πλήρωση). Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού φακέλου με επιλεγμένα 

κριτήρια αναζήτησης αγγελιών ή υποψηφίων. ( http://www.belgium.be) 

 

ΓΑΛΛΙΑ  

 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία : Πιλοτική εφαρμογή συσκευών ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας στις νομαρχιακές εκλογές Μαρτίου 2004, τις εκλογές για το 

ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιουνίου 2004 και κατά το προσεχές δημοψήφισμα 

για το ευρωπαϊκό Σύνταγμα Μαΐου 2005 

Πύλη‘‘service-public.fr’’για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση : Επίσημη 

πύλη του γαλλικού δημόσιου τομέα που σκοπό έχει να παρέχει στους 

πολίτες ηλεκτρονική πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία της δημόσιας 

διοίκησης. Στόχος είναι μέχρι το 2006 να δημιουργηθεί προσωπικός 

εικονικός φάκελος για κάθε πολίτη ως “mon.service- public.fr”. 

Πύλη για τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων έργων και συμβάσεων : Η 

πύλη SAOMAP (Serveur d’ Appels d’ Offres pour les Marchés Publics) που 

έχει επεξεργαστεί το γαλλικό Υπουργείο Εξοπλισμού σκοπό έχει να παρέχει 

τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης σχετικά με προκηρύξεις για την 

ανάθεση δημόσιων έργων και συμβάσεων «Parthenay Digital Town» 

 

http://www.belgium.be/
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Βασικό άξονα του Σχεδίου αποτελεί η εξοικείωση των πολιτών με τις νέες 

ΤΠΕ, ώστε αυτές να χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της 

καθημερινής ζωής. Το Σχέδιο προσφέρει 12 δημόσια σημεία πρόσβασης και 

portal «InTowNet» με διαδραστικές υπηρεσίες και περισσότερες από 

100.000 ενεργές ιστοσελίδες. 

Handiplace : Πύλη στο Διαδίκτυο που εστιάζει στην απασχόληση, την 

κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική εκπαίδευση των εργατών με 

ειδικές ανάγκες. Πέρα από αναλυτική πληροφόρηση, το portal παρέχει βάση 

δεδομένων για υποβολή βιογραφικών από τους αιτούντες εργασία, υπηρεσία 

ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και ημερολόγιο δραστηριοτήτων ειδικού 

ενδιαφέροντος για την εν λόγω κατηγορία εργαζομένων.  

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
[31]

 

 

BUND.DE Είναι η κεντρική πύλη της γερμανικής κυβέρνησης που αποτελεί 

οδηγό για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, προσφέροντας πληροφορίες, 

διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας και συνδέσμους για τις αντίστοιχες 

ιστοσελίδες των υπηρεσιών. 

DIGANT Online αίτηση για έκδοση ταυτότητας, διπλώματος οδήγησης, 

ψηφιακής υπογραφής και κάρτας του πολίτη (citizen card). 

Bremen On-line Services Πρόκειται για διαδικτυακό τόπο που προσφέρει 

ασφαλείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: ηλεκτρονικές συναλλαγές και 

πληρωμές για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για ενδιάμεσους φορείς, 

όπως είναι οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι. 

Geodata System Σύστημα ηλεκτρονικής διανομής γεωγραφικών 

δεδομένων. Το portal αυτό προσφέρει επικαιροποιημένα, πλήρη γεωγραφικά 

δεδομένα της Γερμανίας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Οι 

περίπου 3.000 χρήστες μηνιαίως αποδεικνύουν ότι η εν λόγω υπηρεσία έχει 

μεγάλη απήχηση 
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WEB for ALL Δράση που προωθεί την κατασκευή ιστοσελίδων σύμφωνα 

με τα πρότυπα εκείνα που τις καθιστούν “ευανάγνωστες” και από άτομα με 

προβλήματα όρασης. 

          City of Rosenheim – parking spot search Δικτυακός τόπος που ενημερώνει    

για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν ανά πάσα στιγμή στα πάρκινγκ    

της πόλης Rosenheim, καθώς και για τις ώρες λειτουργίας τους, τις τιμές, κλπ. Η 

υπηρεσία είναι προσβάσιμη και από κινητό τηλέφωνο μέσω WAP.  

 

 

 ΔΑΝΙΑ  

 

 

Nordpol.dk – Democracy on the web Δικτυακή πύλη για την υποστήριξη, 

προώθηση και ενημέρωση του κόσμου για τη λειτουργία του δημοκρατικού 

συστήματος, με έμφαση στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος η 

δραστηριοποίηση του κοινού για τις τοπικές κοινωνίες και τη λειτουργία 

τους The Public Procurement Portal Είναι το πρώτο portal Κρατικών 

Προμηθειών στην Ευρώπη (e-marketplace). Διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή 

πλήρεις καταλόγους προϊόντων και λίστες τιμών Electronic Tendering: 

National Procurement Πρόκειται για σύστημα κρατικών προμηθειών που 

διαχειρίζεται ηλεκτρονικά και με ασφαλή τρόπο το σχεδιασμό και την 

ολοκλήρωση όλων των ενδιάμεσων σταδίων προμήθειας αγαθών και 

υπηρεσιών. Digital Signatures Δημιουργία ψηφιακών υπογραφών 

βασισμένων σε τεχνολογία λογισμικού (software-based) και όχι στην 

κατασκευή smart cards και δωρεάν διάθεση στους πολίτες, με σκοπό τη 

διάδοση της χρήσης των υπηρεσιών e-government. “e-Boοks”: Ασφαλής e-

τοποθεσία αποθήκευσης εγγράφων για τους πολίτες .Δημιουργία ασφαλούς 

και δωρεάν δικτυακού τόπου για τους πολίτες με σκοπό την αποθήκευση 

επίσημων ηλεκτρονικών εγγράφων που ανταλλάσσουν με δημόσιες 

υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρίες, αλλά και δικά τους προσωπικά έγγραφα. 

Danmarks Debatten – citizen participation in public debate Φόρουμ με 

επίκεντρο τον πολίτη και σκοπό την ενθάρρυνσή του για συμμετοχή σε 
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δημόσια debates με το δημόσιο τομέα και την πολιτική ηγεσία. Στο 

δικτυακό τόπο που έχει δημιουργηθεί λαμβάνουν χώρα πλήθος debates όπου 

συμμετέχουν πολυάριθμοι φορείς, ενώ το σύστημα υποστηρίζει τη 

διεξαγωγή σφυγμομετρήσεων και την άντληση στατιστικών στοιχείων 

Virk.dk – A Business Portal . Δικτυακή πύλη με σκοπό τη συλλογή όλων 

των πληροφοριών που χρειάζονται οι επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους 

με το δημόσιο, εξοικονομώντας τους σημαντικό διαχειριστικό κόστος. 

Γίνεται αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πέντε υπουργείων και 

είκοσι-τεσσάρων άλλων οργανισμών. 

 

 7.11 Προτάσεις για την βελτίωση παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών   από τους 

Ο.Τ.Α.  

 

Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη επειδή η καθημερινή 

δραστηριότητα της λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο, διαθέτει πλήθος 

πληροφοριών που τον αφορούν που εάν ταξινομηθούν και συνδυαστεί η 

δυνατότητα διοχέτευσης τους με την τεχνολογία της πληροφορικής, 

μπορούμε να έχουμε μέγιστο αποτέλεσμα στην χρησιμότητα και ωφέλεια 

τους 

Με βάση αυτά τα συμπεράσματα προτείνονται τα εξής: 

 Η προοπτική της ενδυνάμωσης του ηλεκτρονικού κράτους απαιτεί 

οπωσδήποτε ριζική αναδιάρθρωση του Δημοσίου Τομέα και 

ιδιαίτερη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία όμως συναντά 

πολλές δυσκολίες που δεν είναι μόνο τεχνικές και οικονομικές 

αλλά και ανθρώπινες. 

 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αναδιοργάνωση του τρόπου 

λειτουργίας των ΟΤΑ με βάση τις ΤΠΕ.   

 

 Για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των Δήμων να 

αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία τους, ώστε να εξασφαλίσουν 
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πόρους για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αιρετών σε θέματα ΤΗΔ.  

 Εντοπίζεται σημαντική ανάγκη να εξασφαλιστεί η λειτουργία των 

απαραίτητων ηλεκτρονικών δομών.  

 Η έλλειψη στελεχιακού δυναμικού αλλά και διαδικασιών 

υλοποίησης και αξιολόγησης, καθιστούν την αυτοδιοίκηση 

ανέτοιμη να οργανώσει αποτελεσματικά μηχανισμούς 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 Συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από την ηγεσία του ΟΤΑ.  

 Λειτουργία παρατηρητήριου για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της πορείας αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους ΟΤΑ. 

 Επειδή η ίδια η πράξη απέδειξε εκ του αποτελέσματος, ότι το Γ΄ 

Κ.Π.Σ. ήταν μια ευκαιρία για την Τ.Α., η οποία έθεσε τις βάσεις, 

θα πρέπει το Ε.Σ.Π.Α. να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο από την Τ.Α., αποτελώντας το κύριο χρηματοδοτικό μέσο 

για την προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στην εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Να υπάρξει νέος προσανατολισμός των ΟΤΑ Α’ βαθμού  ώστε να 

καταργηθούν οι συμβατικές ιστοσελίδες που μέχρι τώρα 

παρατηρούνται και να μετατραπούν σε δικτυακές πύλες που θα 

παρέχουν εξελιγμένες δραστηριότητες στον πολίτη  

 Οι νέες υπηρεσίες και εφαρμογές πρέπει να αντιστοιχούν σε 

πραγματικές ανάγκες της ζωής των πολιτών και η χρήση τους να 

είναι απλή και εύκολη για όλους (να μην δημιουργεί κοινωνικές 

αποκλίσεις). 

 Στην ιστοσελίδα των Τοπικών Αρχών, θα πρέπει να υπάρχει επιλογή 

μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται όλα τα τμήματα, οι κόμβοι και οι 

υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δήμοι με τις αντίστοιχες παραπομπές 

(links). 
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 Η οργάνωση μιας ολοκληρωμένης ενημερωτικής εκστρατείας για το 

τι προσφέρει ένας ψηφιακός δήμος, είναι καθήκον όλων των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της χώρας μας. Μέσω του ψηφιακού δήμου οι 

πολίτες εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Αρκετοί όμως είναι αυτοί 

που δε γνωρίζουν πως μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον ιστότοπο 

του δήμου τους. Απαιτείται επομένως, οι ίδιοι οι ΟΤΑ να 

μεριμνήσουν για την καλύτερη πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και 

ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών. Συγκεκριμένα, οι δήμοι 

μπορούν να δημιουργήσουν κέντρα πληροφορικής(Δημοτικά Κέντρα) 

για τους δημότες οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν χωρίς καμία 

επιβάρυνση να εκπαιδεύονται. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες έχουν 

κίνητρο να προσέρχονται στα κέντρα αυτά και να πληροφορούνται 

για τις νέες τεχνολογίες και το τι μπορεί να τους προσφέρει ο δήμος 

τους ηλεκτρονικά. Τα κέντρα αυτά να είναι ανοιχτά σε όλους και η 

πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου να είναι ελεύθερη 

όχι μόνο για εκπαιδευόμενους, αλλά και για πολίτες οι οποίοι για 

διάφορους λόγους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο.  

 Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους 

πολίτες μπορεί να γίνει και μέσα από τακτικά, προκαθορισμένα και 

σωστά σχεδιασμένα σεμινάρια on-line, που θα έχουν στόχο την 

εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας πολιτικής, συναλλαγών με τις 

υπηρεσίες των δήμων και της Ν.Α. με ειδικούς του χώρου κ.λπ., να 

συμμετάσχουν από οπουδήποτε (σπίτι, γραφείο, χώρος εργασίας, 

σχολεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η δυνατότητα 

άμεσης αντίληψης των δυσλειτουργιών και η υιοθέτηση λύσεων από 

την πλευρά των τοπικών αρχών.  

 Ενσωμάτωση των λειτουργιών ΤΗΔ στις περιγραφές των θέσεων 

εργασίας. Να δοθεί το αναγκαίο βάρος στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α., στην άσκηση επιτελικών 

λειτουργιών και στη δημιουργία των ελάχιστων δομών για την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ να επιδοτήσουν 
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προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση νέων 

τεχνολογιών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δικαίωμα των 

πολιτών να έχουν γρήγορη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση από τον 

δήμο τους.  

 Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των Υπηρεσιών 

Πληροφορικής των ΟΤΑ.  

 

 Να δημιουργηθεί δίκτυο με αντίστοιχους ΟΤΑ στο εξωτερικό για 

ανταλλαγή ιδεών. Με τον τρόπο αυτό, οι δήμοι μπορούν να 

πληροφορηθούν για τις υπηρεσίες και τον τρόπο που προσφέρονται 

ηλεκτρονικά από ΟΤΑ του εξωτερικού. Έτσι, τους δίνεται η 

δυνατότητα να αναπτυχθούν περισσότερο και να προσφέρουν νέες 

προηγμένες υπηρεσίες στον πολίτη με σκοπό πάντα την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του. 

 Να γίνεται συχνή ανανέωση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών-πληροφοριών των δήμων και κοινοτήτων ώστε να 

μπορούν οι δημότες να παρακολουθούν αξιόπιστα και γρήγορα τις 

εξελίξεις στον τόπο τους. 

 Είναι σημαντικό επίσης, να δημιουργηθούν συνδέσεις υψηλής 

ταχύτητας με το διαδίκτυο. Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στις 

συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με το internet (ειδικά τις ευρυζωνικές) 

και στην επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Να οριστούν φθηνά τέλη σύνδεσης και χρονοχρέωση για όλους τους 

Έλληνες. Η φθηνή πρόσβαση σ’ αυτό αποτελεί θεμελιώδη 

υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, η οποία θεωρεί προτεραιότητα της το 

ανέβασμα του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών της και την 

ποιοτικότερη εξυπηρέτηση τους σε θέματα που αφορούν το δήμο 

τους αλλά και όλη τη Δημόσια Διοίκηση. 

 Να αναπτυχθούν οι συνεργασίες μεταξύ των δήμων και των 

υπόλοιπων διοικητικών υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης οι οποίες παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες. Μέσω του 
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διαδικτύου θα μπορούν να αποστέλλονται έγγραφα από τη μία 

υπηρεσία στην άλλη σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να 

ταλαιπωρείται ο πολίτης.  

 Συμβάσεις συνεργασίας με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών στους ΟΤΑ (ΣΔΙΤ). 

  Ανάλυση κόστους – οφέλους των έργων Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης  

 Χρηματοδότηση των έργων Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Να διασφαλιστεί επαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 

στους Ο.Τ.Α., για να μην υπάρξουν ΟΤΑ διαφορετικών ταχυτήτων 

και «αποκλεισμός» των αγροτικών και των μικρών Ο.Τ.Α. από τις 

εξελίξεις. 

 Υποστήριξη των ΟΤΑ από κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς 

 Δημιουργία νομικού πλαισίου Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Ανάπτυξη εθνικών προτύπων, εθνικών δικτύων διασύνδεσης, κοινής 

τεχνολογικής πλατφόρμας και επίλυση κοινών ζητημάτων όπως της 

ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ηλεκτρονικών 

υπογραφών . 

 Δημιουργία "Εικονικών Συνελεύσεων Επιτρόπων" (e-forum) στο 

Διαδίκτυο, που θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα είναι 

ανοιχτές σε οποιονδήποτε. Ταυτόχρονα, θα διατίθενται ενημερωτικό 

υλικό, πληροφορίες και σημαντικά έγγραφα. 

 Ανακοίνωση όλων των δημόσιων συσκέψεων / συναντήσεων, με 

συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο. 

 Υλοποίηση στην πράξη της "Παροχής Υπηρεσιών Δημοκρατίας". Με 

τη βοήθεια κλασικών φορμών, δημοσκοπήσεων on-line και ομάδων 

ευαισθητοποιημένων πολιτών θα συλλέγονται τα δεδομένα που θα 

κάνουν την τοπική ηλεκτρονική διακυβέρνηση περισσότερο 

αποτελεσματική και δημοκρατική. 

 Η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς διευκολύνει την 
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επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τις συναλλαγές μεταξύ των 

διαφόρων Φορέων, επιτρέποντας τους να διατηρούν την ανεξάρτητη 

λειτουργία τους αλλά και να διαχέουν την απαιτούμενη πληροφορία 

στα εµπλεκόµενα µμέρη. 

 Ιστοσελίδες Δήμων ειδικά διαμορφωμένες και για ΑμεΑ 

 Οδηγός χρήσης Δημόσιων Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 

 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό για την ψηφιακή σύγκλιση. 

 Η ιστοσελίδα του Δήμου να προσφέρει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

και σε άλλες γλώσσες ώστε να μην δημιουργείται κοινωνικός 

αποκλεισμός για τους μετανάστες. 
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Πίνακας Συντμήσεων και Συντομογραφιών 

 

 

ΤΠΕ              Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Τ.Α.              Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ο.Τ.Α.           Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Κ.Π.Σ.           Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

Ε.Σ.Π.Α         Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΚτΠ              Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΕΠΚτΠ          Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 

Δ.Δ.              Δημόσια Διοίκηση 

Κ.Ε.Π.           Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ΚΕΔΕ            Κεντρική Ένωση Δήμων  

Η.Δ.              Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Η/Υ              Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

e-Government  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Ε.Ε.               Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ΥΠΕΣΔΔΑ     Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και              

Αποκέντρωσης 

Α.μΕ.Α            Άτομα με Αναπηρίες 

ΜΜΕ              Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις 

Σ.Δ.Ι.Τ.           Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα 

ΚΕ∆Υ             Κανονισµός Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 

Ε.Ε.Τ.Α.Α      Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

ΕΜΠ              Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΤΕΔΚ             Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 

Ε.Π.               Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΥΠ.ΟΙ.Ο         Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
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Αντώνιο, ο οποίος με συμβούλεψε και με παρότρυνε για την 

ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.  Ευχαριστώ ιδιαίτερα την 

αδερφή μου Χριστίνα Τσιάμη για τη βοήθεια και καθοδήγηση 

της, προκειμένου να ολοκληρώσω την εργασία μου, καθώς 
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