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ΡΕΙΛΘΨΘ

Το βαςικό αντικείμενο τθσ εργαςίασ είναι θ μελζτθ και αξιολόγθςθ των
Διαδικτυακϊν Τόπων και των Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με πλθκυςμό ζωσ 20.000
κατοίκουσ και ο προςδιοριςμόσ του βακμοφ ωριμότθτάσ τουσ ωσ προσ
τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.
Για το ςκοπό αυτό ςυγκεντρϊκθκαν δεδομζνα από επιλεγμζνουσ
Δθμοτικοφσ Διαδικτυακοφσ Τόπουσ με βάςθ τουσ κανόνεσ του Ρλαιςίου
Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Δικτυακϊν Τόπων (ΡΡ-ΔΔΤ), το οποίο κζτει
κοινά πρότυπα για τον ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία των Δικτυακϊν
Τόπων των Φορζων, κακϊσ και τισ Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ που οι
Διμοι παρζχουν προσ τουσ πολίτεσ. Ζγινε χριςθ αυτϊν για τθν
αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ βακμολόγθςθ των διαδικτυακϊν τόπων
των Διμων. Στθν ςυνζχεια ορίςτθκαν Δείκτεσ Αξιολόγθςθσ οι οποίοι
χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ και τθν απόδοςθ βακμϊν
βαρφτθτασ ςε κανόνεσ και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ κακϊσ επίςθσ και
για τον προςδιοριςμό πικανϊν ςυςχετίςεων με εςωτερικζσ ι
εξωτερικζσ παραμζτρουσ. Τζλοσ καταλιγει ςε χριςιμα ςτατιςτικά
ςυμπεράςματα και ανάλυςθ ςυγκριτικι των αποτελεςμάτων, με τθ
βοικεια διαγραμμάτων, ϊςτε να προςδιοριςτεί το επίπεδο
θλεκτρονικοποίθςθσ και να εντοπιςτοφν τα αποτελζςματα από τθν
υλοποίθςθ του ζργου αυτοφ.
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Αυκεντικοποίθςθ, Δείκτεσ Αξιολόγθςθσ, Διμοι,
Δθμοτικζσ Ρφλεσ, Διαλειτουργικότθτα,
Ευρυηωνικότθτα, Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ,
Κανόνεσ, Κυβερνθτικι Ρφλθ, Ρλαίςιο Ριςτοποίθςθσ,
Ρροςβαςιμότθτα, Υπθρεςίεσ
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ABSTRACT

The main objective of this work is the study and evaluation of web sites
and e-Services of Local Authorities with a population up to 20,000
residents and identify the degree of their maturity in eGovernment.
For this purpose, collected data from selected municipal website based
on the rules of the Greek e-Government Interoperability Framework for
Public Web sites (Greek e-GIF), which sets common standards for
designing and creating websites of Organizations, and Electronic Services
which are provided by Municipalities to citizens. These data were used
for a detailed and documented scoring of the municipalities’ websites.
Then the Evaluation Indicators is set which were used to assess
performance and severity grades on rules and online services as well as
to identify possible relationships with internal and external factors.
Finally, that leads to useful conclusions and statistical comparative
analysis of results, using charts to determine the level e-government and
identify the results of the project implementation.

Key words:

Authentification, Evaluation Indexes, Municipalities,
Municipal Portals, Interoperability, Broadband
Services, Electronic Governance, Rules, Governmental
Portal, Certification Framework, Accesibility, Services
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1 Ειςαγωγή
Ο Δθμόςιοσ Τομζασ τα τελευταία χρόνια βρίςκεται ςε ςυνεχι εκςυγχρονιςμό και
αναδιάρκρωςθ με ςτόχο να μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ, τθσ νζασ
ψθφιακισ εποχισ. Με τθν αναδιοργάνωςθ αυτι ςτοχεφει ςτθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και
των επιχειριςεων με όςο το δυνατό αποτελεςματικότερο τρόπο. Στο πλαίςιο αυτό του
εκςυγχρονιςμοφ και με υλοποίθςθ ςειράσ ζργων πλθροφορικισ για τθν επίτευξθ τθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ζγινε προςπάκεια εξοικείωςθσ των πολιτϊν με ζνα ευρφ
φάςμα θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και πλθροφόρθςισ τουσ, το οποίο αποτελεί δομικό
ςτοιχείο μιασ ςφγχρονθσ και αποτελεςματικισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Στο εν λόγω ζργο εντάχκθκαν οι Διμοι με πλθκυςμό μικρότερο των είκοςι χιλιάδων
(20.000) κατοίκων που διοικθτικά ανικουν ςτισ Ρεριφζρειεσ Αττικισ, Μακεδονίασ &
Θράκθσ, Αιγαίου, Ρελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδοσ & Ιονίων Νιςων και Κεντρικισ Ελλάδοσ.
Το ζργο είχε ωσ αντικείμενο τθν ανάπτυξθ και λειτουργία Δθμοτικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
(ΔΔΡ) για κάκε Διμο που ςυμμετείχε, με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των Δθμοτϊν και των
Επιχειριςεων με τθν υιοκζτθςθ των νζων τεχνολογιϊν και ειδικά του internet.

1.1 Στόχοι τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ
Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ τζκθκαν οι ακόλουκοι:
•

•
•
•
•
•
•

Ζλεγχοσ τθσ κάλυψθσ ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν και των υπολοίπων
ενδιαφερομζνων για τισ δθμοτικζσ δραςτθριοτιτων μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ
Ραροχι υπθρεςιϊν του Διμου μζςω internet
Εφροσ καταγραφισ, κατάταξθσ και ενοποίθςθσ ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν
αναφορικά με τα κζματα του κάκε Διμου
Δυνατότθτα αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ του Δθμότθ ςτα κζματα του Διμου
Επίπεδο διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Ραροχι εφχρθςτων, χριςιμων και το δυνατό πρόςφατων πλθροφοριϊν
Εκμετάλλευςθ και προϊκθςθ των παρεχόμενων υποδομϊν από τουσ
αποδζκτεσ / διαχειριςτζσ των ζργων

1.2 Αντικείμενο διπλωματικισ εργαςίασ
Το βαςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ μελζτθ και αξιολόγθςθ
των Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων (ΔΔΤ) και των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των Διμων τθσ
χϊρασ με πλθκυςμό ζωσ και 20.000 κατοίκουσ προκειμζνου να προςδιοριςτεί ο βακμόσ
ωριμότθτά τουσ ωσ προσ τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Βάςει του αντικειμζνου το οποίο
πραγματεφεται θ εργαςία αυτι, ζγιναν τα παρακάτω:
1. Ρροςδιορίςκθκε και ακολουκικθκε Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ των ΔΔΤ των Διμων
βαςιςμζνθ ςτουσ δφο παρακάτω άξονεσ:
a. Μορφι των ΔΔΤ, εφαρμογζσ και περιεχόμενο που παρζχεται και
ςυμμόρφωςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ Κανόνεσ
b. Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ που παρζχονται
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2. Συλλογι ςτοιχείων με βάςθ τουσ ΔΔΤ των Διμων
3. Επεξεργαςία για τον υπολογιςμό και τθν γραφικι παρουςίαςθ των Δεικτϊν
Αξιολόγθςθσ
4. Μετατροπι των αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ ςε χριςιμα ςυμπεράςματα
βαςιςμζνα ςε ςυςχετιςμοφσ των δεδομζνων.

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ προτείνεται ειδικι μεκοδολογία βάςει τθσ οποίασ
γίνεται προςπάκεια για τθν αποτελεςματικότερθ αξιολόγθςθ του επιπζδου εφαρμογισ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ από
τουσ φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Ο ςτόχοσ αυτισ είναι να προςδιοριςκεί το παρόν
επίπεδο θλεκτρονικισ ωριμότθτασ των εξεταηόμενων Διμων και να γίνει εφικτόσ αφενόσ ο
εντοπιςμόσ των βζλτιςτων πρακτικϊν (best practices) και αφετζρου πικανζσ αδυναμίεσ και
ελλείψεισ ςτθν ορκι εφαρμογι των ΤΡΕ προσ όφελοσ των πολιτϊν που εξυπθρετοφν. Θ
μεκοδολογία αυτι βρίςκεται ςε ςυμφωνία με τισ αρχζσ του Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (http://www.egif.gov.gr).

1.3 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ
Στο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ωσ βάςθ χρθςιμοποιικθκαν οι κανόνεσ που
αναφζρονται ςτο Ρλαίςιο Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων *1+ κακϊσ και τα
αποδεκτά επίπεδα Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ όπωσ περιγράφονται ςτο Ρλαίςιο
Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν *6+, κακϊσ και ςτο United
Nations e-Government Survey 2010 [11]. Ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι να αξιολογθκεί θ
παροφςα κατάςταςθ των Διμων ςτθν Ελλάδα και να καταδειχτοφν best practices,
αδυναμίεσ και κενά ςτο ςχεδιαςμό των ΔΔΤ τουσ κακϊσ και ςθμεία βελτίωςθσ όπου αυτά
μποροφν να εντοπιςκοφν.
Αναλυτικά θ μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε περιελάμβανε τισ εξισ ενζργειεσ:
1. Κακοριςμόσ των Διμων τουσ οποίουσ αφορά θ αξιολόγθςθ.
Ζγινε επιλογι 25 Διμων με πλθκυςμό κάτω των 20.000 κατοίκων και
δθμιουργικθκε λίςτα με τουσ αντίςτοιχουσ Διαδικτυακοφσ Τόπουσ. Τα κριτιρια τα
οποία εφαρμόςκθκαν για τθν επιλογι των προσ εξζταςθ Διμων ιταν τα ακόλουκα:
 Διαχωριςμόσ ανά περιφζρεια όπωσ αυτό ζγινε για τθν υλοποίθςθ των ζργων.
Συγκεκριμζνα πζντε περιφζρειεσ α.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Αττικισ,
β.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Μακεδονίασ & Θράκθσ, γ.Δθμοτικζσ
Διαδικτυακζσ Ρφλεσ ΑΙΓΑΙΟΥ, δ.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Δυτικισ και
Νότιασ Ελλάδασ και ε.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Κεντρικισ Ελλάδασ.
 Επιλογι πζντε Διμων ανά περιφζρεια με τα ακόλουκα κριτιρια
o Επιλογι των Διμου με τον μεγαλφτερο πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ
o Επιλογι Διμου με τον μεγαλφτερο πλθκυςμό και μεγαλφτερθ
χιλιομετρικι απόςταςθ από τθν Ακινα
o Επιλογι Διμου με πλθκυςμό ςτον μζςο όρο τθσ περιφζρειασ
o Επιλογι Διμου με τον ελάχιςτο πλθκυςμό περιφζρειασ και
μεγαλφτερθ χιλιομετρικι απόςταςθ από τθν Ακινα
o Επιλογι Διμου με τον ελάχιςτο πλθκυςμό περιφζρειασ
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2. Α) Ρροςδιοριςμόσ δεδομζνων για τθν αξιολόγθςθ των ΔΔΤ
 Ρροςδιορίςτθκαν οι κανόνεσ αξιολόγθςθσ των διαδικτυακϊν Τόπων και
ςυγκεκριμζνα:
– Το είδοσ ςφμφωνα με το ΡΡ-ΔΔΤ: Υποχρεωτικοί (ΚΥ), Ρροαιρετικοί (ΚΡ)
και Υπό Μελζτθ (ΚΜ)
– Θ κατθγορία κάκε κανόνα ανάλογα με το αντικείμενο αξιολόγθςθσ:
– Δομι & Οργάνωςθ, Αςφάλεια Συςτθμάτων κλπ.
 Ορίςτθκε κλίμακα βακμολόγθςθσ (rating) για κάκε κανόνα, από -1 ζωσ 4. Θ
τιμι -1 δόκθκε ςε κανόνεσ που δεν κατζςτθ εφικτό να εφαρμοςτοφν λόγω
ελλιποφσ γνϊςθσ κυρίωσ όςον αφορά τθν εςωτερικι οργάνωςθ των Διμων.
 Ορίςτθκε ο τρόποσ βακμολόγθςθσ για κάκε κανόνα και ο τρόποσ που ποιοτικά
δεδομζνα τθσ ζρευνασ μετατράπθκαν ςε ποςοτικά.
 Για τθν ανάγκθ παραμετροποίθςθσ τθσ αξιολόγθςθσ δόκθκαν ςυγκεκριμζνεσ
βαρφτθτεσ ςε ξεχωριςτά επίπεδα ϊςτε να μπορεί να δοκεί περιςςότερθ
ςθμαςία ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα ειςαγωγισ
βαρϊν ςε επίπεδο Είδουσ Κανόνα και Κατθγορίασ Κανόνα. Τα βάρθ αυτά
ςυμμετζχουν ςτα αποτελζςματα που προκφπτουν κατά τθν ςτατιςτικι
επεξεργαςία των δεδομζνων.
 Με αυτό τον τρόπο καταγράφθκαν όλοι οι κανόνεσ ςε ζνα αρχείο Excel, με τθν
πλιρθ περιγραφι τουσ και εντάχκθκαν ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ
ανικουν.
Β) Ρροςδιοριςμόσ δεδομζνων για Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ







Ωσ βάςθ για τισ υπθρεςίεσ που αφοροφν τουσ Διμουσ χρθςιμοποιικθκαν οι
104 υπθρεςίεσ που ζχουν ιδθ καταγραφεί και καταχωρθκεί ςτο Λθξιαρχείο
Διαλειτουργικότθτασ. Οι υπθρεςίεσ που βρζκθκαν ςε χριςθ ιταν 97.
Για τθν καταγραφι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν χρθςιμοποιικθκαν τα
ακόλουκα μεταδεδομζνα που τθροφνται και από το Λθξιαρχείο
Διαλειτουργικότθτασ:
I.
Κατθγορία: Άνκρωποι, Κοινότθτεσ και Διαβίωςθ, Γάμοσ κλπ
II.
Τφποσ: Χοριγθςθ αδείασ, αίτθςθ κλπ
III.
Επίπεδο Θλεκτρονικοποίθςθσ από 0 ζωσ 4
IV.
Και προςτζκθκαν για τισ νζεσ υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν καλφτερθ
V.
μελλοντικι επεξεργαςία τουσ τα ακόλουκα:
VI.
Δικαιολογθτικά / τρόποσ υποβολισ – παραλαβισ
VII.
Διμοσ που βρζκθκε θ νζα υπθρεςία
VIII.
Κατθγορία που βρζκθκε θ νζα υπθρεςία
Ωσ κλίμακα βακμολόγθςθσ για κάκε υπθρεςία ορίηεται το εφροσ ακεραίων
αρικμϊν από 0 ζωσ 4, όπου 0 αντιπροςωπεφει τθ μθ-παροχι τθσ υπθρεςίασ,
ενϊ τα επίπεδα 1 ζωσ 4 αφοροφν τθν κατθγοριοποίθςθ των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν που περιγράφεται ςτθν ενότθτα Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και
Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ.
Για τθν ανάγκθ παραμετροποίθςθσ των δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ δόκθκαν
ςυγκεκριμζνεσ βαρφτθτεσ ςε ξεχωριςτά επίπεδα ϊςτε να μπορεί να δοκεί
ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ. Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται ςε
επίπεδο «Θλεκτρονικοποίθςθσ», «Τφπο Υπθρεςίασ» και «Κατθγορία
Υπθρεςίασ».

3. Επιλογι και προςδιοριςμόσ Δεικτϊν Αξιολόγθςθσ
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Ρροςδιορίςτθκαν οι 38 Δείκτεσ αξιολόγθςθσ που κατθγοριοποιικθκαν:
 18 κατά ΔΔΤ ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ των κανόνων του ΡΡ-ΔΔΤ (π.χ.
εικαςτικι παρουςίαςθ, δομι & περιεχόμενο κλπ).
 11 κατά Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. ανά επίπεδο θλεκτρονικοποίθςθσ, ανά
Τφπο Υπθρεςίασ κλπ).
 4 για ςυνδυαςμό ΔΔΤ και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (γενικευμζνοι δείκτεσ).
 5 για μακροςκοπικζσ ςυςχετίςεισ μεγεκϊν και δεικτϊν μεταξφ τουσ
4. Συλλογι Στοιχείων
 Ρραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ παρουςίασ των
Διμων χρθςιμοποιϊντασ Microsoft Ιnternet Explorer 8.0 και MOZILLA FIREFOX
3.6
 Καταγράφθκαν τα αποτελζςματα κάκε επίςκεψθσ και ζγινε ςχετικι
βακμολόγθςθ.
5. Εξαγωγι Συμπεραςμάτων
Με βάςθ το εργαλείο αξιολόγθςθσ ζγινε επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ
και διευκολφνκθκε θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.

1.4 Δομι τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ
Στο κεφάλαιο 2 προςδιορίηεται θ ζννοια και ςθμαςία του όρου Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ, αναλυόμενθ ςτα είδθ κακϊσ και τα πλεονεκτιματα που εφαρμοηόμενθ
προςδίδει τόςο ςτουσ πολίτεσ όςο και τισ επιχειριςεισ. Γίνεται αναφορά ςτουσ τφπουσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ που τόςο πριν τθν εφαρμογι τθσ
κα πρζπει να τθροφνται όςο και μετά για να μπορεί να εφαρμοςκεί αποτελεςματικά και με
αςφαλείσ μεκόδουσ. Γίνεται αναλυτικι παρουςίαςθ των (πζντε) επιπζδων τθσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε όλθ τθν εργαςία. Το κεφάλαιο ςυνεχίηει με
αναφορά ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά πλαίςια θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ κακϊσ και
πρωτοβουλίεσ που βρίςκονται ςε ιςχφ. Επίςθσ γίνεται αναφορά ςτο Ελλθνικό Ρλαίςιο
Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κακϊσ και ςτθν
γενικότερθ ψθφιακι ςτρατθγικι που ακολουκείται τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και ςτθ
Ευρϊπθ. Το κεφάλαιο κλείνει με ςτατιςτικά ςτοιχεία του Ραρατθρθτθρίου για τθν Κοινωνία
τθσ Ρλθροφορίασ και αφοροφν κυρίωσ τουσ ΟΤΑ και ελζγχουν τθν ζκταςθ τθσ
ευρυηωνικότθτασ κακϊσ και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφι του πλαιςίου εντόσ του οποίου υλοποιικθκαν τα ζργα
για τουσ εξεταηόμενουσ Διμουσ τα ςτοιχεία των απαιτοφμενων υποδομϊν, απαιτοφμενων
υπθρεςιϊν (υποςτιριξθσ, εκπαίδευςθσ, αςφάλειασ και διαλειτουργικότθτασ),
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου, αρχιτεκτονικι των ςυςτθμάτων των εμπλεκομζνων
Διμων κακϊσ και τθσ μεκοδολογίασ που εφαρμόςτθκε για τθν υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ.
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται θ αξιολόγθςθ των Δθμοτικϊν Διαδικτυακϊν Τόπων και των
υπθρεςιϊν που προςφζρονται από τουσ Διμουσ. Γίνεται ανάλυςθ των δεικτϊν με χριςθ
γραφικϊν διαγραμμάτων ανά χρθςιμοποιοφμενο δείκτθ (για τουσ κανόνεσ, τισ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ, γενικευμζνουσ κακϊσ και μακροςκοπικοφσ). Στο τζλοσ γίνεται και μακροςκοπικι
ανάλυςθ των δεικτϊν με ςτόχο τθν εξεφρεςθ ςυςχετιςμϊν μεταξφ των εξεταηόμενων
δεικτϊν.
Στο κεφάλαιο 5 παρουςιάηονται γίνεται ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και
εξάγονται ςυμπεράςματα από τθν αξιολόγθςθ των φορζων ενϊ γίνονται προτάςεισ για τθν
βελτίωςθ και τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ.
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Στο κεφάλαιο 6 περιλαμβάνεται θ βιβλιογραφία και κατάλογοσ των Διμων που
ςυμμετείχαν ςτο εξεταηόμενο ζργο.
Στο κεφάλαιο 7 περιλαμβάνονται τα Ραραρτιματα με τισ χρθςιμοποιοφμενεσ
Συντομογραφίεσ, τα ςτοιχεία των Διμων που ςυμμετείχαν ςτο ζργο, τον τρόπο
βακμολόγθςθσ των Κανόνων του ΡΡ-ΔΔΤ και τα φφλλα επεξεργαςίασ και υπολογιςμοφ των
ςυλλεχκζντων δεδομζνων.
Στα παραρτιματα παρουςιάηονται ο τρόποσ βακμολόγθςθσ κανόνων του ΡΡ-ΔΔΤ, ο
κατάλογοσ των Διμων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα κακϊσ και ενδεικτικά δεδομζνα από
τθν αξιολόγθςθ τόςο των κανόνων ΡΡ-ΔΔΤ.
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2

Το εξεταηόμενο πεδίο

2.1 Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ
Θ «θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ» (eGovernment) ορίηεται ωσ θ χριςθ των τεχνολογιϊν των
πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτισ δθμόςιεσ διοικιςεισ, ςε ςυνδυαςμό με
οργανωτικζσ αλλαγζσ και νζεσ δεξιότθτεσ του προςωπικοφ. Σκοπόσ είναι θ βελτίωςθ των
δθμόςιων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν και των
διαδικαςιϊν ςτιριξθσ των δθμόςιων πολιτικϊν [2]. Οι κυβερνιςεισ ςε όλο τον κόςμο
αναγνωρίηουν τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ωσ τθ ςτρατθγικι επιλογι τουσ για τθν
ενίςχυςθ των (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν) λειτουργιϊν τουσ. Για να προωκθκοφν οι
πολιτοκεντρικζσ υπθρεςίεσ, πρζπει να ολοκλθρωκοφν τόςο οι κυβερνιςεισ όςο και τα
ενδιαφερόμενα μζρθ και οριηόντια και κάκετα. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί φζρνοντασ τισ
εμπειρίεσ και τθν αποτελεςματικότθτα του θλεκτρονικοφ επιχειρείν ςτθν θλεκτρονικι
διακυβζρνθςθ. Αυτό απαιτεί από τα νζα μοντζλα θλεκτρονικοφ επιχειρείν τθ μείωςθ του
κόςτουσ και τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν του Δθμοςίου [21].
Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ αναφζρεται ςτθν αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν μζςων α)
ςτθν αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςε Κυβερνθτικοφσ Φορείσ & Ρολίτεσ και Κυβερνθτικοφσ
Φορείσ & Επιχειριςεισ και β) ςτισ εςωτερικζσ κυβερνθτικζσ λειτουργίεσ και ςτοχεφει ςτθν
απλοποίθςθ και τθ βελτίωςθ των δθμοκρατικϊν, κυβερνθτικϊν και επιχειρθματικϊν όψεων
τθσ Διακυβζρνθςθσ. Πλα τα προθγοφμενα ζχουν δφο ςτόχουσ:
 Τθν αφξθςθ παραγωγικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ο τρόποσ με τον οποίο
επιτυγχάνεται είναι με τθ μείωςθ του κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν, τθ μείωςθ των
αναγκϊν επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ, τον καλφτερο ςυντονιςμό ανάμεςα ςτουσ
φορείσ κακϊσ χρθςιμοποιοφν κοινά πρότυπα επικοινωνίασ και αποτφπωςθσ των
πλθροφοριϊν, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν που οδθγεί ςε αναδιοργάνωςθ των διαδικαςιϊν και με τθ
δυνατότθτα παροχισ νζου τφπου υπθρεςιϊν αλλά και μεκόδων λειτουργίασ, όπωσ
τθλε-εργαςία και τθλε-εκπαίδευςθ
 Τθν παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν για τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Αυτό
γίνεται δυνατό με τθ μείωςθ του χρόνου εξυπθρζτθςθσ, τθ μείωςθ του κόςτουσ για
πολίτεσ και επιχειριςεισ, τθν αφξθςθ αςφάλειασ και ακεραιότθτασ διαχειριηόμενων
δεδομζνων, τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε 24ωρθ βάςθ για όλο τον χρόνο (24x7x365)
και τθν δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν που δεν κάνουν διακρίςεισ ςε φφλο,
χρϊμα και θλικία.
Ο τελικόσ ςτόχοσ βζβαια δεν είναι άλλοσ από τθν ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατίασ κάνοντασ τισ
κυβερνιςεισ των κρατϊν να ανταποκρίνονται αποτελεςματικότερα και αμεςότερα ςτισ
ανάγκεσ των πολιτϊν.
Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ είναι ουςιαςτικά θ χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν ϊςτε μζςα από τθν προςβαςιμότθτα να γίνουν θ κυβζρνθςθ και οι υπθρεςίεσ
τθσ πιο αποτελεςματικζσ και πιο υπεφκυνεσ απζναντι ςτουσ πολίτεσ. Ο τρόποσ με τον οποίο
μπορεί αυτό να γίνει είναι με τθν παροχι μεγαλφτερθσ πρόςβαςθ ςτισ κυβερνθτικζσ
πλθροφορίεσ, προωκϊντασ τθν δθμόςια εναςχόλθςθ με τθν αλλθλεπίδραςθ των πολιτϊν
με κυβερνθτικά όργανα, μειϊνοντασ τθν πικανότθτα για διαφκορά και κερδοςκοπία
κάνοντασ όλεσ τισ διαδικαςίεσ πιο προςιτζσ και κατανοθτζσ ςτον απλό πολίτθ και
παρζχοντασ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ςε παραδοςιακά υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ (όπωσ πχ.
οι αγροτικζσ περιοχζσ).
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Το βαςικό μζλθμα τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ είναι θ παροχι αυτϊν των
δυνατοτιτων ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, ανεξαρτιτωσ ειςοδιματοσ, και ςε όλεσ τισ χϊρεσ,
αναπτυγμζνεσ, αναπτυςςόμενεσ και υποανάπτυκτεσ.
Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ,
ζχει οριςτεί το Ρλαίςιο Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΡΘΔ) ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν
κακιζρωςθ προτφπων τόςο επιχειρθςιακϊν όςο και τεχνολογικϊν, τα οποία πρζπει να
ακολουκοφνται από τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που παρζχουν ι ςχεδιάηουν να
παρζχουν θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ με αυτοφσ φορείσ,
δθλαδι πολίτεσ και επιχειριςεισ. Το ΡΘΔ περιλαμβάνει τρία επιμζρουσ πλαίςια, κακζνα
από τα οποία ρυκμίηει ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναλυτικά:
 Το Ρλαίςιο Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων (ΡΡ-ΔΔΤ)*1+ που
χρθςιμοποιικθκε ωσ τμιμα τθσ μεκοδολογίασ τθσ παροφςασ εργαςίασ
 Το Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν (ΡΔ&ΥΘΣ)
[6]
 Το Ρλαίςιο Ψθφιακισ Αυκεντικοποίθςθσ (ΡΨΑ) *5+

2.2 Τεχνολογικά ηθτιματα
Κατά το ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία των Δθμόςιων Δικτυακϊν Τόπων τουσ, οι φορείσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ζχουν να αςχολθκοφν με δφο πολφ ςθμαντικά τεχνολογικά ηθτιματα
δθλαδι τθν Διαλειτουργικότθτα του ΔΔΤ και τθν Αυκεντικοποίθςθ-Ρροςταςία δεδομζνων
των χρθςτϊν. Και τα δφο αυτά ηθτιματα ζχουν άμεςθ ςυςχζτιςθ με τθν γριγορθ
εξυπθρζτθςθ και το αίςκθμα αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ που πρζπει να αποπνζει ο
διαδικτυακόσ τόποσ ςτον χριςτθ του.
Επιπλζον θ αξιοπιςτία ενόσ διαδικτυακοφ τόπου βαςίηεται ςτθν διακεςιμότθτά του[24],
κάτι το οποίο διαςφαλίηεται ςε επίπεδο τεχνολογικισ υποδομισ από μία ςειρά
παραμζτρων που ςχετίηονται με τισ υποδομζσ που υποςτθρίηουν τθν λειτουργία του όπωσ
οι δικτυακζσ υποδομζσ, τα ςυςτιματα (υλικό και λογιςμικό), κακϊσ και τθν ανοχι-αντοχι
ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ ι/και κινδφνουσ όπωσ οι φυςικζσ καταςτροφζσ, οι
διακυμάνςεισ ι διακοπζσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ κλπ. Τζλοσ μια βαςικι παράμετροσ
είναι θ διακεςιμότθτα των υποδομϊν πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτο δικτυακό τόπο, θ οποία
επθρεάηει τθ διακεςιμότθτα ενόσ διαδικτυακοφ τόπου ςτουσ δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ του.
2.2.1 Ρροςταςία προςωπικών δεδομζνων – Αςφάλεια ςυςτθμάτων
Θ παρεχόμενθ αςφάλεια των Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων είναι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με
τθν αξιοπιςτία και τθν αποδοχι τουσ από τουσ χριςτεσ -επιςκζπτεσ τουσ. Οι Δθμόςιοι
Δικτυακοί Τόποι πρζπει να παρζχουν επαρκζσ επίπεδο αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ
διαςφαλίηοντασ τισ εξισ παραμζτρουσ *1+:
 Ακεραιότθτα (integrity): Θ πλθροφορία που δθμοςιεφεται, διακινείται,
επεξεργάηεται και αποκθκεφεται παραμζνει αναλλοίωτθ.
 Εμπιςτευτικότθτα (confidentiality): Ρρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία ζχουν μόνο όςοι
διακζτουν κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ.
 Αναγνώριςθ (identification): Ο προςδιοριςμόσ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ.
 Ριςτοποίθςθ ταυτότθτασ (authentication): Θ ενζργεια που διαςφαλίηει ότι θ
ταυτότθτα που δθλϊνει ο χριςτθσ είναι θ πραγματικι.
 Εξουςιοδότθςθ (authorization): Θ εξαςφάλιςθ ότι κάκε οντότθτα ζχει πρόςβαςθ
ςτουσ επιτρεπόμενουσ ςε αυτι πόρουσ του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ίδιασ τθσ πλθροφορίασ.
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Διακεςιμότθτα (availability): Θ πλθροφορία είναι διακζςιμθ κάκε ςτιγμι που ζνασ
εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ επιχειρεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε αυτι.
Μθ άρνθςθ ςυμμετοχισ (non-repudiation): Ζνασ χριςτθσ δεν μπορεί να αρνθκεί
ότι εκτζλεςε μία ενζργεια ςχετικι με πρόςβαςθ, καταχϊρθςθ και επεξεργαςία
πλθροφορίασ.

Θ αςφάλεια των ΔΔΤ αποτελείται από ζνα ςφνκετο πλαίςιο κανόνων και οδθγιϊν που
ςχετίηονται με
 τθν οργάνωςθ του φορζα-ιδιοκτιτθ του δικτυακοφ τόπου και του παρόχου που τον
φιλοξενεί (ςτισ περιπτϊςεισ hosting του τόπου ςε υποδομζσ ISP), τισ διαδικαςίεσ
που εφαρμόηει,
 τισ υπθρεςίεσ που παρζχει,
 τισ τεχνικζσ του υποδομζσ και
 το νομικό πλαίςιο για αςφάλεια επικοινωνιϊν και προςταςία προςωπικϊν
δεδομζνων.
Οριςμζνοι από τουσ κανόνεσ αυτοφσ εξειδικεφονται ςτο Ρλαίςιο Ψθφιακισ
Αυκεντικοποίθςθσ (ΡΨΑ) *5+.

2.2.2 Ρρόςβαςθ-Αυκεντικοποίθςθ
Οι δθμόςιοι διαδικτυακοί τόποι διακζτουν μεγάλο όγκο περιεχομζνου που αποτελεί κατά
κφριο λόγο δθμόςια πλθροφορία. Επιπρόςκετα εκτόσ των διατικζμενων πλθροφοριϊν και
υπθρεςιϊν από τουσ δθμόςιουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ, μπορεί να περιλαμβάνουν τθν
καταχϊρθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων των χρθςτϊν, τθν πρόςβαςι τουσ ςε δεδομζνα που
τουσ αφοροφν, τθν υποβολι ςτοιχείων για βεβαιϊςεισ και άλλεσ ενζργειεσ που ςχετίηονται
με τθν πρόςβαςθ, καταχϊρθςθ και τροποποίθςθ δεδομζνων που δεν αποτελοφν δθμόςια
πλθροφορία αλλά ςυνδζονται άμεςα με τον κάκε χριςτθ. Θ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ και
δεδομζνα που δεν ζχουν δθμόςιο χαρακτιρα είναι ανάγκθ να ελζγχεται.
Δεδομζνων των ανωτζρω τόςο το διατικζμενο περιεχόμενο όςο και υπθρεςίεσ ενόσ
δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου πρζπει να κατθγοριοποιείται ανάλογα με το επίπεδο
διαβάκμιςθσ / ευαιςκθςίασ του κακϊσ και τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν ςτισ οποίεσ
απευκφνεται.
Σφμφωνα με το ΡΡ-ΔΔΤ *1+ προτείνεται να ακολουκοφνται οι παρακάτω αρχζσ:
 Κατά τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια πλθροφορία, λειτουργίεσ του ΔΔΤ όπωσ αναηιτθςθ
πλθροφορίασ και γενικά υπθρεςίεσ επιπζδων 1 και 2, θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν
δεν είναι απαραίτθτθ.
 Για τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που αφοροφν το χριςτθ (πολίτθ, επιχείρθςθ,
φορζα) και υπθρεςίεσ επιπζδων 3 και 4, πρζπει να προθγείται εξακρίβωςθ τθσ
ταυτότθτασ των χρθςτϊν. Το επίπεδο αςφάλειασ κακορίηεται ανάλογα με τθν
κριςιμότθτα ι ευαιςκθςία των δεδομζνων και υπθρεςιϊν, ειδικότερα:
o Για υπθρεςίεσ που θ διαδικαςία εξυπθρζτθςθσ ξεκινά με τθν θλεκτρονικι
υποβολι ςτοιχείων και εγγράφων μζςω του ΔΔΤ αλλά ολοκλθρϊνεται με
μθ θλεκτρονικό τρόπο (π.χ. παραλαβι βεβαίωςθσ / πιςτοποιθτικοφ
αυτοπροςϊπωσ, μζςω ΚΕΡ ι ταχυδρομείου) (επίπεδο 3), ωσ διακριτικά
αςφάλειασ του χριςτθ μπορεί να χρθςιμοποιοφνται το όνομα (username)
και το ςυνκθματικό (password) χριςτθ.
o Για υπθρεςίεσ που θ διαδικαςία εξυπθρζτθςθσ είναι πλιρωσ θλεκτρονικι
(επίπεδο 4), πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ιςχυρότερα μζτρα διλωςθσ και
εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ όπωσ πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από
Υποδομζσ Δθμοςίου Κλειδιοφ.
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Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που
παρζχονται μζςω δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου ξεκινά με τθ διλωςθ τθσ ταυτότθτασ του
χριςτθ και τθν εξακρίβωςι τθσ από τα ςυςτιματα του φορζα. Στθ ςυντριπτικι πλειοψθφία
των περιπτϊςεων, ςτθ διαδικαςία εξυπθρζτθςθσ εμπλζκονται επιπλζον αρκετά
υποςτθρικτικά (back-office) ςυςτιματα του φορζα, τα οποία επεξεργάηονται τα δεδομζνα
που ειςάγει ο χριςτθσ, διεκπεραιϊνουν τθ διαδικαςία εξυπθρζτθςθσ και παρουςιάηουν
πλθροφορίεσ ι το τελικό αποτζλεςμα τθσ υπθρεςίασ ςτο χριςτθ μζςω του δθμόςιου
διαδικτυακοφ τόπου του φορζα. Κακζνα από τα ςυςτιματα αυτά μπορεί να απαιτεί επίςθσ
τθν πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ, προκειμζνου να διεκπεραιωκεί θ υπόκεςι
του.
Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ πρζπει να διαςφαλίηουν ότι τα ςτοιχεία που υποβάλλει
ο πολίτθσ για τθν πρόςβαςι του ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω των
δθμόςιων διαδικτυακϊν τόπων επαρκοφν για τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτάσ του και τθ
διεκπεραίωςθ των υπθρεςιϊν. Τα ςτοιχεία που ανταλλάςςονται κατά τθν επικοινωνία ενόσ
χριςτθ με ζνα δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου πρζπει να προςτατεφονται επαρκϊσ μζςω
χριςθσ του πρωτοκόλλου HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) [1].
2.2.3 Διακεςιμότθτα και Απόδοςθ ςυςτθμάτων
Το εςωτερικό δίκτυο του φορζα, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθ διαςφνδεςθ του δθμόςιου
διαδικτυακοφ τόπου με τα υποςτθρικτικά ςυςτιματα (back-office) του φορζα, απαρτίηεται
από πακθτικά (π.χ. δομθμζνθ καλωδίωςθ) και τα ενεργά ςτοιχεία (π.χ. μεταγωγείσ,
δρομολογθτζσ). Ζτςι, θ διακεςιμότθτα και θ απόδοςθ του δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου
από τθν πλευρά των δικτυακϊν υποδομϊν εξαρτάται αντίςτοιχα από τθ διακεςιμότθτα και
τθν απόδοςθ των ενεργϊν και πακθτικϊν ςτοιχείων.
Θ ςυμμόρφωςθ με διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα, ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ υλικϊν
με υψθλά ποιοτικά χαρακτθριςτικά, ικανοποιεί ςτο μζγιςτο βακμό τθ ςυγκεκριμζνθ
απαίτθςθ. Τα ενεργά ςτοιχεία του εςωτερικοφ δικτφου του φορζα που εξυπθρετοφν τθ
διαςφνδεςθ του δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου με τα υποςτθρικτικά ςυςτιματα του φορζα
πρζπει να καλφπτουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ του φορζα, ςε επίπεδο αρικμοφ χρθςτϊν και
όγκου διακινοφμενων δεδομζνων. Το εςωτερικό δίκτυο του φορζα προτείνεται να
περιλαμβάνει πλεονάηοντα ενεργά ςτοιχεία για τθ διαςφνδεςθ του δθμόςιου διαδικτυακοφ
τόπου με τα υποςτθρικτικά ςυςτιματα του φορζα, ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ. Θ
χριςθ πλεοναηόντων ςτοιχείων (π.χ. δφο μεταγωγείσ αντί ενόσ) ςε διάταξθ υψθλισ
διακεςιμότθτασ εξαςφαλίηει ότι το δίκτυο κα ςυνεχίςει να λειτουργεί ακόμα και ςτθν
περίπτωςθ που υπάρξει πρόβλθμα (π.χ. αςτοχία υλικοφ) ςε κάποιο από τα ςτοιχεία.
2.2.4 Διακεςιμότθτα και απόδοςθ εξυπθρετθτών
Οι εξυπθρετθτζσ που, βάςει των διεκνϊν καλϊν πρακτικϊν, ςχετίηονται με τθ λειτουργία
ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου είναι *1+ οι ακόλουκοι:
 εξυπθρετθτισ Διαδικτφου (web server), ο οποίοσ υποςτθρίηει τθν παρουςίαςθ του
δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου ςτο Διαδίκτυο και τθ διεπαφι των χρθςτϊνεπιςκεπτϊν με το δθμόςιο διαδικτυακό τόπο,
 εξυπθρετθτισ εφαρμογών (application server), ςτον οποίο φιλοξενοφνται οι
εφαρμογζσ που υποςτθρίηουν τθ λειτουργία του δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου και
τισ υπθρεςίεσ που παρζχει και
 εξυπθρετθτισ βάςεων δεδομζνων (database server), ςτον οποίο τθροφνται τα
δεδομζνα των διαφόρων εφαρμογϊν.
Οι εξυπθρετθτζσ που υποςτθρίηουν τθ λειτουργία ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου
πρζπει να καλφπτουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ του φορζα και των επιςκεπτϊν του τόπου, τόςο
ςε επίπεδο πλικουσ επιςκεπτϊν-χρθςτϊν όςο και όγκου διακινοφμενων δεδομζνων.
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Στο πλαίςιο αυτό οι φορείσ του δθμοςίου πρζπει να ζχουν προβεί ςε κατάλλθλθ εκτίμθςθ
των αναγκϊν τουσ πριν τθν προμικεια των ςυςτθμάτων που κα υποςτθρίξουν τθ
λειτουργία του δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου. Ενδεικτικά κα πρζπει να ζχουν ςυνεκτιμιςει
τον αρικμό των ταυτόχρονων χρθςτϊν του δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου, τον όγκο των
διακινοφμενων δεδομζνων και τισ απαιτιςεισ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν ςε υπολογιςτικι
ιςχφ. Θ υποδομι ενόσ φορζα προτείνεται να περιλαμβάνει πλεονάηοντεσ εξυπθρετθτζσ για
τθ λειτουργία του δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου, ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ ι
κάνοντασ χριςθ τεχνικϊν εξιςορρόπθςθσ φόρτου (load balancing).
2.2.5 Αντοχι ςε κινδφνουσ φυςικισ αςφάλειασ
Οι φορείσ του δθμοςίου πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν εκδιλωςθ διαφόρων
κινδφνων όπωσ οι φυςικζσ καταςτροφζσ (φωτιά, πλθμμφρα), οι διακυμάνςεισ ι διακοπζσ
παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ κλπ. λαμβάνοντασ τα κατάλλθλα μζτρα.
Τα ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τθ λειτουργία ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου πρζπει
να φιλοξενοφνται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνουσ χϊρουσ (computer rooms), οι οποίοι
πλθροφν τισ παρακάτω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ:
 Διάκεςθ επαρκοφσ εξαεριςμοφ και κλιματιςμοφ
 Διάκεςθ μζςων πυρόςβεςθσ (π.χ. πυροςβεςτιρεσ)
 Διακζτουν θλεκτρονικό ςφςτθμα ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ.
 Κατάλλθλθ τοποκζτθςθ ςε ικριϊματα των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
 Υποςτιριξθ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων από λφςεισ αδιάλειπτθσ παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ (UPS) με ιςχφ ικανι να καλφψει τισ ςυνολικζσ ανάγκεσ των
ςυςτθμάτων για επαρκζσ χρονικό διάςτθμα
 Υποςτιριξθ από Θ/Η για κάλυψθ των αναγκϊν ςε παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε
περίπτωςθ διακοπισ
 Συςτιματα πυρανίχνευςθσ και πυρόςβεςθσ
 Ψευδοροφζσ και υπερυψωμζνο δάπεδο για αποφυγι προβλθμάτων ειςροισ
υδάτων.
2.2.6 Ρροςβαςιμότθτα
Κάκε διαδικτυακόσ τόποσ οφείλει να απευκφνεται ςτο μεγαλφτερο δυνατό ακροατιριο. Θ
πρόςβαςθ ςτο διαδικτυακό τόπο πρζπει να είναι –κατά το δυνατό- ανεξάρτθτθ τθσ
υποδομισ που διακζτουν οι χριςτεσ και να λαμβάνει υπόψθ τυχόν ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του
κοινοφ ςτο οποίο απευκφνεται. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των διαδικτυακϊν
τόπων, το World Wide Web Consortium (W3C) [54+ ζχει αναλάβει τθν «πρωτοβουλία για
προςβαςιμότθτα του Διαδικτφου» (Web Accessibility Initiative – WAI) [55+. Μζςω τθσ
πρωτοβουλίασ αυτισ ζχει αναπτυχκεί μία ςειρά προδιαγραφϊν, οδθγιϊν και
κατευκφνςεων υλοποίθςθσ προςβάςιμων διαδικτυακϊν τόπων. Οι οδθγίεσ αυτζσ του W3C
είναι διακζςιμεσ ςτο Διαδίκτυο (http://www.w3.org/TR/WCAG10/[56+) και ορίηουν 3
προτεραιότθτεσ υιοκζτθςθσ οδθγιϊν *1+:
 Ρροτεραιότθτα επιπζδου 1 (Priority 1): Κάκε οδθγία ςτθν οποία αποδίδεται τo
ςυγκεκριμζνο επίπεδο προτεραιότθτασ πρζπει να ακολουκείται υποχρεωτικά. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ, θ προςβαςιμότθτα του διαδικτυακοφ τόπου μπορεί να
είναι αδφνατθ για πολλζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν.
 Ρροτεραιότθτα επιπζδου 2 (Priority 2): Κάκε οδθγία ςτθν οποία αποδίδεται το
ςυγκεκριμζνο επίπεδο προτεραιότθτασ είναι καλό- προτείνεται να ακολουκείται. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ, θ προςβαςιμότθτα του διαδικτυακοφ τόπου μπορεί να
παρουςιάςει ςθμαντικζσ δυςκολίεσ για οριςμζνεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν.
 Ρροτεραιότθτα επιπζδου 3 (Priority 3): Θ εφαρμογι κάκε οδθγίασ ςτθν οποία
αποδίδεται το ςυγκεκριμζνο επίπεδο προτεραιότθτασ αφινεται ςτθ διακριτικι
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ευχζρεια του υπεφκυνου ανάπτυξθσ του διαδικτυακοφ τόπου. Σε περίπτωςθ μθ
εφαρμογισ τθσ, θ προςβαςιμότθτα του διαδικτυακοφ τόπου μπορεί να
παρουςιάςει μικρζσ δυςκολίεσ για οριςμζνεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν.
Επίςθσ ορίηουν 3 επίπεδα ςυμμόρφωςθσ (conformance levels):
 Επίπεδο ςυμμόρφωςθσ «Α»: Ικανοποιοφνται όλεσ οι οδθγίεσ επιπζδου
προτεραιότθτασ 1.
 Επίπεδο ςυμμόρφωςθσ «ΑΑ» (Double-A): Ικανοποιοφνται όλεσ οι οδθγίεσ
επιπζδων προτεραιότθτασ 1 και 2.
 Επίπεδο ςυμμόρφωςθσ «ΑΑΑ» (Triple-A): Ικανοποιοφνται όλεσ οι οδθγίεσ
επιπζδων προτεραιότθτασ 1, 2 και 3.
Βάςει των παραπάνω, και ςε ςυμφωνία με τουσ οριςμοφσ των προτεραιοτιτων των
οδθγιϊν Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*16+ κεωρείται απαραίτθτθ θ
ςυμμόρφωςθ με το επίπεδο «Α» των οδθγιϊν (βαςικό επίπεδο προςβαςιμότθτασ),
προτεινόμενθ / προαιρετικι θ ςυμμόρφωςθ με το επίπεδο «ΑΑ» των οδθγιϊν και υπό
μελζτθ θ ςυμμόρφωςθ με το επίπεδο «ΑΑΑ» των οδθγιϊν.
Τζλοσ το περιεχόμενο κάκε Δθμόςιου Διαδικτυακοφ Τόπου πρζπει να αναπτφςςεται με
τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν απαιτείται θ χριςθ ςυγκεκριμζνου φυλλομετρθτι ιςτοφ για τθν
πρόςβαςθ ςε αυτό. Κάκε δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου πρζπει να είναι προςβάςιμοσ
τουλάχιςτον με Internet Explorer (ζκδοςθ 7)*51+ και Mozilla Firefox (ζκδοςθ 3.0) *52].

2.3 Ρρωτοβουλία eEurope – i2010 – Ελλθνικι Στρατθγικι
Στο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ eEurope (i2010) [20+ γίνεται μία ζντονθ προςπάκεια
ςτροφισ προσ το διαδίκτυο και υλοποίθςθσ όλων των υπθρεςιϊν μζςω αυτοφ. Ριο
ςυγκεκριμζνα γίνεται προϊκθςθ εννοιϊν όπωσ eGovernment (θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ),
eHealth (θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ υγείασ), eLearning (θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μάκθςθσ) και
eBusiness (θλεκτρονικό επιχειρείν).
Πλα αυτά βζβαια προςπακοφν να ςυνδυαςτοφν με μαηικι διάκεςθ ευρυηωνικισ
πρόςβαςθσ ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ με ταυτόχρονθ διαςφάλιςθ των προςωπικϊν
δεδομζνων των χρθςτϊν. Το ςχζδιο δράςθσ eEurope αποτελεί μζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ
Λιςςαβόνασ, θ οποία αποςκοπεί ςτο να καταςτεί θ Ευρϊπθ θ πλζον ανταγωνιςτικι και
δυναμικι οικονομία τθσ γνϊςθσ ζωσ το 2010 [23].
Ο ςχεδιαςμόσ του eEurope αναπτφςςεται πάνω ςτουσ ακόλουκουσ τζςςερισ άξονεσ δράςθσ
[3]:
a. Μζτρα πολιτικισ για τθν αναςκόπθςθ και προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςε εκνικό
και περιφερειακό επίπεδο, για τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και τθσ
διαλειτουργικότθτασ, για τθν ευαιςκθτοποίθςθ, κακϊσ και για τθν υπογράμμιςθ
τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ.
b. Θ εφαρμογι μζτρων πολιτικισ υποςτθρίηεται από τθν ανάπτυξθ, ανάλυςθ και
διάδοςθ ορκισ πρακτικισ. Θα δρομολογθκοφν ζργα για τθν επιτάχυνςθ τθσ
εξάπλωςθσ εφαρμογϊν και υποδομισ αιχμισ.
c. Τα μζτρα πολιτικισ κα παρακολουκοφνται και κα εςτιάηονται καλφτερα μζςω
ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ τθσ επιτευχκείςασ προόδου ςτθν επίτευξθ των ςτόχων και
των πολιτικϊν που υποςτθρίηουν τουσ ςτόχουσ αυτοφσ.
d. Ο ςυνολικόσ ςυντονιςμόσ των υφιςτάμενων πολιτικϊν κα επιφζρει ςυνζργια
μεταξφ προτεινόμενων δράςεων. Μια διευκφνουςα επιτροπι κα παρζχει καλφτερθ
εποπτεία των εξελίξεων όςον αφορά τισ πολιτικζσ και κα εξαςφαλίηει ικανοποιθτικι
ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ πολιτικϊν ικυνόντων ςε εκνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο και του ιδιωτικοφ τομζα.
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To πρόκεμα “i” ςτθ ςτρατθγικι i2010 αφορά ςτα:
 “internal market for information services”, αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ
ευρωπαϊκοφ χϊρου για τθν ΚτΡ, όπου θ τεχνογνωςία και θ τεχνολογία κα
διαχζονται με μεγαλφτερθ ταχφτθτα και κα αξιοποιοφνται από όλουσ τουσ πολίτεσ.
 “investment in ICT innovation for competitiveness”, επικεντρϊνεται ςτο ηιτθμα
των επενδφςεων για τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν και αφορά κυρίωσ ςτθν άνοδο τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τόςο των
κρατϊν-μελϊν όςο και ςυνολικά τθσ ΕΕ.



“inclusion and better quality of life”, αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ καλφτερθσ ποιότθτασ
ηωισ για τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ, κακϊσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Στθν Ελλάδα θ Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ αποτελεί μζροσ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ 20062013 *3+, θ οποία βαςίςτθκε ςτθ διάγνωςθ και τον εντοπιςμό τθσ ρίηασ των προβλθμάτων,
ςτθ διεκνι εμπειρία των πιο ανεπτυγμζνων τεχνολογικά χωρϊν ςτθν Ευρϊπθ, ςτθ μελζτθ
των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ (π χ
i2010) και ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ και λαμβάνοντασ υπ’
όψιν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Οι 6 βαςικζσ κατευκφνςεισ τθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ και το πϊσ αυτζσ κα προςπακιςουν
να υλοποιθκοφν εντοπίηονται ςτα εξισ *3+:
i.
ςτθν προϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςτισ επιχειριςεισ: αυτό κα γίνει με αφξθςθ τθσ
διακεςιμότθτασ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ, τθν υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν
ςυναλλαγϊν και τθ διάχυςθ βζλτιςτων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν.
ii.
ςτθν παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ και ςτθν αναδιοργάνωςθ
του δθμόςιου φορζα: αυτό κα γίνει με βελτίωςθ διαδικαςιϊν του δθμόςιου φορζα
μζςω αναςχεδιαςμοφ (BRP) και τθν παροχι θλεκτρονικϊν προμθκειϊν,
θλεκτρονικϊν πιςτοποιθτικϊν και θλεκτρονικοφ one-stop-shop για τισ επιχειριςεισ.
iii.
ςτθν υποςτιριξθ του κλάδου των ΤΡΕ: αυτό κα γίνει με απλοφςτευςθ του κεςμικοφ
πλαιςίου ςχετικοφ με ζργα ΤΡΕ και ςυντονιςμό προϊκθςθσ Ελλθνικϊν εταιριϊν
ΤΡΕ ςτο εξωτερικό.
iv.
ςτθν προϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν ΤΡΕ: αυτό κα γίνει
με τθν απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ ζναρξθσ επιχειριςεων ιδίωσ αυτϊν που
βαςίηονται ςε καινοτομικά επιχειρθματικά μοντζλα και με τθ βελτίωςθ
επιχειρθματικϊν δεξιοτιτων ςτθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ.
v.
ςτθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ μζςω ΤΡΕ: αυτό κα υλοποιθκεί με ενίςχυςθ
διείςδυςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ, με μεγάλθσ κλίμακασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσεξοικείωςθσ πολιτϊν με ΤΡΕ, με θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ χριςιμεσ για τθν
κακθμερινότθτα των πολιτϊν και με τθν ενίςχυςθ του ρόλου των ΤΡΕ ςτθν
εκπαίδευςθ ωσ υποςτθρικτικό μζςο ςε όλα τα μακιματα-προγράμματα.
vi.
ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τον πολίτθ: αυτό κα γίνει με τθν
μεταφορά των 20 πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενων υπθρεςιϊν ςε πλιρθ θλεκτρονικι
μορφι και τθ διαμόρφωςθ ςτοχευμζνων δράςεων για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν
τθσ Ρεριφζρειασ βάςει των τοπικϊν αναγκϊν (π.χ κινθτά κζντρα εκπαίδευςθσ).
Βζβαια ςε όλα αυτά υπάρχει ο βραχυπρόκεςμοσ και μακροπρόκεςμοσ ορίηοντασ
ςχεδιαςμοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα μζχρι το 2008 ςαν βαςικοί ςτόχοι ζχουν τεκεί θ επζκταςθ
τθσ ευρυηωνικότθτασ, θ ενθμζρωςθ και εξοικείωςθ των πολιτϊν με τισ Τεχνολογίεσ
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, το Eprocurement και θ παροχι των βαςικϊν υπθρεςιϊν
θλεκτρονικά, ενϊ μζχρι το 2013 θ επζκταςθ του E-procurement ςτουσ φορείσ, θ χριςθ του
υπολογιςτι ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ φπαρξθ θλεκτρονικοφ one-stopshop για τισ επιχειριςεισ και όλων των πιςτοποιθτικϊν και διαδικαςιϊν online.

Σελίδα 24

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ

Για όλα αυτά βζβαια κρίνεται απαραίτθτθ θ ςφμπραξθ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα.
Στθν υλοποίθςθ φυςικά κα βοθκιςει το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα τθσ Κοινωνίασ τθσ
Ρλθροφορίασ (ΕΡ ΚτΡ), το οποίο αποτελεί πρόγραμμα μεταςχθματιςμοφ τθσ Ελλθνικισ
Κοινωνίασ με εργαλείο τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, χαρακτθρίηεται
από υψθλό βακμό καινοτομίασ ςε ότι αφορά τθν τεχνολογικι και κοινωνικο-οικονομικι του
διάςταςθ, εμπλζκει ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςι του όλουσ τουσ Δθμόςιουσ Φορείσ ςε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και πολλζσ χιλιάδεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και
υποςτθρίηει πολλαπλοφσ ςτόχουσ κοινωνικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ.
Ακολουκοφν οι 20 βαςικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ζχουν τεκεί ςαν ςτόχοσ από το
i2010 για θλεκτρονικοποίθςθ και οι οποίεσ υιοκετοφνται από τθν ελλθνικι ψθφιακι
ςτρατθγικι, οι οποίεσ αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ από τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ για να γίνονται ςυγκριτικζσ μελζτεσ μεταξφ τουσ χρθςιμοποιϊντασ κοινοφσ δείκτεσ
αξιολόγθςθσ. Αποτελοφνται από 12 υπθρεςίεσ προσ πολίτεσ και 8 προσ επιχειριςεισ και
είναι οι ακόλουκεσ [7]:
Υπθρεςίεσ προσ Ρολίτεσ
1. Φόροσ ειςοδιματοσ: διλωςθ, ειδοποίθςθ ειςφορϊν, πλθρωμι
2. Υπθρεςίεσ εφρεςθσ εργαςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ αίτθςθσ για εργαςία ςε
φορείσ του δθμοςίου)
3. Κοινωνικι αςφάλιςθ: επιδόματα ανεργίασ, οικογενειακζσ παροχζσ, ιατρικά ζξοδα,
επιδόματα ςπουδϊν
4. Ρροςωπικά ζγγραφα (ταυτότθτα, διαβατιριο, δίπλωμα οδιγθςθσ, εκλογικό
βιβλιάριο, κτλ)
5. Άδεια κυκλοφορίασ (νζα, μεταχειριςμζνα και ειςαγόμενα οχιματα –αρχικι ζκδοςθ
και ανανζωςθ)
6. Οικοδομικζσ άδειεσ
7. Διλωςθ ςτθν αςτυνομία (π.χ. ςε περίπτωςθ κλοπισ)
8. Ρρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ (κατάλογοι περιεχομζνου, εργαλεία
αναηιτθςθσ)
9. Ριςτοποιθτικά (γάμου, γζννθςθσ): αίτθςθ και παράδοςθ
10. Ειςαγωγι ςτθν ανϊτερθ και ανϊτατθ εκπαίδευςθ
11. Αναγγελία μετακίνθςθσ (αλλαγι διεφκυνςθσ)
12. Υπθρεςίεσ ςχετικζσ με κζματα υγείασ (π.χ. λίςτεσ αναμονισ ςτα νοςοκομεία)
Υπθρεςίεσ προσ Επιχειριςεισ
1. Εργοδοτικζσ ειςφορζσ
2. Φόροσ ειςοδιματοσ: διλωςθ, ειδοποίθςθ
3. Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ: διλωςθ, ειδοποίθςθ
4. Σφςταςθ εταιρίασ
5. Διλωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
6. Άδειεσ εξαγωγϊν – τελωνεία
7. Άδειεσ ςχετικζσ με περιβαλλοντικά κζματα
8. Δθμόςιεσ Ρρομικειεσ

2.4 Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιών Θ.Δ.
2.4.1 Γενικζσ και Θεμελιώδεισ Αρχζσ
Στθν παρακάτω ενότθτα παρατίκενται οι γενικζσ και κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν το
Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
(ΡΔ&ΥΘΣ)*6+. Επιπλζον, θ παροφςα ενότθτα παρζχει οριςμοφσ εννοιϊν και ςυμβάςεισ οι
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οποίεσ αποτελοφν τθν οργανωτικι και λειτουργικι βάςθ του ΡΔ&ΥΘΣ και κα πρζπει να
είναι ευρζωσ γνωςτζσ και αποδεκτζσ.

Σχιμα 1: Αρχιτεκτονικι του Ρλαιςίου Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

2.4.2 Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ
Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ζχει ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με τθν
ειςαγωγι τεχνολογιϊν αιχμισ και τθν ψθφιακι ςφνδεςθ κυβερνθτικϊν υποδομϊν
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, για τθν εξοικονόμθςθ πόρων & τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ
των υπθρεςιϊν διακυβζρνθςθσ προσ τισ επιχειριςεισ & τουσ πολίτεσ.
Μία τυπικι υπθρεςία διακυβζρνθςθσ ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά τα οποία και τθ
διαφοροποιοφν από μία διαδικαςία, διεργαςία ι απλά μία εργαςία ενόσ φορζα:
a. Ζχει χριςτθ: Ο χριςτθσ μπορεί να είναι ο πολίτθσ, επιχείρθςθ ι άλλοσ φορζασ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, για πολφπλοκεσ υπθρεςίεσ και δομζσ,
προςεγγίηονται ωσ χριςτεσ άλλεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ ι ςτελζχθ του ιδίου
Φορζα.
b. Ζχει παραδοτζο: Το παραδοτζο πρζπει να είναι αυτοτελζσ. Ο χριςτθσ που το
παραλαμβάνει μπορεί να το αξιοποιιςει χωρίσ να απαιτοφνται επιπλζον εργαςίεσ,
ςυναλλαγζσ ι παραδοτζα.
c. Ζχει πάροχο: Μία Υπθρεςιακι Μονάδα ενόσ Φορζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
παρζχει τθν υπθρεςία (Διεφκυνςθ Υπουργείου, Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ ι ΚΕΡ).
d. Ζχει ρυκμιςτι: Υπάρχει τουλάχιςτον μια Υπθρεςιακι Μονάδα ενόσ Φορζα τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που είναι αρμόδια για το ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ.
Οι υπθρεςίεσ μπορεί να είναι απλζσ (πλθροφόρθςθ, βεβαίωςθ-πιςτοποίθςθ, οικονομικι
ςυναλλαγι, διακίνθςθ πλθροφοριακοφ περιεχομζνου) ι ςφνκετεσ (εξζταςθ, ςυμβουλι,
διαγωνιςμόσ, προμικεια, διαβοφλευςθ, προβολι- προϊκθςθ, επίβλεψθ-παρακολοφκθςθ,
αδειοδότθςθ, προετοιμαςία και παραγωγι ρυκμιςτικοφ πλαιςίου).
Συχνά για τθν εκτζλεςθ μιασ υπθρεςίασ απαιτοφνται περιςςότερεσ από μία «ςτοιχειϊδεισ»
υπθρεςίεσ που παρζχονται από διαφορετικοφσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ϊςτε να
καλυφκεί μια ολοκλθρωμζνθ ανάγκθ του χριςτθ.
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Σχιμα 2: Επίπεδα διακεςιμότθτασ υπθρεςιών θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ

Σφμφωνα με τουσ δείκτεσ που παρακολουκοφνται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο βακμόσ
παροχισ μίασ υπθρεςίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με θλεκτρονικό τρόπο μζςω ενόσ
ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ κλιμακϊνεται ςτα εξισ τζςςερα επίπεδα (Σχιμα
2):
Επίπεδο 1: Ρλθροφόρθςθ – Δθμοςίευςθ (Information). Ρλιρθσ κάλυψθ τθσ ανάγκθσ για
ενθμζρωςθ του πολίτθ ςχετικά με παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ μζςω ενθμερωτικοφ υλικοφ και
οδθγιϊν δθμοςιοποιθμζνων ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του Φορζα.
Επίπεδο 2: Διάδραςθ – Αλλθλεπίδραςθ (Interaction). Διάκεςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του
Φορζα επίςθμων φορμϊν ςε εκτυπϊςιμθ μορφι ϊςτε να ξεκινά θ διαδικαςία
εξυπθρζτθςθσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ γίνεται με μθ θλεκτρονικό τρόπο.
Επίπεδο 3: Αμφίδρομθ διάδραςθ (Two-way interaction). Ρρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ
Ρφλθσ του Φορζα ςε επίςθμεσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ ϊςτε να ξεκινά θ διαδικαςία
εξυπθρζτθςθσ. Θ διαδικαςία μπορεί να περιλαμβάνει και τθν πιςτοποίθςθ του χριςτθ τθσ
υπθρεςίασ.
Επίπεδο 4: Συναλλαγι (Transaction). Διαδικτυακζσ Ρφλεσ και πλθροφορικά ςυςτιματα του
Φορζα που προςφζρουν ςτον πολίτθ ολοκλθρωμζνο και πλιρθ θλεκτρονικό χειριςμό τθσ
υπθρεςίασ περιλαμβάνοντασ ςφνκετεσ εργαςίεσ όπωσ πιςτοποίθςθ, απόφαςθ, ειδοποίθςθ,
παράδοςθ και πλθρωμι (εάν είναι απαραίτθτο). Καμία επιπλζον εργαςία δεν απαιτείται
από τον πολίτθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξυπθρζτθςισ του.
Επίπεδο 5: Personalisation(Connected). Είναι θ τελευταία τάςθ και αφορά υπθρεςίεσ
personalization, δθλαδι προςαρμοςμζνεσ ςτον χριςτθ κακϊσ και pro-active services (π.χ.
προςυμπλθρωμζνεσ φόρμεσ) ενϊ θ ζννοια του connected ςθμαίνει ότι ο Φορζασ αποτελεί
ο ίδιοσ μια ςυνδεδεμζνθ οντότθτα με τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ όπωσ ο πολίτθσ (*10+, *11], [23]).

2.4.3 Απαιτιςεισ Χρθςτών Θλεκτρονικών Υπθρεςιών Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Ο πικανόσ χριςτθσ, είτε πολίτθσ είτε επιχείρθςθ, μιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ ενόσ Φορζα
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με τθν «Θλεκτρονικι Δθμόςια
Διοίκθςθ»:

Σελίδα 27

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ



δεν χρειάηεται να γνωρίηει τον τρόπο λειτουργίασ, τθ δομι και τισ αρμοδιότθτεσ των
οργανωτικϊν μονάδων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που εμπλζκονται ςτθν εξυπθρζτθςι
του,
 πρζπει να ζρχεται ςε επαφι αποκλειςτικά με το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ υπθρεςίασ
(κζντρο εξυπθρζτθςθσ, δθμόςιο πλθροφοριακό ςφςτθμα) και να παραλαμβάνει το
αποτζλεςμα τθσ υπθρεςίασ από ζνα ςθμείο εξόδου, χωρίσ να εμπλζκεται ςε ενδιάμεςα
ςτάδια εξυπθρζτθςθσ (One Stop Shop), και
 πρζπει να ζχει online ενθμζρωςθ για τθ ροι τθσ πλθροφορίασ και τθ λιψθ των
αποφάςεων που αφοροφν τθν υπόκεςθ που διεκπεραιϊνει θλεκτρονικά.
Για να ικανοποιθκοφν αυτζσ οι απαιτιςεισ των χρθςτϊν από τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
που παρζχουν οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, είναι φανερό ότι οι υπθρεςίεσ κα πρζπει
να παρζχονται από ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα που υπερβαίνει τα όρια ενόσ φορζα. Το
ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να μπορεί να ςυνδυάηει περιεχόμενο και λειτουργίεσ από τισ
επιμζρουσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ των εμπλεκόμενων φορζων, με τρόπο διάφανο για τον
τελικό χριςτθ κάκε υπθρεςίασ.
Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κινοφνται οι προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν
πυλϊν ενθμζρωςθσ & εξυπθρζτθςθσ που καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα φορζων τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (π.χ. Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ) ι ςτθ βζλτιςτθ περίπτωςθ το ςφνολο τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Οι διαδικτυακζσ αυτζσ πφλεσ είναι γνωςτζσ με τον όρο Κυβερνθτικζσ
Διαδικτυακζσ Ρφλεσ (Government Portals).
Ωςτόςο για να επιτευχκεί θ δυναμικι ςφνκεςθ ετερογενϊν δεδομζνων, λειτουργιϊν και
υπθρεςιϊν που προζρχονται από διαφορετικοφσ Φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και να
καταςτεί εφικτι θ διάκεςι τουσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ απαιτείται θ ολοκλιρωςθ και θ
διαλειτουργικότθτα όλων των εμπλεκόμενων πλθροφοριακών ςυςτθμάτων, τα οποία
εκτελοφν τμιματα των διαφορετικϊν αυτϊν λειτουργιϊν, δεδομζνου ότι μια ςυναλλαγι ςε
ζνα δθμόςιο οργανιςμό μπορεί να οδθγιςει ι/και να απαιτεί αυτόματουσ ελζγχουσ ςτα
δεδομζνα άλλων οργανιςμϊν.
2.4.4 Σκοπόσ του Ελλθνικοφ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ
Σφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ, ωσ διαλειτουργικότθτα ορίηεται θ
ικανότθτα των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και των επιχειρθςιακϊν
διαδικαςιϊν που υποςτθρίηονται από αυτά να ανταλλάςςουν δεδομζνα και να μοιράηονται
πλθροφορία και γνϊςθ (“Interoperability means the ability of information and
communication technology (ICT) systems and of the business processes they support to
exchange data and to enable the sharing of information and knowledge”). Αντίςτοιχοσ
οριςμόσ για τθ διαλειτουργικότθτα δίνεται και από μία μελζτθ που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο
τθσ Ιρλανδικισ Ρροεδρίασ, όπου ωσ διαλειτουργικότθτα ορίηεται θ ικανότθτα ενόσ
ςυςτιματοσ ι μιασ διαδικαςίασ να μοιράηεται και να χρθςιμοποιεί πλθροφορίεσ ι / και
λειτουργίεσ ενόσ άλλου ςυςτιματοσ ι διαδικαςίασ (“Ability of a system or process to share
and use the information and/or functionality of another system or process”).
Το Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ και Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
ςκοπεφει:
 ςτθ διαςφάλιςθ τθσ Διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των υφιςτάμενων
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ οποία εγγυάται μία
ςυνεχι ροι πλθροφοριϊν μεταξφ πολιτϊν, επιχειριςεων και φορζων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ,
 ςτθν Ανοικτι Φιλοςοφία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν υιοκζτθςθ ανοικτϊν τεχνολογικϊν προτφπων
και προδιαγραφϊν κατά το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων
και διαδικτυακϊν πυλϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, και
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ςτθν Ευρωπαϊκι Διάςταςθ του Ελλθνικοφ ΡΔ&ΥΘΣ, το οποίο ςυμμορφϊνεται με τισ
προςπάκειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και προετοιμάηει τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν
Ελλάδα να αναπτφξει και να υποςτθρίξει Ρανευρωπαϊκζσ Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ.
Οι υπθρεςίεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτισ οποίεσ ςτοχεφει το ΡΔ&ΥΘΣ
ομαδοποιοφνται ωσ προσ το χριςτθ τθσ Θλεκτρονικισ Υπθρεςίασ ςτισ εξισ τρεισ (3)
κατθγορίεσ (Σχιμα 3):
a. Κυβζρνθςθ-προσ-Κυβζρνθςθ (Government to Government – G2G): διαδικαςίεσ που
αφοροφν ςτισ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δθμόςιων οργανιςμϊν (εδϊ ο
χριςτθσ είναι κάποιοσ Φορζασ ι Οργανιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ).
b. Κυβζρνθςθ-προσ-Ρολίτεσ (Government to Citizen – G2C): διαδικαςίεσ που αφοροφν
ςτισ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των δθμόςιων οργανιςμϊν και των πολιτϊν
(οι οποίοι αποτελοφν και τουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ).
c. Κυβζρνθςθ-προσ-Επιχειριςεισ (Government to Business – G2B): υπθρεςίεσ των
δθμόςιων οργανιςμϊν με τελικοφσ αποδζκτεσ (χριςτεσ υπθρεςίασ) τισ ιδιωτικζσ
επιχειριςεισ.
Θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προσ πολίτεσ,
επιχειριςεισ και άλλουσ φορείσ ι οργανιςμοφσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ προαπαιτεί τθ
διαλειτουργικότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των εν λόγω φορζων.
Βαςικά ςθμεία διαλειτουργικότθτασ (Σχιμα 3) αποτελοφν τα εξισ:
 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ (υπουργεία και γενικζσ γραμματείεσ),
 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και ςε φορείσ και οργανιςμοφσ τθσ
Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (κεντρικισ διοίκθςθσ, περιφερειακισ
διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ) και
o ςε εποπτευόμενουσ φορείσ και οργανιςμοφσ του ευρφτερου Δθμοςίου
Τομζα (π.χ. αςφαλιςτικά ιδρφματα και ελεγκτικοί φορείσ)
o ςε ενδιάμεςουσ φορείσ και οργανιςμοφσ (π.χ. τράπεηεσ και
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα), και
o ςε άλλεσ κυβερνιςεισ και διεκνείσ φορείσ και οργανιςμοφσ.
 ανάμεςα ςε φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (κεντρικισ διοίκθςθσ, περιφερειακισ
διοίκθςθσ, τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ) και ςτα
Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ).
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Σχιμα 3: Σθμεία Διαλειτουργικότθτασ Υπθρεςιών Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ

2.4.5 Διαςτάςεισ και Επίπεδα Διαλειτουργικότθτασ
Θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των Φορζων τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ εξετάηεται και αναλφεται υπό τρία (3) διαφορετικά πρίςματα (Σχιμα 4):
• τθν Οργανωςιακι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αναφζρεται ςτον κακοριςμό ςτόχων, τθ
διαμόρφωςθ διαδικαςιϊν και τθν επίτευξθ ςυνεργαςίασ των φορζων που επιδιϊκουν
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ίςωσ ζχουν διαφορετικζσ εςωτερικζσ δομζσ και διαδικαςίεσ.
Επιπλζον ςτοχεφει ςτθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ κοινότθτασ των χρθςτϊν
προςφζροντασ υπθρεςίεσ αναγνωρίςιμεσ, προςβάςιμεσ και επικεντρωμζνεσ ςτισ ανάγκεσ
του χριςτθ. Θ Οργανωςιακι Διαλειτουργικότθτα διαςφαλίηεται μζςω νομοκετικϊν
ρυκμίςεων και διατάξεων και μζςω γενικϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων
φορζων.
• τθν Τεχνικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία ορίηεται ωσ θ ικανότθτα μεταφοράσ και
χρθςιμοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ με ομοιογενι και αποτελεςματικό τρόπο μεταξφ
ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και οργανιςμϊν. Το επίπεδο αυτό αφορά ςε τεχνικζσ
προδιαγραφζσ για τθν αποκικευςθ, δόμθςθ, μεταφορά, παρουςίαςθ και αςφάλεια
δεδομζνων και υπθρεςιϊν. Θ Τεχνικι Διαλειτουργικότθτα αντιπροςωπεφει τθ
διαλειτουργικότθτα των υποδομϊν και του λογιςμικοφ.
• τθ Σθμαςιολογικι Διαλειτουργικότθτα, θ οποία αφορά ςτθ διαςφάλιςθ ότι θ ακριβισ
ζννοια/ ςθμαςία των ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν είναι κατανοθτι από οποιαδιποτε
εφαρμογι. Θ επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ ςε ςθμαςιολογικό επίπεδο επιτρζπει ςτα
ςυςτιματα να ςυνδυάηουν τισ πλθροφορίεσ με εκείνεσ από άλλεσ πθγζσ και να τισ
επεξεργάηονται αποτελεςματικά. Θ Σθμαςιολογικι Διαλειτουργικότθτα επιτυγχάνεται
ορίηοντασ και υιοκετϊντασ κοινό λεξιλόγιο και ορολογία ςε όλα τα ςυςτιματα και
υπθρεςίεσ Ο οριςμόσ και θ ςυντιρθςθ ενόσ τζτοιου «λεξικοφ» γίνεται ςυνικωσ από μια
κεντρικι υπθρεςία.
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Σχιμα 4: Διαςτάςεισ και Επίπεδα Διαλειτουργικότθτασ

Ρρζπει να τονιςτεί ότι θ διαλειτουργικότθτα ςε επίπεδο ςυςτθμάτων δεν μπορεί να
επιτευχκεί, εάν πρϊτα δεν ζχει διαςφαλιςτεί ςε επίπεδο διαδικαςιϊν και πλθροφορίασ /
δεδομζνων.
Ραράλλθλα, φορείσ που δεν διακζτουν πλιρθ μθχανογραφικι υποςτιριξθ όλων των
διαδικαςιϊν τουσ μποροφν να καταςτοφν διαλειτουργικοί είτε μόνο ςε επίπεδο
διαδικαςιϊν, ι ςε επίπεδο διαδικαςιϊν και δεδομζνων, μζςα από τθ χριςθ ειδικϊν
Intranets ι εφαρμογϊν ASP.
2.4.6 Σχζςεισ με άλλεσ πρωτοβουλίεσ / πολιτικζσ και ζργα
Το παρόν Ρλαίςιο εντάςςεται ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
για τθν παροχι υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε φορείσ, επιχειριςεισ και
πολίτεσ και ωσ τζτοιο είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με τουσ ςτόχουσ και τισ κατευκφνςεισ τόςο
τθσ Ελλθνικισ Ψθφιακισ Στρατθγικισ 2006-2013, και των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και «Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ»
όςο και με πρωτοβουλίεσ και πολιτικζσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπωσ οι πρωτοβουλίεσ
i2010 και eEurope, κακϊσ και τα προγράμματα IDABC, e-GIF και SAGA που περιγράφονται
ςτθ ςυνζχεια.

2.5 Ευρωπαϊκά Ρλαίςια Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ
2.5.1 IDABC
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ διαλειτουργικισ παράδοςθσ
πανευρωπαϊκϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε δθμόςιουσ φορείσ,
επιχειριςεισ και πολίτεσ (Interoperable Delivery Of European eGovernment Services To
Public Administrations, Business And Citizens, IDABC [13],[14+), ζχει εκδϊςει ζνα πλαίςιο
διαλειτουργικότθτασ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, το European Interoperability
Framework (EIF). Σκοπόσ του πλαιςίου αυτοφ είναι:
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ο οριςμόσ βαςικϊν κατευκφνςεων και αρχϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τθ διαλειτουργικότθτα
μεταξφ ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ διαφορετικϊν χωρϊν
 θ παροχι οδθγιϊν και ςυςτάςεων προσ τισ χϊρεσ τθσ ΕυρωπαϊκισΖνωςθσ να
υιοκετοφν το EIF κατά τθ ςχεδίαςθ των εγχϊριων πλαιςίων, ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ διαλειτουργικότθτα ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο
Σφμφωνα με το IDABC, θ διαλειτουργικότθτα και τα ανοικτά πρότυπα παραμζνουν πεδία
δράςθσ με προτεραιότθτα, ςτα οποία προςτίκενται οι νζεσ πανευρωπαϊκζσ υπθρεςίεσ που
πρόκειται να δθμιουργθκοφν.
Στόχουσ του προγράμματοσ IDABC αποτελοφν:
 θ υποςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των πανευρωπαϊκϊνυπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ κακϊσ και των διαλειτουργικϊν τθλεματικϊν
δικτφων που τισ υποςτθρίηουν
 θ δθμιουργία τθσ δυνατότθτασ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των δθμοςίων
διοικιςεων και των Κοινοτικϊν οργάνων
 θ διευκόλυνςθ τθσ παροχισ πανευρωπαϊκϊν υπθρεςιϊν ςτισ επιχειριςεισ και
ςτουσ πολίτεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ
 θ επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των διαφόρων τομζων πολιτικισ,
κυρίωσ βάςθ ενόσ ευρωπαϊκοφ διαλειτουργικοφ πλαιςίου
 θ προϊκθςθ τθσ διάδοςθσ ορκϊν πρακτικϊν και τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ ανάπτυξθσ
καινοτομικϊν τθλεματικϊν λφςεων ςτισ δθμόςιεσ διοικιςεισ
Το δθμοςιονομικό πλαίςιο του προγράμματοσ IDABC ανζρχεται ςε 148,7 εκατομμφρια
ευρϊ, για τθν περίοδο από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2009.
2.5.2 UK e-GIF
Ρρόκειται για το Βρετανικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
(United Kingdom e-Government Interoperability Framework, UK e-GIF). Το πλαίςιο αυτό
παρζχει πολιτικζσ και προδιαγραφζσ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί διαλειτουργικότθτα και
ςυμβατότθτα μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων επικοινωνίασ του
δθμοςίου τομζα τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Θ αρχιτεκτονικι, ςτθν οποία ςυμμορφϊνεται το
e-GIF περιζχει *60]:
 Το Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Οι πολιτικζσ και
προδιαγραφζσ του πλαιςίου αφοροφν: α) ςτισ τεχνικζσ πολιτικζσ, β) ςτθν
υποςτιριξθ υλοποίθςθσ, γ) ςτισ διαδικαςίεσ διοίκθςθσ, δ) ςτθ διαχείριςθ αλλαγϊν
και ε) ςτθ ςυμμόρφωςθ με το πλαίςιο
 Το Λθξιαρχείο Διαλειτουργικότθτασ e-GIF που καλφπτει το πρότυπο μεταδεδομζνων
(metadata) eGMS και τθ λίςτα κατθγοριϊν του Government Category List (GCL), τον
κατάλογο πρότυπων για τα δεδομζνα Government Data Standards Catalogue
(GDSC), τα XML ςχιματα και τον κατάλογο τεχνικϊν προτφπων TSC (Technical
Standards Catalogue).
2.5.3 SAGA
Αξιόλογο είναι, επίςθσ, το αντίςτοιχο Γερμανικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Standards And Architectures For eGovernment Applications, German SAGA
[15+). Το πλαίςιο αυτό εκδόκθκε από το Ομοςπονδιακό Υπουργείο Εςωτερικϊν τθσ
Γερμανίασ με απϊτερο ςτόχο να αναγνωρίςει τα απαραίτθτα πρότυπα και προδιαγραφζσ
και να δθμιουργιςει νόμουσ και κανονιςμοφσ που κα διαςφαλίηουν τθ διαλειτουργικότθτα.
Βαςικι αρχι που διζπει το SAGA είναι θ απλότθτα και θ ςαφινεια ςτα πρότυπα και τισ
προδιαγραφζσ, διότι μζςα από αυτά κα ικανοποιθκεί θ απαίτθςθ τθσ μοντζρνασ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για ςυςτιματα πλθροφορίασ και επικοινωνίασ τα οποία
ιδανικά ςυν-λειτουργοφν και ςυνεργάηονται απρόςκοπτα. Το πλαίςιο SAGA ςτοχεφει:
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ςτθν αδιάκοπτθ ροι τθσ πλθροφορίασ ανάμεςα ςε πολίτεσ, επιχειριςεισ και
κυβερνιςεισ υπό το πρίςμα τθσ διαλειτουργικότθτασ
 ςτισ παρεμφερείσ προςεγγίςεισ ςε υπθρεςίεσ και μοντζλα δεδομζνων μζςω τθσ
ζννοιασ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ
 ςτθ μείωςθ του κόςτουσ και του ενδεχόμενου κινδφνου
Οι άξονεσ δράςεισ του SAGA είναι:
 οι προδιαγραφζσ των τεχνικϊν προτφπων, κανόνων και αρχιτεκτονικϊν. Σε ςχζςθ
με το Βρετανικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (UK eGIF) το οποίο εςτιάηει τισ προδιαγραφζσ XML, το SAGA πθγαίνει ζνα βιμα
παραπζρα
 θ μοντελοποίθςθ διαδικαςιϊν
 θ μοντελοποίθςθ δεδομζνων
 θ ανάπτυξθ των απαραίτθτων βαςικϊν μερϊν – ςυνιςτωςϊν το Ρλαίςιο SAGA δεν
εμπλζκεται ςε κζματα που αφοροφν τθν αςφάλεια, κακϊσ αυτά αντιμετωπίηονται
από το Γερμανικό πρότυπο OSCI

2.6 Υποδομι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν Ελλάδα
2.6.1 Κυβερνθτικζσ Ρφλεσ – Στατιςτικά Internet
Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 2000 υπιρχαν ενδείξεισ ενκουςιαςμοφ και αιςιοδοξίασ, όπωσ
αποδεικνφεται από ευριματα δφο ερευνϊν και τισ ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν.
Υπάρχει επιπλζον μια ζντονθ προδιάκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ, θ οποία κα ενιςχφςει τθν παροχι υπθρεςιϊν για τισ τοπικζσ δθμόςιεσ
αρχζσ κατά τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο [61].
Αυτι τθν ςτιγμι ςτθν Ελλάδα ςαν δικτυακι πφλθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ζχουμε τθν πφλθ των
ΚΕΡ (Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν) *19+ όπου παρζχεται ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ
υπθρεςιϊν επιπζδου 2, δθλαδι είναι διακζςιμα ςε εκτυπϊςιμθ μορφι διάφορα
δικαιολογθτικά, ενϊ παρζχεται και θ δυνατότθτα online υποβολισ αιτιςεων για ζνα μικρό
ςχετικά αρικμό υπθρεςιϊν. Τα ΚΕΡ δζχονται πάνω από 9 εκατομμφρια επιςκζψεισ τον
μινα, ενϊ κακθμερινά γφρω ςτουσ 60.000 πολίτεσ χρθςιμοποιοφν τθν πφλθ των ΚΕΡ για τθν
αλλθλεπίδραςι τουσ με τθν κυβζρνθςθ. Ο μζςοσ χρόνοσ εξυπθρζτθςθσ δεν ξεπερνά
ςυνικωσ τισ 7 μζρεσ.
Πλα αυτά βζβαια ςε ςυνδυαςμό με τθν Κεντρικι Κυβερνθτικι Ρφλθ ΕΜΘΣ *4+ που
ςτοχεφει να αποτελεί τθν είςοδο για τθν πλθροφόρθςθ για όλεσ τισ παρεχόμενεσ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ. Στο πλαίςιο του ζργου ΕΜΘΣ ζχει ςχεδιαςτεί να χορθγθκοφν 300.000 “ζξυπνεσ
κάρτεσ” ςτουσ πολίτεσ και ςτισ επιχειριςεισ για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τον δθμόςιο τομζα.
Σαν δίκτυο υπάρχει το Εκνικό Δίκτυο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΣΥΗΕΥΞΙΣ [53+ το οποίο βζβαια
δεν χρθςιμοποιείται επίςθμα αλλά γίνεται ακόμα πειραματικι χρθςιμοποίθςθ του από το
2006, ενϊ πρόςφατα ζγινε peer to peer connection με το GRNET, το Ελλθνικό Δίκτυο
Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. Το δίκτυο ΣΥΗΕΥΞΙΣ αποτελεί ζργο του Υπουργείου Εςωτερικϊν
και καλφπτει ολόκλθρθ τθν γεωγραφικι περιοχι τθσ Ελλάδασ, ενϊ αποτελεί τθν
απαραίτθτθ δικτυακι υποδομι για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςτθν Ελλάδα και για τθν
Υποδομι Δθμόςιου Κλειδιοφ (Public Key Infrastructure- PKI). Οι υπθρεςίεσ που κα
παρζχονται μζςω του Εκνικοφ Δικτφου δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι ανταλλαγι δεδομζνων και
“Φωνι πάνω από το IP” (Voice Over IP-VOIP), ευρυηωνικζσ και υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και θ φπαρξθ μίασ δικτυακισ πφλθσ που κα παρζχει δυνατότθτεσ τθλεδιάςκεψθσ, τθλε-εργαςίασ και υπθρεςίεσ βοθκθτικισ υποςτιριξθσ (help desk).Τζλοσ κα
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παρζχει υπθρεςίεσ Υποδομισ Δθμόςιου Κλειδιοφ επιτρζποντασ τθν χριςθ θλεκτρονικϊν
υπογραφϊν και ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν.
Στοιχεία μελζτθσ του Παρατθρθτθρίου για τθν ΚτΠ για το 2008 [9]
 Ο Ζλλθνασ χριςτθσ του διαδικτφου εξακολουκεί να είναι άνδρασ, νζοσ, υψθλοφ
μορφωτικοφ επιπζδου και ειςοδιματοσ που κατοικεί ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα
 Μεγάλθ αυξθτικι τάςθ ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτισ αγροτικζσ και αςτικζσ
περιοχζσ
Το Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ, βάςει τθσ μζτρθςθσ των δεικτϊν του ςχεδίου δράςθσ i2010
για το 2008, ανζλυςε και αξιολόγθςε τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν κατά φφλο, θλικία,
εκπαίδευςθ και περιφζρεια, διαμορφϊνοντασ το προφίλ των Ελλινων χρθςτϊν.
Συγκριτικά με το 2007 παρατθρείται αφξθςθ ςε όλουσ τουσ παρατθροφμενουσ δείκτεσ και
ςυγκεκριμζνα:
 Φφλο : 31% άνδρεσ 36% γυναίκεσ
 Θλικία : 19% 16-24, 30% 25-34, 32% 35-44, 43% 45-54, 45% 55-64 και 40% 65-74
 Μορφωτικό επίπεδο : 53% Χαμθλό, 31% μζςο, 17% υψθλό
 Ρεριοχζσ : 28% Ακινα, 30% Θες/νίκθ, 24% Αςτικζσ, 49% Αγροτικζσ

Χριςθ διαδικτφου από τον ελλθνικό πλθκυςμό (%, 2008)
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Σχιμα 5: Χριςθ Διαδικτφου από τον ελλθνικό πλθκυςμό (2007)

Αυτι θ αυξθτικι τάςθ αποτυπϊνεται και ςτθν κατανομι ανά γεωγραφικι περιφζρεια ςτο
ποςοςτό των ςυνδεδεμζνων νοικοκυριϊν

% Συνδεδεμζνων νοικοκυριών ανά περιφζρεια
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Σχιμα 6 : Ρρόςβαςθ ςυνδεδεμζνων Νοικοκυριών ανά περιφζρεια

2.6.2 Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςε ΟΤΑ και Ρεριφζρειεσ
Σφμφωνα με μελζτθ του Ραρατθρθτθρίου για τθν ΚτΡ με κζμα τθν αξιοποίθςθ των νζων
τεχνολογιϊν από τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ
*8+, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ παρουςιάςτθκαν ςτο Συνζδριο τθσ ΚΕΔΚΕ [17] με κζμα τθν
Ευρυηωνικότθτα που πραγματοποιικθκε ςτισ 22-24 Νοεμβρίου 2007 ςτθ Θεςςαλονίκθ,
εξιχκθςαν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:
 Ραρατθρείται απουςία ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςε
επίπεδο ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ.
 Θ αποτελεςματικότερθ επικοινωνία των πολιτικϊν από τθν κεντρικι διοίκθςθ προσ
τθν περιφερειακι και τοπικι διοίκθςθ κρίνεται απαραίτθτθ.
 Διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ να καλλιεργθκεί ςτουσ ΟΤΑ και τισ Νομαρχίεσ μία νζα
προςζγγιςθ, βάςει τθσ οποίασ θ τεχνολογία κα εξυπθρετεί τουσ πολίτεσ.
 Θετικό είναι το γεγονόσ ότι, το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα (2008), αναμζνεται να
ςθμειωκεί ςθμαντικι βελτίωςθ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα οργανωτικισ
υποςτιριξθσ και παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ ιδθ βρίςκονται ςε
εξζλιξθ ςθμαντικά ςχετικά ζργα.
 Μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ υπάρχουν ςτθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
των δικτυακϊν τόπων των ΟΤΑ, τθν θλεκτρονικι ςυμμετοχι (eParticipation) και τθν
θλεκτρονικι προςβαςιμότθτα (eInclusion).
 Αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ ΤΡΕ καταγράφθκε ότι ςτα ςτελζχθ πλθροφορικισ το
επίπεδο είναι ικανοποιθτικό, ωςτόςο ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ υπάρχει ανάγκθ
περαιτζρω βελτίωςθσ.
 Θα πρζπει να εντακοφν οι προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων
διαχείριςθσ ζργων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) από τθν
πλευρά των ΟΤΑ.
Ριο αναλυτικά:
Ανάγκθ ανάπτυξθσ θλεκτρονικών υπθρεςιών
Τθν περίοδο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ προςζφεραν οι Νομαρχιακζσ
Αυτοδιοικιςεισ ςε ποςοςτό 27,5% και οι Διμοι ςε ποςοςτό 18,3%. Οι Νομαρχιακζσ
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Αυτοδιοικιςεισ παρείχαν πολφ περιςςότερεσ «επικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ» ςε ςχζςθ με τουσ
ΟΤΑ α’ βακμοφ (π.χ. παροχι πλθροφόρθςθσ, δυνατότθτα επικοινωνίασ, προςφορά
δυνατότθτασ για «κατζβαςμα» αιτιςεων ςε θλεκτρονικι μορφι), ενϊ αξιηει να ςθμειωκεί
ότι κανζνασ τοπικόσ φορζασ δεν παρείχε διαδραςτικζσ ι ςυναλλακτικζσ υπθρεςίεσ προσ
τουσ πολίτεσ. Ραρόλα αυτά, ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ενϊ οι περιςςότεροι
φορείσ τθσ περιφερειακισ και τθσ τοπικισ διοίκθςθσ (77,28%) κεωροφν απολφτωσ
απαραίτθτθ τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από το φορζα προσ τουσ πολίτεσ, μόνο το
36,75% αυτϊν κεωροφν απολφτωσ απαραίτθτθ τθν θλεκτρονικι ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων (e-participation).

Σχιμα 7: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ Ο.Τ.Α. – 2007

 Στελζχθ Ρλθροφορικισ
Σε ό,τι αφορά τα ςτελζχθ πλθροφορικισ των ΟΤΑ θ πλειονότθτα είναι άνδρεσ (76,9% ζναντι
23,1% γυναικϊν) και κατζχουν τίτλουσ ςπουδϊν ςχετικοφσ με τθν Ρλθροφορικι (ιδιαίτερα
ςτισ Ρεριφζρειεσ και ςτισ Νομαρχίεσ). Ραρόλο που τα ςτελζχθ αυτά διακζτουν
ικανοποιθτικζσ δεξιότθτεσ, οι ίδιοι διαπιςτϊνουν ανάγκθ περαιτζρω εκπαίδευςθσ. Αξίηει
επίςθσ να αναφερκεί ότι βάςει των αποτελεςμάτων τθσ μελζτθσ, τα ςτελζχθ των
περιφερειϊν και των ΟΤΑ είναι δεκτικά ςε εκπαιδευτικζσ πρωτοβουλίεσ.
 Τελικοί χριςτεσ
Σε ό,τι αφορά τισ δεξιότθτεσ των τελικϊν χρθςτϊν, διαπιςτϊνεται ψθφιακό χάςμα μεταξφ
των μεγαλφτερων ςε θλικία, υψθλόβακμων ςτελεχϊν και των νεϊτερων ςτελεχϊν που
κατζχουν χαμθλότερθ ιεραρχικά κζςθ, τα οποία είναι ςαφϊσ πιο καταρτιςμζνα και
εξοικειωμζνα με τισ ΤΡΕ. Σθμαντικό είναι επίςθσ ότι ςτουσ μικροφσ ΟΤΑ θ ζλλειψθ
γνϊςεων, αλλά και εξοπλιςμοφ είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ μθ χριςθσ
υπολογιςτϊν. Θ πλειονότθτα πάντωσ των αποκρινόμενων ςτθ ςχετικι ζρευνα (86,8%)
φαίνεται να ςυμφωνεί ότι θ χριςθ ΤΡΕ είναι απαραίτθτθ για τθν τζλεςθ των κακθκόντων
τουσ.

Σελίδα 37

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ

Σχιμα 8 : Στατιςτικά τελικϊν χρθςτϊν ΟΤΑ

Ζντονθ θ ανάγκθ για ςτρατθγικό ςχεδιαςμό
Εξετάηοντασ το επίπεδο ετοιμότθτασ των Ρεριφερειϊν και των ΟΤΑ για τθν ειςαγωγι νζων
ζργων ΤΡΕ, διπιςτϊνεται ότι, με εξαίρεςθ τισ Ρεριφζρειεσ, ςτουσ Διμουσ/Κοινότθτεσ και
ςτισ Νομαρχίεσ δεν υπάρχει καταγεγραμμζνθ ςτρατθγικι ςτον τομζα των ΤΡΕ. Ειδικότερα,
για τουσ Διμουσ το ςχετικό ποςοςτό ανζρχεται ςτο 80,2% και για τισ Νομαρχίεσ ςτο 65,9%.
Μάλιςτα, τα αρμόδια ςτελζχθ των Διμων/Κοινοτιτων ςε μεγάλο βακμό, αλλά και των
Νομαρχιϊν/Ρεριφερειϊν ςε μικρότερο, δθλϊνουν χαμθλό βακμό ενθμζρωςθσ για τισ
περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ ςτρατθγικζσ και κατευκφνςεισ των φορζων πολιτικισ
ςχετικά με τισ ΤΡΕ. Ενδιαφζρον παρουςιάηει επίςθσ το γεγονόσ ότι για τα ζργα ΤΡΕ που
υλοποιικθκαν ςτθν περιοχι, οι αρμόδιοι δθλϊνουν ςχετικι άγνοια και κυρίωσ δυςπιςτία
ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.
Ραρατθρείται λοιπόν ςαφισ ανάγκθ μεκοδολογιϊν καταμζτρθςθσ του επιπζδου υπθρεςιϊν
Θ.Δ. ςτουσ Διμουσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικοποίθςισ τουσ και αυτόσ είναι
και ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ με τθ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία που
αναλφεται ςτθ ςυνζχεια.
Σε ανάλυςθ 33 ιςτοτόπων των πιο δθμοφιλϊν πόλεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, φαίνεται
ότι όλεσ οι δθμοτικζσ αρχζσ υλοποιοφν τθν μετάβαςθ από το παραδοςιακό γραφειοκρατικό
πρότυπο ςτο πρότυπο τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ παρά τα διαφορετικά επίπεδα
υλοποίθςθσ. Θ μελζτθ αυτι ζδειξε ότι οι εξεταηόμενοι Διμοι παρζχουν ζωσ και 67
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ [22].
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3

Το ζργο των Δθμοτικών Διαδικτυακών Ρυλών

3.1 Ειςαγωγι
Τα τελευταία χρόνια ο Δθμόςιοσ τομζασ υπόκειται ςε ςυνεχι αναδιάρκρωςθ και
εκςυγχρονιςμό προκειμζνου να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ τθσ ψθφιακισ εποχισ. Στόχοσ
τθσ αναδιοργάνωςθσ αυτισ είναι θ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ και των επιχειριςεων με
καλφτερο και πιο αποτελεςματικό τρόπο. Ο εκςυγχρονιςμόσ ξεκίνθςε με τθν υλοποίθςθ
ζργων πλθροφορικισ ςχετικά με τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και ζχει ςαν ςτόχο τθν
εξοικείωςθ των πολιτϊν με ζνα ευρφ φάςμα θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Θ θλεκτρονικι
εξυπθρζτθςθ και πλθροφόρθςθ των πολιτϊν αποτελεί δομικό ςτοιχείο μίασ ςφγχρονθσ και
αποτελεςματικισ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ κατά τθν τελευταία απογραφι του 2001 ιταν
10.961.758 κάτοικοι *18+. Οι Διμοι οι οποίοι ζχουν πλθκυςμό μικρότερο των 20.000
κατοίκων και ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα ζρευνα είναι 932. Το ςφνολο του πλθκυςμοφ που
διαμζνει ςε αυτοφσ τουσ Διμουσ είναι 4.872.896, από τουσ οποίουσ 120 είναι Κοινότθτεσ με
πλθκυςμό 120.000 (3.894 ζωσ 28 κατοίκουσ).
Τον Ιοφνιο του 2006 δθμοςιεφκθκαν από το Υπουργείο Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ (ΥΡΕΣΔΔΑ) 5 ζργα αντίςτοιχου αντικειμζνου ςτα οποία άξονασ αναφοράσ
είναι οι Διμοι με πλθκυςμό μικρότερο των είκοςι χιλιάδων (20.000) κατοίκων που
εντάςςονται διοικθτικά ςτισ περιφζρειεσ :
I.
II.
III.
IV.
V.

Αττικισ (28 διμοι)
Κεντρικισ Μακεδονίασ, Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ και Δυτικισ Μακεδονίασ
(131 διμοι οι οποίοι κατά τθν εκτζλεςθ ανιλκαν ςε 136)
Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ (66 διμοι)
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίων Νιςων (98 διμοι οι οποίοι κατά τθν
υλοποίθςθ ανιλκαν ςε 101) και
Θπείρου, Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ (133 διμοι οι οποίοι κατά τθν υλοποίθςθ
ανιλκαν ςε 138).

Το ςυνολικό πλικοσ των καλυπτόμενων Διμων μζςω των ςχετικϊν ζργων είχε
προχπολογιςκεί για 456 ενϊ το τελικό παραδοτζο από το ςφνολο των αναδόχων ανιλκε
ςτουσ 469 (http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/TodayNews/469portals_29-05-2008.htm).

Υπο
ζργο
1
2

3

4

Ρεριφζρειεσ

Ανάδοχοσ

Αρχικό
πλικοσ
Διμων
28
131

Τελικό
πλικοσ
Διμων
28
136

Ρροχπολογιςμόσ
(€)

Αττικισ
Ανατ. Κεντρ. Δυτ.
Μακεδονίασ &
Θράκθσ
Βορείου-Νοτίου
Αιγαίου και
Κριτθσ
Ρελοποννιςου,

Unisystems ΑΕ
Altec ΑΒΕΕ
OTS ΑΕ
Unisystems ΑΕ

66

66

4.086.698,00

SingularLogic ΑΕ

98

101

6.076.437,50

2.957.983,00
8.522.423,00
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Δυτ. Ελλάδοσ &
Ιονίων Νιςων
Θπείρου,
Θεςςαλίασ & Στ.
Ελλάδοσ

5

Siemens ΑΕ
Q&R ΑΕ
PC Systems ΑΕ
Alfaware
Ρλθροφορικι ΑΕ

Σφνολα

133

138

7.405.489,00

456

469

29.049.030,5

Το ςφνολο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ το διαχειρίςτθκε θ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ
(ΚτΡ ΑΕ), ενϊ ο φορζασ για τον οποίο προορίηονταν τα ζργα είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (ΥΡΕΣΔΔΑ) κακϊσ και οι Συμμετζχοντεσ Διμοι. Ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των 5 ζργων ιταν € 29.049.030,50 (24.410.950 χωρίσ ΦΡΑ,
ΦΡΑ 19% 4.638.080,50).
Τα Ζργα χρθματοδοτικθκαν από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κοινωνία τθσ
Ρλθροφορίασ», ςτο πλαίςιο του Γ’ ΚΡΣ, ςε ποςοςτό 75% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και
25% από Εκνικοφσ Ρόρουσ.
Οι ςχετικζσ απαιτιςεισ που αποτυπϊνονταν ςτισ διακθρφξεισ των 5 ζργων ιταν
πανομοιότυπεσ εκτόσ των ποςοτικϊν ςτοιχείων ςε ςχζςθ με το πλικοσ των
ςυμπεριλαμβανομζνων διμων.
Το χρονοδιάγραμμα των ζργων ιταν 15 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
με θμερομθνίεσ κατάκεςθσ Ιοφλιο και Αφγουςτο του ζτουσ 2006.

3.2 Αντικείμενο ζργων
Αντικείμενο των ζργων είναι θ ανάπτυξθ και κζςθ ςε λειτουργία Δθμοτικισ Διαδικτυακισ
Ρφλθσ (ΔΔΡ) για κάκε ζνα από τουσ ςυμμετζχοντεσ Διμουσ, με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ των
νζων τεχνολογιϊν και ειδικά του internet για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των
επιχειριςεων.
Ειδικότερα, το ζργο περιλαμβάνει:








Τθν ανάπτυξθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία Δθμοτικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
για κάκε ζνα από τουσ ςυμμετζχοντεσ Διμουσ, μζςω τθσ οποίασ κα παρζχεται
πλθροφοριακό υλικό και on line υπθρεςίεσ του Διμου.
Τθν προμικεια και εγκατάςταςθ βαςικοφ εξοπλιςμοφ ςε κάκε Διμο (PCs, Printers
Scanners) για τθν ενθμζρωςθ τθσ ΔΔΡ. O ακριβισ αρικμόσ του εξοπλιςμοφ κα
κλιμακϊνεται ανάλογα με τον πλθκυςμό του Διμου.
Τθν «φιλοξενία» (web hosting) των ΔΔΡ ςτο Δικτυακό Κόμβο του Αναδόχου.
Τθν αξιοποίθςθ των υποδομϊν του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ για τθν αςφαλι διαςφνδεςθ
των ΔΔΡ με τισ BACK-OFFICE εφαρμογζσ του κάκε Διμου.
Τθν δθμιουργία τθσ απαιτοφμενθσ δικτυακισ υποδομισ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ
για τθ διαςφνδεςθ ενόσ αρικμοφ κζςεων εργαςίασ ςε κάκε Διμου με τθν υποδομι
του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ, με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τον παρεχόμενων υπθρεςιϊν. O
ακριβισ αρικμόσ των κζςεων εργαςίασ που κα καλυφκοφν κατανζμεται ανάλογα με
τον πλθκυςμό και τισ ανάγκεσ του κάκε Διμου.
Τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν).
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3.2.1

Δράςεισ προβολισ και προϊκθςθσ τθσ ΔΔΡ ςτθν τοπικι κοινωνία του Διμου.
Ενδεικτικά αναφζρεται θ δθμιουργία θμερίδων, φυλλαδίων κακϊσ και εκκεςιακοφ
περιπτζρου με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν επίδειξθ τθσ λειτουργίασ τθσ
Δικτυακισ Ρφλθσ.
Επιτόπια υποςτιριξθ από τον Ανάδοχο ςε κάκε Διμο κατά τθ διάρκεια τθσ
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ του ζργου. Θ επιτόπια υποςτιριξθ κα περιλαμβάνει τθ
διάκεςθ ενόσ Ειδικευμζνου Τεχνικοφ που κα παραβρίςκεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του
κάκε Διμου για μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν
ενθμζρωςθ και ςυντιρθςθ τθσ ΔΔΡ αλλά και τθν μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτουσ
υπαλλιλουσ του Διμου ςχετικά με τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ και ςυντιρθςθσ τθσ
ΔΔΡ και των νζων υποδομϊν.
Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ

Ανάπτυξθ και κζςθ ςε λειτουργία των ΔΔΡ

3.2.1.1 Γενικζσ Αρχζσ Αρχιτεκτονικισ
Οι απαιτιςεισ για τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των ΔΔΡ ενςωματϊνουν
και υλοποιοφν τα ακόλουκα βαςικά χαρακτθριςτικά:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ
επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ
διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ
Αρχιτεκτονικι 3-tier (web-application-database) για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ
φορτίου, τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ των χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ του
περιβάλλοντοσ «φιλοξενίασ» (hosting) και τθν ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα
Σουίτα Εργαλείων (development tools) για τθν ανάπτυξθ, ςυντιρθςθ και
διαχείριςθ των ΔΔΡ.
Διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ανάλογα με το είδοσ των υπθρεςιϊν και τθν
ταυτότθτα των χρθςτϊν
Ππου απαιτείται κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια τθσ μεταφοράσ
δεδομζνων από και προσ τισ ΔΔΡ μζςω SSL πρωτοκόλλου
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει Λογιςμικό Διαχείριςθσ Σχεςιακισ
Βάςθσ Δεδομζνων (RDBMS) με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ, το οποίο κα
λειτουργεί υποςτθρικτικά ςτθν κάκε ΔΔΡ καλφπτοντασ τισ απαιτιςεισ
διαχείριςθσ, αποκικευςθσ και αναηιτθςθσ των δεδομζνων μζςα από ςχεςιακζσ
δομζσ οργάνωςθσ.
Θ διαχείριςθ του περιεχομζνου και των υπθρεςιϊν τθσ ΔΔΡ κα πρζπει να
γίνεται από τουσ χριςτεσ του Διμου μζςω ενόσ απλοφ web browser,
επιτρζποντασ τθν εφχρθςτθ διαχείριςθ, εποπτεία και δθμοςίευςθ του
περιεχομζνου αλλά και τθν προςαρμογι του περιβάλλοντοσ τθσ ΔΔΡ ςφμφωνα
με τισ ανάγκεσ του Διμου.
Οι άδειεσ χριςθσ που κα δοκοφν κα πρζπει να καλφπτουν τθν ανάπτυξθ και
απεριόριςτθ χριςθ μζςω internet του ςυνόλου των ΔΔΡ που κα
δθμιουργθκοφν ςτα πλαίςια του ζργου.

3.2.1.2 Φιλοξενία (web hosting) των ΔΔΠ
Θ «φιλοξενία» (web hosting) των ΔΔΡ κα γίνει ςε υποδομζσ τφπου Δικτυακοφ Κόμβου που
προςφζρκθκαν από τον εκάςτοτε ανάδοχο. Οι υποδομζσ αυτζσ περιλαμβάνουν:
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τον εξοπλιςμό (hardware),
τθν πρόςβαςθ ςτο internet,
το λογιςμικό εξυπθρετθτϊν web & application,
τθ βάςθ δεδομζνων κακϊσ και
τισ απαιτοφμενεσ εφαρμογζσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ και
τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων απόδοςθσ και διακεςιμότθτασ του περιβάλλοντοσ
«φιλοξενίασ» των ΔΔΡ.

Ειδικότερα, θ «φιλοξενία» (web hosting) των ΔΔΡ παρζχεται ωσ ολοκλθρωμζνθ υπθρεςία
από τον Ανάδοχο και καλφπτει τα εξισ:
1. Χριςθ εξοπλιςμοφ αποκλειςτικισ χριςθσ (dedicated hardware) για το εν λόγω
ζργο, ο οποίοσ λειτουργεί 24 ϊρεσ επί 365 θμζρεσ το χρόνο και παρζχει υψθλοφ
επιπζδου απόδοςθ, διακεςιμότθτα και επεκταςιμότθτα.
2. Ραροχι πρόςβαςθσ ςτο internet, 24 ϊρεσ επί 365 θμζρεσ το χρόνο, χωρίσ
περιοριςμό ςτθν κίνθςθ δεδομζνων (Traffic Limit απεριόριςτο). Θ ταχφτθτα
ςφνδεςθσ με το internet για κάκε ΔΔΡ κακορίςτθκε ςτθ Μελζτθ Εφαρμογισ του
Ζργου και βαςίςτθκε ςτθν τιρθςθ των απαιτιςεων απόδοςθσ και διακεςιμότθτασ
που ορίηονται για τθν καλι λειτουργία των ΔΔΡ
3. Υποςτιριξθ εφαρμογϊν 3-tier αρχιτεκτονικισ (web-application-database) και
τεχνολογίεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάπτυξθ και
λειτουργία των ΔΔΡ (π.χ. Microsoft, ORACLE, OpenSource) .
4. Υλοποίθςθ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με βάςθ τθν 3-tier αρχιτεκτονικι των ΔΔΡ
χρθςιμοποιϊντασ ςυςτιματα firewalls και IDS ςε διάταξθ failover ι/και
διαμοιραςμοφ φόρτου ανά επίπεδο (web-application-database) κακϊσ και ηϊνθ
DMZ ςε επίπεδο web και πικανά application.
5. Ραροχι χϊρου αποκικευςθσ δεδομζνων για κάκε ΔΔΡ μεγζκουσ μεγαλφτερου ι
ίςου από πζντε Gigabytes (≥ 5 Gb). Θ αποκικευςθ των δεδομζνων κα πρζπει να
γίνεται ςε εξοπλιςμό που παρζχει υψθλοφ επιπζδου απόδοςθ, διακεςιμότθτα και
επεκταςιμότθτα (π.χ. τφπου Storage Area Network).
6. Ραροχι κακθμερινοφ BACKUP των δεδομζνων τθσ κάκε ΔΔΡ.
7. Ραροχι εξυπθρζτθςθ ονομάτων Internet (DNS).
8. Ραροχι ςτατικϊν διευκφνςεων IP για κάκε ΔΔΡ.

Επιπρόςκετα υλοποιικθκαν οι παρακάτω ενζργειεσ:
a. εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ και υψθλισ ταχφτθτασ επικοινωνία τθσ κάκε ΔΔΡ με τισ
BACK-OFFICE εφαρμογζσ (βλ.παρ.A.2.2.3.1) του αντίςτοιχου Διμου μζςω των
υποδομϊν VPN του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ, για τθν καλι λειτουργία και ολοκλιρωςθ των
on-line υπθρεςιϊν των ΔΔΡ με τισ BACK-OFFICE εφαρμογζσ των Διμων
προςφζροντασ όλο τον ενεργό εξοπλιςμό που απαιτείται (switches ι/και routers με
τισ κατάλλθλεσ διεπαφζσ) κακϊσ και τισ τθλεπικοινωνιακζσ γραμμζσ διαςφνδεςθσ
του περιβάλλοντοσ «φιλοξενίασ» με το δίκτυο κορμοφ του ΣΥΗΕΥΞΙΣ.
b. καταχϊρθςθ και εξαςφάλιςθ των αδειϊν χριςθσ των θλεκτρονικϊν διευκφνςεων
(URLs) των ΔΔΡ ςτο internet για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν. Θ ονοματολογία
των θλεκτρονικϊν διευκφνςεων των ΔΔΡ κα ακολουκιςει ςυγκεκριμζνο πρότυπο,
το οποίο προςδιορίςτθκε κατά τθν Μελζτθ Εφαρμογισ του Ζργου.
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3.2.1.3 Χριςτεσ
Θ κάκε ΔΔΡ ζχει «Εςωτερικοφσ» χριςτεσ, που είναι το Ρροςωπικό του Διμου που κα
αναλάβει τθν ςυντιρθςθ και ενθμζρωςθ τθσ ΔΔΡ και «Εξωτερικοφσ» χριςτεσ, που είναι οι
δθμότεσ – πολίτεσ που κα επιςκζπτονται τθ ΔΔΡ μζςω internet.

3.2.1.4 Μοντζλο Υλοποίθςθσ
Τα ζργα είναι πολφ μεγάλθσ κλίμακασ με πολλοφσ ςυμμετζχοντεσ Διμουσ
διαςκορπιςμζνουσ γεωγραφικά ςε όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςισ ακολουκικθκε το παρακάτω μοντζλο υλοποίθςθσ:
Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Δθμοτικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ, θ οποία κα
περιλαμβάνει το ςφνολο των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν. Θ Ρρότυπθ ΔΔΡ
τζκθκε ςε δοκιμαςτικι λειτουργία για ζνα πιλοτικό (1) Διμο. Θ εγκατάςταςθ και κζςθ ςε
δοκιμαςτικι λειτουργία τθσ πρότυπθσ ΔΔΡ ζγινε ςτισ υποδομζσ Δικτυακοφ Κόμβου του
Αναδόχου και ο πιλοτικόσ Διμοσ ιταν υποχρεωμζνοσ να παράςχει ζγκαιρα το απαραίτθτο
πλθροφοριακό υλικό (ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι) για τθν εκκίνθςθ όλων των
υπθρεςιϊν τθσ πρότυπθσ ΔΔΡ ενϊ το ζντυπο υλικό τθσ Ρρότυπθσ ΔΔΡ ψθφιοποιικθκε από
τον Ανάδοχο.
Θ Ρρότυπθ ΔΔΡ πζραςε από ζλεγχο από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου του
ζργου (ΕΡΡΕ) ωσ προσ τθ λειτουργικότθτα και χρθςτικότθτά τθσ με βάςθ τουσ ςενάρια των
ελζγχων αποδοχισ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ελζγχων τθσ Ρρότυπθσ ΔΔΡ, ο Ανάδοχοσ αναπαριγαγε και
ζκεςε ςε λειτουργία «αντίγραφα» τθσ Ρρότυπθσ ΔΔΡ προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ του
κάκε Διμου (Roll out). Από τισ λειτουργίεσ που υποςτθρίηει θ πρότυπθ ΔΔΡ, ο κάκε Διμοσ
ζχει τθ δυνατότθτα να ενεργοποιιςει το ςφνολο ι μζροσ αυτϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ
του και τθν ετοιμότθτά του ςε επίπεδο Ρλθροφοριακισ υποςτιριξθσ.
Με τθν δθμιουργία του ςυνόλου των ΔΔΡ το ζργο μπαίνει ςτθ Φάςθ τθσ Ραραγωγικισ
Λειτουργίασ.

3.2.1.5 Περιεχόμενο και υποςτθριηόμενεσ υπθρεςίεσ
Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω τθσ κάκε Δθμοτικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ ακολουκοφν
το μοντζλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για τθν εξειδίκευςθ των υπθρεςιϊν
«Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e-government)» και αναπτφςςεται ςτα παρακάτω επίπεδα
ωσ εξισ:
1. Υπθρεςίεσ Ρλθροφόρθςθσ
2. Αλλθλεπιδραςτικζσ Υπθρεςίεσ
3. Θλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ
Θ κάκε ΔΔΡ περιλαμβάνει ζνα πλιρεσ ςφςτθμα διαχείριςθσ και διαμόρφωςθσ
περιεχομζνου, το οποίο επιτρζπει τθν παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν με μια ιεραρχικι μορφι
που κακορίηει και τον τρόπο πλοιγθςθσ και αναηιτθςθσ του χριςτθ μζςω των ιςτοςελίδων.
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3.2.1.5.1 Υπθρεςίεσ Ρλθροφόρθςθσ
Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ και κατανόθςθ των υπθρεςιϊν Ρλθροφόρθςθσ ορίςκθκαν δφο
(2) λειτουργικζσ περιοχζσ ςτθ ΔΔΡ ςε Στατικζσ Ρεριοχζσ Ρλοιγθςθσ και ςε
Δυναμικζσ
Ρεριοχζσ Ρλοιγθςθσ.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ ΡΛΟΘΓΘΣΘΣ
Ωσ ςτατικζσ ορίηονται οι λειτουργικζσ περιοχζσ τθσ ΔΔΡ οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν
πλθροφορίεσ που δεν μεταβάλλονται ςυχνά ςε περιεχόμενο και δεν απαιτοφν ςυχνι
ανανζωςθ από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ του Διμου. Ενδεικτικά, οι Στατικζσ Ρεριοχζσ
Ρλοιγθςθσ περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ για: τθν εςωτερικι οργάνωςθ του Διμου, το
Ρεριβάλλον του, τθν Κακθμερινι Ηωι των Δθμοτϊν, Νζεσ Τεχνολογίεσ, Ραιδεία, Ρολιτιςμό,
τθν Οικονομικι Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου, τθν
Κοινωνικι Συνοχι , τθν ςυνεργαςία με άλλουσ Φορείσ, Στατιςτικζσ πλθροφορίεσ, για τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του πολίτθ αναφορικά με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ,
ςφνδεςθ με τισ πφλεσ άλλων οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςφνδεςθ με τισ πφλεσ τθσ
Κυβζρνθςθσ κ.λπ.

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ ΡΛΟΘΓΘΣΘΣ
Ωσ δυναμικζσ ορίηονται οι λειτουργικζσ περιοχζσ τθσ ΔΔΡ οι οποίεσ περιλαμβάνουν
πλθροφορίεσ που απαιτοφν ςυχνι ενθμζρωςθ από τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ του Διμου.
Ενδεικτικά, οι Δυναμικζσ Ρεριοχζσ Ρλοιγθςθσ περιλαμβάνουν: Δθμοςίευςθ Αποφάςεων
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, Καταγραφι παραπόνων και καταγγελιϊν των Δθμοτϊν,
Καταχϊρθςθ δελτίων τφπου και δθμοςιευμάτων ςχετικϊν με τισ αρμοδιότθτεσ /
δραςτθριότθτεσ του Διμου, Καταχϊρθςθ επαγγελματιϊν τθσ περιοχισ, Καταχϊρθςθ
τοπικϊν υπθρεςιϊν του Διμου (δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, κζντρα νεότθτασ, χϊροι άκλθςθσ,
ΚΑΡΘ, κλπ) κακϊσ και άλλων δθμόςιων υπθρεςιϊν και φορζων του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα τθσ περιοχισ, Θλεκτρονικι Δθμοςκόπθςθ Ρολιτϊν, Καταχϊρθςθ δρομολογίων
ςχετικά με τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ τθσ περιοχισ, Καταχϊρθςθ τοπικϊν υπθρεςιϊν
ψυχικισ υγείασ (π.χ εφρεςθ κοντινότερων κζντρων αποτοξίνωςθσ), Ζγγραφα και αιτιςεισ
του Διμου και του ΥΡΕΣΔΔΑ, όπου ο ενδιαφερόμενοσ κα ζχει τθν δυνατότθτα να κάνει
download. (Ζντυπα ΑΣΕΡ, Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, Ρροκθρφξεισ κλπ) κ.λπ.

3.2.1.5.2 Αλλθλεπιδραςτικζσ Υπθρεςίεσ
Ο ςτόχοσ τθσ ΔΔΡ είναι να λειτουργεί ωσ μζςο αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και να
εξαςφαλίηει τθν επαφι και αλλθλεπίδραςθ του Ρολίτθ με τον Διμο για τθν ικανοποίθςθ
των αιτθμάτων του. Ενδεικτικά, οι αλλεπιδραςτικζσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν: Αιτιματα &
Καταγγελίεσ Ρολιτϊν, Θλεκτρονικζσ Αιτιςεισ για Βεβαιϊςεισ ΤΑΡ, Ενθμζρωςθ Δικαιοφχων
για τουσ τίτλουσ πλθρωμισ, Υπθρεςία ενθμζρωςθσ του κοινοφ για πλιρωςθ κζςεων ςε
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ και υποβολισ τθσ αντίςτοιχθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ, Θλεκτρονικζσ Αιτιςεισ Ριςτοποιθτικϊν Δθμοτολόγιο κ.λπ.
Το μοντζλο χριςθσ των αλλθλεπιδραςτικϊν υπθρεςιϊν ακολουκεί τισ παρακάτω γενικζσ
αρχζσ:
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Για να αποκτιςει πρόςβαςθ κάποιοσ εξωτερικόσ χριςτθσ ςτισ αλλθλεπιδραςτικζσ
υπθρεςίεσ τθσ ΔΔΡ κα περνάει από τθ διαδικαςία ταυτοποίθςθσ των ςτοιχείων του
(όνομα χριςτθ και κωδικόσ)
Εφόςον πρόκειται για κατάκεςθ κάποιου αιτιματοσ προσ τον Διμο (π.χ. παραλαβι
κάποιου από τα πιςτοποιθτικά που εκδίδει ο Διμοσ, κατάκεςθ καταγγελίασ,
ενθμζρωςθ για κάποια από τισ αρμοδιότθτεσ ι διαδικαςίεσ του Διμου, κλπ), ο
χριςτθσ κα ςυμπλθρϊνει τισ αντίςτοιχεσ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ με τα απαραίτθτα
ςτοιχεία και τθν αιτιολογία του αιτιματόσ του.
Ανάλογα με το είδοσ του αιτιματοσ, ο χριςτθσ κα επιλζγει τον τρόπο παραλαβισ ι
ενθμζρωςθσ από το Διμο. Συγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ αιτθμάτων για ζκδοςθ
πιςτοποιθτικϊν ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζγει τον τρόπο παραλαβισ του
πιςτοποιθτικοφ (Διμο, ΚΕΡ, ι ταχυμεταφορά ςτθν οικία του με δικι του χρζωςθ),
ενϊ ςτθν περίπτωςθ καταγγελιϊν ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζγει τον τρόπο
ενθμζρωςθσ (email, fax, κλπ) για τθν πορεία του αιτιματόσ του.
Τα ςτοιχεία των αιτθμάτων των εξωτερικϊν χρθςτϊν κα καταγράφονται ςτθν Βάςθ
Δεδομζνων τθσ ΔΔΡ και ςτθν κάκε αίτθςθ κα δίνεται ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ
αναγνϊριςθσ από το Θλεκτρονικό Ρρωτόκολλο του Διμου. Ζτςι κα υπάρχει θ
δυνατότθτα ταυτοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου αιτιματοσ και καταγραφισ τθσ
πορείασ διεκπεραίωςθσ του.
Οι αρμόδιοι υπάλλθλοι του Διμου κα ενθμερϊνονται με αυτοματοποιθμζνο τρόπο
από τθν ΔΔΡ ςχετικά με τα αιτιματα των εξωτερικϊν χρθςτϊν κακϊσ και τα
ςτοιχεία αναφοράσ κάκε αιτιματοσ (π.χ. ονοματεπϊνυμο αιτοφμενου, αιτιολογία
χριςθσ, τόποσ παραλαβισ κτλ).
Θ ΔΔΡ κα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ αναφορϊν και εκτυπϊςεων βάςθ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (αιτιςεισ ςε εκκρεμότθτα, είδοσ αιτθμάτων, αιτιςεισ που
διεκπεραιϊκθκαν, χρόνοι απόκριςθσ κλπ.).

3.2.1.5.3 Θλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ
Μζςω των υπθρεςιϊν αυτϊν δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ Δθμότεσ να εξοφλοφν μζςω
internet τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τουσ προσ το Διμο. Οι υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν
ςυναλλαγϊν εξαρτϊνται από τισ δυνατότθτεσ και το επίπεδο ςυνεργαςίασ του κάκε Διμου
με ζνα ςυγκεκριμζνο Ριςτωτικό Κδρυμα το οποίο ζχει επιλεγεί ςε ςυνεργαςία με τον
Ανάδοχο.
Ενδεικτικά, μεταξφ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν τθσ ΔΔΡ κα περιλαμβάνονται θ
Ρλθρωμι Δθμοτικοφ Φόρου και θ Ρλθρωμι Ρροςτίμων ΚΟΚ.
Τα παραπάνω εξειδικεφτθκαν περαιτζρω ςτθ Μελζτθ Εφαρμογισ του Ζργου, όπου
καταγράφθκαν πικανά κι άλλεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν που κα υποςτθρίηει θ
ΔΔΡ.
Το μοντζλο χριςθσ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν ακολουκεί τισ παρακάτω γενικζσ αρχζσ:




Για να αποκτιςει πρόςβαςθ κάποιοσ εξωτερικόσ χριςτθσ ςτισ θλεκτρονικζσ
ςυναλλαγζσ τθσ ΔΔΡ κα περνάει από αυςτθρι διαδικαςία ταυτοποίθςθσ των
ςτοιχείων του (όνομα χριςτθ και κωδικόσ και πχ. ΑΦΜ)
Με τθν ειςαγωγι του ςτθν αντίςτοιχθ υπθρεςία, ο χριςτθσ κα μπορεί να βλζπει τισ
προθγοφμενεσ ολοκλθρωμζνεσ ςυναλλαγζσ του.
Οι πλθρωμζσ των οφειλϊν κα γίνονται μζςω πιςτωτικϊν Καρτϊν. Ο χριςτθσ κα
ςυνδζεται με το ςφςτθμα πλθρωμισ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν τθσ Τράπεηασ και κα
ακολουκεί τα βιματα που απαιτοφνται από τθν αντίςτοιχθ εφαρμογι τθσ τράπεηασ.
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πλθρωμισ, θ ΔΔΡ κα ενθμερϊνει με
αυτοματοποιθμζνο τρόπο το Διμο ότι ζχει πραγματοποιθκεί πλθρωμι. Οι αρμόδιοι
υπάλλθλοι του Διμου κα ελζγχουν τθν εγκυρότθτα τθσ πλθρωμισ και κα
ενθμερϊνουν τον Δθμότθ για τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ.
Θ ΔΔΡ κα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ αναφορϊν και εκτυπϊςεων βάςθ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (πλθρωμζσ ςε εκκρεμότθτα,
πλθρωμζσ που
διεκπεραιϊκθκαν, κλπ.).

3.2.1.6 Ολοκλιρωςθ των υπθρεςιών των ΔΔΠ με τισ Back-Office εφαρμογζσ των Διμων
Για τθν ομαλι λειτουργία των αλλθλεπιδραςτικϊν υπθρεςιϊν και των θλεκτρονικϊν
ςυναλλαγϊν που παρζχονται μζςω των ΔΔΡ υλοποιικθκε και on-line επικοινωνία τθσ κάκε
ΔΔΡ με τισ αντίςτοιχεσ Back-Office εφαρμογζσ του Διμου. Θ επικοινωνία αυτι υλοποιικθκε
μζςω τθσ αςφαλοφσ διαςφνδεςθσ του περιβάλλοντοσ «φιλοξενίασ» (web hosting) των ΔΔΡ
με τον κορμό του δικτφου του ΣΥΗΕΥΞΙΣ.
Τα ςθμεία ςτα οποία είναι απαραίτθτθ θ επικοινωνία τθσ κάκε ΔΔΡ με τισ Back-Off
εφαρμογζσ του Διμου είναι τα εξισ:
1. Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο (real time) τθσ ΔΔΡ με τθν Εφαρμογι
Θλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου του Διμου, για τθν απόδοςθ μοναδικοφ αρικμοφ
πρωτοκόλλου και τθν αρχειοκζτθςθ του εγγράφου, ςτα αιτιματα και τισ
ςυναλλαγζσ των πολιτϊν-χρθςτϊν τθσ ΔΔΡ.
2. Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο (real time) τθσ ΔΔΡ με τισ Εφαρμογζσ Εςόδων του
Διμου
3. Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο (real time) τθσ ΔΔΡ με τισ Εφαρμογζσ
Λογιςτθρίου και Εκκακάριςθσ Δαπανϊν του Διμου προκειμζνου να είναι δυνατι θ
ολοκλιρωςθ τθσ ενθμζρωςθσ των δικαιοφχων για τουσ τίτλουσ πλθρωμισ και να
δίνονται κατ’ ελάχιςτον μζςω τθσ ΔΔΡ πλθροφορίεσ όπωσ: ενθμζρωςθ του
δικαιοφχου για τθν κατάςταςθ που βρίςκεται θ δαπάνθ (επεξεργάηεται, γραφείο
επιτρόπου προσ κεϊρθςθ, ολοκλθρϊκθκε, κλπ.), κ.λ.π.
4. Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο (real time) τθσ ΔΔΡ με τισ Εφαρμογζσ Δθμοτικισ
Κατάςταςθσ (Δθμοτολογίου - Μθτρϊου Αρρζνων) ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ
ταυτοποίθςθ του αιτοφντα-δθμότθ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ Δθμοτολογίου –
Μ.Αρρζνων.
5. Διαςφνδεςθ τθσ ΔΔΡ με τθν Εφαρμογι Διαχείριςθσ Αποφάςεων Δθμοτικοφ
Συμβουλίου και Δθμαρχιακισ Επιτροπισ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ
και αυτοματοποίθςθ τθσ δθμοςιοποίθςθσ των αποφάςεων του Διμου ςτθν ΔΔΡ.
Σε όςουσ Διμουσ δεν υπάρχουν εγκατεςτθμζνεσ οι Back-Office εφαρμογζσ ι είναι
εγκατεςτθμζνεσ και λειτουργοφν αποςπαςματικά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και κζςει ςε λειτουργία το ςφνολο των Back-Office εφαρμογϊν
και καλφπτουν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ. Το ςχετικό κόςτοσ που πικανά προζκυψε (π.χ.
άδειεσ χριςθσ, λογιςμικό, εργαςίεσ, εκπαίδευςθ χρθςτϊν) για τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε
λειτουργία των Back-Office εφαρμογϊν ςτουσ Διμουσ βάρυνε αποκλειςτικά τον Ανάδοχο
του εκάςτοτε ζργου. Ο αρικμόσ των Διμων, ςτουσ οποίουσ ο Ανάδοχοσ όφειλε να
εγκαταςτιςει και κζςει ςε λειτουργία τισ Back-Office εφαρμογζσ ςφμφωνα με τα
παραπάνω, δεν ξεπερνά το είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των
ςυμμετεχόντων Διμων.
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3.2.1.7 Πιςτοποίθςθ Χρθςτών
Ο εξωτερικόσ χριςτθσ μπορεί να εγγραφεί ςτθ ΔΔΡ και να αποκτιςει όνομα-χριςτθ
(username), κωδικό πρόςβαςθσ (password) και προφίλ-χριςτθ (profile). Με τουσ κωδικοφσ
αυτοφσ (username & password) αποκτά πρόςβαςθ ςτισ αλλελεπιδραςτικζσ υπθρεςίεσ
κακϊσ και ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ που κα υποςτθρίηει θ ΔΔΡ.
Θ διαδικαςία τθσ εγγραφισ νζου χριςτθ κα πρζπει να γίνεται μζςω ειδικισ ιςτοςελίδασ
εγγραφισ (registration), όπου ο χριςτθσ κα καταχωρεί τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ
εγγραφισ (προςω-πικά ι/και εταιρικά δεδομζνα) με βάςθ τθν κατθγορία του (π.χ., ιδιϊτθσ,
Δθμόςιοσ Φορζασ, εταιρία). Ο μθχανιςμόσ ζγκριςθσ που ακολουκικθκε κακορίςτθκε ςε
ςυνεργαςία με το ΥΡΕΣΔΔΑ κατά τθν Μελζτθσ Εφαρμογισ του Ζργου.

3.2.1.8 Απαιτιςεισ χρθςτικότθτασ και διεπαφισ χριςτθ
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ / πλθροφορίεσ τθσ κάκε ΔΔΡ πρζπει είναι διακζςιμεσ ςτουσ
χριςτεσ μζςω εφλθπτου γραφικοφ περιβάλλοντοσ. Θ προτεινόμενθ αιςκθτικι προςζγγιςθ
τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ ςτθρίηεται ςτισ τάςεισ του ςφγχρονου ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδων
(web design) με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ κακιερωμζνεσ πρακτικζσ και τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ
Ρυλϊν που λειτουργοφν ωσ ςτακμοί ενθμζρωςθσ αλλά και ωσ κόμβοι υποςτιριξθσ
ςυνεργατικισ επικοινωνίασ. Σε γενικζσ γραμμζσ επιβάλλεται ο ςχεδιαςμόσ ενόσ
περιβάλλοντοσ με λιτζσ γραμμζσ και μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν χρθςτικότθτα και ςτθν ευκολία
πλοιγθςθσ. Επίςθσ, ςτθ ςχεδίαςθ του περιβάλλοντοσ διεπαφισ κα λθφκοφν υπόψθ τα
αποτελζςματα τθσ Μελζτθσ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ, θ οποία μεταξφ άλλων
προβλζπει τθν προτυποποίθςθ των προδιαγραφϊν ςχεδίαςθσ για τισ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ
του Δθμοςίου.

Ραράλλθλα με τα παραπάνω, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθν μζγιςτθ δυνατι
προςβαςιμότθτα τθσ κάκε ΔΔΡ από άτομα με αναπθρίεσ. Συγκεκριμζνα, θ δόμθςθ του
περιεχομζνου είναι επικυμθτό να ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ W3C/WAI Web Content
Accessibility Guidelines 1.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG10/) ςε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ
Level A. Φυςικά, ανϊτερα επίπεδα ςυμμόρφωςθσ (Double-A και Triple-A) κα ιταν ιδιαίτερα
επικυμθτά όταν αυτά είναι εφικτά.

3.2.1.9 Εγκατάςταςθ – Δοκιμζσ Ελζγχου
Το ςφνολο των Δθμοτικϊν Διαδικτυακϊν Ρυλϊν εγκαταςτάκθκαν ςτον εξοπλιςμό και το
λογιςμικό ςυςτιματοσ που παρείχαν οι Ανάδοχοι του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ. Οι Ανάδοχοι των
παρόντων ζργων ανζλαβαν όλεσ τισ εργαςίεσ για τθν εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και
κζςθ ςε λειτουργία τθσ κάκε ΔΔΡ.

3.2.2 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ βαςικοφ εξοπλιςμοφ
Οι ανάδοχοι ανζλαβαν τθν προμικεια και εγκατάςταςθ βαςικοφ εξοπλιςμοφ ςε κάκε Διμο.
Ο εξοπλιςμόσ περιλαμβάνει θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ (H/Yσ), εκτυπωτζσ και ςαρωτζσ.
O εξοπλιςμόσ κα κατανζμεται ανάλογα με τον πλθκυςμό του κάκε Διμου ωσ εξισ:



1 Θ/Υ και 1 εκτυπωτι για κάκε διμο με πλθκυςμό από 0-5000 κατοίκουσ
2 Θ/Υσ και 2 εκτυπωτζσ για κάκε διμο από 5001-10000 κατοίκουσ
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Θ/Υσ και 3 εκτυπωτζσ για κάκε διμο από 10001-20000 κατοίκουσ
1 ςαρωτι για κάκε Διμο ανεξαρτιτωσ πλθκυςμοφ.

Ο εξοπλιςμόσ χρθςιμοποιείται από το εξειδικευμζνο προςωπικό του Διμου, το οποίο είναι
υπεφκυνο και εκπαιδεφτθκε από τον ανάδοχο για τθν ςυντιρθςθ και ανανζωςθσ τθσ
Δικτυακισ Ρφλθσ.

3.2.3 Δικτυακι Υποδομι Δομθμζνθσ Καλωδίωςθσ
Θ εγκατάςταςθ υποδομϊν δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των
Διμων περιελάμβανε:








Μελζτθ Εγκατάςταςθσ
Καλωδιϊςεισ ςτο εςωτερικό των Δθμοτικϊν Κτιρίων
Τθλεπικοινωνιακζσ Ρρίηεσ
Κατανεμθτζσ και Ικριϊματα ορόφων και κτιρίων
Οδεφςεισ Καλωδίων
Ριςτοποίθςθ λειτουργικότθτασ και ζλεγχοσ αποδοχισ εγκατάςταςθσ
Λογιςμικό διαχείριςθσ δικτφου και δικτυακϊν ςυςκευϊν

Σε όποιον Διμο υπιρχαν ιδθ εγκαταςτθμζνεσ οι απαιτοφμενεσ υποδομζσ ο Ανάδοχοσ δεν
υποχρεοφνταν να εγκαταςτιςει νζα ςτοιχεία εξοπλιςμοφ.
3.2.4 Επιτόπια Υποςτιριξθ
Ο Ανάδοχοσ ανζλαβε τθν επιτόπια υποςτιριξθ των Διμων κατά τθ διάρκεια τθσ
παραγωγικισ λειτουργίασ του ζργου. Θ επιτόπια υποςτιριξθ περιελάμβανε τθ διάκεςθ
ενόσ (1) ειδικευμζνου Τεχνικοφ για κάκε Διμο, ο οποίοσ παρευρίςκονταν ςτισ
εγκαταςτάςεισ του Διμου εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ, ςε χϊρο και κζςθ εργαςίασ
κατάλλθλα διαμορφωμζνο που διατζκθκε από το Διμο.
Ανάλογα με τθν πλθκυςμιακι κατανομι των Διμων ο χρόνοσ παρουςίασ του ειδικευμζνου
Τεχνικοφ διαφοροποιοφνταν ωσ εξισ:



2 μινεσ για κάκε Διμο από 0-10.000 κατοίκουσ.
μινεσ για κάκε Διμο από 10.001-20.000 κατοίκουσ.

Θ διάκεςθ των ειδικευμζνων Τεχνικϊν από τον Ανάδοχο κα γίνει με τθν ζναρξθ τθσ
παραγωγικισ λειτουργίασ του ζργου και ο αρικμόσ των απαιτοφμενων Τεχνικϊν κα ιςοφται
με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων Διμων.
Ραράλλθλα, ο ειδικευμζνοσ Τεχνικόσ ιταν υπεφκυνοσ για τθν μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ
τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ (υπαλλιλουσ του Διμου) ςε κζματα ςχετικά με τθν λειτουργία
και ςυντιρθςθ των νζων υποδομϊν.

3.2.5 Δράςεισ Ρροβολισ
Ο Ανάδοχοσ ανζλαβε το ςφνολο των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν προβολι και προϊκθςθ
τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ ςτθν τοπικι κοινωνία κάκε ςυμμετζχοντοσ Διμου. Οι υπθρεςίεσ
που πρόςφερε ο Ανάδοχοσ περιελάμβαναν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προετοιμαςίασ
και υλοποίθςθσ των δράςεων προβολισ για κάκε Διμο ξεχωριςτά. Το ζντυπο υλικό που
δθμιουργικθκε για τθν προβολι του ζργου παραδιδόταν τοπικά ςτον κάκε Διμο με ζξοδα
και ευκφνθ του Αναδόχου.
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Αναλυτικότερα, οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςτο πλαίςιο των δράςεων προβολισ είναι οι
εξισ:






δθμιουργία ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε μορφι φυλλαδίων, όπου κα γίνεται αναλυτικι
παρουςίαςθ τθσ κάκε ΔΔΡ και των υπθρεςιϊν που αυτι προςφζρει.
εικαςτικι επιμζλεια και εκτφπωςθ αφιςϊν, οι οποίεσ κα προβάλλουν τθ ΔΔΡ κάκε
Διμου με ζνα εικαςτικό εφρθμα, το οποίο κα ακολουκεί το διαφθμιςτικό πρότυπο
των φυλλαδίων
διοργάνωςθ μίασ (1) ενθμερωτικισ Θμερίδασ ςε κάκε Διμο με τθν ζναρξθ τθσ
λειτουργίασ τθσ αντίςτοιχθσ ΔΔΡ ςτο Διμο
ςυγγραφι ενόσ (1) δελτίου τφπου για κάκε Διμο, όπου κα περιγράφεται θ ζναρξθ
λειτουργίασ τθσ ΔΔΡ, θ ςθμαςία τθσ για το Διμο και οι δυνατότθτεσ που αυτι
προςφζρει προσ τουσ Δθμότεσ
οργάνωςθ και λειτουργία εκκεςιακϊν περιπτζρων ςε τοποκεςίεσ που κα ορίςουν
οι Διμοι.

3.2.6 Μελζτθ Εφαρμογισ
O Ανάδοχοσ ςτθ ςχετικι Μελζτθ Εφαρμογισ, θ οποία αποτζλεςε τον αναλυτικό οδθγό
υλοποίθςθσ του ζργου περιελάμβανε τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Επικαιροποιθμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και ςχζδιο διοίκθςθσ του ζργου
Επικαιροποίθςθ του εξοπλιςμοφ και των εκδόςεων λογιςμικοφ
Ανάλυςθ απαιτιςεων χρθςτϊν.
Ανάλυςθ λειτουργικϊν απαιτιςεων του ςυςτιματοσ (διαδικαςίεσ, αναγκαία
ζντυπα, κωδικοποιιςεισ, ςτατιςτικζσ αναφορζσ, κλπ), εξειδίκευςθ του
περιεχομζνου και των υποςτθριηόμενων υπθρεςιϊν και προςδιοριςμόσ του
μθχανιςμοφ πιςτοποίθςθσ χρθςτϊν και αναλυτικι αποτφπωςθ του τρόπου και του
εφρουσ τθσ ολοκλιρωςθσ των ΔΔΡ με τισ Back-Office εφαρμογζσ των Διμων
Ρεριγραφι των μζτρων που κα λθφκοφν και των διαδικαςιϊν που κα υιοκετθκοφν
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ
Αναλυτικι κατανομι του υλικοφ των δράςεων προβολισ ανά κατθγορία Διμων
Ανάλυςθ απαιτιςεων διεπαφισ και διαλειτουργικότθτασ με το ςφςτθμα των ΚΕΡ,
τόςο ςε τεχνολογικό όςο και ςε επιχειρθςιακό επίπεδο
Μελζτθ Εγκατάςταςθσ
Διαςταςιολόγθςθ και καταγραφι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν για τθ Διαςφνδεςθ
του περιβάλλοντοσ «φιλοξενίασ» με το Δίκτο Κορμοφ του ΣΥΗΕΥΞΙΣ, τθν Ρρόςβαςθ
ςτο internet για κάκε ΔΔΡ και Τεχνικά Μζτρα Αςφάλειασ.

3.2.7 Εκπαίδευςθ
Ο Ανάδοχοσ παρείχε υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ χριςτεσ (εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ)
με ςτόχο τθν εξοικείωςι τουσ ςτθ λειτουργία τθσ ΔΔΡ και των νζων υποδομϊν. Θ
εκπαίδευςθ κα κινθκεί ςε δφο άξονεσ δθλαδι εκπαίδευςθ των εςωτερικϊν χρθςτϊν του
Διμου και τθν εκπαίδευςθ των εξωτερικϊν χρθςτϊν του Διμου ςε κζματα λειτουργίασ /
πλοιγθςθσ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ ΔΔΡ.
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3.2.8 Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ
Ο Ανάδοχοσ παρείχε Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ και Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ του ζργου, και ςτθν περίπτωςθ
υπογραφισ ςφμβαςθσ Συντιρθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου Συντιρθςθσ.

3.2.9 Διαλειτουργικότθτα με ΚΕΡ
Ο Ανάδοχοσ του ζργου ζχει αναπτφξει υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ με το αντίςτοιχο
ςφςτθμα των ΚΕΡ για υπθρεςίεσ που κα παρζχονται από τισ Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ
και που δεν παρζχονται από τα ΚΕΡ. Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ ζχει αναπτφξει τισ
απαραίτθτεσ διεπαφζσ, με βάςθ ζνα ςυγκεκριμζνο τεχνολογικό ςχιμα διεπαφισ, για τισ
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ των Διμων που επιλζχκθκαν να προςφζρονται μζςα από τθν ΔΔΡ
και κα πρζπει να προςφερκοφν και από τα ΚΕΡ.
Οι υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ που κα αναπτφξει ο Ανάδοχοσ κα βαςιςτοφν ςτα
αποτελζςματα τθσ Μελζτθσ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ που υλοποιείται για
λογαριαςμό του ΥΡΕΣΔΔΑ ςτα πλαίςια του ζργου «Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ρρότυπα Διαλειτουργικότθτασ».
Επίςθσ, ςφμφωνα με τθ Μελζτθ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ, ο Ανάδοχοσ ζχει
υλοποιιςει τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ ςε μορφι web services ι αντίςτοιχο, για εκείνεσ τισ
διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν από τον Διμο, ζτςι ϊςτε να
επιτευχκεί θ λειτουργικι διαςφνδεςθ του νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με τθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα των ΚΕΡ.

3.2.10 Αςφάλεια - Εμπιςτευτικότθτα
Κατά το ςχεδιαςμό του Ζργου ο Ανάδοχοσ ζχει λάβει ειδικι μζριμνα και ζχει δρομολογιςει
τισ κατάλλθλεσ δράςεισ για :




τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Μζςων και
Υποδομϊν
τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των πλθροφοριϊν
τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων

αναηθτϊντασ και εντοπίηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα Τεχνικά Μζτρα Αςφάλειασ και τισ
οργανωτικο-διοικθτικζσ διαδικαςίεσ.
Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των Τεχνικϊν Μζτρων Αςφαλείασ του Ζργου, ο
Ανάδοχοσ ζχει λάβει υπόψθ του :






το κεςμικό και νομικό πλαίςιο που ιςχφει (π.χ. προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων Ν. 2472/97, προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςτον
τθλεπικοινωνιακό τομζα Ν. 2774/99)
τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτον τομζα των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)
τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ Αςφάλειασ ςτισ ΤΡΕ (best practices)
τα επαρκζςτερα διατικζμενα προϊόντα λογιςμικοφ και υλικοφ
τυχόν διεκνι de facto ι de jure ςχετικά πρότυπα
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3.3 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ Ζργου
3.3.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ Ζργου
Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ανάλυςθ του Ζργου ςε Φάςεισ ζχει ωσ εξισ:

Φάςθ

Χρονικι διάρκεια Τίτλοσ και ςυνοπτικι περιγραφι Φάςθσ
(ςε μινεσ)

A

4

Μελζτθ Εφαρμογισ

Β

7

Ανάπτυξθ και κζςθ ςε λειτουργία των Δθμοτικϊν
Διαδικτυακϊν Ρυλϊν, προμικεια και εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ.

Γ

4

Ραραγωγικι Λειτουργία

Δ

11

Εγκατάςταςθ δικτυακισ υποδομισ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ.

Οι χρόνοι υλοποίθςθσ των Φάςεων που αναφζρονται ανωτζρω είναι ενδεικτικοί, ενϊ ο
ςυνολικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ιταν υποχρεωτικόσ για τον Ανάδοχο.
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου, όπου
αποτυπϊνονται ςχθματικά οι αλλθλεξαρτιςεισ των επιμζρουσ Φάςεων και ο
χρονοπρογραμματιςμόσ υλοποίθςισ τουσ. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό δεν αποτυπϊνονται
τα χρονικά διαςτιματα που απαιτοφνται για τθν ανταλλαγι των παρατθριςεων και τθν
παραλαβι των παραδοτζων του ζργου.
ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
(μινεσ)
Φάςθ Α
Φάςθ Β
Φάςθ Γ
Φάςθ Δ

3.3.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Φάςεισ Υλοποίθςθσ Ζργου

3.3.2.1 Φάςθ Α: Μελζτθ Εφαρμογισ
Θ Μελζτθ Εφαρμογισ παραδόκθκε ςε χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου. Θ ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ αυτι ςθματοδοτείται από
τθν παραλαβι του παραδοτζου Ρ.1
Μελζτθ Εφαρμογισ.
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3.3.2.2

Φάςθ Β: Ανάπτυξθ και κζςθ ςε λειτουργία των Δθμοτικών Διαδικτυακών
Πυλών, προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ.
Οι ενζργειεσ τθσ Φάςθσ ολοκλθρϊκθκαν ςε χρονικό διάςτθμα επτά (7) μθνϊν από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Α και τθν αποδοχι τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ του ζργου. Με τθ λιξθ
τθσ Φάςθσ αυτισ πραγματοποιικθκε θ τμθματικι παραλαβι του ζργου.
Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ Φάςθ αυτι είναι:
1.

Θ ανάπτυξθ, ζλεγχοσ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυνόλου των ΔΔΡ

2.

Θ προμικεια και εγκατάςταςθ βαςικοφ Εξοπλιςμοφ ςε κάκε Διμο

3.
Θ δθμιουργία και παράδοςθ του ζντυπου υλικοφ των δράςεων προβολισ κακϊσ και
μακζτασ του εκκεςιακοφ περιπτζρου και πρόταςθ για τον τόπο εγκατάςταςθσ ςε κάκε Διμο
Θ ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ αυτι ςθματοδοτείται με τθν επιτυχι δθμιουργία και κζςθ ςε
λειτουργία του ςυνόλου των ΔΔΡ κακϊσ και τθσ παραλαβισ των παρακάτω παραδοτζων.
Ρ.2

Το ςφνολο των Δθμοτικϊν Διαδικτυακϊν Ρυλϊν ςε παραγωγικι λειτουργία.

Ρ.3

Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ για κάκε Διμο ςε παραγωγικι λειτουργία.

Ρ.4

Τεφχοσ: «Μεκοδολογία και Σενάρια Ελζγχων Αποδοχισ»

Ρ.5

Εκπαιδευτικό υλικό για εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χριςτεσ.

Ρ.6

Ζντυπο υλικό δράςεων προβολισ (φυλλάδια, αφίςεσ, δελτία τφπου).

Ρ.7
Μακζτα του εκκεςιακοφ περιπτζρου και πρόταςθ για τον τόπο εγκατάςταςθσ ςε
κάκε Διμο.
Ρ.8

Εγχειρίδια / οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ τθσ κάκε ΔΔΡ.

3.3.2.3 Φάςθ Γ: Παραγωγικι Λειτουργία
Οι ενζργειεσ τθσ φάςθσ αυτισ ολοκλθρϊκθκαν ςε χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν
από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Β και τθν τμθματικι παραλαβι του ζργου. Με τθ λιξθ τθσ
Φάςθσ αυτισ πραγματοποιείται θ Οριςτικι παραλαβι του ζργου.
Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ Φάςθ αυτι είναι:
1. Θ επιτόπια υποςτιριξθ των Διμων κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ
των ΔΔΡ
2. Θ υλοποίθςθ των δράςεων προβολισ και ειδικά του εκκεςιακοφ περιπτζρου
3. Θ παροχι υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ
4. Θ παροχι των υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ
Θ ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ αυτι ςθματοδοτείται με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ επιτόπιασ
υποςτιριξθσ και εκπαίδευςθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ των δράςεων προβολισ και τθσ
παραλαβισ των παρακάτω παραδοτζων.
Ρ.9

Υλικό Δράςεων Ρροβολισ

Ρ.10

Εκκζςεισ Ρροόδου
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3.3.2.4 Φάςθ Δ: Εγκατάςταςθ δικτυακισ υποδομισ δομθμζνθσ καλωδίωςθσ
Οι ενζργειεσ τθσ φάςθσ αυτισ ολοκλθρϊκθκαν ςε χρονικό διάςτθμα ζντεκα (11) μθνϊν από
τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Α και τθν αποδοχι τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ του ζργου.
Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ Φάςθ ιταν θ υλοποίθςθ τθσ δικτυακισ υποδομισ
δομθμζνθσ καλωδίωςθσ ςε κάκε Διμο. Θ ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ αυτισ ςθματοδοτείται
από τθν παραλαβι του παραδοτζου «Ρ.11 Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ που απαιτείται για
τθν κάλυψθ με δομθμζνθ καλωδίωςθ των κζςεων εργαςίασ».

3.3.3 Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ (ΡΕΣ)
Ωσ ΡΕΣ ορίηεται θ ςυνολικι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν οριςτικι
παραλαβι του Ζργου και με χρονικι διάρκεια τα ζξι (6) ζτθ. Θ ελάχιςτθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ
είναι ζνα (1) ζτοσ από τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν Οριςτικι
Ραραλαβι του Ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει με τον ΦΟΕΑ για τον οποίο
προορίηεται το Ζργο Σφμβαςθ Εγγφθςθσ για τθν προςφερόμενθ από αυτόν Ρερίοδο
Εγγφθςθσ. Θ Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ ξεκινά με τθ λιξθ τθσ προςφερόμενθσ Ρεριόδου
Εγγφθςθσ και λιγει με τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, εφόςον το επικυμεί ο ΦΟΕΑΣ για τον οποίο προορίηεται
το Ζργο, να υπογράψει Σφμβαςθ Συντιρθςθσ, μετά το τζλοσ τθσ προςφερόμενθσ από αυτόν
Ρεριόδου Εγγφθςθσ και με τίμθμα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ που αναφζρεται ςτθν Ρροςφορά
του. Στθν ΡΕΣ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ.

3.4 Αρχιτεκτονικι τυπικοφ Δθμοτικοφ Διαδικτυακοφ Τόπου
3.4.1

Φυςικι Αρχιτεκτονικι Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

Θ φυςικι αρχιτεκτονικι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, θ οποία απεικονίηεται ςτο ςχιμα
που ακολουκεί χωρίηεται ςε τρία (3) διακριτά επίπεδα.




Ζνα επίπεδο που περιζχει τον Database Server
Το επίπεδο που περιζχει τουσ Application Servers
Το επίπεδο ςτο οποίο λειτουργοφν οι Web Servers
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Demilitarized Zone

UI Layer
Ευαρμογές
Κσβερνητικών
Οργανισμών
Δικτσακή Πύλη

Web Services

Web Server

Web Server

Application Layer
Business Logic
Layer
Data Access
Layer

Application Server

Application Server

Data Storage Layer

SQL Server
RDBMS
2005
Database Server

Σχιμα 9 : Φυςικι Αρχιτεκτονικι Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

Τα δφο πρϊτα επίπεδα, το επίπεδο λειτουργίασ του Database Server και το επίπεδο
λειτουργίασ των Application Servers, βρίςκονται ςτο ίδιο Domain. Αντίκετα το επίπεδο ςτο
οποίο λειτουργοφν οι Web Servers βρίςκεται εκτόσ domain ςτθν Demilitarized Zone, μεταξφ
δφο firewalls. Οι Web Servers για λόγουσ αςφαλείασ απαγορεφεται να μιλιςουν με τον
Database Server ςε αντίκεςθ με τουσ Application Servers, οι οποίοι μποροφν να
επικοινωνιςουν απευκείασ με το Data Access Layer. Με αυτόν τον τρόπο θ επικοινωνία και
θ πρόςβαςθ ςτθν κφρια πλθροφορία του ςυςτιματοσ γίνεται μόνο από ζνα κεντρικό
ςθμείο, με ζνα ςυγκεκριμζνο connection string, το οποίο διευκολφνει και το connection
pooling.

Στο πλθροφοριακό ςφςτθμα κα υλοποιθκεί Load Balancing ςε δφο layers:



Στο επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ με τθν χριςτθσ (User-Interface Layer)
Στο Application Layer.
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3.4.2 Λογικι Αρχιτεκτονικι Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ
Ο κφριοσ λόγοσ που ζνα ςφςτθμα χωρίηεται ςε πολλαπλά λογικά ςτρϊματα (logical n-tier
architecture) είναι για να διαχωριςτοφν τα ςυςτατικά του μζρθ ςε διακριτζσ ομάδεσ με
διακριτοφσ ρόλουσ και ευκφνεσ. Αυτό διευκολφνει τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ και τθν
μελλοντικι ςυντιρθςι του.
Στο Σχιμα 10 κατωτζρω παρουςιάηεται θ λογικι αρχιτεκτονικι του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ που αποτελείται από πζντε (5) tiers:
Presentation Layer

Demilitarized Zone

User Interface Layer

Domain Limits

Business Logic Layer

Data Access Layer

Data Storage Layer

Σχιμα 10 : Λογικι Αρχιτεκτονικι Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

3.4.2.1

Presentation Layer

Στο επίπεδο παρουςίαςθσ βρίςκεται και λειτουργεί ο απαραίτθτοσ δικτυακόσ
φυλλομετρθτισ (web browser), ο οποίοσ κα αναλαμβάνει να εμφανίηει τον HTML κϊδικα
ςτον χριςτθ και κα ςυλλζγει τα δεδομζνα ειςόδου από τισ ενζργειεσ του τελευταίου. Σε
αυτό το επίπεδο κα υλοποιθκεί κατάλλθλα και κα εκτελείται ο αναγκαίοσ JavaScript
κϊδικασ που κα απαιτθκεί και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν μία πρϊτθ απλι επιβεβαίωςθ
και επικφρωςθ τθσ ειςαγόμενθσ πλθροφορίασ από τον χριςτθ προσ διευκόλυνςθ τόςο του
τελευταίου όςο και τθσ άςκοπθσ αλλθλεπίδραςθσ με το κφριο ςφςτθμα. Επιπλζον ο
κϊδικασ αυτόσ κα αναλαμβάνει τθν αςφγχρονθ τροφοδοςία με δεδομζνα κάποιων
ςυγκεκριμζνων φορμϊν.

3.4.2.2

User Interface (UI) Layer
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Στο επίπεδο αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ κα χτιςτεί και κα λειτουργεί θ κφρια λογικι
μζςα από κατάλλθλεσ δικτυακζσ φόρμεσ (Web Forms). Στο επίπεδο αυτό κα εκτελείται ο
κϊδικασ που κα αποφαςίηει τι κα εμφανιςκεί ςτον χριςτθ ςτο επίπεδο παρουςίαςθσ
(presentation layer) αντιςτοιχίηοντασ ςτο τελευταίο όλα τα δικτυακά μονοπάτια πλοιγθςθσ
(navigation paths). Επιπλζον το ςθμείο αυτό ςτθν αρχιτεκτονικι του ολοκλθρωμζνου
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα μεταφράηεται θ ειςαγόμενθ πλθροφορία (data entry) από
τον τελικό χριςτθ του ςυςτιματοσ και κα καταγράφονται οι τυχόν ενζργειζσ του. Σε αυτό
το επίπεδο κα είναι χτιςμζνο μεγάλο μζροσ τθσ επιχειρθςιακισ λογικισ του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ Business Logic Layer για τθν αποδοχι των δεδομζνων που ειςιγαγε ο χριςτθσ,
κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε ςχετικισ διεργαςίασ. Θ ολοκλιρωςθ του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του ζργου κα πραγματοποιείται με τισ ακόλουκεσ τρεισ (3)
μορφζσ:
Εφαρμογζσ Υπθρεςιών Κυβερνθτικών Οργανιςμών
Θα αναπτυχκοφν οι κατάλλθλεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ που κα υλοποιοφν τισ απαιτιςεισ
λειτουργίασ των εφαρμογϊν, ζτςι όπωσ κα περιγράφονται ςτο τεφχοσ ανάλυςθσ.
Δικτυακι Ρφλθ (Portal)
Θ απαραίτθτθ και προθγμζνθ για τισ ανάγκεσ του ζργου δικτυακι πφλθ κα υλοποιθκεί με
τθν βοικεια εργαλείου διαχείριςθσ περιεχομζνου, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν
δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ δικτυακϊν πυλϊν, κακϊσ και εςωτερικϊν ι διαδικτυακϊν
κάκετων εφαρμογϊν, πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικϊν, που απαιτοφν τθν φπαρξθ
αναβακμιςμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ πολφμορφου περιεχομζνου. Ραρζχει
προθγμζνεσ λειτουργίεσ και εργαλεία για τθν δθμιουργία, λειτουργία και τθν διατιρθςθ τθσ
δικτυακισ Ρφλθσ, προςφζροντασ ςτουσ διαχειριςτζσ τθσ τθν δυνατότθτα του απόλυτου
ελζγχου του περιεχομζνου, τθσ παρουςίαςισ του, τθσ αςφάλειασ και τθσ ςχζςθσ μεταξφ
των μελϊν του ςυςτιματοσ. Ο απαραίτθτοσ κϊδικασ κα φιλοξενθκεί ςτο επίπεδο των
Application Servers για τθν ανάκτθςθ των απαραιτιτων δεδομζνων και για τθν εκτζλεςθ
των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.
Υπθρεςίεσ Ιςτοφ (Web Services)
Θ υλοποίθςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα
πραγματοποιθκεί προςφζροντασ, τόςο ςτον ζξω κόςμο όςο και για τθν ανάκτθςθ
πλθροφοριϊν από τα back-office ςυςτιματα των κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, ζνα ςφνολο
υπθρεςιϊν με τθν μορφι XML Web Services. Στθν ουςία, κάποιο μζροσ των υπθρεςιϊν του
Business Logic Layer (Application Layer) που κα χρθςιμοποιιςουμε για τθν ανάπτυξθ και
των κεντρικϊν εφαρμογϊν, κα γίνει προςπελάςιμο από το διαδίκτυο ςαν Web Services.

3.4.2.3 Business Logic Layer
Στο επίπεδο αυτό βρίςκεται όλθ θ επιχειρθςιακι λογικι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
του ζργου. Είναι το ςθμείο του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και
παροχισ προθγμζνων υπθρεςιϊν όπου κα εκτελοφνται οι επιχειρθςιακοί κανόνεσ, κα
επικυρϊνονται και κα χρθςιμοποιοφνται τα ειςερχόμενα δεδομζνα, κα λειτουργοφν οι
διάφορεσ διεργαςίεσ. Tο επίπεδο αυτό δθμιουργείται από τον ςυνδυαςμό μιασ ςειράσ
ανεξάρτθτων components, τα οποία κα προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο επίπεδο
παρουςίαςθσ και με τθν ςειρά τουσ κα χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του επιπζδου
πρόςβαςθσ τθσ πλθροφορίασ. Κάκε τζτοιο component ι μία ομάδα από components κα
είναι υπεφκυνο/θ για τθν εκτζλεςθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ διεργαςίασ ϊςτε να ικανοποιοφνται
οι απαιτιςεισ των κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν που ςυμμετζχουν και των τελικϊν χρθςτϊν. Θ
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πρόςκεςθ νζασ λειτουργικότθτασ κα πραγματοποιείται με τθν αντίςτοιχθ προςκικθ νζων
components χωρίσ να επθρεάηεται θ ςυνολικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ι με τθν αλλαγι
κάποιασ διεργαςίασ αντικακιςτϊντασ αδιαφανϊσ για τον τελικό χριςτθ τα υπεφκυνα
components με νζα.

3.4.2.4

Data Access Layer

Στο επίπεδο πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία ο κϊδικασ κα αλλθλεπιδρά με το επίπεδο
αποκικευςθσ (Data Storage Layer) για τθν ανάκτθςθ, δθμιουργία, ενθμζρωςθ και
διαγραφι δεδομζνων. Ο πθγαίοσ κϊδικασ που κα λειτουργεί κα ζχει το δικαίωμα να
εκτελεί μόνο προκακοριςμζνεσ αποκθκευτικζσ διαδικαςίεσ (store procedures).

3.4.2.5 Data Storage Layer
Στο επίπεδο αποκικευςθσ των δεδομζνων που κα διαχειρίηεται το ολοκλθρωμζνο
πλθροφοριακό ςφςτθμα του ζργου κα βρίςκεται ο RDBMS Server, ο οποίοσ κα
αναλαμβάνει τθν φιλοξενία των απαραίτθτων βάςεων δεδομζνων για το ςφςτθμά μασ. Στισ
βάςεισ αυτζσ κα βρίςκονται τα δεδομζνα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Αυτά τα
δεδομζνα κα αντιπροςωπεφουν τρζχοντα ςτοιχεία από το ςφνολο των κυβερνθτικϊν
οργανιςμϊν (Διμων) που ςυμμετζχουν ςτο ζργο, κακϊσ και αποκθκευμζνα ςτοιχεία
παρελκόντων χρόνων που αφοροφν τουσ τελικοφσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ.

Θ Υποδομι και το επίπεδο που περιγράφεται κα διακζτει δφο βαςικζσ βάςεισ δεδομζνων
με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:



Μία ςχεςιακι βάςθ, θ οποία κα φιλοξενεί το κφριο περιεχόμενο που κα
διαχειρίηεται θ δικτυακι πφλθ τθσ κφριασ υποδομισ
Μία ςχεςιακι βάςθ ςτθν οποία κα φυλάςςονται, κατάλλθλα κατθγοριοποιθμζνα,
ςτοιχεία των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ, τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται ςε μεγάλθ
ςυχνότθτα. Θ φπαρξθ μίασ τζτοιασ βάςθσ επιβάλλεται προκειμζνου να μθν
απαςχολείται το δίκτυο με ςυνεχείσ ερωτιςεισ ςτουσ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοθτό ότι όλθ θ πλθροφορία του ςυςτιματοσ κα βρίςκεται
ςτο επίπεδο αυτό. Για αυτό το λόγο το κζμα τθσ αςφάλειασ και ο τρόποσ πρόςβαςθσ των
δεδομζνων είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ. Ο Database Server μαηί με τουσ Application Servers
βρίςκονται ςτο ίδιο domain. Μόνο ζνα επίπεδο κα ζχει τθν δυνατότθτα να αποκτά
πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα και αυτό κα είναι το Data Access Layer, όπωσ άλλωςτε ειπϊκθκε
και παραπάνω. Αυτό κα ςυνδζεται με τον RDBMS Server με τα ςτοιχεία πιςτοποίθςθσ
(credentials) ενόσ χριςτθ του domain, ο λογαριαςμόσ (account) του οποίου κα ζχει
δικαιϊματα ςτθν αντίςτοιχθ βάςθ ςτον RDBMS Server.

Το επίπεδο πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία δεν κα μπορεί να διαβάςει κανζναν πίνακα από
τθν βάςθ. Αντίκετα κα ζχει τθν δυνατότθτα κλιςθσ ςυγκεκριμζνων, προκακοριςμζνων
διαδικαςιϊν αποκικευςθσ (store procedures).
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Με αυτό τον τρόπο τα ευαίςκθτα δεδομζνα των βάςεων που κα δθμιουργθκοφν κα
προςφζρονται ςτο Application Layer μζςω ενόσ API από τζτοιεσ διαδικαςίεσ αποκικευςθσ.
H ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ κα προςφζρει τα μζγιςτα δυνατά αποτελζςματα ςτθν
διατιρθςθ τθσ αςφάλειασ, ςε ταχφτθτα και ςε κζματα μελλοντικισ ςυντιρθςθσ του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
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4 Ανάλυςη υπηρεςιών και πιςτοποίηςη site Δήμων με βάςη
το πλαίςιο πιςτοποίηςησ
4.1 Ανάλυςθ ςτοιχείων των επιλεγμζνων ΔΔΡ
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ζρευνασ ζγινε επιλογι 25 Διμων με πλθκυςμό κάτω των 20.000
κατοίκων και δθμιουργικθκε λίςτα με τουσ αντίςτοιχουσ Διαδικτυακοφσ Τόπουσ. Τα
κριτιρια τα οποία εφαρμόςκθκαν για τθν επιλογι των προσ εξζταςθ Διμων ιταν τα
ακόλουκα:




Διαχωριςμόσ ανά περιφζρεια όπωσ αυτό ζγινε για τθν υλοποίθςθ των ζργων.
Συγκεκριμζνα πζντε περιφζρειεσ α.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Αττικισ,
β.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Μακεδονίασ & Θράκθσ, γ.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ
Ρφλεσ ΑΙΓΑΙΟΥ, δ.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Δυτικισ και Νότιασ Ελλάδασ και
ε.Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ Κεντρικισ Ελλάδασ.
Επιλογι πζντε Διμων ανά περιφζρεια με τα ακόλουκα κριτιρια
· Επιλογι των Διμου με τον μεγαλφτερο πλθκυςμό τθσ περιφζρειασ
· Επιλογι Διμου με τον μεγαλφτερο πλθκυςμό και μεγαλφτερθ χιλιομετρικι
απόςταςθ από τθν Ακινα
· Επιλογι Διμου με πλθκυςμό ςτον μζςο όρο τθσ περιφζρειασ
· Επιλογι Διμου με τον ελάχιςτο πλθκυςμό περιφζρειασ και μεγαλφτερθ
χιλιομετρικι απόςταςθ από τθν Ακινα
· Επιλογι Διμου με τον ελάχιςτο πλθκυςμό περιφζρειασ

α/α

Πνομα

Ρλθκυςμόσ

Εργο

Νομόσ

Υλοποιθτισ
Unisystems ΑΕ
Unisystems ΑΕ

Απόςταςθ
(*)
17
35

Νθςί
?
Πχι
Πχι

1
2

Μελιςςίων
Νζασ Μάκρθσ

19.526
14.809

1
1

Αττικισ
Αττικισ

3
4

Νζου Ψυχικοφ
Τροιηινοσ

10.848
6.507

1
1

5
6

Μεκάνων
Διδυμοτείχου

2.057
18.998

7

Χρυςοφπολθσ

8

Κριτιριο Επιλογισ

Αττικισ
Αττικισ

Unisystems ΑΕ
Unisystems ΑΕ

9
157

Πχι
Πχι

1
2

Αττικισ
Ζβρου

51
964

Ναι
Πχι

15.678

2

Καβάλασ

681

Πχι

Κάτω Μθτρουςίου

6.841

2

Σερρϊν

580

Πχι

9

Ορεινοφ

1.769

2

Καβάλασ

699

Πχι

10

Κλειςοφρασ

576

2

601

Πχι

Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ & μζγιςτθ
απόςταςθ
Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ

11

Κω

17.890

3

380

Ναι

Μζγιςτθ απόςταςθ

12

Καλλικζασ

10.251

3

Unisystems ΑΕ

503

Ναι

13
14

Μιλου
Μεγίςτθσ

4.771
430

3
3

Unisystems ΑΕ
Unisystems ΑΕ

170
564

Ναι
Ναι

15

Χάλκθσ

313

3

Unisystems ΑΕ

436

Ναι

Μζγιςτοσ πλθκυςμόσ & Μζγιςτθ
απόςταςθ
Μζςοσ όροσ
Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ & μζγιςτθ
απόςταςθ
Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ

16
17

Σικυωνίων
Αμφιλοχίασ

19.455
12.834

4
4

SingularLogic ΑΕ
SingularLogic ΑΕ

105
315

Πχι
Πχι

18

Ινάχου

6.169

4

SingularLogic ΑΕ

330

Πχι

19

Σφακιωτϊν

1.862

4

Καςτοριά
σ
Δωδεκαν
ιςου
Δωδεκαν
ιςου
Κυκλάδων
Δωδεκαν
ιςου
Δωδεκαν
ιςου
Κορινκίασ
Αιτ/καρνα
νίασ
Αιτ/καρνα
νίασ
Λευκάδασ

Unisystems ΑΕ
Altec ΑΒΕΕ &
OTS ΑΕ
Altec ΑΒΕΕ &
OTS ΑΕ
Altec ΑΒΕΕ &
OTS ΑΕ
Altec ΑΒΕΕ &
OTS ΑΕ
Altec ΑΒΕΕ &
OTS ΑΕ
Unisystems ΑΕ

SingularLogic ΑΕ

384

Ναι

Μζγιςτθ απόςταςθ
Μζγιςτοσ πλθκυςμόσ & Μζγιςτθ
απόςταςθ
Μζςοσ όροσ
Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ & μζγιςτθ
απόςταςθ
Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ
Μζγιςτθ απόςταςθ
Μζγιςτοσ πλθκυςμόσ & Μζγιςτθ
απόςταςθ
Μζςοσ όροσ

Μζγιςτθ απόςταςθ
Μζγιςτοσ πλθκυςμόσ & Μζγιςτθ
απόςταςθ
Μζςοσ όροσ
Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ & μζγιςτθ
απόςταςθ
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20
21

Μεγανθςίου
Ρρεβζηθσ

1.092
19.605

4
5

Λευκάδασ
Ρρζβεηασ

22

Θγουμενίτςασ

14.710

5

Θεςπρωτί
ασ

23

Κορϊνειασ

4.625

5

Βοιωτίασ

24

Τφμφθσ

1.493

5

Ιωαννίνω
ν

25

Βίνιανθσ

1.438

5

Ευρυτανί
ασ

SingularLogic ΑΕ
Siemens ΑΕ Q&R – ΑΕ - PC
Systems ΑΕ Alfaware
Ρλθροφορικι
ΑΕ
Siemens ΑΕ Q&R – ΑΕ - PC
Systems ΑΕ Alfaware
Ρλθροφορικι
ΑΕ
Siemens ΑΕ Q&R – ΑΕ - PC
Systems ΑΕ Alfaware
Ρλθροφορικι
ΑΕ
Siemens ΑΕ Q&R – ΑΕ - PC
Systems ΑΕ Alfaware
Ρλθροφορικι
ΑΕ
Siemens ΑΕ Q&R – ΑΕ - PC
Systems ΑΕ Alfaware
Ρλθροφορικι
ΑΕ

396
440

Ναι
Πχι

Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ
Μζγιςτθ απόςταςθ

457

Πχι

Μζγιςτοσ πλθκυςμόσ & Μζγιςτθ
απόςταςθ

129

Πχι

Μζςοσ όροσ

510

Πχι

Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ & μζγιςτθ
απόςταςθ

323

Πχι

Ελάχιςτοσ πλθκυςμόσ

(*) Θ απόςταςθ ζχει μετρθκεί με τθν χριςθ του Google Maps και οι αποςτάςεισ αφοροφν τθν απόςταςθ τθσ
πρωτεφουςασ του Διμου από τθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ*63+.Ππωσ αποτυπϊνεται ςτον προθγοφμενο πίνακα
ζχει γίνει επιλογι πζντε αντιπροςωπευτικϊν Διμων από κάκε ΔΔΡ που υλοποιικθκε με κριτιρια τόςο
πλθκυςμιακά όςο και απόςταςθσ από τθν Ακινα.

Συγκεντρϊκθκε το ςχετικό υλικό μετά από αναηιτθςθ ςτον αντίςτοιχο διαδικτυακό τόπο
κακϊσ επίςθσ και ςυγκεντρϊκθκε το ςφνολο των διαδικτυακϊν διευκφνςεων όλων των
Διμων που ςυμμετείχαν ςτα αντίςτοιχα ζργα των Δθμοτικϊν Διαδικτυακϊν Ρυλϊν
(Ραράρτθμα 2).
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ αξιολόγθςθσ, διαμορφϊκθκε κατάλλθλθ εφαρμογι ςε
περιβάλλον Microsoft Excel .
Για τθν υλοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ ορίςτθκαν δείκτεσ με ςτόχο τθν ςφγκριςθ των
διαφορετικϊν Διμων μεταξφ τουσ κακϊσ και τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ
ζρευνασ. Για τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν χρειάςτθκε να δθμιουργθκοφν διαφορετικοί
δείκτεσ για τισ δφο επιμζρουσ κατθγορίεσ αξιολόγθςθσ. Για τθν υλοποίθςθ γενικευμζνων
δεικτϊν κακϊσ και μακροςκοπικϊν ςυςχετιςμϊν χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ και από τισ δφο
κατθγορίεσ.
Σχετικά με τουσ ΔΔΤ, ορίηονται δείκτεσ ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ των κανόνων του
ΡΡ-ΔΔΤ (π.χ. εικαςτικι παρουςίαςθ, Ρροςβαςιμότθτα, Δομι & περιεχόμενο, Αςφάλεια
Συςτθμάτων & Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων κλπ) και είναι 18 ςε αρικμό.
Για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει το βακμό ωριμότθτασ αυτϊν
(π.χ. Ροςοςτό ολοκλιρωςθσ ςτόχευςθσ ανά Διμο) κακϊσ και τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ
(π.χ. ανά επίπεδο θλεκτρονικοποίθςθσ, ανά Κατθγορία κλπ) και είναι 11 ςε αρικμό.
Πςον αφορά τουσ γενικευμζνουσ δείκτεσ, αυτοί αφοροφν ςτο ςυνδυαςμό ΔΔΤ και
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και είναι 4 ςε αρικμό.
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Τζλοσ παρζχονται 5 επιπλζον δείκτεσ που προζρχονται από μακροςκοπικι αναλυςθ π.χ.
ςυςχετίςεισ μεταξφ ςυγκεκριμζνων Δεικτϊν ι με τον πλθκυςμό των Διμων κ.α.
Ριο ςυγκεκριμζνα, με βάςθ τα παραπάνω, ορίςτθκαν προσ αξιολόγθςθ οι παρακάτω
δείκτεσ:

18 Γείκτερ Αξιολόγησηρ ΓΓΤ (Α)
α/α Τίτλοσ Δείκτθ

Ρεριγραφι Δείκτθ

Απεικόνι ςθ Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ4
ΚΥ

1

2

3

4

5

Αποτίμθςθ ΔΔΤ ανά Υπολογιςμόσ Μζςου όρου (Μ.Ο.) Κατάταξθ
τθσ βακμολογίασ κάκε Διμου ανά Διμων
Είδοσ Κανόνα ΚΥ
είδοσ κανόνα ΚΥ

ΚΡ

ΚΜ

ΟΛΟΙ

Αποτίμθςθ ΔΔΤ ανά Υπολογιςμόσ Μζςου όρου (Μ.Ο.) Κατάταξθ
τθσ βακμολογίασ κάκε Διμου ανά Διμων
Είδοσ Κανόνα ΚΡ
είδοσ κανόνα ΚΡ

ΟΛΟΙ

Αποτίμθςθ ΔΔΤ ανά Υπολογιςμόσ Μζςου όρου (Μ.Ο.) Κατάταξθ
τθσ βακμολογίασ κάκε Διμου ανά Διμων
Είδοσ Κανόνα ΚΜ
είδοσ κανόνα ΚΜ

ΟΛΟΙ

Συνολικι Αποτίμθςθ Υπολογιςμόσ τθσ ςτακμιςμζνθσ Κατάταξθ
ΔΔΤ με βάςθ τα Είδθ ςυνολικισ βακμολογίασ για κάκε Διμων
Διμο με βάςθ τθ βακμολογία που
Κανόνων
ζχει λάβει ανά Είδοσ Κανόνα (ΚΥ,
ΚΡ,
ΚΜ)
ςτακμίηοντασ
τθ
βαρφτθτα κάκε Είδουσ Κανόνα.
(π.χ. ΚΥ κατά 60%, ΚΡ κατά 30%,
ΚΜ κατά 10%)

ΟΛΟΙ

Ονοματοδοςία
Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
Δθμόςιων
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
τουσ
κανόνεσ
που
Διαδικτυακϊν Τόπων αφορά
ςχετίηονται με τθν ονοματοδοςία
ΔΔΤ

6, 7, 8, 9,
2,3,5,6,
10 ,11,
2
7,8,9
12, 13

6

Εικαςτικι
παρουςίαςθ

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τθν εικαςτικι
παρουςίαςθ ΔΔΤ

7

Δομι
και Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
Ρεριεχόμενο
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
Δθμόςιων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
Διαδικτυακϊν Τόπων ςχετίηονται με τθ Δομι και το
Ρεριεχόμενο ΔΔΤ

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

14, 15,
10, 11,
16, 17,
12, 13,
18, 19,
14, 15,
20, 21,
16, 17,
22, 23,
18, 19
24, 25, 26
27,
29,
31,
37,
42,

20,
28,
30, 22,
25,
32,
27,
38,
43, 29

21,
24,
26,
28,
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45, 46,
47, 48,
49, 50,
51, 52,
53, 54
8

9

Ρροςβαςιμότθτα

Ρολλαπλοί
διαδικτυακοί τόποι

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται
με
τθν
προςβαςιμότθτα ΔΔ

55,56

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται
με
πολλαπλοφσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ

58

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
10 Ραροχι
Θλεκτρονικϊν
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
υπθρεςιϊν
προσ αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
τουσ
πολίτεσ ςχετίηονται με τθν παροχι
(Θλεκτρονικζσ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ
πλθρωμζσ,
τουσ
πολίτεσ
(θλεκτρονικζσ
Ραρακολοφκθςθ
πλθρωμζσ,
παρακολοφκθςθ
προόδου
προόδου
διεκπεραίωςθσ
διεκπεραίωςθσ
υποκζςεων, εκτφπωςθ και τοπικι
υποκζςεων,
αποκικευςθ περιεχομζνου)
Εκτφπωςθ και τοπικι
αποκικευςθ
περιεχομζνου)

Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
11 Ραροχι υπθρεςιϊν Υπολογιςμόσ
προςτικζμενθσ αξίασ βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τθν παροχι
υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ
12 Αξιολόγθςθ
περιεχομζνου

13 Αξιολόγθςθ
θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν
14 Αςφάλεια
Συςτθμάτων
Ρροςταςία
Ρροςωπικϊν

30,
32

59, 60,
61, 62, 33,
64, 65, 35
66, 67

36,
69, 70,
38,
72, 73
40

31,

34,

3,4

5

37,
39, 6,7

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τθν αξιολόγθςθ
περιεχομζνου

41, 42

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τθν αξιολόγθςθ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν

43, 44

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
& βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τθν αςφάλεια

85, 86,
46,47
88, 90, 95
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Δεδομζνων

ςυςτθμάτων

Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
15 Χριςτεσ Δθμοςίων Υπολογιςμόσ
Διαδικτυακϊν Τόπων βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τθ διαδικαςία
εγγραφισ χρθςτϊν
16 Νομικά Θζματα

104, 105

Υπολογιςμόσ
Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τθν ενθμζρωςθ των
επιςκεπτϊν του διαδικτυακοφ
τόπου ςχετικά με νομικά κζματα
για το περιεχόμενο

106, 108 53, 54

Μ.Ο.
τθσ Κατάταξθ
17 Διάδοςθ Δθμοςίων Υπολογιςμόσ
Διαδικτυακϊν Τόπων βακμολογίασ κάκε Διμου όςον Διμων
αφορά
τουσ
κανόνεσ
που
ςχετίηονται με τισ ενζργειεσ
δθμοςιότθτασ των Διμων για τουσ
ΔΔΤ τουσ
18 Συνολικι Αποτίμθςθ Υπολογιςμόσ Μ.Ο. τθσ ςυνολικισ Πλοι
ΔΔΤ με βάςθ τουσ βακμολογίασ για κάκε Διμο με Διμοι
κανόνεσ
και
τθ βάςθ όλουσ τουσ Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
βαρφτθτα
τθσ που εφαρμόηονται ςτθν ζρευνα
Κατθγορίασ
που και ςτακμίηοντασ τθ βαρφτθτα
ανικουν
που ζχει κάκε Κατθγορία κανόνα

109

55,56

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

οι
ΟΛΟΙ

11 Γείκτερ Αξιολόγησηρ Ηλεκτπονικών Υπηπεσιών (Β)
α/α Τίτλοσ Δείκτθ

Ρεριγραφι Δείκτθ

Απεικόνιςθ

1

Μ.Ο. επιπζδου υπθρεςιϊν με βάςθ Μζτρθςθ, για κάκε Διμο, του Μ.Ο. Κατάταξθ Διμων
τισ ςυνολικζσ υπθρεςίεσ των Διμων θλεκτρονικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν
που παρζχει με βάςθ το ςφνολο των
υπθρεςιϊν των Διμων (410)

2

Μ.Ο. επιπζδου υπθρεςιϊν με βάςθ Μζτρθςθ για κάκε Διμο του Μ.Ο. Κατάταξθ Διμων
θλεκτρονικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν
τισ υπθρεςίεσ κάκε Διμου
που παρζχει, υπολογίηοντασ μόνο τισ
υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και άνω

3

Αρικμόσ υπθρεςιϊν που παρζχουν Μζτρθςθ, για κάκε Διμο, του πλικουσ Κατάταξθ Διμων
των
υπθρεςιϊν
που
παρζχει
οι Διμοι
υπολογίηοντασ μόνο τισ υπθρεςίεσ
επιπζδου 1 και άνω

4

Αρικμόσ προθγμζνων υπθρεςιϊν Μζτρθςθ, για κάκε Διμο, του πλικουσ Κατάταξθ Διμων
των
υπθρεςιϊν
που
παρζχει
που παρζχονται από Διμουσ
υπολογίηοντασ μόνο τισ υπθρεςίεσ

Σελίδα 63

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ

επιπζδου 3 και άνω

5

Κατάταξθ Διμων με βαρφτθτα ςτο Μζτρθςθ για κάκε Διμο του του Μ.Ο. Κατάταξθ Διμων
θλεκτρονικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν
επίπεδο θλεκτρ/ςθσ υπθρεςιϊν
που παρζχει ομαδοποιθμζνεσ κατά
επίπεδο (1 ζωσ 5) και κατάταξι τουσ με
βαρφτθτα ςτισ πιο προθγμζνεσ
θλεκτρονικά υπθρεςίεσ

6

Κατάταξθ Διμων με βαρφτθτα ςτον Μζτρθςθ για κάκε Διμο του του Μ.Ο. Κατάταξθ Διμων
θλεκτρονικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν
Τφπο Υπθρεςίασ
που παρζχει κατάταξι τουσ με
βαρφτθτα ςτισ «Χορθγιςεισ ...»

7

Κατάταξθ Διμων με βαρφτθτα ςτθν Μζτρθςθ για κάκε Διμο του του Μ.Ο. Κατάταξθ Διμων
θλεκτρονικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν
Κατθγορία Υπθρεςίασ
που παρζχει και κατάταξι τουσ με
βαρφτθτα
ςτθν
κατθγορίασ
«Δθμοτολόγιο»
και
«Μθτρϊο
Αρρζνων»

8

Υπθρεςίεσ ανά Τφπο υπθρεςίασ

9

Υπθρεςίεσ
υπθρεςίασ

ανά

Μζτρθςθ Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ Κατάταξθ Υπθρεςίασ
και αρικμοφ υπθρεςιϊν ανά Τφπο
Υπθρεςίασ

Κατθγορία Μζτρθςθ Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ Κατάταξθ Υπθρεςίασ
και
αρικμοφ
υπθρεςιϊν
ανά
Κατθγορία Υπθρεςίασ

10 Δθμοφιλζςτερεσ υπθρεςίεσ ωσ προσ Μζτρθςθ, για κάκε υπθρεςία, του Κατάταξθ Υπθρεςιϊν
τθν παροχι από τουσ Διμουσ
πλικουσ των Διμων που τισ παρζχουν
11 Δθμοφιλζςτερεσ υπθρεςίεσ ωσ προσ Μζτρθςθ, για κάκε υπθρεςία, του Κατάταξθ Υπθρεςιϊν
το επίπεδο θλεκτρονικοποίθςισ επιπζδου
θλεκτρονικοποίθςθσ
(ωριμότθτασ) που παρζχεται κατά
τουσ από τουσ Διμουσ
μζςο όρο από τουσ Διμουσ
4 Γενικεςμένοι Γείκτερ Αξιολόγησηρ (Γ)
α/α Τίτλοσ Δείκτθ

Ρεριγραφι Δείκτθ

Απεικόνιςθ

1

Γενικόσ δείκτθσ αξιολόγθςθσ ΔΔΤ και Αφορά ςτον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ Κατάταξθ Διμων
βακμολογίασ για κάκε Διμο με βάςθ
υπθρεςιϊν Διμων
τα αποτελζςματα των Δεικτϊν Α18 και
Β1

2

Ρλθκυςμιακι κατανομι ςε ςχζςθ με Μζτρθςθ για κάκε Διμο του Κατάταξθ Διμων
θλεκτρονικοποίθςθ
υπθρεςιϊν πλθκυςμοφ ςτον οποίο απευκφνονται
οι υπθρεςίεσ, υπολογίηοντασ μόνο
επιπζδου 1 και άνω
αυτζσ επιπζδου 1 και άνω

3

Ρλθκυςμιακι κατανομι ςε ςχζςθ με Μζτρθςθ για κάκε Διμο του Κατάταξθ Διμων
θλεκτρονικοποίθςθ
υπθρεςιϊν πλθκυςμοφ ςτον οποίο απευκφνονται
οι υπθρεςίεσ, υπολογίηοντασ μόνο
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επιπζδου 2 και άνω

4

αυτζσ επιπζδου 2 και άνω

Ρλθκυςμιακι κατανομι ςε ςχζςθ με Μζτρθςθ για κάκε Διμο του Κατάταξθ Διμων
θλεκτρονικοποίθςθ
υπθρεςιϊν πλθκυςμοφ ςτον οποίο απευκφνονται
οι υπθρεςίεσ, υπολογίηοντασ μόνο
επιπζδου 3 και άνω
αυτζσ επιπζδου 3 και άνω

5 Μακποσκοπικοί Γείκτερ Αξιολόγησηρ (Γ)
α/α

Τίτλοσ Δείκτθ

Ρεριγραφι Δείκτθ

Απεικόνιςθ

1

ΣΥΣΧΕΤΙΣΘ
ΚΑΝΟΝΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΘΜΩΝ

2

ΣΥΣΧΕΤΙΣΘ
ΡΛΘΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ εξετάηεται
ςυςχζτιςθ
ανάμεςα
ςτισ Συςχζτιςθ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΡΙΔΟΣΕΩΝ (Γ1- Γ5) επιδόςεισ των Διμων ςτον πλθκυςμό τουσ

3

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ εξετάηεται ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτα Είδθ Συςχζτιςθ
ΚΑΝΟΝΩΝ(ΚΥ, ΚΡ, ΚΜ)
Κανόνων του ΡΡ-ΔΔΤ

4

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ εξετάηεται ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςε Δείκτεσ Συςχζτιςθ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΔΤ
Κανόνων του ΡΡ-ΔΔΤ

5

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ εξετάηεται ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςε Δείκτεσ Συςχζτιςθ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Κανόνων Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
ΥΡΘΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ εξετάηεται
ςυςχζτιςθ
ανάμεςα
ςτθν Συςχζτιςθ
θλεκτρονικοποίθςθ των Διμων και ςτθ
ςυμμόρφωςι του με τουσ Κανόνεσ του ΡΡΔΔΤ
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4.2

Ανάλυςθ Δεικτών Αξιολόγθςθσ των ΔΔΤ Των Διμων (Α)

4.2.1 ΔΕΙΚΤΘΣ Α1: Αποτίμθςθ ΔΔΤ ανά είδοσ κανόνα ΚΥ
Ρεριγραφι
Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου ανά Είδοσ Κανόνα ΚΥ.
Αποτζλεςμα
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τουσ κανόνεσ είδουσ ΚΥ.
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Πλοι οι ΚΥ.
Μεταβλθτζσ Τιμζσ Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σχόλια
· Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
· Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 1.63 (Ρρζβεηα) ι 40%, θ μζγιςτθ 1,91
(Μελίςςια *26+) ι 48 %, ενϊ ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 1,78 (με άριςτα το
4) δθλαδι 44% ςυμμόρφωςθ.
Συμπεράςματα
Ραρατθροφμε ότι θ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τουσ υποχρεωτικοφσ κανόνεσ του ΡΡ-ΔΔΤ
κυμαίνεται κάτω από το 50% και ςυγκεκριμζνα βρίςκεται ςτο 44%.
Το ςφνολο των εξεταηόμενων Διμων δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από τον μζςο
όρο που διαμορφϊνεται.
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4.2.2

ΔΕΙΚΤΘΣ Α2: Αποτίμθςθ ΔΔΤ ανά είδοσ κανόνα ΚΡ

Ρεριγραφι
Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου ανά Είδοσ Κανόνα ΚΡ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τουσ κανόνεσ είδουσ ΚΡ.
Πλοι οι ΚΡ.
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
· Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
· Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 1.41(Μζκανα, Μιλοσ *38+, Χάλκθ *40+) ι
20%, θ μζγιςτθ 1,57 (Μελίςςια*26+) ι 39%, ενϊ ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι
1.47 (με άριςτα το 4) δθλαδι 37%.
Συμπεράςματα
Ραρατθροφμε ότι θ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τουσ προαιρετικοφσ κανόνεσ του ΡΡ-ΔΔΤ
κυμαίνεται κάτω από το μιςό. Μεγαλφτερθ ςυμμόρφωςθ παρουςιάηουν οι Διμοι που
ζχουν υψθλό επίπεδο παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Σχετικά αναμενόμενθ θ χαμθλι
επίδοςθ των Διμων ςτο δείκτθ αυτό ζναντι του προθγοφμενου λόγω μθ υποχρζωςθσ
ςυμμόρφωςθσ.
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4.2.3

ΔΕΙΚΤΘΣ Α3: Αποτίμθςθ ΔΔΤ ανά είδοσ κανόνα ΚΜ

Ρεριγραφι
Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου ανά Είδοσ Κανόνα ΚΜ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τουσ κανόνεσ είδουσ ΚΜ.
Πλοι οι ΚΜ.
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
· Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
· Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι -0,11 (5 Διμοι), θ μζγιςτθ 0,44 (20 διμοι) ι
80% ενϊ ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 0.33 (με άριςτα το 4) δθλαδι 8%.
Συμπεράςματα
Στο ςυγκεκριμζνο δείκτθ παρατθροφνται χαμθλζσ τιμζσ και χαμθλόσ Μ.Ο. Το πλικοσ των
Διμων που ζχουν Μ.Ο. αρνθτικό, αγγίηει το 20%, δθλαδι δεν ικανοποιοφνται ςε κανζνα
βακμό. Ρεριμζναμε οφτωσ ι αλλιϊσ θ επίδοςθ των Διμων ςτο δείκτθ αυτό να υςτερεί
αυτισ των προθγοφμενων δφο λόγω μθ υποχρζωςθσ ςυμμόρφωςθσ.
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4.2.4

ΔΕΙΚΤΘΣ Α4: Συνολικι αποτίμθςθ ΔΔΤ με βάςθ τα είδθ κανόνων

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια
Βαρφτθτα

Αφορά ςτον υπολογιςμό τθσ ςτακμιςμζνθσ ςυνολικισ βακμολογίασ
για κάκε Διμο με βάςθ τθ βακμολογία που ζχει λάβει κάκε Διμοσ
ανά Είδοσ Κανόνα (ΚΥ, ΚΡ, ΚΜ) ςτακμίηοντασ τθ βαρφτθτα κάκε
Είδουσ Κανόνα.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ όλουσ τουσ κανόνεσ, με ςτακμιςμζνθ
βαρφτθτα ανά είδοσ κανόνα ΚΥ, ΚΡ, ΚΜ.
Πλοι.
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.
ΚΥ 60%, ΚΡ 30%, ΚΜ 10%

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι ςτο Διμο Τροιηινοσ *29+ με 1.45 ι 36%, θ
μζγιςτθ ςτο Διμο Μελιςςίων με 1,66 ι 41% και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι
1.54 (με άριςτα το 4) δθλαδι 38%.
Συμπεράςματα
Δίνοντασ αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτουσ Υποχρεωτικοφσ Κανόνεσ ιςχφουν τα γενικά
ςυμπεράςματα του Δείκτθ Α1. Θ ςυμμόρφωςθ περιορίηεται αν δοκεί βαρφτθτα ςτα
υπόλοιπα 2 είδθ κανόνων.
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4.2.5

ΔΕΙΚΤΘΣ Α5: Ονοματοδοςία Δθμόςιων Διαδικτυακών Τόπων

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ

Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
ονοματοδοςία ΔΔΤ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν ονοματοδοςία ΔΔΤ.
ΚΥ 6,7,8,9,10,11,12,13
ΚΡ 2,3,5,6,7,8,9
ΚΜ 2
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 2 (Σικυωνίων *41+) ι 63%, θ μζγιςτθ
2.53(Καλλικζα *37+) ι 63% και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 2.23 (με άριςτα το
4) δθλαδι 56%.
Συμπεράςματα
Οι Διμοι εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ του ςχεδίου Καποδίςτριασ, ςωςτι ονοματοδοςία με
προκζματα, χαρακτιρεσ και ςυντμιςεισ.
Αν και όςον αφορά τουσ κανόνεσ ΚΥ, οι επιδόςεισ των Διμων ςτθν ονοματοδοςία είναι
αρκετά υψθλζσ (Μ.Ο. 3,35), όςον αφορά τουσ κανόνεσ ΚΡ και ΚΜ ο Μ.Ο. είναι 1.22 κι ζτςι
επθρεάηει αρνθτικά το ςυνολικό Μ.Ο.
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4.2.6

ΔΕΙΚΤΘΣ Α6: Εικαςτικι Ραρουςίαςθ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
εικαςτικι παρουςίαςθ ΔΔΤ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν εικαςτικι παρουςίαςθ.
ΚΥ 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
ΚΡ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
· Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
· Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 3,52(Θγουμενίτςα *47+) ι 88%, θ μζγιςτθ
3,78 (Σικυωνίων *41+) ι 94% και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 3.73 (με άριςτα
το 4) δθλαδι 93%.
Συμπεράςματα
Οι Διμοι ςθμειϊνουν πολφ ικανοποιθτικζσ επιδόςεισ ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ λόγω και τισ
ςχετικισ ευκολίασ υλοποίθςθσ των απαιτιςεων των κανόνων του δείκτθ αυτοφ.
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4.2.7

ΔΕΙΚΤΘΣ Α7: Δομι και Ρεριεχόμενο Δθμόςιων Διαδικτυακών Τόπων

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ

Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ
βακμολογίασ κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που
ςχετίηονται με τθ Δομι και το Ρεριεχόμενο ΔΔΤ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθ Δομι και το
Ρεριεχόμενο.
ΚΥ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54
ΚΡ 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 2,65(Ρρζβεηα) ι 66%, θ μζγιςτθ 3,03(Ν.
Μάκρθ) ι 78% και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 2 ,94 (με άριςτα το 4) δθλαδι
73%.
Συμπεράςματα
Πςον αφορά τουσ κανόνεσ ΚΥ, οι επιδόςεισ των Διμων είναι υψθλζσ με Μ.Ο. 3.21 (όλεσ
μεγαλφτερεσ του 2.65), όςον αφορά τουσ κανόνεσ ΚΡ ο Μ.Ο. είναι 2.47. Οι Διμοι
καλφπτουν ςθμαντικά τα βαςικά κζματα Δομισ και Ρεριεχομζνου υςτεροφν όμωσ
ςθμαντικά ςε κζματα χρθςιμοποίθςθσ μεταδεδομζνων ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ.
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4.2.8

ΔΕΙΚΤΘΣ Α8: Ρροςβαςιμότθτα

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ

Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
προςβαςιμότθτα ΔΔΤ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν προςβαςιμότθτα.
ΚΥ 55,56
ΚΡ 30,31,32
ΚΜ 3,4
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 1,00(Σικυωνίων *41+, Αμφιλοχίασ *42+,
Ινάχου *43+, Σφακιωτϊν *44+ και Μεγανθςίου *45+) ι 25%, θ μζγιςτθ 1,43(Νζα Μάκρθ *27+,
Χρυςοφπολθ *32+, Ορεινό *34+, Θγουμενίτςα *47+, Κορϊνεια [48], Τφμφθ [49], Βίνιανθ *50+)
ι 36% ενϊ ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 1.26 (με άριςτα το 4) δθλαδι 31%.
Συμπεράςματα Οι Διμοι ςθμειϊνουν ςχετικά χαμθλζσ επιδόςεισ ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ
γεγονόσ που δείχνει ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ με τα διεκνι πρότυπα (W3C, WAI κλπ).
Τονίηεται ότι το validation με τα πρότυπα αυτά ενδζχεται να αναιρείται εξαιτίασ τθσ
επιβάρυνςθσ με flash, animation και άλλων μορφϊν δυναμικοφ περιεχομζνου ςτισ
ιςτοςελίδεσ των Διμων.
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4.2.9

ΔΕΙΚΤΘΣ Α9: Ρολλαπλοί Διαδικτυακοί Τόποι

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με
πολλαπλοφσ διαδικτυακοφσ τόπουσ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν φπαρξθ πολλαπλϊν
διαδικτυακϊν τόπων.
ΚΥ 58
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι -1, ενϊ θ μζγιςτθ 0.
Συμπεράςματα
Από τουσ εξεταηόμενουσ Διμουσ οι 16 διακζτουν εναλλακτικοφσ διαδικτυακοφσ τόπουσ
αλλά κανείσ δεν ςυμμορφϊνονται με τθν αυτόματθ ανακατεφκυνςθ ςτο πρωτεφον site.
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4.2.10 ΔΕΙΚΤΘΣ Α10: Ραροχι θλεκτρονικών υπθρεςιών προσ τουσ πολίτεσ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ

Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν παροχι
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ (θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ,
παρακολοφκθςθ προόδου διεκπεραίωςθσ υποκζςεων, εκτφπωςθ και
τοπικι αποκικευςθ περιεχομζνου).
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν παροχι Θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ.
ΚΥ 59,60,61,62,64,65,66,67
ΚΡ 33,34,35
ΚΜ 5
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 2,00 (Μζκανα) ι 50%, θ μζγιςτθ είναι 2,61
(Μελίςςια*26+) ι 65% και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 2,42 (με άριςτα το 4)
δθλαδι 60%.
Συμπεράςματα Ο Δείκτθσ αυτόσ εξετάηει κυρίωσ τθν θλεκτρονικοποίθςθ (υπθρεςίεσ,
αρχεία) των Διμων όπου παρατθρείται ότι το ςφνολο των Διμων παρζχουν υψθλι
θλεκτρονικοποίθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
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4.2.11 ΔΕΙΚΤΘΣ Α11: Ραροχι υπθρεςιών προςτικζμενθσ αξίασ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ

Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
παροχι υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν παροχι υπθρεςιϊν
προςτικζμενθσ αξίασ.
ΚΥ 69,70,72,73
ΚΡ 36,37,38,39,40
ΚΜ 6,7
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ βακμολογία που μετρικθκε είναι 0.
Συμπεράςματα
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ είναι εξαιρετικά χαμθλόσ, γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι οι Διμοι
αν και υποςτθρίηουν τθν φπαρξθ newsletters, RSS, forums δεν παρζχουν τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ.
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4.2.12 ΔΕΙΚΤΘΣ Α12: Αξιολόγθςθ περιεχομζνου

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
αξιολόγθςθ περιεχομζνου.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθ δυνατότθτα που παρζχουν ςτουσ
πολίτεσ να αξιολογοφν το περιεχομζνο του ΔΔΤ τουσ.
ΚΡ 41,42
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 2, θ μζγιςτθ 3 και ο μζςοσ
όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 2.6 (με άριςτα το 4) δθλαδι 65%.
Συμπεράςματα
Οι Διμοι παρζχουν με ουςιαςτικό τρόπο ςτουσ πολίτεσ τθ δυνατότθτα να αξιολογοφν το
ΔΔΤ τουσ.
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4.2.13 ΔΕΙΚΤΘΣ Α13: Αξιολόγθςθ θλεκτρονικών υπθρεςιών

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια
·

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
αξιολόγθςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν.
ΚΡ 43,44
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 2, θ μζγιςτθ 4 και ο μζςοσ
όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 3.2 (με άριςτα το 4) δθλαδι 80%.
Συμπεράςματα
Οι Διμοι παρζχουν με ουςιαςτικό τρόπο ςτουσ πολίτεσ τθ δυνατότθτα να αξιολογοφν τισ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τουσ.
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4.2.14 ΔΕΙΚΤΘΣ Α14: Αςφάλεια ςυςτθμάτων & προςταςία προςωπικών δεδομζνων

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
αςφάλεια ςυςτθμάτων.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν αςφάλεια ςυςτθμάτων.
ΚΥ 85,86,88,90,95
ΚΡ 46,47
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 1.14 ι 28%(Διδυμοτείχου
[31], Χρυςοφπολθσ [32], Κάτω Μθτρουςίου [33], Ορεινοφ [34], Κλειςοφρασ [35], Σικυωνίων
[41], Αμφιλοχίασ [42], Ινάχου [43], Σφακιωτϊν [44], Μεγανθςίου [45], Ρρεβζηθσ [46],
Θγουμενίτςθσ [47], Κορϊνειασ [48], Τφμφθσ [49], Βίνιανθσ [50]), θ μζγιςτθ 1.71 ι 43%
(Μελιςςίων, Νζασ Μάκρθσ, Νζου Ψυχικοφ[28], Τροιηινοσ [29], Μεκάνων [30], Κω [36],
Καλλικζασ [37], Μιλου [38], Μεγίςτθσ [39], Χάλκθσ [40]) και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ
Διμουσ είναι 1.37 (με άριςτα το 4) δθλαδι 34%.
Συμπεράςματα
Οι Διμοι που προςφζρουν θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ παρουςιάηουν ελλείψεισ ςε κζματα
αςφάλειασ και ειδικότερα ςε κζματα διαβάκμιςθσ και τρόπου υποβολισ δεδομζνων με
αςφαλι τρόπο.
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4.2.15 ΔΕΙΚΤΘΣ Α15: Χριςτεσ Δθμόςιων Διαδικτυακών Τόπων

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα

Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθ
διαδικαςία εγγραφισ χρθςτϊν.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθ διαδικαςία εγγραφισ χρθςτϊν.
Αφορά τουσ Διμουσ που ακολουκοφν πολιτικι πρόςβαςθσ ςε
περιεχόμενο / υπθρεςίεσ
ΚΥ 104,105
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 2 και θ μζγιςτθ 4.
Ο μζςοσ όροσ για τουσ Διμουσ που ακολουκοφν πολιτικι πρόςβαςθσ είναι 3.6 (με άριςτα
το 4) δθλαδι 90 %.
Συμπεράςματα
Οι Διμοι παρζχουν πλιρθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθ διαδικαςία εγγραφισ των χρθςτϊν.
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4.2.16 ΔΕΙΚΤΘΣ Α16: Νομικά κζματα

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν
ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν του διαδικτυακοφ τόπου ςχετικά με
νομικά κζματα για το περιεχόμενο.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν του
διαδικτυακοφ τόπου ςχετικά με νομικά κζματα για το περιεχόμενο
ΚΥ 106,108
ΚΡ 53,54
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 0, θ μζγιςτθ 3 και ο μζςοσ
όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 1.2 (με άριςτα το 4) δθλαδι μόλισ 30%.
Συμπεράςματα
Το 40% των Διμων παρζχουν πλθροφορίεσ για νομικά κζματα (όροι χριςθσ κλπ).
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4.2.17 ΔΕΙΚΤΘΣ Α17: Διάδοςθ Δθμόςιων Διαδικτυακών Τόπων

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Αφορά ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου (Μ.Ο.) τθσ βακμολογίασ
κάκε Διμου όςον αφορά τουσ κανόνεσ που ςχετίηονται με τισ
ενζργειεσ δθμοςιότθτασ των Διμων για τουσ ΔΔΤ τουσ.
Θ Κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ των
Διμων για τουσ ΔΔΤ τουσ.
ΚΥ 109
ΚΡ 55,56
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 0 (Ν. Μάκρθσ, Τροιηινοσ [29], Μεκάνων
[30], Κω [36], Καλλικζασ [37], Μιλου [38], Μεγίςτθσ [39], Χάλκθσ [40]), θ μζγιςτθ 2
(Διδυμότειχου *31+) και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 0.64 (με άριςτα το 4)
δθλαδι 16%.
Συμπεράςματα
Οι Διμοι παρουςιάηουν χαμθλι ςυμμόρφωςθ ςτθ διάδοςθ των ΔΔΤ τουσ ςτισ μθχανζσ
αναηιτθςθσ του διαδικτφου με χριςθ metatags, κακϊσ και ςτθν καταχϊρθςι τουσ ςε
ςχετικά sites όπωσ www.ypes.gr, www.ota.gr, www.kedke.gr, site αντίςτοιχθσ Νομαρχίασ
κλπ.
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4.2.18 ΔΕΙΚΤΘΣ Α18: Συνολικι αποτίμθςθ ΔΔΤ με βάςθ κατθγορίεσ κανόνων

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια
· Βαρφτθτεσ

Αφορά ςτον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ για κάκε
Διμο με βάςθ όλουσ τουσ Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ που εφαρμόηονται
ςτθν ζρευνα και ςτακμίηοντασ τθ βαρφτθτα που ζχει κάκε
Κατθγορία κανόνα.
Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε Διμου ωσ προσ όλουσ τουσ
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ που εφαρμόηονται ςτθν ζρευνα.
Πλοι.
Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για κάκε Διμο.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.
Διαχείριςθ Διαδικτυακοφ Τόπου 10%
Δομι και Οργάνωςθ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων 20%
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και Διαλειτουργικότθτα 20%
Αξιολόγθςθ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων 10%
Αςφάλεια Συςτθμάτων & Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
10%
Χριςτεσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων 10%
Νομικά κζματα 10%
Διάδοςθ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων 10%
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Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία είναι 0.86(Ρρζβεηα) ι 21%, θ μζγιςτθ 1.32
(Μελίςςια*26+) ι 33% και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 1.09 (με άριςτα το 4)
δθλαδι 27%.

Συμπεράςματα
Δίνοντασ μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτισ κατθγορίεσ «Δομι και Οργάνωςθ Δθμόςιων
Διαδικτυακϊν Τόπων: 20%» και «Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και Διαλειτουργικότθτα: 20%»
βλζπουμε ότι ο μζςοσ όροσ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ των ΔΔΤ των Διμων είναι χαμθλόσ
και δείχνει τθν ανάγκθ για βελτίωςθ των ΔΔΤ κυρίωσ από πλευράσ υπθρεςιϊν που
προςφζρουν.
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4.3 Ανάλυςθ Δεικτών Αξιολόγθςθσ Θλεκτρονικών Υπθρεςιών Διμων (Β)
Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που καταγράφθκαν και λιφκθςαν υπόψθ ςτθν ανάλυςθ τθσ
αξιολόγθςθσ είναι ςε πλικοσ 97.
Για κάκε ζναν από τουσ 25 ςυνολικά Διμουσ, αναηθτικθκαν οι υπθρεςίεσ που παρζχει
θλεκτρονικά (επιπζδου 1 και άνω) και ςθμειϊκθκε ςτθν αντίςτοιχθ υπθρεςία ζνδειξθ για το
επίπεδο τθσ υπθρεςίασ ςτο ςυγκεκριμζνο Διμο. Στισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ δόκθκε τιμι
μθδζν (0).
Ραρατθροφμε ότι ςτθ λίςτα με τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, εμφανίηονται και υπθρεςίεσ
που ζχουν τθν τιμι 0 ςε όλουσ τουσ Διμουσ, επειδι είτε α) υπιρχαν ςτο Λθξιαρχείο
Διαλειτουργικότθτασ αλλά δεν παρζχονται από κάποιο Διμο είτε β) υπάρχουν ςε κάποιουσ
Διαδικτυακοφσ Τόπουσ Διμων, αλλά αναφζρεται μόνο ο τίτλοσ τουσ (άρα δεν μποροφν να
ενταχκοφν ςτο επίπεδο 1).
Στθν ςυνζχεια κάκε υποενότθτασ γίνεται μία διαγραμματικι παρουςίαςθ των τελικϊν
αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ και υπάρχει ζνασ ςυνοπτικόσ ςχολιαςμόσ-επεξιγθςθ για
κάκε αποτζλεςμα.
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4.3.1

ΔΕΙΚΤΘΣ Β1: Μ.Ο. Επιπζδου υπθρεςιών κάκε Διμου με βάςθ τισ ςυνολικζσ
υπθρεςίεσ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ για κάκε Διμο του Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ των
υπθρεςιϊν που παρζχει με βάςθ το ςφνολο των υπθρεςιϊν των
Διμων (97).
Θ κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τον μζςο όρο του επιπζδου
ωριμότθτασ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που παρζχουν.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από Διμουσ.
Μ.Ο. από 0 ζωσ 5 του επιπζδου υπθρεςιϊν Διμων.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 0.06 ι 1.2%, θ μζγιςτθ 1.03
ι 21% και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 0.42 (με άριςτα το 5) δθλαδι 8%.
Συμπεράςματα
Τα αποτελζςματα του εξεταηόμενου δείκτθ υποδεικνφουν τθν ανάγκθ για αναβάκμιςθ του
επιπζδου των υπθρεςιϊν που παρζχονται θλεκτρονικά από τουσ Διμουσ.
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4.3.2 ΔΕΙΚΤΘΣ Β2: Μ.Ο. Επιπζδου υπθρεςιών κάκε Διμου με βάςθ τισ δικζσ του
Ρεριγραφι
Μζτρθςθ
για
όλουσ
τουσ
Διμουσ
του
Μ.Ο.
θλεκτρονικοποίθςθσ
των
υπθρεςιϊν
που
παρζχει,
υπολογίηοντασ μόνο τισ υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και άνω.
Αποτζλεςμα
Θ εφρεςθ του μζςου όρου του επιπζδου ωριμότθτασ των
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανά Διμο.
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Πλεσ οι υπθρεςίεσ επιπζδου >1.
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Μ.Ο. από 0 ζωσ 5.
Σχόλια
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 1.05 (3 διμοι), θ μζγιςτθ 15
και ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 2.23 (με άριςτα το 5) δθλαδι 45%.
Συμπεράςματα
Ραρατθροφμε ότι το μεγαλφτερο μζροσ των εξεταηόμενων Διμων καταφζρνει να ζχει Μ.Ο.
3.00 γεγονόσ που προκφπτει από 8 Διμουσ, που παρζχουν περιςςότερεσ των 80 υπθρεςιϊν,
2 Διμοι με περιςςότερεσ από 30, ενϊ οι υπόλοιποι παρζχουν λιγότερεσ των 10. Το
παραπάνω αποτζλεςμα δείχνει μεν το επίπεδο θλεκτρονικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν κάκε
Διμου, δεν δείχνει όμωσ τον αρικμό των υπθρεςιϊν που προςφζρει κάκε Διμοσ, πράγμα
που φανερϊνει ο επόμενοσ δείκτθσ.

Σελίδα 87

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ

4.3.3 ΔΕΙΚΤΘΣ Β3: Αρικμόσ υπθρεςιών που παρζχουν οι Διμοι
Ρεριγραφι
Μζτρθςθ, για κάκε Διμο, του πλικουσ των υπθρεςιϊν που
παρζχει υπολογίηοντασ μόνο τισ υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και
άνω.
Αποτζλεςμα
Θ κατάταξθ των Διμων ωσ προσ το πλικοσ των
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που παρζχουν.
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από κάκε Διμο.
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Ρλικοσ υπθρεςιϊν.
Σχόλια
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και
άνω.

Ραρατθροφμε ότι θ ελάχιςτθ βακμολογία που μετρικθκε είναι 2, θ μζγιςτθ 95 (Καλλικζα
[37]) ενϊ ο μζςοσ όροσ για όλουσ τουσ Διμουσ είναι 33 υπθρεςίεσ. Αν δεν λάβουμε υπόψθ
τουσ Διμουσ που παρζχουν ζωσ 6 υπθρεςίεσ, τότε ο μζςοσ όροσ είναι 75 υπθρεςίεσ.
Συμπεράςματα
Το πλικοσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τουσ Διμουσ, ανεξαρτιτωσ επιπζδου, είναι
ςθμαντικό. Βζβαια, ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ κα μπορεί να αναλυκεί καλφτερα ςε
ςυνδυαςμό με τουσ επόμενουσ δφο δείκτεσ, ϊςτε να προςδιοριςτεί αν οι υπθρεςίεσ
παρζχονται ςε ικανοποιθτικά επίπεδα ωριμότθτασ ϊςτε να ωφελιςουν ουςιαςτικά τουσ
πολίτεσ των Διμων. Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται μια αρχικι κατανομι των υπθρεςιϊν
των διμων ανά επίπεδο θλεκτρονικοποίθςθσ:
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4.3.4

ΔΕΙΚΤΘΣ Β4: Αρικμόσ προθγμζνων υπθρεςιών που παρζχονται από Διμουσ

Ρεριγραφι
Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ, για κάκε Διμο, του πλικουσ των υπθρεςιϊν που
παρζχει υπολογίηοντασ μόνο τισ υπθρεςίεσ επιπζδου 3 και άνω.
Θ κατάταξθ των Διμων ωσ προσ το πλικοσ των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν επιπζδου 3 και άνω που παρζχουν.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από κάκε Διμο.
Ρλικοσ υπθρεςιϊν επιπζδου 3 και άνω.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι υπθρεςίεσ επιπζδου 3 και άνω.

Ραρατθροφμε ότι το ςφνολο των εξεταηόμενων Διμων παρζχουν προθγμζνεσ υπθρεςίεσ
επιπζδου 3.
Συμπεράςματα
Θ παροχι υπθρεςιϊν επιπζδου 3 και άνω είναι ςθμαντικι και αρκετά ικανοποιθτικι. Οι
Διμοι κα πρζπει να επεκτείνουν τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ αυτοφ το υ επιπζδου ϊςτε
να εφαρμοςτεί θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ προσ όφελοσ των πολιτϊν των Διμων.
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4.3.5

ΔΕΙΚΤΘΣ Β5: Κατάταξθ Διμων με βαρφτθτα ςτο επίπεδο υπθρεςιών

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ

Σχόλια
Βαρφτθτα

Μζτρθςθ για κάκε Διμο του του Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ των
υπθρεςιϊν που παρζχει ομαδοποιθμζνεσ κατά επίπεδο (1 ζωσ
5) και κατάταξι τουσ με βαρφτθτα ςτισ πιο προθγμζνεσ
θλεκτρονικά υπθρεςίεσ.
Κατάταξθ Διμων με βάςθ το ςυνολικό πλικοσ και επίπεδο των
υπθρεςιϊν που παρζχει.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από κάκε Διμο.
Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ μετρϊντασ τα ακόλουκα
Ρλικοσ υπθρεςιϊν επιπζδου 1
Ρλικοσ υπθρεςιϊν επιπζδου 2
Ρλικοσ υπθρεςιϊν επιπζδου 3
Ρλικοσ υπθρεςιϊν επιπζδου 4
Λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και άνω
Υπθρεςίεσ Επιπζδου 1 5%
Υπθρεςίεσ Επιπζδου 2 15%
Υπθρεςίεσ Επιπζδου 3 35%
Υπθρεςίεσ Επιπζδου 4 45%

Ραρατθροφμε τθ διαφορά ςτθν κατάταξθ των διμων ςε ςχζςθ με τον δείκτθ Β1 με τθν
ειςαγωγι μεγαλφτερθσ βαρφτθτασ ςτισ προθγμζνεσ υπθρεςίεσ.
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4.3.6

ΔΕΙΚΤΘΣ Β6: Κατάταξθ Διμων με βαρφτθτα ςτον τφπο υπθρεςίασ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ για κάκε Διμο του του Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ
των υπθρεςιϊν που παρζχει και κατάταξι τουσ με βαρφτθτα
ςτον Τφπο Υπθρεςίασ.
Κατάταξθ Διμων με βάςθ το Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ που
παρζχει.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από κάκε Διμο.
Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ
Βαρφτθτα
Αίτθςθ = 5
Διλωςθ = 5
Εγγραφι = 15
Ενθμζρωςθ – Ρλθροφόρθςθ = 5
Ρλθρωμι = 10
Χοριγθςθ άδειασ = 20
Χοριγθςθ βεβαίωςθσ = 20
Χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ =20

Ραρατθροφμε ότι ακόμθ και με τθν ειςαγωγι μεγαλφτερθσ βαρφτθτασ ςτον Τφπο
Υπθρεςίασ «Χοριγθςθ.....» δεν δθμιουργείται διαφοροποίθςθ ςτθν κατάταξθ των διμων ςε
ςχζςθ με τον δείκτθ Β1.

Σελίδα 92

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ

4.3.7

ΔΕΙΚΤΘΣ Β7: Κατάταξθ Διμων με βαρφτθτα ςτθν κατθγορία υπθρεςίασ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ για κάκε Διμο του του Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ
των υπθρεςιϊν που παρζχει και κατάταξι τουσ με βαρφτθτα
ςτθν Κατθγορία Υπθρεςίασ.
Κατάταξθ Διμων με βάςθ το Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ που
παρζχει.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από κάκε Διμο.
Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ
Βαρφτθτα
Άνκρωποι, Κοινότθτεσ και Διαβίωςθ 15
Αςφάλεια, Δθμόςια Τάξθ, Δικαιοςφνθ και Δικαιϊματα 10
Γεωργία, Ρεριβάλλον και Φυςικοί Ρόροι 10
Εκπαίδευςθ, Καριζρα και Απαςχόλθςθ 10
Επιχειριςεισ και Κλάδοι 10
Ικαγζνεια, Κοινωνικι ζνταξθ, Ομογενείσ, Μετανάςτεσ, Ξζνοι
υπικοοι 10
Ρολεοδομία, υμοτομία, Οικοδομζσ και Κτθματολόγιο 15
Υγεία διατροφι και πρόνoια 5
Χρθματοοικονομικά 15

Ραρατθροφμε ότι ακόμθ και με τθν ειςαγωγι μεγαλφτερθσ βαρφτθτασ ςτισ Κατθγορίεσ
Υπθρεςίασ «Δθμοτολόγιο & Μεταδθμότευςθ» και «Μθτρϊο Αρρζνων» δεν δθμιουργείται
διαφοροποίθςθ ςτθν κατάταξθ των διμων ςε ςχζςθ με τον δείκτθ Β1.
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4.3.8

ΔΕΙΚΤΘΣ Β8: Υπθρεςίεσ ανά τφπο υπθρεςίασ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα

Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Διμουσ.
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ για κάκε Τφπο Υπθρεςίασ (αίτθςθ, χοριγθςθ
πιςτοποιθτικοφ κλπ) του πλικουσ των υπθρεςιϊν που
παρζχονται για κάκε Διμο κακϊσ και του Μ.Ο.
θλεκτρονικοποίθςθσ.
Θ κατάταξθ των Τφπων Υπθρεςίασ ωσ προσ το πλικοσ των
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τουσ τφπουσ
αυτοφσ
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από όλουσ τουσ
Ρλικοσ υπθρεςιϊν και του Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ για κάκε
Τφπο Υπθρεςίασ.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Τφπου Υπθρεςίασ ωσ προσ τον δείκτθ
Λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι υπθρεςίεσ.

Συμπεράςματα
Θ «Αίτθςθ» είναι τόςο ο δθμοφιλζςτεροσ τφποσ υπθρεςίασ που παρζχεται από τουσ
Διμουσ όςο και θ υπθρεςία με τον καλφτερο Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ.
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4.3.9

ΔΕΙΚΤΘΣ Β9: Υπθρεςίεσ ανά κατθγορία υπθρεςίασ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα

Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ, για κάκε Κατθγορία Υπθρεςίασ (άδειεσ
επαγγζλματοσ, λειτουργία εταιρειϊν κλπ), του πλικουσ και του
του Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται
για τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία.
Θ κατάταξθ των κατθγοριϊν υπθρεςίασ ωσ προσ το πλικοσ των
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τισ κατθγορίεσ
αυτζσ
Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται
Ρλικοσ υπθρεςιϊν και του Μ.Ο. θλεκτρονικοποίθςθσ για κάκε
κατθγορία υπθρεςίασ.
Σειρά κατάταξθσ τθσ κάκε κατθγορίασ υπθρεςίασ ωσ προσ τον
δείκτθ
Λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι υπθρεςίεσ

Θ κατθγορία «Άνκρωποι, Κανόνεσ και Διαβίωςθ» είναι τόςο θ δθμοφιλζςτερθ κατθγορία
υπθρεςίασ που παρζχεται από τουσ Διμουσ όςο και αυτι με τον καλφτερο Μ.Ο.
θλεκτρονικοποίθςθσ.
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4.3.10 ΔΕΙΚΤΘΣ Β10: Δθμοφιλζςτερεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από τουσ Διμουσ

Ρεριγραφι
Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ, για κάκε υπθρεςία, του πλικουσ των Διμων που τισ
παρζχουν.
Θ κατάταξθ των υπθρεςιϊν ωσ προσ το πλικοσ των Διμων που
τισ παρζχουν.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ.
Ρλικοσ Διμων που παρζχουν κάκε υπθρεςία.
Σειρά κατάταξθσ τθσ κάκε υπθρεςίασ ωσ προσ τον δείκτθ.
Λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι υπθρεςίεσ.
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Ραρατθροφμε ότι για τισ προςφερόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, ο μζςοσ όροσ του
αρικμοφ των Διμων που παρζχουν κάκε υπθρεςία είναι 8.5.
Συμπεράςματα
Το «Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ» είναι θ δθμοφιλζςτερθ υπθρεςία ωσ προσ
τθν παροχι από τουσ Διμουσ.
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4.3.11 ΔΕΙΚΤΘΣ Β11: Δθμοφιλζςτερεσ υπθρεςίεσ ωσ προσ το επίπεδο παροχισ

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ,
για
κάκε
υπθρεςία,
του
επιπζδου
θλεκτρονικοποίθςθσ (ωριμότθτασ) που παρζχεται κατά μζςο
όρο από τουσ Διμουσ.
Θ κατάταξθ των υπθρεςιϊν ωσ προσ το επίπεδο
θλεκτρονικοποίθςθσ ςτο οποίο παρζχονται από τουσ Διμουσ.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ.
Μ.Ο. επιπζδου θλεκτρονικοποίθςθσ που παρζχεται κάκε
υπθρεςία και αρικμόσ Διμων που τισ προςφζρουν.
Σειρά κατάταξθσ τθσ κάκε υπθρεςίασ ωσ προσ τον δείκτθ.
Μ.Ο. του επιπζδου θλεκτρονικοποίθςθσ ςτο οποίο παρζχεται
κάκε υπθρεςία.
Λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και άνω.
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Ραρατθροφμε ότι για τισ προςφερόμενεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, ο μζςοσ όροσ του
επιπζδου θλεκτρονικοποίθςθσ είναι 1.14.
Συμπεράςματα
Φαίνεται ξεκάκαρα από το ςυγκεκριμζνο διάγραμμα θ ανάγκθ βελτίωςθσ του αρικμοφ των
προθγμζνων υπθρεςιϊν (>2) που προςφζρουν οι Διμοι.
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4.4 Ανάλυςθ Γενικευμζνων Δεικτών Αξιολόγθςθσ (Γ)
4.4.1

ΔΕΙΚΤΘΣ Γ1: Γενικόσ δείκτθσ αξιολόγθςθσ ΔΔΤ και υπθρεςιών Διμων

Ρεριγραφι

Αφορά ςτον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ για κάκε
Διμο με βάςθ τα αποτελζςματα των Δεικτϊν Α18 και Β1.
Αποτζλεςμα
Θ κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τθ ςυνολικι βακμολογία.
Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ και Πλοι οι κανόνεσ και όλεσ οι υπθρεςίεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Επιμζρουσ βακμολογίεσ για κάκε Διμο (Μ.Ο. από 0 ζωσ 4 για
κανόνεσ και 0 ζωσ 5 για υπθρεςίεσ) και Συνολικι Βακμολογία
τουσ.
Σχόλια
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ
Μ.Ο. των βακμολογιϊν των Διμων ςτο δείκτθ

Αλλάηοντασ τισ βαρφτθτεσ κατά τισ οποίεσ προςμετράται θ αξιολόγθςθ ΔΔΤ και θ
αξιολόγθςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, παρατθροφμε τισ παρακάτω διαφοροποιιςεισ.
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Ραρατθροφμε ότι ο μζςοσ όροσ τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ για τουσ Διμουσ είναι 1,51 ι
30% του βζλτιςτου, ενϊ θ χαμθλότερθ τιμι προκφπτει για το Διμο Ρρεβζηθσ *46+ και είναι
1,20 ι 24%.
Συμπεράςματα Ο γενικευμζνοσ δείκτθσ αξιολόγθςθσ είναι ςχετικά χαμθλόσ και ςθμαντικά
μειωμζνοσ ςε ςχζςθ με τον γενικό δείκτθ Κανόνων ΡΡ-ΔΔΤ, κακϊσ προςμετροφνται οι
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ με Μ.Ο. 0,8% δθλαδι ςε ιδιαίτερα χαμθλό επίπεδο.
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4.4.2

ΔΕΙΚΤΘΣ Γ2: Ρλθκυςμιακι κατανομι και υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και άνω

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

·

Μζτρθςθ για κάκε Διμο του πλθκυςμοφ ςτον οποίο
απευκφνονται οι υπθρεςίεσ, υπολογίηοντασ μόνο αυτζσ
επιπζδου 1 και άνω.
Θ κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τον πλθκυςμό ςτον οποίο
παρζχουν υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και άνω.
Αρικμόσ Υπθρεςιϊν επιπζδου 1 και άνω.
Ρλθκυςμόσ για κάκε Διμο και αρικμόσ υπθρεςιϊν
επιπζδου 1 και άνω.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Σφνολο πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 1
και άνω.
Ροςοςτό πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 1
και άνω ςε ςχζςθ με το ςυνολικό πλθκυςμό των 43 Διμων.
Λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι υπθρεςίεσ επιπζδου 1 και άνω.
Ρλθκυςμιακι Κάλυψθ με τιμζσ
1 Ρλθκυςμόσ από 1 εϊσ 7.000 κάτοικοι
2 Ρλθκυςμόσ από 7.001 εϊσ 14.000 κάτοικοι
3 Ρλθκυςμόσ άνω των 14.001 κατοίκων

Συμπεράςματα
Ρροκφπτει ότι το ςφνολο του πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου
τουλάχιςτον 1 είναι 3.368.086 επί ςυνολικοφ πλθκυςμοφ 4.467.556 (για τουσ 43 Διμουσ)
δθλαδι ποςοςτό 75%.
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4.4.3

ΔΕΙΚΤΘΣ Γ3: Ρλθκυςμιακι κατανομι και υπθρεςίεσ επιπζδου 2 και άνω

Ρεριγραφι

Μζτρθςθ για κάκε Διμο του πλθκυςμοφ ςτον οποίο
απευκφνονται οι υπθρεςίεσ, υπολογίηοντασ μόνο αυτζσ
επιπζδου 2 και άνω.
Αποτζλεςμα
Θ κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τον πλθκυςμό ςτον οποίο
παρζχουν υπθρεςίεσ επιπζδου 2 και άνω.
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Υπθρεςίεσ επιπζδου 2 και άνω.
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Ρλθκυςμόσ για κάκε Διμο και αρικμόσ υπθρεςιϊν επιπζδου 2
και άνω.
Σχόλια
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Σφνολο πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 2 και
άνω.
Ροςοςτό πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 2
και άνω ςε ςχζςθ με το ςυνολικό πλθκυςμό των 43 Διμων
Λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι υπθρεςίεσ επιπζδου 2 και άνω.
Ρλθκυςμιακι Κάλυψθ με 1 Ρλθκυςμόσ από 1 εϊσ 7.000 κάτοικοι
τιμζσ
2 Ρλθκυςμόσ από 7.001 εϊσ 14.000 κάτοικοι
3 Ρλθκυςμόσ άνω των 14.001 κατοίκων

Συμπεράςματα
Ρροκφπτει ότι το ςφνολο του πλθκυςμοφ (100%) ζχει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 2.
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4.4.4

ΔΕΙΚΤΘΣ Γ4: Ρλθκυςμιακι κατανομι και υπθρεςίεσ επιπζδου 3 και άνω

Ρεριγραφι

Αποτζλεςμα
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Μεταβλθτζσ Τιμζσ
Σχόλια

Μζτρθςθ για κάκε Διμο του πλθκυςμοφ ςτον οποίο
απευκφνονται οι υπθρεςίεσ, υπολογίηοντασ μόνο αυτζσ
επιπζδου 3 και άνω.
Θ κατάταξθ των Διμων ωσ προσ τον πλθκυςμό ςτον οποίο
παρζχουν υπθρεςίεσ επιπζδου 3 και άνω.
Υπθρεςίεσ επιπζδου 3 και άνω.
Ρλθκυςμόσ για κάκε Διμο και αρικμόσ υπθρεςιϊν επιπζδου
3 και άνω.
Σειρά κατάταξθσ του κάκε Διμου ωσ προσ τον δείκτθ.
Σφνολο πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 3
και άνω.
Ροςοςτό πλθκυςμοφ με πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 3
και άνω ςε ςχζςθ με το ςυνολικό πλθκυςμό των 43 Διμων.
Λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι υπθρεςίεσ επιπζδου 3 και άνω
Ρλθκυςμιακι Κάλυψθ με τιμζσ
1 Ρλθκυςμόσ από 1 εϊσ 7.000 κάτοικοι
2 Ρλθκυςμόσ από 7.001 εϊσ 14.000 κάτοικοι
3 Ρλθκυςμόσ άνω των 14.001 κατοίκων

Συμπεράςματα
Ρροκφπτει ότι το ςφνολο του πλθκυςμοφ (100%) ζχει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ επιπζδου
τουλάχιςτον 3.
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4.5 Μακροςκοπικι Ανάλυςθ (Δ)
4.5.1

ΔΕΙΚΤΘΣ Δ1: Συςχζτιςθ κανόνων και υπθρεςιών Διμων

Με βάςθ τον γενικευμζνο δείκτθ αξιολόγθςθσ Γ1 απ’ όπου προκφπτει θ τελικι ςυνολικι
κατάταξθ των Διμων, εξετάηεται αν υπάρχει αρκετά μεγάλθ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν
θλεκτρονικοποίθςθ των Διμων και ςτθ ςυμμόρφωςι του με τουσ Κανόνεσ του ΡΡ-ΔΔΤ.
Ππωσ φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα, υπάρχει απόλυτθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των
επιδόςεων των Διμων ςε κανόνεσ και υπθρεςίεσ δθλαδι, οι Διμοι που ςυμμορφϊνονται
πιο πολφ ςτο ΡΡ-ΔΔΤ τείνουν να προςφζρουν καλφτερεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.
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4.5.2

ΔΕΙΚΤΘΣ Δ2: Συςχζτθςθ πλθκυςμοφ και ςυνολικών επιδόςεων (Γ1-Γ5)

Με βάςθ τον γενικευμζνο δείκτθ αξιολόγθςθσ Γ1 απ’ όπου προκφπτει θ τελικι ςυνολικι
κατάταξθ των Διμων, εξετάηεται αν υπάρχει ι όχι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτισ επιδόςεισ των
Διμων και ςτον πλθκυςμό τουσ. Ωσ πλθκυςμιακά μεγζκθ των Διμων χρθςιμοποιικθκαν
αυτά τθσ απογραφισ του 2001, όπωσ καταγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β: Ππωσ φαίνεται
από το παρακάτω διάγραμμα, δεν υπάρχει ςαφισ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτα δφο μεγζκθ.
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4.5.3

ΔΕΙΚΤΘΣ Δ3: Συςχετίςεισ μεταξφ των ειδών κανόνων (ΚΥ, ΚΡ, ΚΜ)

Ραρατθρϊντασ τουσ Δείκτεσ Α1, Α3 και Α3 μποροφμε να υποκζςουμε μια μερικι ςυςχζτιςθ
μεταξφ των επιδόςεων των Διμων ανά Είδοσ Κανόνα. Ρραγματικά, όπωσ φαίνεται και ςτο
διάγραμμα που ακολουκεί, υπάρχει μεγάλθ ςυςχζτιςθ ςτουσ κανόνεσ ΚΥ και ΚΡ και ςχετικά
μικρότερθ ωσ προσ τουσ κανόνεσ ΚΜ.
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4.5.4

ΔΕΙΚΤΘΣ Δ4: Συςχετίςεισ μεταξφ των δεικτών των κανόνων ΔΔΤ

Ρροκφπτει ότι υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν· Ονοματοδοςία και τθν Ραροχι
Θλεκτρονικϊν Υπθρεςίων προσ τουσ Ρολίτεσ:

· Ραροχι Θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και ςτθν Αςφάλεια Συςτθμάτων &
Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων:

Αξιολόγθςθ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν και ςτθν Αξιολόγθςθ Ρεριεχομζνου:
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4.5.5

ΔΕΙΚΤΘΣ Δ5: Συςχετίςεισ μεταξφ των δεικτών των θλεκτρονικών υπθρεςιών

Στα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ εξετάςτθκαν οι πικανζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτα επίπεδα
υπθρεςιϊν που παρζχονται από τουσ Διμουσ. Διαπιςτϊκθκε ότι μεταξφ υπθρεςιϊν
επιπζδου 1 και επιπζδου 2 υπάρχει μια τάςθ για κετικι ςυςχζτιςθ, δθλαδι όπωσ
μεταβάλλεται ο αρικμόσ των υπθρεςιϊν του ενόσ επιπζδου από Διμο ςε Διμο υπάρχει μια
τάςθ να μεταβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο και ο αρικμόσ των υπθρεςιϊν του άλλου
επιπζδου.
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5 Ανάλυςη αποτελεςμάτων – Συμπεράςματα
Το ζργο «Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ», αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ζργα τθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ που παραδόκθκαν μζςα ςτο 2008 και αφοροφν ςτθν
ανάπτυξθ τθσ Ρεριφζρειασ,
και ςυγκεκριμζνα ςε 469 Διμουσ με πλθκυςμό μικρότερο
των 20.000 κατοίκων ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Αφορά μια ςθμαντικι αναβάκμιςθ ςτθν
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν με παροχι νζων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν από τουσ φορείσ τθσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που αποτελείται από τθ δθμιουργία τθσ δθμοτικισ διαδικτυακισ
πφλθσ πλθροφόρθςθσ κακϊσ και τθν παροχι Ολοκλθρωμζνων Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και ςυναλλαγϊν προσ τουσ δθμότεσ. Οι Διμοι ζχουν πλζον μια
πλιρθ παρουςίαςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ ςτο διαδίκτυο, του ζργου τουσ κακϊσ και των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Με τον εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν τουσ, τθν ενίςχυςθ τθσ
εξωςτρζφειάσ τουσ κακϊσ και τθσ προβολισ ενόσ διαδραςτικοφ καναλιοφ επικοινωνίασ με
τον πολίτθ ςτο ίδιο επίπεδο και με ενιαίο πλαίςιο για το ςφνολο των εξυπθρετοφμενων
Διμων πανελλαδικά.
Στθν Θμερίδα του Υπουργείου Εςωτερικϊν και τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε. με κζμα
τθν παρουςίαςθ του ζργου ζγιναν τον Ιοφνιο του 2008 οι ακόλουκεσ χαρακτθριςτικζσ
δθλϊςεισ: «Με τον τρόπο αυτόν, οι μικροί και μεςαίοι Διμοι τθσ Χϊρασ ζχουν τθν ευκαιρία
να εκςυγχρονίςουν τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν ςτουσ δθμότεσ τουσ και να ενιςχφςουν τθν
εξωςτρζφεια και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, κζτοντασ ςτθ διάκεςι τουσ, μζςω του
Διαδικτφου, ζνα φιλικό και εφχρθςτο διαδραςτικό κανάλι εξυπθρζτθςθσ αυτϊν, όπωσ και
των τοπικϊν επιχειριςεων. Ρζραν τοφτου με τισ “Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ”
ενιςχφεται θ αποκζντρωςθ, αναβακμίηεται θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχονται
ςτουσ πολίτεσ, οι οποίοι εξοικειϊνονται με μορφζσ θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ και
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν που διευκολφνουν ςθμαντικά και ουςιαςτικά τθν
κακθμερινότθτά τουσ, κωρακίηονται θ διαφάνεια και θ τοπικι δθμοκρατία.». Κακϊσ και ότι
«θ Ρεριφζρεια και οι διμοι τθσ χϊρασ μποροφν να αποκτιςουν νζεσ αναπτυξιακζσ
ευκαιρίεσ, αν αξιοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ Ψθφιακι Στρατθγικι. Θα
εντείνουμε αυτι τθν προςπάκεια, αξιοποιϊντασ το Ρρόγραμμα “Ψθφιακι Σφγκλιςθ”. Θα
αξιοποιιςουμε όμωσ και τθν αρχι τθσ Αριςτείασ, προκειμζνου να αναδείξουμε και να
ενιςχφςουμε τουσ διμουσ-πρότυπα»[12].

5.1 Ανάλυςθ αποτελεςμάτων
5.1.1 Κατανομι ΔΔΡ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ανά επίπεδο
Τοποκζτθςθ ΔΔΡ βάςει του αρικμοφ των υπθρεςιϊν που παρζχουν: Διαπιςτϊνεται ότι το
μζγιςτο πλικοσ προςφερόμενων υπθρεςιϊν παρζχεται από τον Διμο Καλλικζασ (95)
(Διμοσ με μζγιςτο πλθκυςμό & μζγιςτθ απόςταςθ από τθν πρωτεφουςα) ενϊ ακολουκοφν
7 με 83 παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, ενϊ το ελάχιςτο πλικοσ υπθρεςιϊν παρζχεται από το
Διμο Τφμφθσ (2) (Διμοσ με ελάχιςτο πλθκυςμό & μζγιςτθ απόςταςθ από τθν πρωτεφουςα)
ενϊ ακολουκοφν 14 με πλικοσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν από 3 ζωσ 6.
Τοποκζτθςθ ΔΔΡ βάςει τθσ βαρφτθτασ του επιπζδου προςφερόμενων υπθρεςιϊν:
Διαπιςτϊνεται ότι ο Διμοσ με το μεγαλφτερο πλικοσ και επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν
είναι ο Διμοσ Νζασ Μάκρθσ (μζςοσ όροσ 5,95) (Διμοσ με μζγιςτο πλθκυςμό & μζγιςτθ
απόςταςθ) ενϊ ακολουκοφν 7 Διμοι με παραπλιςια υψθλό μζςο όρο θλεκτρονικοποίθςθσ
(5,45 ζωσ 4,85) ενϊ το ελάχιςτο πλικοσ και επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν δίδεται από
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τον Διμο Τφμφθσ (μζςοσ όροσ 0,7) (Διμοσ με ελάχιςτο πλθκυςμό & μζγιςτθ απόςταςθ από
τθν πρωτεφουςα ενϊ ακολουκοφν 16 ακόμθ Διμοι με αντίςτοιχα χαμθλό μζςο όρο (1,05
ζωσ 2,15).
Το 45 % των εξεταηόμενων Διμων παρζχει υπθρεςίεσ μεγαλφτερεσ του επιπζδου 1, ενϊ ο
μζςοσ όροσ του πλικουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν είναι 75 με μζγιςτο παρεχόμενο τισ
95, όπου διαπιςτϊνεται ότι το πλικοσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τουσ Διμουσ,
ανεξαρτιτωσ επιπζδου, είναι ςθμαντικό.

5.1.2 Κατανομι ΔΔΡ ωσ προσ το ΡΡ-ΔΔΤ
Στθν κορυφι τθσ κατάταξθσ ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ανά επίπεδο ζχουμε ζναν
από τουσ κεντρικοφσ Διμουσ με το μεγαλφτερο πλθκυςμό (Μελιςςίων – ΔΔΡ 1), ενόσ
μζγιςτου πλθκυςμοφ και μζγιςτθσ απόςταςθσ (Νζασ Μάκρθσ – ΔΔΡ 1), δφο μζςου όρου
(Κορϊνειασ – ΔΔΡ 5 και Μιλου – ΔΔΡ 3) κακϊσ και ενόσ ελάχιςτου πλθκυςμοφ και
μζγιςτθσ απόςταςθσ (Ορεινοφ – ΔΔΡ 2). Αντίκετα ςτισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν ανά επίπεδο ζχουμε ζνα από τουσ περιφερειακοφσ Διμουσ
ελάχιςτου πλθκυςμοφ και μζγιςτθσ απόςταςθσ (Τροιηινασ – ΔΔΡ 1), ζνα μζγιςτου
πλθκυςμοφ και μζγιςτθσ απόςταςθσ (Διδυμότειχο – ΔΔΡ 2), δφο ελάχιςτου πλθκυςμοφ
(Μεγανθςίου – ΔΔΡ 4 και Βίνιανθσ – ΔΔΡ 5) και ενόσ μζγιςτου πλθκυςμοφ (Ρρεβζηθσ – ΔΔΡ
5).

Συμμόρφωςθ ςτουσ Κανόνεσ ΡΡ-ΔΔΤ
Ραρατθρείται ανάγκθ για βελτίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτουσ υποχρεωτικοφσ κανόνεσ του
ΡΡ-ΔΔΤ δεδομζνου ότι το ςφνολο των εξεταηόμενων ΔΔΡ βρίςκονται αρκετά χαμθλότερα
από τθν πλιρθ κάλυψθ αυτϊν και ςυγκεκριμζνα ςτο 27%. Αναλυτικότερα:






Οι κανόνεσ που αξιολογοφν τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, τθ διαδικαςία εγγραφισ
χρθςτϊν, και τθν εικαςτικι παρουςίαςθ ξεπερνοφν το 80% καταλαμβάνοντασ τισ
υψθλότερεσ κζςεισ
Οι κανόνεσ που διαμορφϊνουν τθν δομι και περιεχόμενο βρίςκονται ςε πολφ
ικανοποιθτικό ποςοςτό του μζςου όρου, ξεπερνϊντασ το 65%.
Οι κανόνεσ που διαμορφϊνουν τθν αξιολόγθςθ ονοματοδοςίασ, παροχι
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και αξιολόγθςθ του περιεχομζνου
ξεπερνοφν κατά πολφ το 55%.
Οι κανόνεσ που διαμορφϊνουν τθν προςβαςιμότθτα, αςφάλεια και προςταςία
προςωπικϊν δεδομζνων, νομικά κζματα βρίςκονται ςτθν περιοχι του 30%
κάλυψθσ των απαιτιςεων
Σε αρκετά χαμθλό μζςο όρο διαμορφϊνονται οι κανόνεσ που ελζγχουν τθ διάδοςθ
δθμόςιων διαδικτυακϊν τόπων κακϊσ φπαρξθ πολλαπλϊν διαδικτυακϊν τόπων και
παροχισ υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ οι οποίοι βρίςκονται ςε ποςοςτό
χαμθλότερο του 16%

Στισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ ωσ προσ τουσ Κανόνεσ ΡΔΔΤ βρίςκονται οι Διμοι
Μελιςςίων, Νζου Ψυχικοφ, Καλλικζασ και Τροιηινοσ, ενϊ ςτισ χαμθλότερεσ κζςεισ
βρίςκονται οι Διμοι Ρρεβζηθσ, Βίνιανθσ, Τφμφθσ και Κορϊνειασ.
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5.2 Συμπεράςματα
Ωσ ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ και των ςτοιχείων που ςυγκεντρϊκθκαν και αναλφκθκαν κα
μποροφςε να είναι ότι ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ υπιρξε μια ςθμαντικι
επιτυχία θ οποία χαρακτθρίηεται από τθν ιςονομία και τθν παροχι τθσ δυνατότθτασ
αξιοποίθςθσ προθγμζνων εργαλείων για τθν παρουςία του Διμου ςτο διαδίκτυο μζςω τθσ
Δθμοτικισ Διαδικτυακισ Ρφλθσ και διαδραςτικισ επικοινωνίασ, τθσ εξυπθρζτθςθσ των
πολιτϊν και των επιχειριςεων με διαφάνεια, χωρίσ ταλαιπωρία, γραφειοκρατία και
κόςτοσ[25].
Το πλαίςιο υλοποίθςθσ με παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του τφπου καταχϊρθςθ
αιτθμάτων & καταγγελιϊν πολιτϊν, θλεκτρονικϊν αιτιςεων για βεβαιϊςεισ, ενθμζρωςθ
δικαιοφχων για τουσ τίτλουσ πλθρωμισ, θλεκτρονικϊν αιτιςεων πιςτοποιθτικϊν και
δθμοτολογίου, δίνει τθν δυνατότθτα για εξωςτρζφεια του Διμου και προςδίδει τθν
δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ ανεξάρτθτα από τθν γεωγραφικι του παρουςία.
Ωσ δεφτερο ςυμπζραςμα μπορεί να ςθμειωκεί θ ομοιομορφία ςυμμόρφωςθσ ςτουσ
κανόνεσ όςο και ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ανά ζργο Δθμοτικϊν Διαδικτυακϊν Ρυλϊν.
Το ςυμπζραςμα αυτό προκφπτει από τθν χριςθ βαςικϊν προτφπων υλοποίθςθσ
(templates) που χρθςιμοποιικθκαν από το εκάςτοτε ανάδοχο ςχιμα για τθν υλοποίθςθ
των ςχετικϊν ΔΔΡ. Ζτςι ακόμθ και με απλι επίςκεψθ ςτθν ΔΔΡ ενόσ Διμου μπορεί να γίνει
ςχετικά εφκολα αντιλθπτό ποιο ιταν το ανάδοχο ςχιμα που το υλοποίθςε. Αυτό ιςχφει ωσ
γενικό ςυμπζραςμα το οποίο μπορεί να ανατρζπεται ςε περίπτωςθ που θ αρμόδια
υπθρεςία του Διμου ζχει δϊςει τθν διαφορετικι δικι τθσ άποψθ ςτθν εμφάνιςθ του
ιςτότοπου.
Κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου όπωσ αναφζρκθκε και προθγοφμενα χρθςιμοποιικθκαν
βαςικά πρότυπα υλοποίθςθσ από τα οποία ο εκάςτοτε Διμοσ επζλεξε αυτό που του ιταν
περιςςότερο αρεςτό. Το περιεχόμενο που δόκθκε αρχικά ςτα ανάδοχα ςχιματα
ενςωματϊκθκε και ςτθν ςυνζχεια μεταξφ τθσ υλοποίθςθσ των λοιπϊν υποχρεϊςεων ςτο
πλαίςιο του ζργου παραδόκθκε ςτον Διμο. Θ αρμόδια υπθρεςία του κάκε Διμου μετά τθν
μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτθν χριςθ των εργαλείων διαχείριςθσ του ςχετικοφ ιςτότοπου
από το ανάδοχο ςχιμα προσ αυτι, ανζλαβε τθν ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ , του
εμπλουτιςμοφ και τθσ περαιτζρω μορφοποίθςθσ . Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ αυτό δεν ζγινε
εφικτό για διαφόρουσ λόγουσ με αποτζλεςμα θ ΔΔΡ να ζχει περιεχόμενο που δεν
βρίςκεται ςε επίκαιρθ κατάςταςθ.
Θ δυνατότθτα επζκταςθσ τόςο τθσ λειτουργικότθτασ όςο και του περιεχομζνου των ΔΔΡ
είναι αρκετά διευρυμζνθ και με κατάλλθλθ διαχείριςθ είτε τοπικι (ςε επίπεδο Δθμοτικισ
Αρχισ) είτε κεντρικοποιθμζνθ (ςε επίπεδο Υπουργείου, ΚΕΔΚΕ) κα μποροφςε να αποτελζςει
πραγματικό εργαλείο για τθν επζκταςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ με χριςθ των εν
λόγω εργαλείων ςε κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ.
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5.3 Μελλοντικζσ Επεκτάςεισ
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αφορά μία μζτρθςθ δεικτϊν αξιολόγθςθσ των ΔΔΤ των
Διμων με πλθκυςμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων.
Το εργαλείο που υλοποιικθκε με τθν χριςθ του Microsoft Excel για τισ ανάγκεσ τθσ
παροφςασ εργαςίασ, κα μποροφςε να ςυνδυαςτεί με τθν χριςθ κάποιου
προγραμματιςτικοφ εργαλείου με ςτόχο τθν διαμόρφωςθ ενόσ γραφικοφ περιβάλλοντοσ
για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων κακϊσ και τθν δθμιουργία ςχετικϊν αναφορϊν.
Ο πρϊτοσ ςτόχοσ κα μποροφςε να είναι θ δθμιουργία μια βάςθσ δεδομζνων
χρθςιμοποιϊντασ μια από τισ γνωςτζσ ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων ζτςι ϊςτε να
καταχωροφνται με δομθμζνο τρόπο όλα τα ςτοιχεία και να εφαρμόηονται οι απαραίτθτοι
κανόνεσ πιςτοποίθςθσ ορκότθτασ των δεδομζνων, να δίνεται θ δυνατότθτα άμεςθσ
πρόςβαςθσ, να παρακολουκοφνται ιςτορικά τα ςχετικά ςτοιχεία και να υπάρχει θ
δυνατότθτα περαιτζρω επεξεργαςίασ δθμιουργϊντασ νζεσ όψεισ.
Ζνασ περαιτζρω ςτόχοσ κα μποροφςε να προςδοκεί δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω
διαδικτφου ςτα δεδομζνα που ςυλλζγονται μζςω τθσ πρόςβαςθσ από μία web-based
εφαρμογι. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα on-line
επεξεργαςίασ των δεδομζνων.
Τζλοσ με τθν δθμιουργία ενόσ φιλικοφ για τον χριςτθ user interface κα υπάρχει θ
δυνατότθτα δθμιουργίασ και μζτρθςθσ νζων δεικτϊν αξιολόγθςθσ.
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7 Παραρτήματα
7.1 Συντομογραφίεσ
ΓΓΠ

Γεκνηηθή Γηαδηθηπαθή Πύιε

ΓΓΤ

Γεκόζηνη Γηαδηθηπαθνί Τόπνη

ΤΠΔ

Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ

ΑΜΔΑ

Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο

ΠΠ-ΓΓΤ

Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Γεκόζησλ Γηαδηθηπαθώλ Τόπσλ

WAI

Web Accessibility Initiative

W3C

World Wide Web Consortium

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

ΚηΠ

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

7.2 Στοιχεία Διμων με πλθκυςμό <20.000 κατοίκων που ςυμμετείχαν ςτο
ζργο
ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Αγίου Ιωάννου ζντθ

http://www.rentis.gov.gr/

15.060

1

Αττικθσ

Αγίου Στεφάνου

http://www.agstefanos.gr

9.451

1

Αττικθσ

Αίγινα

http://www.aegina.gov.gr

13.552

1

Αττικθσ

Ανοιξθ

http://www.anoixi.gov.gr/

5.397

1

Αττικθσ

Αρτζμιδοσ (Λοφτςασ)

http://www.artemida.gov.gr/

17.391

1

Αττικθσ

Βάρθσ

http://www.vari.gov.gr/

10.998

1

Αττικθσ

Βουλιαγμζνθ

http://www.vouliagmeni.gov.gr/

6.442

1

Αττικθσ

Δραπετςϊνασ

http://www.drapetsona.gov.gr/

12.944

1

Αττικθσ

Ελλθνικοφ

http://www.elliniko.gov.gr/

16.740

1

Αττικθσ

Ερυκρζσ

http://www.erythres.gov.gr/

3.326

1

Αττικθσ

Ηεφυρίου

http://www.zefiri.gov.gr/

8.860

1

Αττικθσ

Καλυβίων Θορικοφ

http://www.e-kalivia.gov.gr/

12.202

1

Αττικθσ

Λυκοβρφςεωσ

http://www.likovrisi.gov.gr/

8.116

1

Αττικθσ
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ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Μάνδρασ

http://www.mandra.gov.gr/

12.792

1

Αττικθσ

Μαρκοποφλου
Μεςογαίασ

http://www.markopoulo.gov.gr/

15.608

1

Αττικθσ

Μεκάνων [30]

http://www.methana.gov.gr/

2.057

1

Αττικθσ

Μελιςςίων [26]

http://www.melissia.gov.gr/

19.526

1

Αττικθσ

Νζασ Ερυκραίασ

http://www.neaerythraia.gov.gr/

15.439

1

Αττικθσ

Νζασ Μάκρθσ [27]

http://www.neamakrh.gov.gr/

14.809

1

Αττικθσ

Νζασ Χαλκθδόνοσ

http://www.neahalkidona.gov.gr/

10.112

1

Αττικθσ

Νζου Ψυχικοφ [28]

http://www.neopsychiko.gov.gr/

10.848

1

Αττικθσ

Ραιανίασ

http://www.paiania.gov.gr/

13.013

1

Αττικθσ

Ραλλινθσ

http://www.pallhnh.gov.gr/

16.679

1

Αττικθσ

Ραπάγου

http://www.papagou.gov.gr

13.207

1

Αττικθσ

Ρόρου

http://www.poros.gov.gr/

4.348

1

Αττικθσ

Σπάτων-Λοφτςασ

http://www.spata.gov.gr/

10.203

1

Αττικθσ

Σπετςϊν

http://www.spetses.gov.gr/

3.916

1

Αττικθσ

Ταφρου

http://www.tavros.gov.gr/portal/page/
portal/tavros/

14.963

1

Αττικθσ

Τροιηινοσ [29]

http://www.troizhna.gov.gr/

6.507

1

Αττικθσ

Φδρασ

http://www.ydra.gov.gr

2.719

1

Αττικθσ

Υμθττοφ

http://www.ymittos.gov.gr/

11.139

1

Αττικθσ

Ψυχικοφ

http://www.psychiko.gov.gr/

10.901

1

Αττικθσ

Ωρωπίων

http://www.oropion.gr/

8.674

1

Αττικθσ

Βεντηίου

http://www.dimosbentziou.gr/

2.957

2

Γρεβενων

Δεςκάτθσ

http://www.dimos-deskatis.gr/

5.066

2

Γρεβενων

Θρακλεωτϊν

http://www.dimosirakleoton.gr/

3.080

2

Γρεβενων

Θεόδωρου Ηιάκα

http://www.dthziaka.gr/

2.855

2

Γρεβενων

Χαςίων

http://www.xasia.gr/

2.317

2

Γρεβενων

Καλαμπακίου

http://www.kalabaki.gr

6.481

2

Δραμασ

Νικθφόρου

http://www.dimosnikiforou.gr/

4.279

2

Δραμασ

Διδυμοτείχου [31]

http://www.didymoteicho.gr

18.998

2

Εβρου
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ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Κυπρίνου

http://kyprinos.evros.gr

2.915

2

Εβρου

Σαμοκράκθσ

http://www.dimossamothrakis.gr/

2.723

2

Εβρου

Σουφλίου

http://www.soufli.gr

7.519

2

Εβρου

Τραϊανοφπολθσ

http://www.traianoupolis.gr

3.335

2

Εβρου

Τριγϊνου

http://www.trigono.gr

6.656

2

Εβρου

Φερϊν

http://www.feres.gr

9.839

2

Εβρου

Αντιγονιδϊν

http://www.dimos-antigonidon.gr/

5.360

2

Θμακιασ

Βεργίνασ

http://www.dimos-verginas.gr/

2.478

2

Θμακιασ

Δοβρά

http://www.ddovra.gr/

5.154

2

Θμακιασ

Μελίκθσ

http://www.dimosmelikis.gr/

7.438

2

Θμακιασ

Αγίου Ακαναςίου

http://www.dimos-agiouathanasiou.gr/

14.387

2

Θες/νικθσ

Αγίου Γεωργίου

http://www.agiosgeorgios.gr/

5.466

2

Θες/νικθσ

Αγίου Ραφλου

http://www.dimos-agpavlou.gr/

7.978

2

Θες/νικθσ

Αξιοφ

http://www.dimos-axiou.gr/

6.780

2

Θες/νικθσ

Απολλωνίασ

http://www.dimosapollonias.gr/

4.137

2

Θες/νικθσ

Αςςιρου

http://www.dimosassirou.gr/

3.909

2

Θες/νικθσ

Βαςιλικϊν

http://www.vasilika.gr/

9.303

2

Θες/νικθσ

Βερτίςκου

http://www.dimosvertiskou.gr/

3.350

2

Θες/νικθσ

Εγνατίασ

http://www.dimosegnatias.gr/

3.134

2

Θες/νικθσ

Θζρμθσ

http://www.dthermis.gr/

16.546

2

Θες/νικθσ

Καλλινδοίων

http://www.dimoskalindoion.gr/

4.689

2

Θες/νικθσ

Κουφαλίων

http://www.koufalia.gr/

10.757

2

Θες/νικθσ

Λαγκαδά

http://www.lagadas.gr

16.836

2

Θες/νικθσ

Λαχανά

http://www.dlahana.gr/

3.779

2

Θες/νικθσ

Μαδυτοφ

http://www.dimos-madytou.gr/

3.456

2

Θες/νικθσ

Μενεμζνθσ

http://www.menemeni.gr

14.910

2

Θες/νικθσ

Μθχανιϊνασ

http://www.michaniona.gr

9.425

2

Θες/νικθσ

Μυγδονίασ

http://www.dimos-mygdonias.gr

7.191

2

Θες/νικθσ

Ρανοράματοσ

http://www.panorama-city.gr

14.552

2

Θες/νικθσ
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ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

εντίνασ

http://www.dimosrentinas.gr

6.364

2

Θες/νικθσ

Σοχοφ

http://www.sohos.gr/

5.773

2

Θες/νικθσ

Τριανδρίασ

http://www.triandria.gr

11.289

2

Θες/νικθσ

Χαλάςτρασ

http://www.halastra.gr/

9.837

2

Θες/νικθσ

Χορτιάτθ

http://www.hortiatis.gr/

12.866

2

Θες/νικθσ

Ωραιοκάςτρου

http://www.oraiokastro.gr/

11.896

2

Θες/νικθσ

Ελευκερϊν

http://www.dimoseleftheron.gr/

7.376

2

Καβαλασ

Θάςου

http://www.thassos.gr/

13.765

2

Καβαλασ

Κεραμωτισ

http://www.keramoti.gr/

6.039

2

Καβαλασ

Ορεινοφ [34]

http://www.dimosoreinou.gr/

1.769

2

Καβαλασ

Ορφανοφ

http://www.dimosorfanou.gr

5.140

2

Καβαλασ

Ριερζων

http://www.dimos-piereon.gr/

5.002

2

Καβαλασ

Φιλίππων

http://www.philippi.gr/

10.827

2

Καβαλασ

Χρυςοφπολθσ [32]

http://www.dchrisoupolis.gr/

15.678

2

Καβαλασ

Αγίασ Τριάδοσ

http://www.dimos-agiastriados.gr/

6.117

2

Καςτοριασ

Ακριτϊν

http://www.dimosakriton.gr/

1.109

2

Καςτοριασ

Αλιάκμονα

http://www.dimosmesopotamias.gr/

4.100

2

Καςτοριασ

Βιτςίου

http://www.dimosvitsiou.gr/

1.473

2

Καςτοριασ

Καςτοριάσ

http://www.kastoriacity.gr

16.218

2

Καςτοριασ

Κλειςοφρασ [35]

http://www.dimos-kleisouras.gr/

576

2

Καςτοριασ

Κορεςτείων

http://www.dimoskorestion.gr/

1.000

2

Καςτοριασ

Αξιοφπολθσ

http://www.axioupoli.gr

6.725

2

Κιλκισ

Γαλλικοφ

http://www.dimosgallikou.gr/

7.279

2

Κιλκισ

Γουμζνιςςασ

http://www.goumenissa.gr/

6.819

2

Κιλκισ

Δοϊράνθσ

http://www.dimos-doiranis.gr/

2.208

2

Κιλκισ

Ευρωποφ

http://www.europos.gr

6.042

2

Κιλκισ

Κρουςςϊν

http://www.dimos-krousson.gr/

6.770

2

Κιλκισ

Ρικρολίμνθσ

http://www.pikrolimni.gr

7.395

2

Κιλκισ

Χζρςου

http://www.dimoshersou.gr/

4.482

2

Κιλκισ
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ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Αγίασ Ραραςκευισ

http://www.dimosagparaskevis.gr/

1.977

2

Κοηανθσ

Αιανισ

http://www.aiani.gr/

3.816

2

Κοηανθσ

Αςκίου

http://www.askio.gr

5.130

2

Κοηανθσ

Βελβεντοφ

http://www.dimosvelventou.gr/

3.754

2

Κοηανθσ

Βερμίου

http://www.vermio.gr

3.483

2

Κοηανθσ

Δθμθτρίου Υψθλάντθ

http://www.dimosypsilanti.gr/

3.018

2

Κοηανθσ

Ελλθςπόντου

http://www.dimos-ellispontou.gr/

7.966

2

Κοηανθσ

Καμβουνίων

http://www.dimoskamvounion.gr/

2.257

2

Κοηανθσ

Μουρικίου

http://www.dimosmourikiou.gr/

4.896

2

Κοηανθσ

Σερβίων

http://www.dimos-servion.gr/

10.001

2

Κοηανθσ

Τςοτυλίου

http://www.tsotili.gr/

4.753

2

Κοηανθσ

Αβδιρων

http://www.avdera.gr

3.917

2

Ξανκθσ

Βιςτωνίδοσ

http://www.vistonida.gr

10.147

2

Ξανκθσ

Μφκθσ

http://www.dimosmykis.gr

11.393

2

Ξανκθσ

Αριδαίασ

http://www.dimosarideas.gr/

5.000

2

Ρελλασ

Βεγορίτιδασ

http://www.dimosvegoritidos.gr/

4.180

2

Ρελλασ

Κρφασ Βρφςθσ

http://www.kriavrisi.gr

10.975

2

Ρελλασ

Κφρρου

http://www.dimoskyrrou.gr/

7.645

2

Ρελλασ

Μεγάλου Αλεξάνδρου

http://www.dimos-meg-alexandrou.gr

8.140

2

Ρελλασ

Μενθίδοσ

http://www.dimosmeniidos.gr/

5.493

2

Ρελλασ

Ρζλλασ

http://www.dimos-pellas.gr/

7.295

2

Ρελλασ

Σκφδρασ

http://www.skydra.gr/

15.654

2

Ρελλασ

Ανατολικοφ Ολφμπου

http://www.dimosanatolikouolympou.g
r/

9.374

2

Ριεριασ

Δίου

http://www.dion.gr

11.252

2

Ριεριασ

Ελαφίνασ

http://www.elafina.gr/

5.213

2

Ριεριασ

Κολινδροφ

http://www.kolindros.gr

5.223

2

Ριεριασ

Κορινοφ

http://www.korinos.gr

6.611

2

Ριεριασ

Ραραλίασ

http://www.paraliapierias.gr/

6.449

2

Ριεριασ

Ρζτρασ

http://www.dimospetras.gr/

6.246

2

Ριεριασ
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ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Αιγείρου

http://www.dimosegirou.gr/

4.418

2

οδοπθσ

Αρριανϊν

http://webs.prisma.gr/arriana/portal/d
efault.aspx

5.781

2

οδοπθσ

Μαρωνείασ

http://www.maroneia.gr

7.644

2

οδοπθσ

Νζου Σιδθροχωρίου

http://www.dimos-sidirochoriou.gr/

3.497

2

οδοπθσ

Σϊςτου

http://www.dimossostou.gr/

6.685

2

οδοπθσ

Φιλλφρασ

-

8.014

2

οδοπθσ

Αλιςτράτθσ

http://www.dimosalistratis.gr/

4.121

2

Σερρων

Αμφίπολθσ

http://www.dimos-amfipolis.gr/

3.623

2

Σερρων

Αχινοφ

http://www.dimosahinou.gr/

3.008

2

Σερρων

Βιςαλτίασ

http://www.dimosvisaltias.gr/

8.563

2

Σερρων

Εμμανουιλ Ραππά

http://www.empapas.gr

11.789

2

Σερρων

Θρακλείασ

http://www.dimosiraklias.gr

13.173

2

Σερρων

Κάτω Μθτρουςίου [33]

http://www.dkmitrousi.gr/

6.841

2

Σερρων

Κερκίνθσ

http://www.dimoskerkinis.gr

10.037

2

Σερρων

Κορμίςτασ

http://www.dimoskormistas.gr/

3.034

2

Σερρων

Λευκϊνα

http://www.lefkonas.gr

3.897

2

Σερρων

Νζασ Ηίχνθσ

http://www.dimos-neaszixnis.gr/

10.952

2

Σερρων

Νιγρίτθσ

http://www.dimosnigritas.gr/

9.783

2

Σερρων

Ρετριτςίου

http://www.dimos-petritsiou.gr/

5.877

2

Σερρων

Σκοτοφςςθσ

http://www.dimosskotoussis.gr/

5.389

2

Σερρων

Σκουτάρεωσ

http://www.dimos-skoutareos.gr/

7.517

2

Σερρων

Στρυμϊνα

http://www.strymonas.gr

8.055

2

Σερρων

Στρυμωνικοφ

http://www.dstrymoniko.gr/

4.755

2

Σερρων

Κάτω Κλεινϊν

http://www.dimoskatoklinon.gr/

3.963

2

Φλωρινασ

Μελίτθσ

http://www.dimosmelitis.gr/

7.038

2

Φλωρινασ

Ρεράςματοσ

http://www.dimosperasmatos.gr/

5.510

2

Φλωρινασ

Ρρεςπϊν

http://www.prespes.gr

1.851

2

Φλωρινασ

Φιλϊτα

http://www.filotas.gr/

4.532

2

Φλωρινασ

Ανκεμοφντα

http://www.dimos-anthemountos.gr/

4.540

2

Χαλκιδικθσ
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ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Αρναίασ

http://www.arnea.gr

6.183

2

Χαλκιδικθσ

Ηερβοχωρίων

http://www.dimoszervochorion.gr/

3.146

2

Χαλκιδικθσ

Καλλικράτειασ

http://www.kallikrateia.gr

10.881

2

Χαλκιδικθσ

Καςςάνδρασ

http://www.kassandra.gr/

10.269

2

Χαλκιδικθσ

Μουδανιϊν

http://www.moudania.gr

17.032

2

Χαλκιδικθσ

Ορμυλίασ

http://www.ormylia.gr

4.745

2

Χαλκιδικθσ

Ραλλινθσ

http://www.pallini.gr

5.884

2

Χαλκιδικθσ

Ραναγίασ

http://www.dimospanagias.gr/

3.897

2

Χαλκιδικθσ

Ρολυγφρου

http://www.polygyros.gr/

10.721

2

Χαλκιδικθσ

Σικωνίασ

http://www.dimossithonias.gr/

8.891

2

Χαλκιδικθσ

Σταγφρων-Ακάνκου

http://www.dimos-stagironakanthoy.gr/

8.781

2

Χαλκιδικθσ

Τορϊνθσ

http://www.dtoronis.gr/

4.036

2

Χαλκιδικθσ

Τρίγλιασ

http://www.triglia.gr

5.888

2

Χαλκιδικθσ

Αρχαγγζλου

http://www.archaggelos.gov.gr/

7.779

3

Δωδ/νθςου

Αςτυπάλαιασ

http://www.astypalaia.gov.gr/

1.238

3

Δωδ/νθςου

Ατταβφρου

http://www.atavyrou.gov.gr/

3.225

3

Δωδ/νθςου

Αφαντου

http://www.afandou.gov.gr/

6.712

3

Δωδ/νθςου

Δικαίου

http://www.dikaiou.gov.gr/

6.094

3

Δωδ/νθςου

Θρακλειδϊν

http://www.iraklidon.gov.gr/

6.963

3

Δωδ/νθςου

Ιαλυςου

http://www.ialysos.gov.gr/

10.107

3

Δωδ/νθςου

Καμείρου

http://www.kamiros.gov.gr/

5.145

3

Δωδ/νθςου

Καλλικζασ [37]

http://www.kalithea.gov.gr/

10.251

3

Δωδ/νθςου

Καλυμνίων

http://www.kalymnos.gov.gr/

16.441

3

Δωδ/νθςου

Καρπάκου

http://www.karpathos.gov.gr/

5.750

3

Δωδ/νθςου

Κάςου

http://www.kasos.gov.gr/

990

3

Δωδ/νθςου

Κω [36]

http://www.kos.gov.gr/

17.890

3

Δωδ/νθςου

Λειψϊν

http://www.leipsoi.gov.gr/

698

3

Δωδ/νθςου

Λζρου

http://www.leros.gov.gr/

8.207

3

Δωδ/νθςου

Λινδίων

http://www.lindos.gov.gr

3.633

3

Δωδ/νθςου
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ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Μεγίςτθσ [39]

http://www.megisti.gov.gr/

430

3

Δωδ/νθςου

Νιςφρου

http://www.nisyros.gov.gr/

948

3

Δωδ/νθςου

Ράτμου

http://www.patmos.gov.gr/

3.044

3

Δωδ/νθςου

Ρεταλοφδων

http://www.petaloudes.gov.gr/

12.133

3

Δωδ/νθςου

Νότιασ όδου

http://www.southrhodes.gov.gr/

4.313

3

Δωδ/νθςου

Σφμθσ

http://www.symi.gov.gr/

2.606

3

Δωδ/νθςου

Τιλου

http://www.tilos.gov.gr/

533

3

Δωδ/νθςου

Χάλκθσ [40]

http://www.halki.gov.gr/

313

3

Δωδ/νθςου

Αρκαλοχωρίου

http://www.arkalochori.gr/

10.897

3

Θρακλειου

Αρχανϊν

http://www.archanes.gov.gr/

4.548

3

Θρακλειου

Αςτερουςιϊν

http://www.dasterousia.gov.gr/

6.303

3

Θρακλειου

Γοργολαίνθ

http://www.gorgolaini.gov.gr/

3.171

3

Θρακλειου

Γόρτυνοσ

http://www.gortyna.gov.gr/

5.292

3

Θρακλειου

Ηαροφ

http://www.zaros.gov.gr/

3.370

3

Θρακλειου

Καςτελλίου

http://www.kastelli.gr/

6.819

3

Θρακλειου

Κρουςϊνα

http://www.krousonas.gov.gr/

4.059

3

Θρακλειου

Μαλίων

http://www.malia.gov.gr/

6.212

3

Θρακλειου

Τετραχωρίου (Ραλιανθσ)

http://www.palianis.gov.gr/

2.404

3

Θρακλειου

Τεμζνουσ

http://www.temenos.gov.gr/

3.218

3

Θρακλειου

Αμοργοφ

http://www.amorgos.gov.gr/

1.859

3

Κυκλαδων

Άνδρου

http://www.andros.gov.gr/

4.107

3

Κυκλαδων

Άνω Σφρου

http://www.anosyros.gov.gr/

3.376

3

Κυκλαδων

Δρυμαλίασ

http://www.drymalia.gr/

6.099

3

Κυκλαδων

Εξωμβοφργου

http://www.exomvoyrgoy.gov.gr/

2.692

3

Κυκλαδων

Θιρασ

http://www.thira.gov.gr/

12.440

3

Κυκλαδων

Ιθτϊν

http://www.ios.gov.gr/

1.838

3

Κυκλαδων

Κζασ

http://www.kea.gov.gr/

2.417

3

Κυκλαδων

Κορκίου

http://www.korthi.gov.gr/

2.547

3

Κυκλαδων

Κφκνοσ

http://www.kythnos.gov.gr/

1.608

3

Κυκλαδων
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Μιλου [38]

http://www.milos.gov.gr/

4.771

3

Κυκλαδων

Μυκόνου

http://www.mykonos.gov.gr/

9.320

3

Κυκλαδων

Ράρου

http://www.paros.gov.gr/

12.853

3

Κυκλαδων

Ροςειδωνείασ

http://www.poseidonia.gov.gr/

3.006

3

Κυκλαδων

Σερίφου

http://www.serifos.gov.gr/

1.414

3

Κυκλαδων

Σίφνου

http://www.sifnos.gov.gr/

2.442

3

Κυκλαδων

Τινου

http://www.tinos.gov.gr/

5.203

3

Κυκλαδων

Υδροφςασ

http://www.ydrousas.gov.gr/

3.355

3

Κυκλαδων

Ιτάνου

http://www.itanou.gov.gr/

2.514

3

Λαςικιου

Οροπεδίου Λαςικίου

http://www.oropediolas.gov.gr/

3.152

3

Λαςικιου

Σθτείασ

http://www.sitia.gr

14.338

3

Λαςικιου

Αγίασ Ραραςκευισ

http://www.agiaparaskevi.gov.gr

2.628

3

Λεςβου

Μφρινασ

http://www.myrina.gov.gr/

7.488

3

Λεςβου

Αρκαδίου

http://www.arkadi.gr

5.644

3

εκυμνθσ

Γεροποτάμου

http://www.geropotamos.gr/

8.323

3

εκυμνθσ

Κουλοφκωνα

http://www.kouloukonas.gr/

6.676

3

εκυμνθσ

Κουρθτϊν

http://www.koyriton.gov.gr/

2.703

3

εκυμνθσ

Λαππαίων

http://www.lappaion.gov.gr/

2.628

3

εκυμνθσ

Νικθφόρου Φωκά

http://www.nikiforoufoka.gr/

6.599

3

εκυμνθσ

Αγίου Κθρφκου

http://www.agioskirikos.gov.gr

3.243

3

Σαμου

Βακζοσ

http://www.vathy.gov.gr/

12.384

3

Σαμου

Ευδιλου

http://www.eydilos.gov.gr/

2.831

3

Σαμου

Καρλοβαςίων

http://www.karlovasi.gov.gr/

9.590

3

Σαμου

Μαρακοκάμπου

http://www.marathokampos.gov.gr/

2.837

3

Σαμου

Ρυκαγορείου

http://www.pythagoreio.gov.gr/

9.003

3

Σαμου

αχϊν

http://www.raches.gov.gr/

2.238

3

Σαμου

Φοφρνων Κορςεϊν

http://www.fournoi.gov.gr/

1.469

3

Σαμου

Ανατολικοφ Σζλινου

http://www.anatolikoselino.gov.gr/

1.468

3

Χανιων

Αρμζνων

http://www.dimosarmenon.gr/

3.250

3

Χανιων
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Βάμου

http://www.vamos.gov.gr/

2.932

3

Χανιων

Βουκολίων

http://www.voykolies.gov.gr/

3.296

3

Χανιων

Γεωργιουπόλεωσ

http://www.georgioupolis.gov.gr/

2.483

3

Χανιων

Θεριςου

http://www.theriso.gov.gr/

6.313

3

Χανιων

Ινναχωρίου

http://www.inachoriou.gov.gr/

1.443

3

Χανιων

Κιςςάμου

http://www.kissamos.gov.gr/

7.463

3

Χανιων

Μυκιμνθσ

http://www.mithimna-chanion.gr/

2.914

3

Χανιων

Μουςοφρων

http://www.musuron.gr

4.755

3

Χανιων

Ρλατανιά

http://www.platanias.gr

5.225

3

Χανιων

Σοφδασ

http://www.souda.gr

7.840

3

Χανιων

Σφακίων

http://www.dimos-sfakion.gr/

2.446

3

Χανιων

Φρε

http://www.fres.gr/

1.122

3

Χανιων

Αγίου Μθνά

http://www.agioymina.gov.gr/

2.686

3

Χιου

Ιωνίασ Χίου

http://www.ionia.gov.gr/

4.650

3

Χιου

Καμποχϊρων

http://www.kampochoron.gov.gr/

3.154

3

Χιου

Μαςτιχοχωρίων

http://www.mastichochoria.gov.gr/

4.744

3

Χιου

Οινουςςϊν

http://www.oinousses.gov.gr/

1.050

3

Χιου

Ψαρϊν

http://www.psara.gov.gr/

422

3

Χιου

Αιτωλικοφ

http://www.aitoliko.gov.gr/

7.216

4

Αιτ/νιασ

Αμφιλοχίασ [42]

http://www.amfiloxia.gov.gr/

12.834

4

Αιτ/νιασ

Ανακτορίου

http://www.anaktorio.gov.gr/

8.830

4

Αιτ/νιασ

Αντιρρίου

http://www.antirio.gov.gr/

2.375

4

Αιτ/νιασ

Αποδοτίασ

http://www.apodotia.gov.gr/

2.598

4

Αιτ/νιασ

Αρακφνκου

http://www.arakynthos.gov.gr/

6.397

4

Αιτ/νιασ

Θζρμου

http://www.thermo.gov.gr/

9.299

4

Αιτ/νιασ

Ινάχου [43]

http://www.inahos.gov.gr/

6.169

4

Αιτ/νιασ

Μακρυνείασ

http://www.makrinia.gov.gr/

5.241

4

Αιτ/νιασ

Μενιδίου

http://www.menidi.gov.gr/

2.442

4

Αιτ/νιασ

Μεςολογγίου

http://www.messolonghi.gov.gr/

17.988

4

Αιτ/νιασ
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Νεάπολθσ

http://www.dimos-neapolis.gr/

5.052

4

Αιτ/νιασ

Οινιάδων

http://www.oiniades.gov.gr/

10.227

4

Αιτ/νιασ

Ραλαίρου

http://www.paleros.gov.gr/

4.494

4

Αιτ/νιασ

Ραναιτωλικοφ

http://www.panaitoliko.gov.gr/

1.853

4

Αιτ/νιασ

Ραραβόλασ

http://www.paravolas.gov.gr/

4.482

4

Αιτ/νιασ

Ρλατάνου

http://www.platanos.gov.gr/

1.775

4

Αιτ/νιασ

Ρυλλινθσ

http://www.pilini.gov.gr/

2.000

4

Αιτ/νιασ

Επιδαφρου

http://www.asklipieio.gr/

4.471

4

Αργολιδοσ

Ερμιόνθσ

www.ermioni.gov.gr/

4.554

4

Αργολιδοσ

Λζρνασ

http://www.lerna.gov.gr/

3.042

4

Αργολιδοσ

Μυκθναίων

http://www.mikines.gov.gr/

4.349

4

Αργολιδοσ

Ναυπλιζων

http://www.nafplio.gov.gr

16.885

4

Αργολιδοσ

Γόρτυνοσ

http://www.gortynos.gr

1.266

4

Αρκαδιασ

Λαγκαδίων

http://www.lagadia.gov.gr/

1.363

4

Αρκαδιασ

Βόρειασ Κυνουρίασ

http://www.boriakinouria.gov.gr/

12.825

4

Αρκαδιασ

Κοντοβάηαινασ

http://www.kontovazena.gov.gr/

2.048

4

Αρκαδιασ

Αιγείρασ

http://www.aigeira.gov.gr/

4.512

4

Αχαιασ

Ακράτασ

http://www.akrata.gov.gr/

7.056

4

Αχαιασ

Βραχναιίκων

http://www.vraxneika.gov.gr/

5.094

4

Αχαιασ

Δφμθσ

http://www.dymi.gov.gr/

10.664

4

Αχαιασ

Ερινεοφ

http://www.erineos.gov.gr/

3.768

4

Αχαιασ

Καλαβρφτων

http://www.kalavrita.gov.gr/

8.580

4

Αχαιασ

Λαριςςοφ

http://www.larissos.gov.gr/

8.683

4

Αχαιασ

Λευκαςίου

http://www.lefkasio.gov.gr/

3.892

4

Αχαιασ

Μόβρθσ

http://www.movri.gov.gr/

5.106

4

Αχαιασ

ίου

http://www.rion.gov.gr/

13.270

4

Αχαιασ

Συμπολιτείασ

http://www.sympolitia.gov.gr/

7.840

4

Αχαιασ

Τριταίασ

http://www.tritaia.gov.gr

5.462

4

Αχαιασ

Φαρρϊν

http://www.farron.gov.gr/

6.300

4

Αχαιασ
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Ωλζνιασ

http://www.olenia.gov.gr/

6.822

4

Αχαιασ

Αλυκϊν

http://www.alykes.gov.gr/

4.796

4

Ηακυνκου

Αρκαδίων

http://www.arkadion.gov.gr/

4.830

4

Ηακυνκου

Ελατίων

http://www.elation-zakynthos.gov.gr/

2.503

4

Ηακυνκου

Αλιφείρασ

http://www.alifira.gov.gr/

3.829

4

Θλειασ

Ανδριτςαίνθσ

http://www.andritsaina.gov.gr

2.152

4

Θλειασ

Αρχαίασ Ολυμπίασ

http://www.arxaiaolympia.gov.gr/

11.069

4

Θλειασ

Βαρκολομιοφ

http://www.vartholomio.gov.gr/

5.348

4

Θλειασ

Βουπραςίασ

http://www.vouprasia.gov.gr/

11.204

4

Θλειασ

Βϊλακοσ

http://www.volakos.gov.gr/

3.552

4

Θλειασ

Γαςτοφνθσ

http://www.gastouni.gov.gr/

11.523

4

Θλειασ

Ηαχάρωσ

http://www.zacharo.gov.gr/

12.910

4

Θλειασ

Ιαρδάνου

http://www.iardanos.gov.gr/

4.297

4

Θλειασ

Λαμπείασ

http://www.lampia.gov.gr/

1.374

4

Θλειασ

Λεχαινϊν

http://www.lexena.gov.gr/

6.334

4

Θλειασ

Ρθνείασ

http://www.pinia.gov.gr/

5.660

4

Θλειασ

Σκιλλοφντοσ

http://www.skillountos.gov.gr/

15.931

4

Θλειασ

Ωλζνθσ

http://www.oleni.gov.gr/

9.026

4

Θλειασ

Αγίου Γεωργίου

http://www.agiosgeorgios.gov.gr/

4.958

4

Κερκυρασ

Αχιλλείων

http://www.achillion-dimos.gr/

10.319

4

Κερκυρασ

Εςπερίων

http://www.esperion.gov.gr/

8.136

4

Κερκυρασ

Κοριςςίων

http://www.korission.gov.gr/

5.206

4

Κερκυρασ

Λευκιμμαίων

http://www.lefkimi.gov.gr/

6.704

4

Κερκυρασ

Μελιτειζων

http://www.corfu-melitieon.gov.gr/

6.690

4

Κερκυρασ

Ραξϊν

http://www.paxoi.gov.gr/

2.438

4

Κερκυρασ

Φαιάκων

http://www.feakes.gov.gr/

6.488

4

Κερκυρασ

Αγίων Θεοδϊρων

http://www.agioitheodoroi.gov.gr/

5.960

4

Κορινκιασ

Άςςου-Λεχαίου

http://www.assos-lechaio.gov.gr/

9.850

4

Κορινκιασ

Βζλου

http://www.velo.gov.gr/

8.211

4

Κορινκιασ
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Βόχασ

http://www.vochas.gov.gr/

10.112

4

Κορινκιασ

Ευρωςτίνθσ

http://www.evrostini.gov.gr

5.882

4

Κορινκιασ

Ξυλοκάςτρου

http://www.xylokastro.gov.gr

15.273

4

Κορινκιασ

Σαρωνικοφ

http://www.saronikos.gov.gr/

5.297

4

Κορινκιασ

Σικυωνίων [41]

http://www.kiato.gov.gr/

19.455

4

Κορινκιασ

Σολυγείασ

http://www.soligia.gov.gr

3.047

4

Κορινκιασ

Στυμφαλίασ

http://www.stymfalia.gov.gr/

2.852

4

Κορινκιασ

Φενεοφ

http://www.feneo.gov.gr

2.359

4

Κορινκιασ

Ανατολικισ Μάνθσ

http://www.anatolikimani.gov.gr

2.111

4

Λακωνιασ

Αςωποφ

http://www.asopos.gr

4.187

4

Λακωνιασ

Βοιϊν

http://www.vion.gov.gr

7.871

4

Λακωνιασ

Γυκείου

http://www.gythio.gov.gr

7.926

4

Λακωνιασ

Ηάρακα

http://www.dimoszaraka.gr/

1.538

4

Λακωνιασ

Κροκεϊν

http://www.krokees.gov.gr

2.824

4

Λακωνιασ

Μολάων

http://www.molaoi.gov.gr

5.597

4

Λακωνιασ

Μονεμβαςίασ

http://www.monemvasia.gov.gr

4.660

4

Λακωνιασ

Οιτφλου

http://www.oitylo.gov.gr

5.203

4

Λακωνιασ

Σπάρτθσ

http://www.sparti.gov.gr

18.184

4

Λακωνιασ

Φαρίδοσ

http://www.farida.gov.gr

5.269

4

Λακωνιασ

Απολλωνίων

http://www.apollonion.gov.gr

3.235

4

Λευκαδασ

Ελλομζνου

http://www.elomenou.gov.gr

3.352

4

Λευκαδασ

Μεγανθςίου [45]

http://www.meganisi.gov.gr

1.092

4

Λευκαδασ

Σφακιωτϊν [44]

http://www.sfakioto.gov.gr

1.862

4

Λευκαδασ

Αιπείασ

http://www.aipeia.gov.gr/

2.574

4

Μεςςθνιασ

Άριοσ

http://www.aris.gov.gr/

2.189

4

Μεςςθνιασ

Βουφράδων

http://www.voufrada.gov.gr/

1.802

4

Μεςςθνιασ

Γαργαλιάνων

http://www.gargaliani.gov.gr

9.083

4

Μεςςθνιασ

Θουρίασ

http://www.thouria.gov.gr

4.106

4

Μεςςθνιασ

Κορϊνθσ

http://www.koroni.gov.gr/

5.067

4

Μεςςθνιασ
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Λεφκτρου

http://www.lefktro.gov.gr

5.558

4

Μεςςθνιασ

Μεκϊνθσ

http://www.methoni.gov.gr

2.638

4

Μεςςθνιασ

Ρεταλιδίου

http://www.petalidi.gr/

3.601

4

Μεςςθνιασ

Φιλιατρϊν

http://www.filiatra.gov.gr

9.334

4

Μεςςθνιασ

Αμβρακικοφ

http://www.amvrakikos.gov.gr/

4.742

5

Αρτασ

Θρακλείασ

http://www.iraklia-artas.gov.gr/

1.979

5

Αρτασ

Κομποτίου

http://www.kompoti.gov.gr/

3.485

5

Αρτασ

Ρζτα

http://www.peta.gov.gr/

4.904

5

Αρτασ

Τετραφυλίασ

http://www.tetrafilia.gov.gr/

3.792

5

Αρτασ

Ακαμανίασ

http://www.dimos-athamanias.gov.gr/

6.382

5

Αρτασ

Βλαχερνϊν

http://www.blaxerna.gov.gr/

3.326

5

Αρτασ

Γεωργίου Καραϊςκάκθ

http://www.dimoskaraiskaki.gov.gr/

3.245

5

Αρτασ

Φιλοκζθ Αρτασ

http://www.filothei-artas.gov.gr/

5.800

5

Αρτασ

Διακοπτοφ

http://www.diakopto.gov.gr/

7.005

5

Αχαιασ

Αραχϊβθσ

http://www.arachova.gov.gr/

4.180

5

Βοιωτιασ

Βαγίων

http://www.vagia.gov.gr/

4.509

5

Βοιωτιασ

Δαφλειασ

http://www.davlia.gov.gr/

2.397

5

Βοιωτιασ

Δερβενοχωρίων

http://www.dervenochori.gov.gr/

2.191

5

Βοιωτιασ

Θεςπιζων

http://www.thespies.gov.gr/

5.949

5

Βοιωτιασ

Θίςβθσ

http://www.thisvi.gov.gr/

4.480

5

Βοιωτιασ

Κορϊνειασ [48]

http://www.koronia-viotias.gov.gr/

4.625

5

Βοιωτιασ

Ρλαταιϊν

http://www.platees.gov.gr/

4.715

5

Βοιωτιασ

Τανάγρασ

http://www.tanagra.gov.gr/

4.134

5

Βοιωτιασ

Χαιρωνείασ

http://www.cheronia.gov.gr/

2.218

5

Βοιωτιασ

Ανκθδϊνοσ

http://www.anthidona.gov.gr/

6.104

5

Ευβοιασ

Κθρζωσ

http://www.kireas.gov.gr/

6.671

5

Ευβοιασ

Κφμθσ

http://www.kimi.gov.gr/

8.772

5

Ευβοιασ

Αγράφων

http://www.agrafa.gov.gr/

3.691

5

Ευρυτανιασ

Απεραντίων

http://www.aperantia.gov.gr/

3.213

5

Ευρυτανιασ
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Βίνιανθσ [50]

http://www.viniani.gov.gr/

1.438

5

Ευρυτανιασ

Δομνίςτασ

http://www.domnista.gov.gr/

2.163

5

Ευρυτανιασ

Ροταμιάσ

http://www.dimos-potamias.gr/

1.933

5

Ευρυτανιασ

Ρρουςςοφ

http://www.prousos.gov.gr/

2.253

5

Ευρυτανιασ

Φουρνά

http://www.dimosfourna.gov.gr/

1.542

5

Ευρυτανιασ

Φραγκίςτα

http://www.e-fragista.gov.gr/

2.533

5

Ευρυτανιασ

Αχζροντα

http://www.acherontas.gov.gr/

2.344

5

Θεςπρωτιασ

Θγουμενίτςθσ [47]

http://www.igoumenitsa.gov.gr/

14.710

5

Θεςπρωτιασ

Μαργαριτίου

http://www.margariti.gov.gr/

3.032

5

Θεςπρωτιασ

Ραραμυκιάσ

http://www.dimosparamythias.gov.gr/

7.859

5

Θεςπρωτιασ

Ραραποτάμου

http://www.parapotamos.gov.gr/

1.668

5

Θεςπρωτιασ

Συβότων

http://www.sivota.gov.gr/

3.010

5

Θεςπρωτιασ

Φιλιατϊν

http://www.filiates.gov.gr/

8.288

5

Θεςπρωτιασ

Αγίου Δθμθτρίου

http://www.agiosdimitriosioanninon.gov.gr/

6.502

5

Ιωαννινων

Ανατολισ

http://www.anatoli.gov.gr/

7.198

5

Ιωαννινων

Ανατολικοφ Ηαγορίου

http://www.zagori-an.gov.gr/

2.402

5

Ιωαννινων

Άνω Καλαμά

http://www.anokalama.gov.gr/

3.070

5

Ιωαννινων

Άνω Ρωγωνίου

http://www.pogoni.gr/

1.663

5

Ιωαννινων

Δελβινακίου

http://www.delvinaki.gov.gr/

2.933

5

Ιωαννινων

Εγνατίασ

http://www.egnatia-ioanninon.gov.gr/

2.800

5

Ιωαννινων

Εκάλθσ

http://www.ekali-ioanninon.gov.gr/

1.977

5

Ιωαννινων

Ευρυμενϊν

http://www.evrimenes.gov.gr/

1.525

5

Ιωαννινων

Ηίτςασ

http://www.dimos-zitsas.gr/

2.200

5

Ιωαννινων

Καλπακίου

http://www.kalpaki.gov.gr/

2.324

5

Ιωαννινων

Κεντρικοφ Ηαγορίου

http://www.kentrikozagori.gov.gr/

1.601

5

Ιωαννινων

Κόνιτςασ

http://www.konitsa.gov.gr/

6.225

5

Ιωαννινων

Μολοςςϊν

http://www.molossi.gov.gr/

3.139

5

Ιωαννινων

Μπιηανίου

http://www.bizani.gov.gr/

4.241

5

Ιωαννινων

Ραμβϊτιδοσ

http://www.pamvotida.gov.gr/

9.925

5

Ιωαννινων
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Ρραμάντων

http://www.pramanta.gov.gr/

2.194

5

Ιωαννινων

Σελλϊν

http://www.sellon.gov.gr/

2.095

5

Ιωαννινων

Τφμφθσ [49]

http://www.timfi.gov.gr/

1.493

5

Ιωαννινων

Λάκκασ Σουλίου

http://www.dimos-lakkas.gov.gr/

3.552

5

Ιωαννινων

Καλλιφωνίου

http://www.kallifoni.gr

3.246

5

Καρδιτςασ

Ραμιςοφ

http://www.dimos-pamisou.gov.gr/

4.622

5

Καρδιτςασ

Σελλάνων

http://www.sellana.gr/

5.051

5

Καρδιτςασ

Αγιάσ

http://www.agia.gov.gr

6.458

5

Λαριςασ

Αμπελϊνα

http://www.ambelonas.gov.gr/

8.407

5

Λαριςασ

Αντιχαςίων

http://www.antichasia.gov.gr/

3.951

5

Λαριςασ

Αρμζνιου

http://www.dimosarmeniou.gov.gr/

2.273

5

Λαριςασ

Γιάννουλθσ

http://www.giannouli.gov.gr/

10.022

5

Λαριςασ

Γόννων

http://www.gonni.gov.gr/

3.119

5

Λαριςασ

Ελαςςόνασ

http://www.elassona.gov.gr/

12.056

5

Λαριςασ

Ενιππζα

http://www.enipeas.gov.gr/

4.526

5

Λαριςασ

Ευρυμενϊν

http://www.evrimenon.gr/

2.428

5

Λαριςασ

Κάτω Ολφμπου

http://www.dko.gr/

4.375

5

Λαριςασ

Κιλελζρ

http://www.kileler.gov.gr/

2.834

5

Λαριςασ

Κοιλάδασ

http://www.dimos-koilados.gov.gr/

3.305

5

Λαριςασ

Κραννϊνοσ

http://www.krannonas.gov.gr/

3.274

5

Λαριςασ

Λακζρειασ

http://www.lakeria.gov.gr/

1.763

5

Λαριςασ

Λιβαδίου

http://www.e-livadi.gov.gr/

3.187

5

Λαριςασ

Μακρυχωρίου

http://www.dim-makr.gov.gr/

2.976

5

Λαριςασ

Νίκαιασ

http://www.nikea-larisas.gov.gr/

6.540

5

Λαριςασ

Ολφμπου

http://www.olimpos.gov.gr/

3.588

5

Λαριςασ

Ρλατυκάμπου

http://www.platikambos.gov.gr/

8.292

5

Λαριςασ

Ρολυδάμαντα

http://www.polidamantas.gov.gr/

6.412

5

Λαριςασ

Ροταμιάσ

http://www.potamia-larisas.gov.gr/

5.065

5

Λαριςασ

Τυρνάβου

http://www.tirnavos.gov.gr/

16.900

5

Λαριςασ
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Φαρςάλων

http://www.farsala.gov.gr/

10.812

5

Λαριςασ

Αγριάσ

http://www.agria.gov.gr/

6.112

5

Μαγνθςιασ

Αιςωνίασ

http://www.aisonia.gov.gr/

3.031

5

Μαγνθςιασ

Αλμυροφ

http://www.almiros.gov.gr/

12.987

5

Μαγνθςιασ

Αλοννιςου

http://www.alonissos.gov.gr/

2.700

5

Μαγνθςιασ

Αργαλαςτισ

http://www.argalasti.gov.gr

2.158

5

Μαγνθςιασ

Αρτζμιδασ

http://www.artemidamagnisias.gov.gr/

4.583

5

Μαγνθςιασ

Αφετϊν

http://www.e-afeton.gov.gr/

1.838

5

Μαγνθςιασ

Ηαγοράσ

http://www.zagora.gov.gr/

3.829

5

Μαγνθςιασ

Κάρλασ

http://www.karla.gov.gr/

5.198

5

Μαγνθςιασ

Μθλεϊν

http://www.milees.gov.gr/

3.513

5

Μαγνθςιασ

Μουρεςίου

http://www.mouresi.gov.gr

3.107

5

Μαγνθςιασ

Νζασ Αγχιάλου

http://www.neaaghialos.gr/

7.411

5

Μαγνθςιασ

Ρορταριάσ

http://www.dimosportarias.gov.gr/

3.201

5

Μαγνθςιασ

Ρτελεοφ

http://www.pteleos.gov.gr

2.881

5

Μαγνθςιασ

Σθπιάδοσ

http://www.sipiada.gov.gr

2.358

5

Μαγνθςιασ

Σκιάκου

http://www.skiathos.gov.gr

6.160

5

Μαγνθςιασ

Σκοπζλου

http://www.skopelos.gov.gr

4.696

5

Μαγνθςιασ

Σοφρπθσ

http://www.sourpi.gov.gr/

4.314

5

Μαγνθςιασ

Φερϊν

http://www.feron-magnisias.gov.gr/

6.116

5

Μαγνθςιασ

Ανωγείου

http://www.dimosanogeiou.gov.gr/

2.507

5

Ρρεβεηασ

Θεςπρωτικοφ

http://www.dimosthesprotikou.gov.gr/

5.474

5

Ρρεβεηασ

Ηαλόγγου

http://www.zalogo.gov.gr/

5.043

5

Ρρεβεηασ

Ράργασ

http://www.parga.gov.gr/

4.033

5

Ρρεβεηασ

Ρρεβζηθσ [46]

http://www.preveza.gov.gr/

19.605

5

Ρρεβεηασ

Φαναρίου

http://www.fanari.gov.gr/

8.911

5

Ρρεβεηασ

Φιλιππιάδοσ

http://www.filippiada.gov.gr/

8.429

5

Ρρεβεηασ

Αικικων

http://www.ethikes.gov.gr/

2.744

5

Τρικαλων

Βαςιλικισ

http://www.vasiliki.gov.gr/

2.461

5

Τρικαλων

Σελίδα 133

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ

ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Γόμφων

http://www.gomfi.gov.gr/

5.154

5

Τρικαλων

Εςτιαιϊτιδασ

http://www.estieotida.gov.gr/

2.976

5

Τρικαλων

Καλαμπάκασ

http://www.kalambaka.gov.gr/

11.841

5

Τρικαλων

Καλλιδζνδρου

http://www.kallidendro.gov.gr/

2.456

5

Τρικαλων

Καςτανιάσ

http://www.kastania.gov.gr/

1.619

5

Τρικαλων

Κλεινοβοφ

http://www.klinovo.gov.gr

2.301

5

Τρικαλων

Κόηιακα

http://www.koziakas.gov.gr/

2.894

5

Τρικαλων

Μαλακαςίου

http://www.malakasio.gov.gr/

2.090

5

Τρικαλων

Μεγάλων Καλυβίων

http://www.megalakalivia.gov.gr/

3.169

5

Τρικαλων

Οιχαλίασ

http://www.ichalia.gov.gr/

5.783

5

Τρικαλων

Ραραλθκαίων

http://www.paralitheon.gov.gr/

3.689

5

Τρικαλων

Ρελινναίων

http://www.pelinnaion.gov.gr/

3.005

5

Τρικαλων

Ριαλείων

http://www.pialion.gov.gr/

3.813

5

Τρικαλων

Ρφλθσ

http://www.dimos-pylis.gr

4.492

5

Τρικαλων

Ρυνδαίων

http://www.pindeon.gov.gr/

2.136

5

Τρικαλων

Τυμφαίων

http://www.timfea.gov.gr/

2.103

5

Τρικαλων

Χαςίων

http://www.chasia-trikalon.gov.gr/

3.736

5

Τρικαλων

Φαλωρείασ

http://www.dimosfalorias.gov.gr/

4.085

5

Τρικαλων

Φαρκαδόνασ

http://www.e-farkadona.gov.gr/

7.093

5

Τρικαλων

Αγ. Γεωργίου Τυμφρθςτοφ

http://www.agiosgeorgiostimfristou.gov.gr/

3.278

5

Φκιωτιδασ

Αγίου Κωνςταντίνου

http://www.agioskonstantinosfthiotidas.gov.gr/

3.410

5

Φκιωτιδασ

Αμφίκλειασ

http://www.amfiklia.gov.gr/

5.636

5

Φκιωτιδασ

Αταλάντθσ

http://www.atalanti.gov.gr/

10.367

5

Φκιωτιδασ

Γοργοποτάμου

http://www.gorgopotamos.gov.gr/

4.510

5

Φκιωτιδασ

Δαφνουςίων

http://www.dafnousia.gov.gr/

4.326

5

Φκιωτιδασ

Δομοκοφ

http://www.domokos.gov.gr

5.692

5

Φκιωτιδασ

Ελάτειασ

http://www.elatia.gov.gr/

4.000

5

Φκιωτιδασ

Εχιναίων

http://www.echineoi.gov.gr/

4.518

5

Φκιωτιδασ
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ΔΘΜΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΡΟΣ

ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ

ΥΡΟΕΓΟ

ΝΟΜΟΣ

Θεςςαλιϊτιδοσ

http://www.thessaliotida.gov.gr/

4.705

5

Φκιωτιδασ

Καμζνων Βοφρλων

http://www.kamenavourla.gov.gr/

5.064

5

Φκιωτιδασ

Λειανοκλαδίου

http://www.lianokladi.gov.gr/

3.034

5

Φκιωτιδασ

Μακρακϊμθσ

http://www.makrakomi.gov.gr/

7.132

5

Φκιωτιδασ

Μαλεςίνθσ

http://www.malesina.gov.gr/

5.404

5

Φκιωτιδασ

Ξυνιάδοσ

http://www.ksiniada.gov.gr/

4.396

5

Φκιωτιδασ

Οπουντίων

http://www.opountia.gov.gr/

4.514

5

Φκιωτιδασ

Ρελαςγίασ

http://www.pelasgia.gov.gr/

3.310

5

Φκιωτιδασ

Σπερχειάδοσ

http://www.sperchiada.gov.gr/

10.594

5

Φκιωτιδασ

Στυλίδοσ

http://www.stilida.gov.gr/

6.858

5

Φκιωτιδασ

Τικορζασ

http://www.tithorea.gov.gr/

4.759

5

Φκιωτιδασ

Υπάτθσ

http://www.ypati.gov.gr/

6.855

5

Φκιωτιδασ

Αμφίςςθσ

http://www.amfissa.gov.gr/

9.248

5

Φωκιδασ

Βαρδουςίων

http://www.dimos-bardousion.gov.gr/

2.216

5

Φωκιδασ

Γαλαξιδίου

http://www.galaxidi.gov.gr/

3.030

5

Φωκιδασ

Γραβιάσ

http://www.gravia.gov.gr/

2.975

5

Φωκιδασ

Δελφϊν

http://www.delphi.gov.gr/

3.511

5

Φωκιδασ

Δεςφίνασ

http://www.desfina.gov.gr/

2.431

5

Φωκιδασ

Ευπαλίου

http://www.efpalio.gov.gr/

6.507

5

Φωκιδασ

Ιτζασ

http://www.itea.gov.gr/

6.072

5

Φωκιδασ

Καλλιζων

http://www.kallies.gov.gr/

2.328

5

Φωκιδασ

Ραρναςςοφ

http://www.parnassos.gov.gr/

2.668

5

Φωκιδασ

Τολοφϊνοσ

http://www.tolofonas.gov.gr/

3.073

5

Φωκιδασ
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7.3 Τρόποσ Βακμολόγθςθσ Κανόνων του ΡΡ-ΔΔΤ1
Είδοσ Α/Α Κανόνα Τίτλοσ Κανόνα
Κανόνα ςτο Είδοσ

Τρόποσ βακμολόγθςθσ

ΚΡ

2

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αιτοφνται τθν 0: ΔΔΤ με όνομα που δεν
εκχϊρθςθ Ονόματοσ Χϊρου ςτο χϊρο 2ου επιπζδου .gov.gr για καταλιγει ςε .gov.gr
νζουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που
4: ΔΔΤ με όνομα που
προβλζπονται ςτον Κανονιςμό τθσ ΕΕΤΤ.
καταλιγει ςε .gov.gr

ΚΡ

3

Σε περίπτωςθ που το επικυμθτό όνομα χϊρου είναι δεςμευμζνο 0: ΔΔΤ όπου το όνομα δεν
από το φορζα και φιλοξενεί ζνα άλλο Διαδικτυακό Τόπο του είναι
τθσ
μορφισ
φορζα, οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ egov.name.gov.gr
αιτοφνται τθν εκχϊρθςθ Ονόματοσ Χϊρου τθσ μορφισ
egov.name.gov.gr, όπου 'name' είναι το επικυμθτό όνομα χϊρου. 4: ΔΔΤ όπου το όνομα είναι
τθσ
μορφισ
egov.name.gov.gr

ΚΡ

5

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, για διαδικτυακοφσ τόπουσ ι 0:
Υπάρχουν
πφλεσ που εξυπθρετοφν ειδικοφσ ςκοποφσ ι περιλαμβάνουν ςυμπλθρωματικοί
Τόποι,
ειδικι κεματολογία και δεν αποτελοφν τον επίςθμο διαδικτυακό αλλά με μθ-δόκιμο όνομα
τουσ τόπο, ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ αιτοφνται τθν εκχϊρθςθ Ονόματοσ
Υπάρχουν
Χϊρου που να αντανακλά το ςκοπό ι τθ κεματολογία των 4:
ςυμπλθρωματικοί Τόποι, με
ςυγκεκριμζνων διαδικτυακϊν τόπων και πυλϊν.
δόκιμο όνομα

ΚΡ

6

Οι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αιτοφνται, 0: Μθ-εφαρμογι κανόνα
εκτόσ από τθν εκχϊρθςθ ονόματοσ χϊρου με αλφαρικμθτικοφσ
χαρακτιρεσ του λατινικοφ αλφαβιτου, τθν εκχϊρθςθ ονόματοσ 4: Εφαρμογι κανόνα
χϊρου και με αλφαρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ του ελλθνικοφ
αλφαβιτου (Α-Ω, α-ω, 0-9) π.χ. www.ονομα.gr.

ΚΡ

7

Εάν θ επίςθμθ απόδοςθ τθσ επωνυμίασ του φορζα ςτθν αγγλικι 4: ςφντμθςθ
γλϊςςα περιλαμβάνει μεγάλο αρικμό χαρακτιρων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
λίγοι
επιλζγεται κάποια ςυντετμθμζνθ μορφι αυτισ. Θ ςυντετμθμζνθ 2:
όχιςφντμθςθ
μορφι ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι ευρζωσ γνωςτι.

χαρακτιρεσ,

0: πολλοί χαρακτιρεσ, όχι
ςφντμθςθ
ΚΡ

8

Οι ΔΤ των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ζχουν 0: χωρίσ city 2: με city ςτο
ςτο όνομα χϊρου τουσ κάποιο ςυνκετικό που να φανερϊνει τθ τζλοσ ι με πρόκεςθ (π.χ. of)
φφςθ τουσ:
4: με city ςτθν αρχι
'min' (ι 'υπ' για το ελλθνικό όνομα) για τα Υπουργεία
'gs' (ι 'γγ' για το ελλθνικό όνομα) για τισ Γενικζσ Γραμματείεσ των
Υπουργείων Το ςυνκετικό αυτό ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ακολουκείται
από το όνομα του φορζα, χωρίσ να παρεμβάλλεται άλλοσ
χαρακτιρασ ι ςυνκετικό (π.χ. minjustice.gov.gr και όχι
minofjustice.gov.gr ι min-justice.gov.gr.

ΚΡ

9

Τα ονόματα χϊρου των δθμόςιων διαδικτυακϊν τόπων Βακμολογία 4 για μικοσ <30
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ μθν ξεπερνοφν ςε ςυνολικό μζγεκοσ τουσ 30 ι 0 ςε άλλθ περίπτωςθ
χαρακτιρεσ (ςυμπεριλαμβάνοντασ το πρόκεμα www και τθν
όποια κατάλθξθ π.χ. .gr ι .gov.gr).

1

Δεν περιλαμβάνονται οι κανόνεσ που αφαιρζκθκαν από τθν αξιολόγθςθ, όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα 0.
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ΚΡ

10

Το περιεχόμενο ενόσ ΔΔΤ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απεικονίηεται με Θ χριςθ ανοιχτόχρωμου
ςκοφρο χρϊμα γραμμάτων ενϊ το υπόβακρο (φόντο) των κειμζνου ςε ςκοφρο φόντο
ιςτοςελίδων ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι ανοιχτόχρωμο. Θ παρουςίαςθ μειϊνει (αναλόγωσ με τθν
του περιεχομζνου με ανοιχτά χρϊματα (ιδιαίτερα ςε λευκό ζκταςθ του φαινομζνου) τθ
χρϊμα), κακϊσ και θ χριςθ ςκουρόχρωμου υποβάκρου βακμολογία.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αποφεφγονται.

ΚΡ

11

Για τθν παρουςίαςθ του περιεχομζνου ενόσ ΔΔΤ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ θ Verdana, Arial,
χριςθ ευρζωσ διαδομζνων γραμματοςειρϊν τθσ οικογζνειασ βακμολογοφνται
«sans serif».
αλλιϊσ 0

ΚΡ

12

Οι επιςκζπτεσ των ΔΔΤ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ μποροφν να αλλάξουν τισ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
γραμματοςειρζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παρουςίαςθ του 3 παίρνουν όλοι αφοφ
περιεχομζνου ενόσ ΔΔΤ ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ του υπάρχει θ δυνατότθτα από
φυλλομετρθτι που χρθςιμοποιοφν.
τον browser αλλά αν
παρζχεται και το size change
βάηουμε 4

ΚΡ

13

Εάν ζνασ ςφνδεςμοσ οδθγεί ςε άλλο διαδικτυακό τόπο Αν δε φαίνεται ευκρινϊσ το
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ είναι εμφανζσ ςτο χριςτθ.
όνομα ενόσ ςυνδζςμου,
ϊςτε να καταλαβαίνει ο
χριςτθσ ότι κα μεταβεί ςε
άλλο ιςτοτόπο, αφαιροφνται
2 μονάδεσ. Αν το φαινόμενο
ιςχφει για περιςςότερουσ
από
1
ςυνδζςμουσ,
αφαιροφνται 4.

Tahoma
με
4,

Χριςθ
του
εργαλείου:
http://checkwebsite.erigami.
com/accessibility.html [59]
για εφρεςθ outcoming links
[19]
ΚΡ

14

Το περιεχόμενο ενόσ ΔΔΤ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δομείται ςε μικρζσ Αν ο κανόνασ παραβιάηεται
παραγράφουσ ι κεφάλαια. Ππου αλλάηει θ κεματολογία του ςε
μικρι
ζκταςθ
περιεχομζνου ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ προςτίκεται ςφντομθ επικεφαλίδα, αφαιροφνται 2 μονάδεσ, αν
που να αντικατοπτρίηει το περιεχόμενο που ακολουκεί, γραμμζνθ παραβιάηεται ςε μεγάλθ
με ζντονουσ χαρακτιρεσ (bold).
μθδενίηεται.

ΚΡ

15

Θ μετάβαςθ του επιςκζπτθ μιασ ςελίδασ από τθν αρχι ζωσ το Ζλεγχοσ με χριςθ του
τζλοσ τθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ μθν απαιτεί περιςςότερα από τρία κλικ πλικτρου page down και
ςτθν κατακόρυφθ ράβδο κφλιςθσ (vertical scrolling bar).
αφορά όλεσ τισ ςελίδεσ του
ιςτοχϊρου.
Για κάκε προβλθματικι
ςελίδα
αφαιρείται
1
μονάδα.

ΚΡ

16

Το μζγεκοσ τθσ αρχικισ ςελίδασ ενόσ ΔΔΤ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ μθν 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ξεπερνά τα 50KB.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΡ

17

Το μζγεκοσ των υπόλοιπων ςελίδων ενόσ ΔΔΤ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ μθν Για κάκε ςελίδα που
ξεπερνά τα 120KB.
υπερβαίνει τα 120 ΚΒ,
αφαιρείται 1 βακμόσ

ΚΡ

18

Για τθ μορφοποίθςθ και παρουςίαςθ του περιεχομζνου των ΔΔΤ εξετάηεται θ εκτεταμζνθ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αποφεφγεται θ υπερβολικι ι άςκοπθ χριςθ παράβαςθ ι όχι του κανόνα
ζντονων (bold) ι πλάγιων (italics) χαρακτιρων.

ΚΡ

19

Θ χριςθ τμθμάτων κειμζνου που αναβοςβινουν (blinking text) 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αποφεφγεται.
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4: Εφαρμογι του κανόνα
ΚΡ

20

Οι διαδικτυακοί τόποι των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Για κακζνα από τα 4 bullets,
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαμβάνουν:
προςτίκεται 1 βακμόσ
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χριςθσ του ΔΤ
τισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που υποβάλλονται ςχετικά με τισ
υπθρεςίεσ του φορζα και τισ απαντιςεισ τουσ (FAQs)
ςυνδζςμουσ (links) ανακατεφκυνςθσ ςε δθμόςιουσ διαδικτυακοφσ
τόπουσ με ςχετικό περιεχόμενο
ςτοιχεία ςχετικά με τθν επιςκεψιμότθτα του διαδικτυακοφ τόπου
ι/ και ςτοιχεία χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που παρζχει

ΚΡ

21

Οι δενδρικζσ δομζσ που υποςτθρίηουν τθ διαχείριςθ του 4: δενδρικι
περιεχομζνου ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ πλάτοσ
ΝΑ αναπτφςςονται κατά πλάτοσ.
3: φπαρξθ
κάκετθσ δ.δ

δομι

κατά

ταυτόχρονθσ

2: φπαρξθ κάκετθσ δ.δ
0: όχι δενδρικι δομι
ΚΡ

22

Θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο και τισ υπθρεςίεσ ενόσ δθμόςιου 4: <3 click
διαδικτυακοφ τόπου ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ μθν απαιτεί περιςςότερα
3: φπαρξθ 1 περιπτϊςθσ >3
από τρία κλικ.
click
2: φπαρξθ 2 περιπτϊςεων >3
click
1:
φπαρξθ
πολλϊν
περιπτϊςεων >3 click 0:
πάντα >3 click

ΚΡ

24

Για κάκε κζμα ι ςελίδα ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου 4:
όταν
αναγράφεται
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δθμοςιεφεται θ θμερομθνία τελευταίασ θμενομθνία ςε κάκε ςελίδα,
ενθμζρωςθσ του περιεχομζνου.
2,3: όταν αναγράφεται ςε
μερικζσ
(κυρίωσ
ςτισ
ανακοινϊςεισ),
0: αν δεν αναγράφεται
πουκενά θ θμερομθνία

ΚΡ

25

Αν επιλζγεται και τρίτθ, τζταρτθ κλπ. γλϊςςα ςτθν οποία κα 0 αν δεν επιλζγεται
δθμοςιεφεται περιεχόμενο ςε ζνα ΔΔΤ, ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ
γίνεται με βάςθ το κοινό ςτο οποίο απευκφνονται οι υπθρεςίεσ 2 αν επιλζγεται λάκοσ
των δθμοςίων φορζων π.χ. οικονομικοί μετανάςτεσ, τουρίςτεσ,
4 αν επιλζγεται ςωςτά
φορείσ του εξωτερικοφ κλπ.

KΡ

26

Θ μθχανι αναηιτθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ προςφζρει τισ παρακάτω 0:
Δεν
υποςτθρίηεται
δυνατότθτεσ ςτον επιςκζπτθ:
αναηιτθςθ ι υποςτθρίηεται
αναηιτθςθ
αλλά
δε
Αναηιτθςθ με λζξεισ-κλειδιά επί του περιεχομζνου (full-text), με λειτουργεί ςωςτά
οποιεςδιποτε λζξεισ ι φράςεισ.
2: Υποςτθρίηεται αναηιτθςθ
Σφνκετθ αναηιτθςθ, με ςυνδυαςμό ςε ςτοιχεία όπωσ θμερομθνία, με λζξεισ κλειδιά και
κατθγορία ι κζμα, λζξεισ ι φράςεισ.
λειτουργεί ςωςτά
4: Υποςτθρίηεται αναηιτθςθ
Σελίδα 138

Ανάλυςθ τθσ ψθφιακισ ετοιμότθτασ των ΟΤΑ με πλθκυςμό ζωσ 20000 κατοίκουσ : Οι Δθμοτικζσ Διαδικτυακζσ Ρφλεσ

με λζξεισ κλειδιά (λειτουργεί
ςωςτά)
και
επιπλζον
ςφνκετθ αναηιτθςθ

ΚΡ

27

Οι κεματικζσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ οργανϊνεται το περιεχόμενο 0: Ρεριςςότερεσ
και οι υπθρεςίεσ ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου παραβάςεισ
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι προςβάςιμεσ από οποιαδιποτε ιςτοςελίδα
2: 2 παραβάςεισ
του ΔΔΤ.

από

2

3: 1 παράβαςθ
4: καμία παράβαςθ
ΚΡ

28

Ο ΔΔΤ ενόσ φορζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ Δίνεται 1 μονάδα για κακζνα
περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ονόματα, τθλζφωνα από τα παρακάτω:όνομα,
και αρικμοφσ τθλεομοιοτυπίασ των ςθμείων επαφισ για τθλζφωνο, φαξ, email
ςυγκεκριμζνα κζματα ι υπθρεςίεσ του φορζα.

ΚΡ

29

Ο ΔΔΤ ενόσ φορζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 4: υπάρχει πρόβλεψθ για
περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για τθ διαδικαςία και τουσ τρόπουσ παραλαβι
παραπόνων
υποβολισ παραπόνων ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ο φόρμα
φορζασ.
3: υπάρχει πρόβλεψθ για
παραλαβι παραπόνων email
0: δεν υπάρχει πρόβλεψθ
για παραλαβι παραπόνων.

ΚΡ

30

Οι δθμόςιοι διαδικτυακοί τόποι ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ςυμμορφϊνονται Χριςθ του εργαλείου:
με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),
http://www.totalvalidator.co
ζκδοςθ 1.0, ςτο επίπεδο «ΑΑ».
m/validator/Validator [18]
Βακμολόγθςθ
δοκοφν

ΚΡ

31

32

το

Κατά το ςτάδιο ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν τόπων, οι φορείσ τθσ Χριςθ
των
εργαλείων:
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εκτελοφν τουσ παρακάτω 1:http://validator.w3.org/
ελζγχουσ:
2:http://jigsaw.w3.org/cssΖλεγχο ςυμμόρφωςθσ τθσ ςφνταξθσ HTML που περιλαμβάνεται validator/ [57]
ςτισ ιςτοςελίδεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα του W3C.
3:http://checkwebsite.eriga
Ζλεγχο επικφρωςθσ τθσ ςωςτισ χριςθσ Cascading Style Sheets m i.com/accessibility.html
(CSS).
[59]
Ζλεγχο ποιότθτασ, προςβαςιμότθτασ και ιδιωτικότθτασ του Βακμολόγθςθ
περιεχομζνου των ιςτοςελίδων του ΔΔΤ. Οι παραπάνω ζλεγχοι δοκοφν
ΡΕΡΕΙ ΝΑ εκτελοφνται με εργαλεία ι υπθρεςίεσ που
περιλαμβάνονται ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα3 του διαδικτυακοφ
τόπου του W3C και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ
χριςθσ τουσ.

ΚΡ

κατά

κατά

το

Το περιεχόμενο κάκε Δθμόςιου Διαδικτυακοφ Τόπου Χριςθ
του
εργαλείου:
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτφςςεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι http://validator.w3.org/mob
προςβάςιμο από εναλλακτικζσ ςυςκευζσ όπωσ PDAs και κινθτά ile/ [14]
τθλζφωνα.
1-4:2
5-9:1
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>10:0

ΚΡ

33

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ προςφζρουν 0 αν δεν παρζχουν καμία
υπθρεςίεσ επιπζδων 3 και 4, μζςω των διαδικτυακϊν τουσ τόπων, υπθρεςία επιπζδου 3 ι 4,
για όςο το δυνατόν μεγαλφτερο αρικμό ςυναλλαγϊν τουσ με
2 αν παρζχουν ζωσ 10
πολίτεσ και επιχειριςεισ.
υπθρεςίεσ,
4 αν παρζχουν πάνω από 10

ΚΡ

34

Εάν οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ι το περιεχόμενο ενόσ δθμόςιου 0: όχι personalization,
διαδικτυακοφ τόπου διαφοροποιείται ανάλογα με τθν κατθγορία
ςτθν οποία ανικει ζνασ χριςτθσ ι τθν ταυτότθτά του 2: εμφάνιςθ προςωπικοφ
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υποςτθρίηονται από τθν υποδομι του ΔΔΤ χαιρετιςμοφ και πρόςβαςθ
δυνατότθτεσ προςωποποίθςθσ (personalization) του περιεχομζνου ςε ανϊτερο επίπεδο θλεκ.
Υπθρεςιϊν
και των υπθρεςιϊν.
4: δυνατότθτα αποκικευςθσ
προςωπικϊν ρυκμίςεων για
εμφάνιςθ τθσ οκόνθσ

ΚΡ

35

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ δίνουν ςτουσ 2: παρζχεται δυνατότθτα
χριςτεσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρουν τθ παρακολοφκθςθσ προόδου
δυνατότθτα να παρακολουκοφν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ διαδικαςίασ
εξυπθρζτθςθσ των υποκζςεϊν τουσ, τουλάχιςτον μζςω των
παρζχεται
επιπλζον
διαδικτυακϊν τουσ τόπων και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Για 4:
κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ εξυπθρζτθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ πλθροφορία με ςτοιχεία
για
το
παρζχονται ςτο χριςτθ πρόςκετα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ υπαλλιλου
οργανωτικισ μονάδασ ι του ςτελζχουσ του φορζα από όπου ο ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟ αίτθμα
χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
για τθν υπόκεςι του.

ΚΡ

36

Για τθν εγγραφι ενόσ χριςτθ ςτθν υπθρεςία πλθροφόρθςθσ μζςω 0: δεν παρζχεται newsletter
ενθμερωτικϊν δελτίων (newsletters) ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απαιτείται
μόνο θ ςυμπλιρωςθ τθσ επικυμθτισ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ 2: παρζχεται newsletter
αλλά χρειάηονται και άλλα
ταχυδρομείου ςτθν οποία κα αποςτζλλεται το δελτίο.
ςτοιχεία εκτόσ από το email
4: παρζχεται newsletter και
χρειάηεται μόνο email

ΚΡ

37

Για τθ διαγραφι ενόσ χριςτθ από τθν υπθρεςία πλθροφόρθςθσ 0: δεν παρζχεται newsletter
μζςω ενθμερωτικϊν δελτίων (newsletters) ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
απαιτείται μόνο θ απλι επιλογι ενόσ υπερςυνδζςμου (hyperlink) 4: παρζχεται newsletter και
θ διαγραφι υποςτθρίηεται
που κα περιλαμβάνεται ςτο δελτίο.
με επιλογι link

ΚΡ

38

Τα ενθμερωτικά δελτία (newsletters) ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
αποςτζλλονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, όχι λιγότερο από 2
φορζσ το μινα, ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που 4: Εφαρμογι του κανόνα
κα ορίςει ο χριςτθσ.

ΚΡ

39

Τα ενθμερωτικά δελτία (newsletters) ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι 0: δεν υπάρχουν newsletters
προςβάςιμα και από το διαδικτυακό τόπο του φορζα.
4:
όταν
υπάρχουν
newsletters ςτον ιςτοχϊρο,
ίδια
με
αυτά
που
αποςτζλλονται μζςω email.
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ΚΡ

40

Θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ πλθροφόρθςθσ μζςω RSS ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 0: Πχι RSS ι Μθ-εφαρμογι
μθν απαιτεί κάποιου είδουσ εγγραφι του χριςτθ ςτθν υπθρεςία. του κανόνα
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΡ

41

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνουν ςτουσ 0: κακόλου αξιολόγθςθ
χριςτεσ του διαδικτυακοφ τουσ τόπου τθ δυνατότθτα να
αξιολογοφν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων επιχειρθςιακϊν 2: αξιολόγθςθ μζςω email
επικοινωνίασ
πλθροφοριϊν.
4: Ραρζχεται δυνατότθτα
ειδικισ αξιολόγθςθσ

ΚΡ

42

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των επιχειρθςιακϊν 0: κακόλου αξιολόγθςθ
πλθροφοριϊν ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ
χριςτεσ να ςυμπλθρϊνουν ζτοιμεσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 2: αξιολόγθςθ μζςω email
πολλαπλϊν επιλογϊν, οι οποίεσ κα παρουςιάηονται ςε κάκε επικοινωνίασ
ςελίδα του διαδικτυακοφ τόπου. Επίςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπάρχει
και δυνατότθτα υποβολισ ςχολίων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ 4: Ραρζχεται δυνατότθτα
ποιότθτασ των επιχειρθςιακϊν πλθροφοριϊν μζςω θλεκτρονικοφ ειδικισ αξιολόγθςθσ
ταχυδρομείου ι/ και γενικϊν θλεκτρονικϊν φορμϊν.

ΚΡ

43

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνουν ςτουσ 0: κακόλου αξιολόγθςθ ι
χριςτεσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρουν μζςω του θλ/κζσ υπθρεςίεσ
διαδικτυακοφ τουσ τόπου τθ δυνατότθτα να αξιολογοφν τθν
2: αξιολόγθςθ μζςω email
ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
επικοινωνίασ
4: Ραρζχεται δυνατότθτα
ειδικισ αξιολόγθςθσ

ΚΡ

44

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 0: κακόλου αξιολόγθςθ ι
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να θλ/κζσ υπθρεςίεσ
ςυμπλθρϊνουν ζτοιμεσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ πολλαπλϊν
επιλογϊν ι/ και ερωτιςεων μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε 2: αξιολόγθςθ μζςω email
ςυναλλαγισ. Επίςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπάρχει και δυνατότθτα επικοινωνίασ
υποβολισ ςχολίων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των
υπθρεςιϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι/ και γενικϊν 4: Ραρζχεται δυνατότθτα
ειδικισ αξιολόγθςθσ
θλεκτρονικϊν φορμϊν.

ΚΡ

46

Για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια πλθροφορία και υπθρεςίεσ 0: Δεν υπάρχουν υπθρεςίεσ
επιπζδων 1 και 2 ενόσ ΔΔΤ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ μθν απαιτείται θ
ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν, εκτόσ εάν ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι. 1-2 ι Μθ-εφαρμογι
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΡ

47

Οι ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί ζνασ χριςτθσ με το ΔΔΤ ενόσ 0: Δεν πραγματοποιοφνται
φορζα ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπογράφονται με τθν ψθφιακι ςυναλλαγζσ
ι
υπογραφι του χριςτθ.
Ρραγματοποιοφνται
ςυναλλαγζσ, ΧΩΙΣ ψθφιακι
υπογραφι
4:
Ρραγματοποιοφνται
ςυναλλαγζσ, ΜΕ ψθφιακι
υπογραφι

ΚΡ

53

Οι όροι και οι περιοριςμοί χριςθσ ενόσ ΔΔΤ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
περιλαμβάνονται ςε ςυγκεκριμζνο ςφνδεςμο (link) του ΔΔΤ, ο
4: Εφαρμογι του κανόνα
οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε εμφανζσ ςθμείο του ΔΔΤ.

ΚΡ

54

Οι δθλϊςεισ αποκιρυξθσ ευκφνθσ (disclaimers) του φορζα για 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ςυγκεκριμζνα κζματα, τα οποία προςδιορίηονται ρθτά,
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαμβάνονται ςε ςυγκεκριμζνο ςφνδεςμο 4: Εφαρμογι του κανόνα
(link) του ΔΔΤ, ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε εμφανζσ ςθμείο
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του ΔΔΤ.
ΚΡ

55

Για τθν επίτευξθ τθσ εμφάνιςθσ ενόσ ΔΔΤ ςε όςο το δυνατό 4: >3 tags
καλφτερθ κζςθ ανάμεςα ςτα αποτελζςματα μιασ αναηιτθςθσ
3: ΔΘΜΟΣ "όνομα","όνομα"
ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ:
δοκεί μεγάλθ ςθμαςία ςτθν επιλογι των λζξεων-κλειδιϊν που κα 2: ΔΘΜΟΣ "όνομα"
αναηθτοφςε το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται ο ΔΤ
1: >10ο ςτο google, untitled
εμφανίηονται οι λζξεισ-κλειδιά ςτισ ςθμαντικζσ κζςεισ των
ιςτοςελίδων του ΔΤ, με ςθμαντικότερθ το Title Tag των HTML 0: κακόλου title tag
ςελίδων. Θ μθ τοποκζτθςθ λζξεων-κλειδιϊν ςτο Title Tag είναι ο
κφριοσ λόγοσ τθσ μθ εμφάνιςθσ ςε καλι κζςθ ενόσ πολφ ςχετικοφ
με τθν αναηιτθςθ ΔΤ.
ςχετίηονται οι λζξεισ-κλειδιά με το περιεχόμενο των ςελίδων, το
οποίο ςθμαίνει ότι πρζπει να χρθςιμοποιείται κείμενο HTML ςτισ
ςελίδεσ και όχι απεικόνιςθ μζςω γραφικϊν.

ΚΡ

56

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ μεριμνοφν για Μία μονάδα για εμφάνιςθ
τθν εμφάνιςθ του Διαδικτυακοφ τουσ Τόπου ςε διαδικτυακοφσ ςε κάκε ζνα από τα
τόπουσ άλλων φορζων.
παρακάτω sites:
www.ypes.gr www.ota.gr
site αντίςτοιχθσ Νομαρχίασ
www.kedke.gr

ΚΜ

2

Για τα ονόματα χϊρου άλλων κατθγοριϊν φορζων, εκτόσ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
Υπουργείων και Γενικϊν Γραμματειϊν, ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ θ χριςθ των
4: Εφαρμογι του κανόνα
παρακάτω ςυνκετικϊν που φανερϊνουν τθ φφςθ των φορζων:
(περιζχει
'reg' (ι 'περ' για το ελλθνικό όνομα) για τισ Ρεριφζρειεσ
'pref' (ι 'νομ' για το ελλθνικό όνομα) για τισ Νομαρχιακζσ
Αυτοδιοικιςεισ
'city' (ι 'διμοσ' για το ελλθνικό όνομα) για τουσ ΟΤΑ Α' βακμοφ

ΚΜ

3

Οι δθμόςιοι διαδικτυακοί τόποι ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ ςυμμορφϊνονται Χριςθ
του
με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), εργαλείου:http://www.total
ζκδοςθ 1.0, ςτο επίπεδο «ΑΑΑ».
validator.com/validator/Vali
dator [58] το "city")Κάκε
λάκοσ 'ΑΑΑ' μειϊνει κατα 1
τουλάχιςτον τθν αντίςτοιχθ
βακμολογία του κανόνα ΚΡ30 όπου βακμολογικθκε το
επίπεδο 'ΑΑ'.

ΚΜ

4

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ λαμβάνουν Αφοφ λθφκοφν υπόψιν οι
υπόψθ τουσ το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines βακμολογίεσ του ΚΜ-3
(WCAG), ζκδοςθ 2.0, κατά το ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εξετάηεται θ ςυμμόρφωςθ
αναβάκμιςθ των διαδικτυακϊν τουσ τόπων.
με το WCAG2.0
http://checkwebsite.erigami.
c om/accessibility.html : low
luminocity, frames [59]
Γενικά
δεν
υπάρχει
ςυμμόρφωςθ
με
το
WCAG2.0 αλλά για το
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ςυγκεκριμζνο validation:
2: κανζνα frame with low
luminocity
1: 1-5 such frames
ΚΜ

5

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ ενθμερϊνουν, 0: Δεν εφαρμόηεται
μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ, τουσ χριςτεσ των θλεκτρονικϊν κανόνασ ι Μθ-εφαρμογι
υπθρεςιϊν που προςφζρουν για τθ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
4: Εφαρμογι του κανόνα
εξυπθρζτθςθσ ι κάποιου ςταδίου αυτισ.

ο

ΚΜ

6

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρζχουν http://validator.w3.org/feed
ενθμζρωςθ ςτουσ χριςτεσ του διαδικτυακοφ τουσ τόπου μζςω / (για RSS VALIDATION).
newsletters και RSS.
0: δεν υπάρχει RSS
2: υπάρχει ΜΟΝΟ RSS
4: υπάρχει και RSS και
Newsletter

ΚΜ

7

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρζχουν μζςω 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
των ΔΔΤ τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ και ανταλλαγισ απόψεων
μεταξφ των χρθςτϊν για κζματα που αφοροφν τισ υπθρεςίεσ που 4: Εφαρμογι του κανόνα
παρζχει ο φορζασ-ιδιοκτιτθσ του ΔΔΤ. Θ δυνατότθτα αυτι
ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρζχεται ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ ςυηιτθςθσ
(fora), οι οποίοι κα είναι προςβάςιμοι μζςω του διαδικτυακοφ
τόπου του φορζα.

ΚΥ

6

Θ ακριβισ ονοματοδοςία (Domain Name) ενόσ Δθμόςιου VALIDATION
ιςτοςελίδων
Διαδικτυακοφ Τόπου κα ΡΕΡΕΙ ΝΑ εγκρίνεται από τθν αρμόδια ςτο
Δθμόςια Αρχι (Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και https://grweb.ics.forth.gr/W
Ταχυδρομείων - ΕΕΤΤ) και να είναι ςφμφωνθ με τον «Κανονιςμό hois?lang=el
Διαχείριςθσ και Εκχϊρθςθσ Ονομάτων Χϊρου (domain names) με
0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
κατάλθξθ .gr» τθσ ΕΕΤΤ, όπωσ αυτόσ ιςχφει.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

7

Οι δθμόςιοι διαδικτυακοί τόποι ΡΕΡΕΙ ΝΑ διακζτουν 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
τουλάχιςτον ζνα όνομα χϊρου με αλφαρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ
4: Εφαρμογι του κανόνα
του λατινικοφ αλφαβιτου (Α-Η, a-z, 0-9), π.χ. www.name.gr.

ΚΥ

8

Στα ονόματα χϊρου των ΔΔΤ ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ χρθςιμοποιοφνται 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
λατινικοί και ελλθνικοί χαρακτιρεσ ςτο ίδιο επίπεδο, π.χ.
4: Εφαρμογι του κανόνα
www.onoμα.gr

ΚΥ

9

Το μεταβλθτό πεδίο των ονομάτων χϊρου που αιτοφνται οι Δεν εφαρμόηεται για ΟΤΑ
φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (εκτόσ ΟΤΑ) ΡΕΡΕΙ ΝΑ ταυτίηεται
με τθν επίςθμθ απόδοςθ τθσ επωνυμίασ του φορζα ςτθν αγγλικι
γλϊςςα. Θ απόδοςθ τθσ ελλθνικισ επωνυμίασ του φορζα με
χαρακτιρεσ του λατινικοφ αλφαβιτου ΡΕΡΕΙ ΝΑ αποφεφγεται.

ΚΥ

10

Οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ αιτοφνται 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ονόματα χϊρου, τα οποία είναι ςφμφωνα με τθν επίςθμθ
ονομαςία τουσ που περιλαμβάνεται ςτο ςχζδιο 'Καποδίςτριασ'. Τα 4: Εφαρμογι του κανόνα
ονόματα χϊρου των ΟΤΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι ςτθν ονομαςτικι πτϊςθ
ςτθν πεηι άτονθ μορφι τουσ (για ονόματα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα)
και ςτθν αντίςτοιχθ μορφι με λατινικοφσ χαρακτιρεσ, ςφμφωνα
με τουσ κανόνεσ αντιςτοίχθςθσ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ
του Κανονιςμοφ τθσ ΕΕΤΤ.
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ΚΥ

11

Εάν θ επίςθμθ ονομαςία ενόσ φορζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των ΟΤΑ, περιλαμβάνει κάποιο
ςυνκετικό όπωσ 'νζο', 'παλαιό', 'μικρό', 'μεγάλο', 'άγιοσ' ςε 4: Εφαρμογι του κανόνα
οποιοδιποτε γζνοσ, το ςυνκετικό αυτό ΡΕΡΕΙ ΝΑ διατθρείται ςτο
όνομα χϊρου που αιτείται ο φορζασ. Το ςυνκετικό ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
διαχωρίηεται από το υπόλοιπο όνομα με κάποιον ειδικό
χαρακτιρα (π.χ. '-', '_').

ΚΥ

12

Θ διαφοροποίθςθ μεταξφ μικρϊν ι κεφαλαίων λατινικϊν ι 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
άτονων ελλθνικϊν χαρακτιρων και μικρϊν ι κεφαλαίων
τονιςμζνων ελλθνικϊν χαρακτιρων (π.χ. ματινα^τ, MATINA.GR, 4: Εφαρμογι του κανόνα
ματίνα^, ΜΑΤΙΝΑ^) ΡΕΡΕΙ ΝΑ αποφεφγεται.

ΚΥ

13

Τα ονόματα χϊρου των δθμόςιων διαδικτυακϊν τόπων ΡΕΡΕΙ ΝΑ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
είναι από 3 ζωσ 60 χαρακτιρεσ (χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται θ
4: Εφαρμογι του κανόνα
κατάλθξθσ).

ΚΥ

14

Τα χρϊματα και οι χρωματικοί ςυνδυαςμοί που χρθςιμοποιοφνται Αφαιρείται 1 μονάδα για
για τθν παρουςίαςθ του περιεχομζνου και το υπόβακρο (φόντο) κάκε
ιςτοςελίδα
που
των ιςτοςελίδων ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι ενιαία ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του αποκλίνει.
ΔΔΤ.

ΚΥ

15

Τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παρουςίαςθ του Αφαιρείται 1 μονάδα για
περιεχομζνου ΡΕΡΕΙ ΝΑ παρζχουν επαρκι αντίκεςθ (contrast) ςε κάκε ςελίδα που αποκλίνει.
ςχζςθ με το υπόβακρο (φόντο) των ιςτοςελίδων.

ΚΥ

16

Τα εικονίδια που χρθςιμοποιοφνται ςε ζνα ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ίδια και να ςυμπεριφζρονται ενιαία ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του ΔΔΤ.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

17

Το μζγεκοσ των εικονιδίων ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι ανάλογο του ςκοποφ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
χριςθσ τουσ, κακϊσ και τθσ κζςθσ τουσ.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

18

Το χρϊμα που χρθςιμοποιείται για τθν παρουςίαςθ των Ενιαίο:2,
ςυνδζςμων (links) ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι ενιαίο ςε όλο το ΔΔΤ, να είναι
ευδιάκριτο ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα χρϊματα που ευδιάκριτο:1,
χρθςιμοποιοφνται για το κείμενο ι το υπόβακρο του ΔΔΤ και να
αλλάηει όταν ο χριςτθσ επιςκεφκεί το ςθμείο ςτο οποίο οδθγεί ο αλλάηει :1
ςφνδεςμοσ.

ΚΥ

19

Θ ονομαςία των ςυνδζςμων ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι αντιπροςωπευτικι 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
του περιεχομζνου ςτο οποίο οδθγεί ο ςφνδεςμοσ. Γενικζσ
4: Εφαρμογι του κανόνα
ονομαςίεσ όπωσ «Κάντε click εδϊ» ΡΕΡΕΙ ΝΑ αποφεφγονται.

ΚΥ

20

Το περιεχόμενο κάκε ιςτοςελίδασ ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑείναι απλό 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
και κατανοθτό
3 : Μερικι εφαρμογι
ζχει ωσ ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του επιςκζπτθ
4: Εφαρμογι του κανόνα
χρθςιμοποιεί απλζσ εκφράςεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
μθν περιλαμβάνει ορκογραφικά, γραμματικά ι ςυντακτικά λάκθ
αποτελείται από μικρζσ ςε μζγεκοσ προτάςεισ
απευκφνεται ςε όςο το δυνατόν ευρφτερο αναγνωςτικό κοινό

ΚΥ

21

Θ εκτενισ χριςθ δευτερευουςϊν προτάςεων, πακθτικισ φωνισ 0 : Μθ-εφαρμογι
και ιδιωματιςμϊν ΡΕΡΕΙ ΝΑ αποφεφγεται.
κανόνα
3: Μερικι εφαρμογι
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4: Εφαρμογι του κανόνα
ΚΥ

22

Θ οριηόντια κφλιςθ ςτο περιεχόμενο ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ Αφαιρείται 1 μονάδα για
αποφεφγεται.
κάκε ςελίδα που ζχει
οριηόντια κφλιςθ

ΚΥ

23

Θ μορφοποίθςθ του περιεχομζνου ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ Φπαρξθ κϊδικα CSS ςτο
τόπου ΡΕΡΕΙ ΝΑ γίνεται με τθ χριςθ τεχνολογίασ Cascading Style source τθσ ιςτοςελίδασ.
Sheets (CSS).
0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

24

Θ χριςθ υπογραμμίςεων (underline) ΡΕΡΕΙ ΝΑ αποφεφγεται 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
κατά τθ μορφοποίθςθ και παρουςίαςθ του περιεχομζνου των
ΔΔΤ, ϊςτε να μθν δθμιουργείται ςφγχυςθ με τουσ ςυνδζςμουσ 3: Μερικι εφαρμογι
(links) που περιλαμβάνονται ςτισ ιςτοςελίδεσ.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

25

Θ ενςωμάτωςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ ενόσ ΔΔΤ μορφϊν περιεχομζνου <>pdf,
zip
εκτόσ από απλό κείμενο ΡΕΡΕΙ ΝΑ γίνεται με προςοχι και μόνο βακμολογία
όταν αυτό είναι απαραίτθτο. Το υλικό αυτό ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ενςωματϊνεται ςτο ΔΔΤ ςε κατάλλθλα ςυμπιεςμζνθ μορφι ϊςτε
να μθν επιβαρφνεται θ ταχφτθτα εμφάνιςθσ των ιςτοςελίδων.

ΚΥ

26

Τα πρότυπα των ειδικϊν μορφϊν περιεχομζνου ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ 0:Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ΝΑ είναι ςφμφωνα με το Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ &
4: Εφαρμογι του κανόνα
Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.

ΚΥ

27

Θ αρχικι ςελίδα ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει:
το λογότυπο και τθν πλιρθ επίςθμθ επωνυμία του φορζα
ζνα ςφντομο μινυμα καλωςορίςματοσ ςτο ΔΔΤ του φορζα
ταχυδρομικι
διεφκυνςθ,
αρικμοφσ
τθλεφϊνων
και
τθλεομοιοτυπίασ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του
φορζα

ΚΥ

28

χαμθλι

Ρροςμετράται: 1 μονάδα για
το logo, 1 μονάδα για το
καλωςόριςμα
και
1-2
μονάδεσ ανάλογα με το
πόςο πλιρθ είναι τα
ςτοιχεία διεφκυνςθσ

Θ αρχικι ςελίδα ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει ςυνδζςμουσ Μία μονάδα για κάκε bullet
(links) ςτο υπόλοιπο περιεχόμενο του ΔΔΤ:
4 για κατθγοριοποίθςθ
Ρλθροφοριακό περιεχόμενο
Υπθρεςίεσ
Εργαλεία και
επικοινωνίασ

μθχανιςμοφσ

αναηιτθςθσ,

πλοιγθςθσ

και

κακϊσ και ςε διαδικτυακοφσ τόπουσ ομοειδϊν φορζων ι φορζων
που παρζχουν αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Οι παραπάνω κατθγορίεσ
είναι ενδεικτικζσ και ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναλφονται ςε μεγαλφτερο
επίπεδο λεπτομζρειασ. Εναλλακτικά ι ςυμπλθρωματικά με το
παραπάνω, θ αρχικι ςελίδα ενόσ ΔΔΤ ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
περιλαμβάνει ςυνδζςμουσ (links) ςτο υπόλοιπο περιεχόμενο του
ΔΔΤ βάςει του κοινοφ- ςτόχου κάκε τμιματοσ περιεχομζνου ι
υπθρεςίασ,
ενδεικτικά:
Ρολίτεσ,
Επιχειριςεισ,
Φορείσ/
Οργανιςμοί.
ΚΥ

29

Ο επιςκζπτθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ζχει τθ δυνατότθτα μετάβαςθσ ςτθν 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
αρχικι ςελίδα ενόσ ΔΔΤ από οποιαδιποτε ιςτοςελίδα του ΔΔΤ.
3: Μερικι εφαρμογι
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4: Εφαρμογι του κανόνα
ΚΥ

30

Κάκε Δθμόςιοσ Διαδικτυακόσ Τόποσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει:

επιτυχίεσ για κάκε bullet.

το λογότυπο και τθν πλιρθ επίςθμθ επωνυμία του φορζα
οργανόγραμμα των υπθρεςιϊν του φορζα
ςφντομθ παρουςίαςθ του φορζα
πλθροφορίεσ για τθν θγεςία/ διοίκθςθ του φορζα
νομοκεςία που διζπει τθ λειτουργία του φορζα και τθν άςκθςθ
των αρμοδιοτιτων του
πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ο φορζασ και τον
τρόπο παροχισ τουσ
νζα - ανακοινϊςεισ
ΚΥ

31

Θ δομι του περιεχομζνου του Διαδικτυακοφ Τόπου ΡΕΡΕΙ ΝΑ 4: πλιρωσ δενδρικι δομι
χρθςιμοποιεί δενδρικι δομι καταλόγων αντί για επίπεδθ δομι
2: μεικτι
αρχείων.
0: όχι δενδρικι δομι

ΚΥ

32

Το περιεχόμενο του ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ:

Κςωσ ο πιο ςθμαντικόσ

• εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι του φορζα-ιδιοκτιτθ του

διαιςκθτικόσ κανόνασ που

• ζχει μία ςαφι δομι, θ οποία διευκολφνει τθν πλοιγθςθ των Βακμολογείται ανάλογα με
χρθςτϊν
τθν εντφπωςθ πλθρότθτασ
• είναι ςυνεπζσ ςτο φφοσ και τθν ακρίβεια
που δίνει ςτον επιςκζπτθ
• επικοινωνεί αποτελεςματικά τουσ ςτόχουσ του φορζα και να
Μετράει
ςθμαντικά
θ
ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν
παροχι
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν >3
ΚΥ

37

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ κατατάςςουν το Κατθγορίεσ:
πλθροφοριακό υλικό και τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν μζςω του
ΔΔΤ τουσ ςε αντιπροςωπευτικζσ κατθγορίεσ. Οι κατθγορίεσ αυτζσ •Άνκρωποι, Κοινότθτεσ και
ΡΕΡΕΙ ΝΑ ανικουν ςτθν ιςχφουςα Λίςτα Κυβερνθτικϊν
Διαβίωςθ
Κατθγοριϊν (GCL - Government Category List).
•Υγεία,
Ρρόνοια

Διατροφι

και

•Ρολεοδομία, υμοτομία,
Οικοδομζσ και Κτθματολόγιο
•Χρθματοοικονομικά
•Γεωργία, Ρεριβάλλον και
Φυςικοί Ρόροι
•Επιχειριςεισ και Κλάδοι
•Αςφάλιςθ και Σφνταξθ
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•Ικαγζνεια, Κοινωνικι
ζνταξθ, Ομογενείσ,
Μετανάςτεσ, Ξζνοι υπικοοι
•Διεκνείσ Σχζςεισ και Άμυνα
0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
3: Μερικι εφαρμογι
4: Εφαρμογι του κανόνα
ΚΥ

38

Ο φορζασ-ιδιοκτιτθσ ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ καταχωρεί 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
μεταδεδομζνα για το πλθροφοριακό υλικό και τισ υπθρεςίεσ που
παρζχει θλεκτρονικά μζςω του ΔΔΤ του. Τα μεταδεδομζνα αυτά 1 για 1,2 metatags
ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ, τα πρότυπα και τισ
προδιαγραφζσ του Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν 2 για >2 metatags
Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν.
3 για vector view υπθρεςίασ,
4: Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με
το Ρλαίςιο

ΚΥ

39

Οι φορείσ που δθμιουργοφν πρωτότυπο περιεχόμενο, το οποίο 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
δθμοςιεφεται ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ τουσ, ΡΕΡΕΙ ΝΑ το
τεκμθριϊνουν με κατάλλθλα μεταδεδομζνα ϊςτε να μπορεί να 3: Μερικι εφαρμογι
αξιοποιθκεί από άλλουσ ΔΔΤ και να υποςτθρίηονται δυνατότθτεσ
ςυγκζντρωςθσ
(aggregation)
και
χριςθσ
(syndication) 4: Εφαρμογι του κανόνα
περιεχομζνου.

ΚΥ

40

Τα μεταδεδομζνα που τθροφνται για το περιεχόμενο και τισ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
υπθρεςίεσ ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ μποροφν να εξαχκοφν ςε μορφι
3: Μερικι εφαρμογι
XML.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

41

Οι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ καταχωροφν 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
μεταδεδομζνα για τουσ διαδικτυακοφσ τουσ τόπουσ, κακϊσ και για
το περιεχόμενο που δθμοςιεφουν ςε αυτοφσ ςφμφωνα με τισ 3: Μερικι εφαρμογι
απαιτιςεισ του Ρίνακα 4-2 τθσ Ενότθτασ 4 (Ρρότυπο
4: Εφαρμογι του κανόνα
Μεταδεδομζνων) του Μοντζλου Τεκμθρίωςθσ του Ρλαιςίου.

ΚΥ

42

Το περιεχόμενο που παρουςιάηεται ςτο ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ελζγχεται 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
για ορκογραφικά και ςυντακτικά λάκθ, ανακρίβειεσ και αςάφειεσ
2: Μερικι εφαρμογι
πριν τθ δθμοςίευςι του.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

43

Το περιεχόμενο που παρουςιάηεται ςτο ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
αντικατοπτρίηει τθν ιςχφουςα κατάςταςθ του κζματοσ ςτο οποίο
3: Μερικι εφαρμογι
αναφζρεται.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

45

Πλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακοφ Τόπου ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Αν απαιτείται να προςτεκεί και ζνα τμιμα
του περιεχομζνου ςε κάποια δεφτερθ γλϊςςα αυτι κα ΡΕΡΕΙ ΝΑ 4: Εφαρμογι του κανόνα
είναι θ αγγλικι.

ΚΥ

46

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ενςωματϊνουν 0: Δεν υπάρχει
ςτουσ ΔΔΤ τουσ μθχανι αναηιτθςθσ ςτο περιεχόμενο των ΔΔΤ.
αναηιτθςθσ
4:

Υπάρχει
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αναηιτθςθσ
ΚΥ

47

Θ μθχανι αναηιτθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ προςφζρει ςτον επιςκζπτθ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
τουλάχιςτον τθ δυνατότθτα απλισ αναηιτθςθσ ςτο περιεχόμενο
4: Εφαρμογι του κανόνα
του ΔΔΤ

ΚΥ

48

Θ μθχανι αναηιτθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι προςβάςιμθ από κάκε 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ιςτοςελίδα του ΔΔΤ.
3: Μερικι εφαρμογι
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

49

Οι διαδικτυακοί τόποι των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ΡΕΡΕΙ ΝΑ διακζτουν χάρτθ πλοιγθςθσ ςτο περιεχόμενό τουσ.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

50

Ο χάρτθσ ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι προςβάςιμοσ από κάκε 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ιςτοςελίδα του ΔΔΤ.
3: Μερικι εφαρμογι
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

51

Καμία ιςτοςελίδα ενόσ δθμόςιου διαδικτυακοφ τόπου ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ΝΑ περιλαμβάνει μθνφματα του τφπου «υπόκαταςκευι». Σε 3: Μερικι εφαρμογι 4:
περίπτωςθ που μία ςελίδα είναι «υπό καταςκευι» (under Εφαρμογι του κανόνα
construction), το γεγονόσ αυτό ΡΕΡΕΙ ΝΑ αναφζρεται εξαρχισ και
ο ςχετικόσ ςφνδεςμοσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι ανενεργόσ.

ΚΥ

52

Οι ςφνδεςμοι που περιλαμβάνονται ςε ζνα δθμόςιο διαδικτυακό http://validator.w3.org/chec
τόπο και οδθγοφν ςε άλλα ςθμεία του τόπου ΡΕΡΕΙ ΝΑ k link ανάλογα με τον
ελζγχονται τακτικά ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι οδθγοφν ςτο αρικμό broken links:
κατάλλθλο περιεχόμενο.
0:4
5:3
6-10:2
15:1
16+:0

ΚΥ

53

Ο ΔΔΤ ενόσ φορζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ παρζχει 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
ςαφείσ πλθροφορίεσ για τισ διαδικαςίεσ επικοινωνίασ των
2,3: Μερικι εφαρμογι
επιςκεπτϊν με τισ υπθρεςίεσ του φορζα.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

54

Ο ΔΔΤ ενόσ φορζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 2 μονάδεσ για φπαρξθ email
περιλαμβάνει διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και Φορζα
θλεκτρονικζσ φόρμεσ, μζςω των οποίων οι επιςκζπτεσ του τόπου
κα ζχουν τθ δυνατότθτα να επικοινωνιςουν με το φορζα 2 μονάδεσ για φπαρξθ
θλεκτρ.
Φόρμασ
υποβάλλοντασ ερωτιςεισ για διάφορα κζματα του φορζα.
επικοινωνίασ

ΚΥ

55

Οι δθμόςιοι διαδικτυακοί τόποι ΡΕΡΕΙ ΝΑ ςυμμορφϊνονται με Χριςθ
του
εργαλείου:
το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ζκδοςθ http://www.totalvalidator.co
1.0, ςτο επίπεδο «Α».
m /validator/Validator [58]
0:4
10:3
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20:2
21-30:1
31+:0

ΚΥ

56

Το περιεχόμενο κάκε Δθμόςιου Διαδικτυακοφ Τόπου ΡΕΡΕΙ ΝΑ Αφαιροφνται 2 μονάδεσ για
αναπτφςςεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν απαιτείται θ χριςθ κάκε μθ-ςυμβατότθτα με IE
ςυγκεκριμζνου φυλλομετρθτι Ιςτοφ για τθν πρόςβαςθ ςε αυτό. και Firefox
Κάκε ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι προςβάςιμοσ τουλάχιςτον με Internet
Explorer (ζκδοςθ 6) και Mozilla Firefox (ζκδοςθ 1.5).

ΚΥ

58

Οι 'εναλλακτικοί' διαδικτυακοί τόποι ενόσ δθμόςιου φορζα 4: ίδιο site ι ανακατεφκυνςθ
ΡΕΡΕΙ ΝΑ παραπζμπουν ι να κατευκφνουν τουσ επιςκζπτεσ ςε <5δ
ζνα 'επίςθμο' διαδικτυακό τόπο του φορζα. Κάκε 'εναλλακτικόσ'
διαδικτυακόσ τόποσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ενθμερϊνει τουσ επιςκζπτεσ 2:διαφορετικά site
ςχετικά με τθν ανακατεφκυνςι τουσ ςε ζνα 'επίςθμο' διαδικτυακό
τόπο (εάν ακολουκείται θ ςυγκεκριμζνθ τακτικι), θ οποία ΡΕΡΕΙ 0: ανακατεφκυνςθ >5δ
ΝΑ ολοκλθρϊνεται εντόσ 5 δευτερολζπτων από τθν εμφάνιςθ του
ςχετικοφ μθνφματοσ.

ΚΥ

59

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ προςφζρουν Μία μονάδα για κάκε ζνα
υπθρεςίεσ επιπζδων τουλάχιςτον 1 και 2, μζςω των διαδικτυακϊν από τα:
τουσ τόπων, για το ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ με πολίτεσ και
επιχειριςεισ. Για κάκε υπθρεςία αυτϊν των επιπζδων ΡΕΡΕΙ ΝΑ 1. διαδικαςία
παρζχονται τα εξισ ςτοιχεία:
2. δικαιολογθτικά
ονομαςία τθσ υπθρεςίασ
3. ζντυπα
διαδικαςία εξυπθρζτθςθσ
4.
χρόνο
και
κόςτοσ
ςυναλλαγισ
εναλλακτικοί τρόποι εξυπθρζτθςθσ
δικαιολογθτικά που πρζπει να κατακζςει ο ενδιαφερόμενοσ
ζντυπα ςχετικά με τθ διαδικαςία εξυπθρζτθςθσ και οδθγίεσ
ςυμπλιρωςθσ
εκτιμϊμενοσ χρόνοσ εξυπθρζτθςθσ
κόςτοσ ςυναλλαγισ (εάν υφίςταται)

ΚΥ

60

Τα ζντυπα ςχετικά με τθ διαδικαςία εξυπθρζτθςθσ που 2:αποκικευςθ
(PDF)
δθμοςιεφονται ςτουσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ μποροφν να αποκθκεφονται 1:επεξεργαςία
(WORD)
τοπικά (download), να ςυμπλθρϊνονται με λογιςμικό 1:εκτφπωςθ (PDF,WORD)
επεξεργαςίασ κειμζνου και να εκτυπϊνονται.

ΚΥ

61

Για κάκε θλεκτρονικι υπθρεςία επιπζδου 3 και 4 ΡΕΡΕΙ ΝΑ Για ΔΔΤ με υπθρεςίεσ εξ'
παρζχονται τα εξισ ςτοιχεία (εκτόσ των όςων παρζχονται για τισ ολοκλιρου 1-2 (ι για Ν.Α.
υπθρεςίεσ των επιπζδων 1 και 2):
Ρου
δεν
περιζχουν
υπθρεςίεσ) μπαίνει θ τιμι 0
οι θλεκτρονικζσ φόρμεσ που πρζπει να ςυμπλθρϊςει ο Για ΔΔΤ με υπθρεςίεσ 3-4:
ενδιαφερόμενοσ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ, μαηί με οδθγίεσ Ρροςτίκεται 1 μονάδα για
ςυμπλιρωςθσ
κακζνα από τα παρακάτω:
οι όροι και οι προχποκζςεισ χριςθσ τθσ υπθρεςίασ

α) οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ

• το κόςτοσ ςυναλλαγισ (εάν υφίςταται) και ο τρόποσ πλθρωμισ

β) όροι και προχποκζςεισ
χριςθσ

Επιπλζον, για κάκε θλεκτρονικι υπθρεςία επιπζδου 3 ΡΕΡΕΙ ΝΑ
αναφζρεται ο τρόποσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ γ)

κόςτοσ

/
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εξυπθρζτθςθσ και παραλαβισ του αποτελζςματόσ τθσ.

πλθρωμισ
δ) τρόποσ ολοκλιρωςθσ τθσ
διαδικαςίασ

ΚΥ

62

Θ παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτα επίπεδα 3 0: δεν παρζχονται υπθρεςίεσ
και 4 ΡΕΡΕΙ ΝΑ προχποκζτει τθ διλωςθ τθσ ταυτότθτασ του
χριςτθ και τθν εξακρίβωςι τθσ από το ςφςτθμα, εάν αυτό 3-4 ι δεν προχποτίκεται
απαιτείται από το είδοσ των δεδομζνων που αξιοποιοφνται από διλωςθ ταυτότθτασ χριςτθ
τισ υπθρεςίεσ.
4:
ηθτείται
διλωςθ
ταυτότθτασ χριςτθ

ΚΥ

64

Θ υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν ΡΕΡΕΙ ΝΑ ακολουκεί τα -1: Δεν εφαρμόηεται ο
πρότυπα και να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του Ρλαιςίου κανόνασ
Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν.
0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

65

Θ ολοκλιρωςθ μιασ πλθρωμισ με θλεκτρονικό τρόπο μζςω ενόσ -1: Δεν εφαρμόηεται ο
ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ςυνοδεφεται από τθν απόδοςθ ενόσ αρικμοφ κανόνασ
ςυναλλαγισ ςτο χριςτθ. Επίςθσ, ο χριςτθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ζχει τθ
δυνατότθτα εκτφπωςθσ και τοπικισ αποκικευςθσ τθσ απόδειξθσ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
εκτζλεςθσ τθσ θλεκτρονικισ πλθρωμισ.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

66

Το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ μπορεί να 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
εκτυπωκεί, διατθρϊντασ τα χαρακτθριςτικά μορφοποίθςισ του.
4: Εφαρμογι του κανόνα

ΚΥ

67

Το υλικό που προςφζρεται για τοπικι αποκικευςθ (download) 0:Πχι αρχεία για download
ΡΕΡΕΙ ΝΑ ςυνοδεφεται από επαρκείσ πλθροφορίεσ όςον αφορά και μια μονάδα για κάκε
τον τφπο (format) και το μζγεκόσ του. Αν ο τφποσ του υλικοφ είναι τφποσ
αναγνϊςιμοσ με δωρεάν (freeware) ι ανοιχτοφ κϊδικα (open
source) λογιςμικό ΡΕΡΕΙ ΝΑ υπάρχει ςφνδεςμοσ που να οδθγεί τφποσ πλθροφορίεσ
ςε τόπο από όπου μπορεί να γίνει download το ςχετικό λογιςμικό
μζγεκοσ
link

ΚΥ

69

Τα ενθμερωτικά δελτία (newsletters) των φορζων τθσ Δθμόςιασ 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
Διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα εξισ Αν
παρζχονται,
ςτοιχεία:
προςμετράται 1 μονάδα για
κακζνα: •επωνυμία του
τθν επωνυμία του φορζα που το εκδίδει
φορζα που το εκδίδει,
το κζμα του ενθμερωτικοφ δελτίου

•κζμα του
δελτίου,

ενθμερωτικοφ

τθν θμερομθνία ι το χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο αναφζρεται το
ενθμερωτικό δελτίο • ςτοιχεία επικοινωνίασ με το φορζα (π.χ. •θμερομθνία ι χρονικό
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και URL διαδικτυακοφ διάςτθμα
τόπου ςε μορφι υπερςυνδζςμου)
•ςτοιχεία επικοινωνίασ με
το φορζα
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ΚΥ

70

Τα μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τα οποία 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
αποςτζλλονται τα ενθμερωτικά δελτία ςτουσ αποδζκτεσ ΡΕΡΕΙ Αν
παρζχονται,
ΝΑ πλθροφν τισ εξισ προδιαγραφζσ:
προςμετράται από 1 μονάδα
για: α) ςτοιχεία Φορζα ςτο
Στο πεδίο 'αποςτολζασ' ΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναφζρονται κάποια πεδίο "αποςτολζασ"
ςτοιχεία του φορζα (π.χ. επωνυμία φορζα, ονομαςία οργανωτικισ
μονάδασ φορζα, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου).
β)
κζμα
δελτίου
/
θμερομθνία γ) αναφορά
Στο πεδίο 'αποδζκτθσ' ΡΕΡΕΙ ΝΑ αναφζρεται είτε μόνο θ τρόπου διαγραφισ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αποδζκτθ του δελτίου
είτε να είναι κενό ι να αναφζρεται ότι θ λίςτα των αποδεκτϊν δεν δ) ςυμμόρφωςθ με τθν
είναι ανακοινϊςιμθ ('undisclosed recipients'). Σε καμία περίπτωςθ απόκρυψθ
λίςτασ
ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ είναι φανερά ςτουσ αποδζκτεσ του δελτίου τα παραλθπτϊν (αλλιϊσ το
ςτοιχεία των υπολοίπων αποδεκτϊν.
κριτιριο παίρνει ςυνολικά
τθν τιμι 0).
Στο κζμα (subject) ΡΕΡΕΙ ΝΑ αναφζρεται το κζμα του δελτίου και
θ θμερομθνία ζκδοςθσ ι το χρονικό διάςτθμα που καλφπτουν τα
νζα του δελτίου.
Στο ςϊμα του δελτίου, εκτόσ των νζων που περιλαμβάνει, ΡΕΡΕΙ
ΝΑ αναφζρεται ο τρόποσ διαγραφισ του χριςτθ από τθν
υπθρεςία πλθροφόρθςθσ.

ΚΥ

72

Σε περίπτωςθ που για τθν ανάγνωςθ των νζων που λαμβάνονται 0: όχι rss ι παρζχεται RSS με
μζςω RSS υπάρχουν ειδικζσ απαιτιςεισ (π.χ. απαιτείται θ χριςθ ειδικζσ απαιτιςεισ, αλλά δεν
ειδικοφ λογιςμικοφ), οι δθμόςιοι φορείσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ παρζχουν ςτο υπάρχει ςφνδεςμοσ για
διαδικτυακό τουσ τόπο ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ χριςτεσ τθσ download λογιςμικοφ
υπθρεςίασ και να τουσ κατευκφνουν, μζςω ςυνδζςμων, ςε
δικτυακοφσ τόπουσ από τουσ οποίουσ κα μπορζςουν να κάνουν 4: παρζχεται ςφνδεςμοσ
download το ςχετικό λογιςμικό.

ΚΥ

73

Σε περίπτωςθ που ζνασ φορζασ υποςτθρίηει μζςω του administrator:2
διαδικτυακοφ του τόπου χϊρο ςυηιτθςθσ των χρθςτϊν (forum)
motivator: 1
ΡΕΡΕΙ ΝΑ διακζτει τουλάχιςτον τουσ παρακάτω ρόλουσ:
Διαχειριςτι (administrator), ο οποίοσ κα ζχει τθν ευκφνθ τεχνικισ moderator:1
διαχείριςθσ του χϊρου.
noforum: 0
Υποκινθτι (motivator), ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ
δθμιουργία κεμάτων ςυηιτθςθσ, κα ςυμμετζχει ςε ςυηθτιςεισ και
γενικά κα ενεργεί με ςκοπό τθν προςζλκυςθ χρθςτϊν ςτο χϊρο
ςυηιτθςθσ.
Συντονιςτι (moderator), ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ
διαχείριςθ και τον ζλεγχο του περιεχομζνου του χϊρου, ζτςι ϊςτε
τα κζματα ςυηιτθςθσ να ςχετίηονται με το φορζα και τισ
υπθρεςίεσ του και να μθν περιλαμβάνουν προςβλθτικζσ και
άςεμνεσ απόψεισ.

ΚΥ

78

Εάν ζνασ φορζασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ παρουςιάηει ςτο 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
διαδικτυακό του τόπο περιεχόμενο που ςυγκεντρϊνει ι αντλεί 4: Εφαρμογι του κανόνα
από άλλουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ αναφζρει ςαφϊσ
τθν πθγι παροχισ του περιεχομζνου. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ
ςυγκζντρωςθσ και παρουςίαςθσ περιεχομζνου από άλλουσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ, εκτόσ από τθν πθγι, ΡΕΡΕΙ ΝΑ
αναφζρεται και θ θμερομθνία και ϊρα ςυγκζντρωςθσ (άντλθςθσ)
του περιεχομζνου από τθν πθγι του.
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ΚΥ

85

Το περιεχόμενο και οι υπθρεςίεσ που διατίκενται μζςω ενόσ ΔΔΤ Ρροςτίκενται: 2 μονάδεσ για
ΡΕΡΕΙ ΝΑ κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με το επίπεδο κατθγοριοποίθςθ
/
διαβάκμιςθσ/ ευαιςκθςίασ τουσ και τισ κατθγορίεσ χρθςτϊν ςτισ διαβάκμιςθ περιεχομζνου 2
οποίεσ απευκφνονται. Ειδικά για τθν κατθγοριοποίθςθ των μονάδεσ
για
υπθρεςιϊν ανάλογα με το επίπεδο διαβάκμιςθσ/ ευαιςκθςίασ κατθγοριοποίθςθ
/
των δεδομζνων που αξιοποιοφν, οι φορείσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ λαμβάνουν διαβάκμιςθ υπθρεςιϊν
υπόψθ τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ του Ρλαιςίου Ψθφιακισ
Αυκεντικοποίθςθσ (Κεφάλαιο 4 τθσ τρζχουςασ ζκδοςθσ του ΡΨΑ).

ΚΥ

86

Θ πρόςβαςθ ενόσ πολίτθ, επιχείρθςθσ, φορζα κλπ. ςτο 0:
Δεν
ακολουκείται
περιεχόμενο και τισ υπθρεςίεσ ενόσ ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ επιτρζπεται πολιτικι
πρόςβαςθσ
ι
μόνο ςτο τμιμα εκείνο τθσ πλθροφορίασ ι των υπθρεςιϊν ςτο Ακολουκείται
πολιτικι
οποίο ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ.
πρόςβαςθσ,
αλλά
δε
λειτουργεί ςωςτά 4: Θ
πολιτικι πρόςβαςθσ που
ακολουκείται,
λειτουργεί
ςωςτά

ΚΥ

88

Θ πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ επιπζδων 3 ι 4 που 0:
Δεν
παρζχονται
παρζχονται από ζνα ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ επιτρζπεται μόνο ςε υπθρεςίεσ επιπζδου 3-4 ι
εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ του ΔΔΤ, κατόπιν διλωςθσ και Ραρζχονται υπθρεςίεσ 3-4
εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, εφόςον οι υπθρεςίεσ ΧΩΙΣ αυκεντικοποίθςθ
αξιοποιοφν δεδομζνα που ςχετίηονται με τουσ χριςτεσ. Οι
μζκοδοι αυκεντικοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ΡΕΡΕΙ ΝΑ 4: Ραρζχονται υπθρεςίεσ 3-4
ικανοποιοφν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ του Ρλαιςίου Ψθφιακισ ΜΕ αυκεντικοποίθςθ
Αυκεντικοποίθςθσ (Ενότθτα 7.3 τθσ τρζχουςασ ζκδοςθσ του ΡΨΑ).

ΚΥ

90

Τα ςτοιχεία που ανταλλάςςονται κατά τθν επικοινωνία ενόσ 0:
Δεν
παρζχονται
χριςτθ με ζνα ΔΔΤ ΡΕΡΕΙ ΝΑ προςτατεφονται μζςω χριςθσ του υπθρεςίεσ επιπζδου 3-4 ι
πρωτοκόλλου HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), όταν Ραρζχονται υπθρεςίεσ 3-4
αυτό απαιτείται από τθ φφςθ των ςτοιχείων.
ΧΩΙΣ HTTPS
4: Ραρζχονται υπθρεςίεσ 3-4
ΜΕ HTTPS

ΚΥ

95

Θ επιτυχία ι αποτυχία ολοκλιρωςθσ μιασ ςυναλλαγισ του χριςτθ 0:
Δεν
παρζχονται
με το ΔΔΤ ενόσ φορζα ΡΕΡΕΙ ΝΑ ςυνοδεφεται από τθν εμφάνιςθ υπθρεςίεσ επιπζδου 3-4 ι
μθνφματοσ επιβεβαίωςθσ ςτθν οκόνθ του χριςτθ. Εάν θ Ραρζχονται υπθρεςίεσ 3-4
ςυναλλαγι περιλαμβάνει τθν πρωτοκόλλθςθ υποβλθκζντων από ΧΩΙΣ μινυμα επιβεβαίωςθσ
το χριςτθ ςτοιχείων, το μινυμα επιβεβαίωςθσ τθσ ςυναλλαγισ
ΡΕΡΕΙ ΝΑ περιλαμβάνει ςτοιχεία καταχϊρθςθσ τθσ ςυναλλαγισ 4: Ραρζχονται υπθρεςίεσ 3-4
ςτα ςυςτιματα του φορζα, τα οποία να μποροφν να εκτυπωκοφν ΜΕ μινυμα επιβεβαίωςθσ
από το χριςτθ ι να αποκθκευτοφν ςε τοπικι μονάδα
αποκικευςθσ.

ΚΥ

96

Οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ μεριμνοφν για τθ Στατιςτικά
3
μθνϊν
μζγιςτθ δυνατι διακεςιμότθτα των διαδικτυακϊν τουσ τόπων, διακεςιμότθτασ
των
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ιςτότοπων κάκε διμου.
μζςω αυτϊν και το μζγεκοσ του κοινοφ ςτο οποίο απευκφνονται.

ΚΥ

104

Οι φορείσ ΡΕΡΕΙ ΝΑ κακορίςουν και να δθμοςιεφςουν ςτουσ ΔΔΤ 0:
Δεν
παρζχεται
τθ διαδικαςία εγγραφισ των χρθςτϊν ςτισ παρεχόμενεσ διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.
χρθςτϊν
ι
Ραρζχεται
διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ
χωρίσ να αναφζρεται θ
διαδικαςία εγγραφισ
4: Ραρζχεται διαβακμιςμζνθ
πρόςβαςθ και αναφζρεται θ
διαδικαςία εγγραφισ
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ΚΥ

105

Θ διαδικαςία εγγραφισ των χρθςτϊν ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ Σφμφωνα με το ΡΨΑ, ΜΟΝΟ
των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που παρζχονται μζςω των για τθν πρόςβαςθ ςε
διαδικτυακϊν τουσ τόπων ΡΕΡΕΙ ΝΑ ακολουκεί τισ πολιτικζσ, πλθροφοριακό περιεχόμενο,
πρότυπα και κατευκφνςεισ του Ρλαιςίου Ψθφιακισ αρκεί να μθ γίνεται ζλεγχοσ
Αυκεντικοποίθςθσ.
των ςτοιχείων του χριςτθ
για ζκδοςθ κωδικοφ. Πταν
πρόκειται
όμωσ
για
υπθρεςίεσ,
πρζπει
να
ςυμπλθρϊνεται αίτθςθ που
να περιζχει και κάποιο
δθμόςιο
ζγγραφο
για
ταυτοποίθςθ. Επομζνωσ, θ
ςυμπλιρωςθ
και
μόνο
ςτοιχείων μζςω Web και θ
αποςτολι τουσσ δεν πρζπει
να αρκεί για τθν ζκδοςθ
κωδικοφ πρόςβαςθσ ςε θλ.
υπθρεςίεσ.

ΚΥ

106

Σε περίπτωςθ που θ παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν μζςω του 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
διαδικτυακοφ τόπου ενόσ φορζα περιλαμβάνει τθ χριςθ 4: Εφαρμογι του κανόνα
προςωπικϊν δεδομζνων του αιτοφντοσ, ο ΔΔΤ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
αναφζρει τισ πολιτικζσ που εφαρμόηει ο φορζασ για τθ ςυλλογι,
χριςθ, αποκικευςθ και προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. Ο
φορζασ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του Ν. 2472/1997,
όπωσ ιςχφει, και τισ κατευκφνςεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ
Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.

ΚΥ

108

Κάκε ΔΔΤ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ενθμερϊνει τουσ χριςτεσ του ςχετικά με 0: Μθ-εφαρμογι του κανόνα
τα πνευματικά δικαιϊματα του περιεχομζνου που δθμοςιεφεται 4: Εφαρμογι του κανόνα
ςτο διαδικτυακό τόπο τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι.
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7.4 Επεξεργαςία ςυλλεχκζντων δεδομζνων
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