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«Η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Περίπτωση Δήμου 

Κερατσινίου – Δραπετσώνας»  

Σημαντικοί Όροι: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ψηφιακή μεταρρύθμιση, ΤΠΕ, ψηφιακές 

υπηρεσίες, εφαρμογές, εξοπλισμός, Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 

Περίληψη 

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής και των τεχνολογικών εφαρμογών της, 

που συντελείται τα τελευταία χρόνια και οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει, έχουν 

καταστήσει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναπόσπαστο και 

κυρίαρχο «εργαλείο» της Δημόσιας Διοίκησης. Η στόχευση της πολιτείας για υιοθέτηση και 

υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών για απλούστευση και ταχύτητα των διαδικασιών, μείωση της 

γραφειοκρατίας, εγκυρότητα, εκσυγχρονισμό, διαφάνεια, ανοιχτή συμμετοχή για τους πολίτες, 

διαλειτουργικότητα, βελτίωση προσβασιμότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ που αποτελούν βασικό πυλώνα 

για την εφαρμογή της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όντας ο πλησιέστερος στον πολίτη κρίκος της 

Δημόσιας Διοίκησης, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό της μετασχηματισμό.  

Κεντρικό ερώτημα της εργασίας αποτελεί το κατά πόσο ο επιλεγμένος Δήμος αξιοποιεί 

σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των τοπικών 

επιχειρήσεων, καθώς και αν οι δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ οδηγούν σε μετασχηματισμό 

των διαδικασιών του, των οργανωτικών δομών του, του τρόπου που συνδιαλέγεται με τους 

πολίτες του, με κύριο άξονα την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητα των 

υπηρεσιών του. 

Στην παρούσα προσπάθεια αποτυπώνεται ο βαθμός συμβολής των ΤΠΕ στην ψηφιακή 

μεταρρύθμιση του Δήμου περίπτωσης, εντοπίζονται αδυναμίες και δυνατά σημεία του φορέα 

και κατατίθενται ιδέες και προτάσεις με γνώμονα την επέκταση και βελτίωση των ψηφιακών 

υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.   
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The Utilization of Technologies, Informatics and Communications 

(ICTs) towards the digital transformation of Local Municipal 

Authorities – The case of the Municipality of Keratsini – 

Drapetsona 

Keywords: e-government, digital reform, ICTs, digital services, software, hardware, 

Municipality of Keratsini-Drapetsona. 

Abstract 

The rapid development of computer science and its technological applications, which has taken 

place in recent years and the enormous possibilities it offers, have made Information and 

Communication Technologies (ICTs) an integral and dominant "tool" of Public Administration. 

The aim of the state to adopt and implement the best practices available for the simplification 

and speed of procedures, reduction of bureaucracy, validity, modernization, transparency, open 

participation for citizens, interoperability, improvement of accessibility and efficiency of public 

services, cannot be realized without the use of ICTs which are a key pillar for the 

implementation of Digital Governance. 

The Local Municipal Authorities being the link closest to the citizens of the Public 

Administration sector, have a leading role in its digital transformation. 

The main question of this thesis examines whether the selected Municipality utilizes modern 

technological tools to improve service to citizens and local businesses, as well as whether the 

possibilities provided by ICTs lead to a transformation of its processes, its organizational 

structures, and the way dialogue is carried out with its citizens, with the main focus on 

increasing their effectiveness and efficiency. 

In the present effort, the degree of ICTs contribution to the digital reform of the case 

Municipality is outlined, weaknesses and strengths of the body are identified, and ideas and 

proposals are submitted with a view to expanding and improving the digital services provided 

to citizens. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Στόχος της Εργασίας 

Στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να αποτυπωθεί η συμβολή των υποδομών, των 

συστημάτων και των εργαλείων ΤΠΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και να αξιολογηθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στους 

συναλλασσόμενους πολίτες και στις τοπικές επιχειρήσεις. Να αναδειχθούν οι πιθανές 

αδυναμίες και να κατατεθούν σκέψεις και προτάσεις.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργασιών σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά και τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια οι εργασίες 

αυτές να πραγματοποιούνται ευκολότερα, συντομότερα και πιο αποδοτικά. Η παροχή 

ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη χωρίς την αναγκαία φυσική παρουσία, αγαθό από πολλών 

ετών κατακτημένο σε άλλες χώρες, είναι η σημερινή πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

1.2 Δομή της Εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο στόχος της εργασίας και η δομή της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στην πορεία της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΗΔ) στην Ελλάδα και παρουσιάζεται το εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο 

των όρων «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και «Τεχνολογίες, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών». Τέλος, διερευνώνται οι εφαρμογές ψηφιακής διακυβέρνησης της Δημόσιας 

Διοίκησης (ΔΔ) σε εθνικό επίπεδο καθώς και στο επίπεδο των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση της 

παρούσας εργασίας. Παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία, ένα εκ των οποίων είναι και 

οι συνεντεύξεις και οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου αστικού Δήμου. Τίθενται οι στόχοι 

των συνεντεύξεων και τα κριτήρια επιλογής των ατόμων που θα συμμετάσχουν. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται η ιστορική αναδρομή των ΤΠΕ στον Δήμο Κερατσινίου-

Δραπετσώνας και τα κομβικά σημεία που συνέβαλαν στην πορεία προς τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό του. Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του εξοπλισμού και των 

εφαρμογών καθώς και των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. 
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Προσεγγίζονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων των στελεχών και των εκλεγμένων 

πολιτικών προσώπων και παρουσιάζεται η Swot ανάλυση. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αξιολογούνται τα ευρήματα του εγχειρήματος (αρχειακό υλικό, 

συνεντεύξεις, Swot ανάλυση) και καταγράφονται προβληματισμοί και προτάσεις.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο όπου θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με 

την παρουσία των ΤΠΕ στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη βέλτιστη ή μη αξιοποίηση τους 

στη λειτουργία του Δήμου περίπτωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

2.1 Ψηφιακή Διακυβέρνηση - Ορισμοί 

Τη δεκαετία του 2000 έγινε αντιληπτή από τα κέντρα διοίκησης, η μεγάλη υστέρηση της χώρας 

μας σε δείκτες που αφορούσαν στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχομένων 

στους πολίτες υπηρεσιών. Η ΗΔ ήδη από το 2003 τίθεται σαν στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ) (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003). Στον δείκτη χρηστοκεντρικότητας, (που 

υπολογίζει τέσσερεις (4) δείκτες: OnLine διαθεσιμότητα, χρηστικότητα, ταχύτητα και ευκολία 

στη χρήση των υπηρεσιών ΗΔ σε επτά (7) διαφορετικούς τομείς διακυβέρνησης) η χώρα 

βαθμολογείται με 50 (κλίμακα 0-100) με τον μέσο όρο της ΕΕ να είναι 72 (ΕΠ Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα, 2014). Έτσι, υποβάλλεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» που οραματιζόταν τη «δημιουργία μιας πολιτοκεντρικής, 

αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης» με στόχο τη μετάβαση «από τη 

διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και 

υπηρεσιών», (ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, 2014). Δυστυχώς, οι στόχοι του ΕΠ δεν 

πραγματώθηκαν παρά τις όποιες βελτιώσεις έγιναν στη ΔΔ.  

Τον Δεκέμβριο του 2014 υποβάλλεται προς την ΕΈ για χρηματοδότηση το ΕΠ «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα». Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση της ΔΔ είναι 

επιτακτική. Η χώρα μας παρουσιάζει «..υστέρηση στο 72% των δεικτών του Ευρωπαϊκού 

ψηφιακού θεματολογίου, γεγονός που απηχεί χαμηλές επιδόσεις στη διείσδυση της 

ευρυζωνικότητας, την τακτική χρήση του διαδικτύου, τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και 

ηλεκτρονικών προμηθειών. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της χώρας και το 

βαθμολόγιο του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ το 2013 το 36% των Ελλήνων πολιτών δεν 

έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 21%. 

Επίσης για την ίδια περίοδο 36% των Ελλήνων έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ να είναι 

41%» (ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, 2014, p. 3). 

Το 2015 πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με όλους τους φορείς της ΔΔ ώστε να ξεκινήσει 

«..μια σημαντική συντονισμένη προσπάθεια για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, τον 

εκσυγχρονισμό της, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες 
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και τις επιχειρήσεις, με τη διαμόρφωση από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2016-2018» 

(Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2017). Σε αυτή τη στρατηγική του κράτους 

εντάσσεται η Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονας 7). Στον εν λόγω άξονα 

συμπυκνώνονται όλες οι πολιτικές και επιμέρους στρατηγικές για την προαγωγή της ΗΔ. Ο 

άξονας και οι τομείς του εδράζονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, όπως έχει εκπονηθεί 

από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. 

2.1.1 Ορισμοί που αφορούν στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την έννοια και το περιεχόμενο της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθένας εκ των οποίων προσεγγίζει το θέμα από διαφορετική 

οπτική γωνία. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα1 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «αναφέρεται στη χρήση 

από κυβερνητικές υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφοριών που έχουν την ικανότητα να 

μετασχηματίσουν τις σχέσεις με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλα κυβερνητικά τμήματα 

(σκέλη της κυβέρνησης). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να εξυπηρετήσουν μία πληθώρα από 

διαφορετικούς σκοπούς: καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, βελτιωμένες συναλλαγές 

με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω της 

πρόσβασης στην πληροφόρηση, ή πιο αποτελεσματική κυβερνητική διαχείριση. Ως 

αποτέλεσμα τα οφέλη μπορεί να είναι λιγότερη διαφθορά, περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη 

ευκολία, αύξηση των εσόδων, και μειώσεις στο κόστος» (Grönlund A & Horan T., 2005), 

(World Bank, 2004).  

Για τον ΟΟΣΑ2 ως Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται «η χρήση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του 

διαδικτύου (Internet) ως εργαλείο για την επίτευξη καλύτερης Δημόσιας Διοίκησης» (OECD, 

2003). 

Οι προσπάθειες της ΗΔ από την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται στον ορισμό: Η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση «είναι η χρήση των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις 

δημόσιες διοικήσεις συνδυασμένη με οργανωτική αλλαγή και νέες δεξιότητες με σκοπό να 

                                                      
1Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) είναι μια παγκόσμια συνεργασία (πέντε ιδρύματα) που εργάζονται για βιώσιμες λύσεις που μειώνουν 

τη φτώχεια και χτίζουν κοινή ευημερία στις αναπτυσσόμενες χώρες (https://www.worldbank.org/en/who-we-are). 

2 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD). Ο ΟΟΣΑ είναι 

ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται για τη θέσπιση διεθνών προτύπων βασισμένων σε τεκμήρια και την εξεύρεση λύσεων σε μια σειρά 
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων (https://www.oecd.org/about/). 
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βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημοκρατικές διαδικασίες» (Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 

2006).  

Σύμφωνα με τον Silcock η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση διαθέτει την ικανότητα να 

δημιουργήσει έναν νέο τρόπο παροχής κρατικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι 

δημόσιοι οργανισμοί θα προσφέρουν ένα εκσυγχρονισμένο, ολοκληρωμένο και απρόσκοπτο 

μοντέλο παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες τους. Η σχέση αυτή θα βοηθήσει στη δημιουργία 

μίας εταιρικής-συνεργατικής σχέσης μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών» (Silcock R., 

2001). 

Ο Soonhee Kim αναφέρει ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «αποτελεί η διαδικασία κατά την 

οποία γίνεται χρήση των ΤΠΕ συνδυασμένων με τις κατάλληλες θεσμικές και οργανωτικές 

αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση λειτουργεί ως εργαλείο για τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των 

επιχειρήσεων, την ομαλότερη και απλούστερη εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και 

τη μείωση του λειτουργικού κόστους αυτών» (Soonhee K., 2009). 

Παρατηρείται ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει αποδοθεί με πολλές και διαφορετικές 

ερμηνείες από ειδικούς μελετητές και εμπεριέχει κυρίως τρεις πτυχές την οργανωσιακή, την 

πολιτική και την τεχνολογική. Καθίσταται σαφές ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν αποτελεί ένα 

εργαλείο αυτοματισμού των διαδικασιών του Δημοσίου αλλά ένα εργαλείο ολοκληρωτικής 

οργανωσιακής αλλαγής της Δημόσιας Διοίκησης. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση των ΤΠΕ που υποστηρίζει ψηφιακά τις 

εσωτερικές λειτουργίες των δημόσιων οργανισμών και φορέων καθώς και τις επικοινωνίες και 

συνεργασίες με το εξωτερικό τους περιβάλλον. Τα εμπλεκόμενα μέρη, γνωστά ως stakeholders, 

που συμμετέχουν στην ΗΔ είναι η Κυβέρνηση (και όλοι οι φορείς και οργανισμοί της ΔΔ), οι 

Πολίτες (γενικότερα τα φυσικά πρόσωπα) και οι Επιχειρήσεις. 

Ανάλογα με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζονται οι μορφές της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 

Κυβέρνηση προς πολίτες (Government to Citizen G2C ή Administrator to Citizen A2C). 

Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις (Government to Business G2B ή Administrator to Business 

A2B). 
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Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government to Government G2G ή Administrator to 

Government A2B). (Αποστολάκης I. Λουκής E. Χάλαρης I., 2008, p. 26) 

Ένας σύντομος και περιεκτικός ορισμός που συνοψίζει την έννοια και τη λειτουργία της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο ακόλουθος:  

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Electronic Governance–eGovernance) ορίζεται ο 

μετασχηματισμός διαδικασιών, οργανωτικών δομών, δραστηριοτήτων και στόχων των 

δημόσιων οργανισμών, καθώς επίσης και του τρόπου επικοινωνίας τους με τους πολίτες, με 

βάση τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους» (Αποστολάκης 

I. Λουκής E. Χάλαρης I., 2008, p. 29). 

2.1.2 Ορισμοί που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Η συμβολή της τεχνολογίας στη ΔΔ έχει θετικό πρόσημο ως προς τον εκσυγχρονισμό και την 

ποιότητα των συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

Οι ΤΠΕ είναι η συντομογραφία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Αγγλική 

απόδοση Information and Communication Technology - I.C.T.). 

Η Πληροφορική θεωρείται ως η γνωστική περιοχή που συνδέεται με τη μελέτη, την ανάλυση, 

τον σχεδιασμό, την υλοποίηση των υπολογιστικών συστημάτων και των θεμελιωδών αρχών 

που τα διέπουν (Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, 2020). 

Οι ΤΠΕ ασχολούνται περισσότερο με την «ωφελιμιστική» χρήση των υπολογιστικών 

εφαρμογών μέσω της αξιολόγησης της ευχρηστίας και της χρηστικότητας τους. Κατά μία 

άποψη, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας περιλαμβάνουν τη χρήση της τεχνολογίας ώστε να γίνεται 

«χειρισμός» της πληροφορίας με διάφορες μορφές (κείμενο, γραφικά, ήχος, βίντεο).  

Η Πληροφορική προσφέρει τα εργαλεία και τις μεθόδους για το πως δημιουργούνται 

υπολογιστικά περιβάλλοντα και εργαλεία (π.χ. λογισμικά, αλγόριθμοι, μέθοδοι προσομοίωσης 

κ.ά.), ενώ οι ΤΠΕ αναφέρονται στον τρόπο που ο άνθρωπος/εργαζόμενος θα χρησιμοποιήσει 

αυτά τα εργαλεία.  
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Οι Επικοινωνίες αφορούν ένα άλλο επιστημονικό πεδίο, όπου κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας η ταχύτατη ανάπτυξη τους είναι καταλυτική. 

Αν και η Πληροφορική με τις Επικοινωνίες αφορούν εν γένη διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους, η σημερινή εξέλιξη της τεχνολογίας έχει κάνει τα μεταξύ τους όρια δυσδιάκριτα, 

ολοκληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα επιτεύγματα τους. Έτσι, πολύ συχνά οι αναφορές στην 

Πληροφορική αφορούν επίσης και τον κλάδο των Επικοινωνιών. 

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας είναι ο διαδεδομένος όρος που χρησιμοποιείται για ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούν διάφορους τύπους 

εξοπλισμού και λογισμικού, που λειτουργούν συχνά στο πλαίσιο τηλεπικοινωνιακών δικτύων» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). 

Οι τηλεπικοινωνίες είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα των ΤΠΕ, που σε συνδυασμό με τη χρήση 

Η/Υ και ανάλογων λογισμικών, παρέχουν πληθώρα ψηφιακών εφαρμογών. Το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, η ανταλλαγή αρχείων, η διασύνδεση Η/Υ και το διαδίκτυο δίνουν τη δυνατότητα 

διάδοσης της γνώσης, εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία, στοιχεία σημαντικά στην 

οικονομική και κοινωνική αλληλεπίδραση, δημιουργώντας την τεράστια δυναμική ενός 

«ψηφιακού κόσμου». 

Στις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες ανήκουν από τις «παλιές» όπως το ραδιόφωνο και η 

τηλεόραση μέχρι τις σύγχρονες κινητές κυψελοειδείς επικοινωνίες και τηλεμετρήσεις. Στα δε 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια χαλκού και οπτικών ινών, οι 

ασύρματες ή κινητές κυψελοειδείς συνδέσεις και οι δορυφορικές συνδέσεις. Ο 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός είναι οι τηλεφωνικές συσκευές, οι υπολογιστές και τα στοιχεία 

του δικτύου (βάσεις για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών, εξυπηρετητές, δρομολογητές κ.ά.). 

Οι εφαρμογές είναι άπειρες όπως για παράδειγμα βιντεοδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, συστήματα 

απομακρυσμένων καταγραφών, συστήματα διαχείρισης πληροφόρησης για θέματα 

διαχείρισης, συστήματα απογραφής. Και η κινητήρια δύναμη όλων των παραπάνω συστατικών 

μερών είναι τα προγράμματα λογισμικού.  

Η δημιουργία υποδομών για τις ΤΠΕ (που αποτελούν οι ίδιες δίκτυο υποδομής της χώρας 

παροχής «δυνατοτήτων» και «διευκολύνσεων») απαιτεί πολύ σημαντικές επενδύσεις, αλλά σε 

σχέση με την υποδομή άλλων τομέων, φέρει μεγαλύτερο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και 

προστιθέμενης αξίας. Η ραγδαία συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών καθιστά όλο και πιο 
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οικονομικό τον εξοπλισμό και το κόστος λειτουργίας του, παρά το γεγονός ότι παράγονται πιο 

γρήγορα και πιο αξιόπιστα μηχανήματα. Το φάσμα των υπηρεσιών και των εφαρμογών 

επεκτείνεται καθώς επίσης και οι δυνατότητες για μελλοντική διασύνδεση στο Internet. Το 

διαδίκτυο είναι πιθανά το μεγαλύτερο κανάλι μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσης που έχει 

λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Η δε αξία χρήσης του αυξάνεται εκθετικά ανάλογα με τον αριθμό 

των χρηστών του (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001).  

2.2 Εφαρμογές Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Χώρα μας 

2.2.1 Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr  

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) θεσπίστηκε με το άρθρο 52 του N.4635/2019(Α’ 167) έχοντας 

ως κύρια προτεραιότητα τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές 

τους συναλλαγές με το Δημόσιο. Η ΕΨΠ αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών 

υπηρεσιών (τις οποίες σωρεύει από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης), προκειμένου 

να συγκεντρωθεί το σύνολο τους σε έναν ιστότοπο του Δημοσίου. 

To gov.gr στην ολοκληρωμένη του μορφή θα αποτελεί το ένα και μοναδικό σημείο επαφής των 

πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2022).  

Σήμερα η διαδικτυακή πύλη gov.gr φιλοξενεί τις ψηφιακές υπηρεσίες 13 Υπουργείων, 75 

Φορέων και Οργανισμών, 9 Ανεξάρτητων Αρχών και 13 Περιφερειών (Συνολικά 11 

Κατηγορίες και 1.431 Υπηρεσίες) (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2022).  

Η δημιουργία αυτής της εφαρμογής έγινε δυνατή χάρη στη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση 

των ψηφιακών βάσεων του Δημοσίου έτσι ώστε ο πολίτης-χρήστης της πύλης να ταυτοποιείται 

μία φορά με μοναδιαίο αλλά γενικό για όλους τρόπο, και να έχει πρόσβαση σε όλες τις 

διατιθέμενες πληροφορίες απευθείας ή κατόπιν καταχώρησης σχετικού αιτήματος. 

Οι χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΨΠ αυθεντικοποιούνται μέσω κωδικών από τη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαδικασία ταυτοποίησης είναι διαμορφωμένη βάσει 

του πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - General Data 

Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 

the Council-General Data Protection Regulation) και του εφαρμοστικού Ν.4624/2019(Α' 137), 
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με υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, που καταχωρούνται και παραμένουν για ορισμένο 

διάστημα στην ΕΨΠ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

«Με την ΕΨΠ η ΔΔ εξέπεμψε μια νέα αντίληψη για την ψηφιακή διακυβέρνηση που βρήκε 

ανταπόκριση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και σταδιακά γίνεται κτήμα τους. Η 

ψηφιακή διακυβέρνηση εμφανίζει ένα συνολικό σχεδιασμό και όχι σπασμωδικές και 

διάσπαρτες κινήσεις, με έντονη πολιτοκεντρική προσέγγιση» (Σπινέλλης Δ., 2021). 

2.2.2 ΚΕΠ 

Βασικό εργαλείο της εξυπηρέτησης των πολιτών στην Ελλάδα αποτελούν τα ΚΕΠ (Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών), τα οποία συνιστούν μία μορφή ψηφιακής μετάβασης στις 

διακυβερνητικές λειτουργίες αλλά και τον εκσυγχρονισμό της σχέσης πολίτη και κράτους. 

Τα ΚΕΠ3 ιδρύθηκαν το 2002 δυνάμει του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α) με 

τίτλο «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». Από την ίδρυση τους 

μέχρι και σήμερα ενδυναμώνονται με νέες διαδικασίες-αρμοδιότητες για την εξυπηρέτηση του 

πολίτη (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2021). 

Σήμερα τα ΚΕΠ έχουν ως βασικό σκοπό την αναβάθμιση της ΗΔ μέσω της αξιοποίησης των 

ΤΠΕ ώστε να βελτιωθεί η ΔΔ, να αναδειχθεί η διαφάνεια και να αυξηθεί η παραγωγικότητα 

του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται μέθοδοι ΗΔ προκειμένου σταδιακά ο 

πολίτης να εξυπηρετείται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών για υπηρεσίες των ΚΕΠ είναι 

εμφανής από τις ακόλουθες πρόσφατες αλλαγές: 

1. Εφαρμογή του ηλεκτρονικού ραντεβού μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα 

rantevou.kep.gov.gr, προκειμένου «οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το 

ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί. Σκοπός είναι να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο 

κατάστημα της επιλογής τους άμεσα και με ακρίβεια, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και 

συνωστισμό, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει 

προκαλέσει η πανδημία». 

                                                      
3«Αποστολή τους είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης 

μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες» (άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/Α/1.5.2002). 

http://rantevou.kep.gov.gr/
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2. Tο myKEPlive αποτελεί μία νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα 

ενημέρωσης και εξυπηρέτησης προς ικανοποίηση αιτημάτων πολιτών και επιχειρήσεων μέσω 

τηλεδιάσκεψης με υπαλλήλους των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού. Κύριος στόχος της εφαρμογής 

αποτελεί η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών και η παροχή διοικητικής 

πληροφόρησης εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διευκόλυνση τους σε συνδυασμό με την ποιότητα 

και τη διαφάνεια του κρατικού μηχανισμού (ΓΓΠΣΔΔ, 2020).  

3. Η δημιουργία ψηφιακής θυρίδας αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό εγχείρημα ψηφιακού 

μετασχηματισμού των ΚΕΠ. Με την εφαρμογή της θυρίδας ΚΕΠ παρέχεται η δυνατότητα στον 

πολίτη να υποβάλλει μέσω του gov.gr αιτήσεις για διαδικασίες οι οποίες δεν εξυπηρετούνται 

την ίδια χρονική στιγμή από την ΕΨΠ πλην όμως καταχωρούνται ψηφιακά προς διεκπεραίωση 

από τα ΚΕΠ. Πρόκειται λοιπόν για ένα “ψηφιακό γραμματοκιβώτιο” μέσα από το οποίο 

εξασφαλίζεται η επικοινωνία με τον πολίτη. Κάθε ΚΕΠ διαθέτει τη δική του θυρίδα, η οποία 

δεν συνδέεται με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του back office των ΚΕΠ. Οι αιτήσεις 

που παράγονται στο gov.gr, φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως μοναδικό κωδικό (QR 

code) και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

(Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2021). 

4. Με βάση τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

έχει προγραμματιστεί ο ψηφιακός και επιχειρησιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ σε ΚΕΠ-

Plus.  

Η δράση σκοπεύει να μετασχηματίσει ένα κεντρικό υποσύνολο των ΚΕΠ (περίπου 500 από τα 

1.000) σε μια νέα μορφή υπηρεσιών μιας στάσης (με την κωδική ονομασία KEΠ-Plus), θα 

αποτελέσει το κεντρικό και σύγχρονο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος ως εναλλακτική 

της ψηφιακής οδού, ενσωματώνοντας όμως παράλληλα τις νέες τεχνολογίες. 

Στο δίκτυο των ΚΕΠ-Plus θα ενταχθούν ένα ΚΕΠ από κάθε Δήμο καθώς και επιλεγμένα ΚΕΠ 

στους μεγάλους αστικούς δήμους της χώρας. Επιπλέον, μια βασική αλλαγή θα είναι η θεματική 

διαφοροποίηση των ΚΕΠ-Plus ανάλογα την περιοχή.  

Σκοπός του προγράμματος ΚΕΠ-Plus είναι η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των 

επιχειρήσεων ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση που επιθυμούν να παρέχονται από 

τα ΚΕΠ, έτσι ώστε το δίκτυο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, 2021). 
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Το όραμα είναι τα ΚΕΠ σταδιακά να αποτελέσουν μοναδικό σημείο επικοινωνίας των πολιτών 

και των επιχειρήσεων με το Κράτος, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με στόχο τη 

διευκόλυνση στην καθημερινότητα τους (Υπουργειο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2022). 

2.2.3 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΔΔ θα συμβάλει καθοριστικά και το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν για 

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ΑΕ. Το έργο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα διαμορφώσει, με την προμήθεια προηγμένων υποδομών και 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού 

Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Στο Κεφάλαιο Θ’ του Ν.3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ορίζεται ως ο πυρήνας για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα. 

(Κοινωνία της Πληροφορίας, 2020).  

Αποβλέπει στη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίων υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της 

παροχής βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών, προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας και 

υπηρεσιών φωνής και εικόνας. Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη ηλεκτρονικής 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου για άμεση και ασφαλή επικοινωνία 

καθώς και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με εύχρηστα και φιλικά προς το χρήστη λογισμικά 

για την πληροφόρηση και τη διεκπεραίωση συναλλαγών με το Δημόσιο. Τέλος, θα συντείνει 

αποτελεσματικά στη μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του Κράτους. 

2.2.4 TAXISNET 

Το TaxisNet είναι ένα πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου διεκπεραιώνονται οι 

φορολογικές συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τον κρατικό μηχανισμό. 

Μέσω της διαδικτυακής πύλης www1.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) οι συναλλασσόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ψηφιακών εφαρμογών 

φορολογικού ενδιαφέροντος. Από τη νέα ψηφιακή πύλη ο κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να 

διαχειριστεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, να αντλήσει πληροφορίες για τον λογαριασμό του 

(οφειλές-πληρωμές-επιστροφές), να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει οφειλές, να αποκτήσει ΑΦΜ, 

Κλειδάριθμο κ.ά.. Οι φορολογικές εφαρμογές της πύλης αφορούν τις ψηφιακές υπηρεσίες όπως 

e-παράβολο, Ακίνητα, Βιβλία και Στοιχεία, Δηλώσεις παρακρατούμενων & προκαταβλητέων 
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φόρων, Εγκυρότητα, Εισόδημα, Ενημερότητα, Επιδόματα, Μητρώο, Οχήματα, Σύστημα 

εισροών-εκροών καυσίμων, Τέλη και Ειδικούς φόρους, ΦΠΑ. 

Επιπλέον, παρέχονται όλες οι ηλεκτρονικές τελωνειακές υπηρεσίες καθώς και εφαρμογές που 

πρόσφατα αναπτύχθηκαν όπως myDATA, myθέρμανση, myCAR, myPROPERTY, 

myAADElive κ.ά.. 

Οι προαναφερόμενες εφαρμογές είναι πλήρως αναβαθμισμένες και σύμφωνες με την ισχύουσα 

νομοθεσία παρέχοντας στους συναλλασσόμενους φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον 

(Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 2022). 

2.2.5 Εφαρμογές Γεωχωρικών Δεδομένων  

Προβαίνοντας σε μία σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο διαπιστώνεται ότι πλέον διατίθεται 

ελεύθερα μεγάλος όγκος γεωχωρικών δεδομένων. Δημόσιοι φορείς καθώς και εταιρείες 

παρέχουν ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών-ιστότοπων στο ευρύ 

κοινωνικό σύνολο. 

Γεωχωρικά δεδομένα είναι «τα δεδομένα τα οποία περιγράφουν ή αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, 

φυσικά ή νοητά αντικείμενα, τα οποία συσχετίζονται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή 

γεωγραφική περιοχή, όπως χάρτες με τα όρια οικοπέδων και αγροτεμαχίων ή τα περιγράμματα 

κτιρίων» (Geodata.gov.gr, 2015). 

Βασικές έννοιες που αφορούν στα γεωχωρικά δεδομένα είναι : 

«Χωρικό αντικείμενο (spatial object): Η αναπαράσταση ενός αντικειμένου, φαινομένου ή 

δραστηριότητας σε έναν (ηλεκτρονικό) χάρτη. 

Σύνολο γεωχωρικών δεδομένων (dataset): Μία αναγνωρίσιμη συλλογή χωρικών 

αντικειμένων, τα οποία αναπαριστώνται σε ένα ενιαίο χωρικό και χρονικό πλαίσιο. 

Σειρά συνόλων γεωχωρικών δεδομένων (dataset series): Συλλογή ομοειδών συνόλων 

γεωχωρικών δεδομένων. 

Μεταδεδομένα: Δεδομένα για τα δεδομένα» (Γρηγορίου Ε., 2017). 

Τα γεωχωρικά δεδομένα που παρέχονται ανοιχτά και ατελώς στον οποιονδήποτε χρήστη 

αποτελούν τη βάση για την παραγωγή προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Πάνω σ’ αυτά 
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μπορούν να δομηθούν εφαρμογές τεχνικού, περιβαλλοντικού, κοινωνικού κλπ. ή ειδικού 

ενδιαφέροντος που να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη. Για τη ΔΔ, πέραν των άλλων, 

μπορούν να αποτελέσουν καταλυτικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων. 

Η Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) τέθηκε 

σε ισχύ την 15η Μάϊου, 2007 εγκαθιδρύοντας μια υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών στην 

Ευρώπη για την υποστήριξη των κοινοτικών περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και πολιτικών 

ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον (Infrastructure for 

Information in the European Community–INSPIRE). Ενσωματώθηκε πλήρως στην ελληνική 

νομοθεσία με τον Ν.3882/2010 και θέτει επιπλέον και τεχνικές προδιαγραφές για τα γεωχωρικά 

δεδομένα, τα μεταδεδομένα, τις δικτυακές υπηρεσίες καθώς και άλλες προδιαγραφές, οι οποίες 

είναι άμεσα εφαρμοστέες από όλα τα κράτη μέλη (Geodata.gov.gr, 2015).  

1. Ε.Υ.ΓΕ.Π-Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι «…το σύνολο των 

τεχνολογιών, πολιτικών, κριτηρίων, προτύπων και ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται για 

τη βελτίωση της απόκτησης και κοινής χρήσης γεωχωρικών δεδομένων. Πρόκειται για 

διασυνδεδεμένο δίκτυο διαφορετικών γεωχωρικών βάσεων δεδομένων που μπορούν να 

ανταλλάσσουν πληροφορία μεταξύ τους και στις περισσότερες χώρες είναι γνωστό ως Εθνική 

Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων (ή National Spatial Data Infrastructure-NSDI)» (Κάβουρας 

Γ., Βουδούρης Π., 2018).  

Η Ε.Υ.ΓΕ.Π είναι δημιουργία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και 

όπως φαίνεται και στον ορισμό διαθέτει υπολογιστές και λογισμικό (τεχνολογίες), 

συμμορφώνεται με τις πολιτικές που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας, καθορίζει τα κριτήρια των 

δεδομένων που μπορούν να αποτελέσουν μέρος της, καθώς και πρότυπα και προδιαγραφές για 

τη μορφή των δεδομένων που θα φιλοξενηθούν. Διαθέτει επίσης τους ανθρώπινους πόρους για 

την υλοποίηση και τη λειτουργία της υποδομής. 

Βασικές αρχές λειτουργίας της είναι η δημιουργία και απόκτηση δεδομένων, η κοινή τους 

χρήση, η εξασφάλιση πλήρως διασυνδεδεμένων συστημάτων-βάσεων δεδομένων, και είναι 

πλήρως διαλειτουργική (ΥΠΕΝ, 2020). 

2. Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού αναβαθμίστηκε ο διαδικτυακός ιστότοπος 

geodata.gov.gr με τη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης ΔΔ σε εθνικό επίπεδο. 

Συνιστά έναν κατάλογο ανοιχτών δεδομένων για την ελληνική επικράτεια, μία INSPIRE-

συμβατή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών. Μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας 

http://inspire.ec.europa.eu/
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παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης, επαναχρησιμοποίησης και απεικόνισης των 

δημοσιευμένων δεδομένων. 

Έχει σχεδιαστεί και συντηρείται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ), 

μέρος του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των 

Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά"4. Έχει αναπτυχθεί με λογισμικό ανοικτού κώδικα και 

στηρίζεται σε ανοικτά πρότυπα (Geodata.gov.gr, 2015).  

3. Εφαρμογή στον ελλαδικό χώρο που κάνει χρήση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων 

συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ΗΔ της χώρας μας, αποτελεί το e-Κτηματολόγιο-

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που εκπονήθηκε από το Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο (Ν. 

4512/2018, ΦΕΚ Α΄5/17.01.2018). 

Το e-Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που 

καταγράφει πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά, με την ευθύνη και 

την εγγύηση του Δημοσίου. 

Μέσα από την εφαρμογή, ο πολίτης μπορεί να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του ηλεκτρονικά 

εντοπίζοντας την σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες μέχρι τα έτη 2015-2016 με τη χρήση 

εφαρμογής GIS (Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020). 

Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εθνικού κτηματολογίου καθώς και στην ανάπτυξη δασικών 

χαρτών αναγκαίων για την περιβαλλοντική προστασία της χώρας.  

2.2.6 Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για τις Υπηρεσίες Δόμησης 

Σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους αποτέλεσαν οι διαδικτυακές 

εφαρμογές που αφορούν σε πολεοδομικά θέματα. Χρήστες αυτών των εφαρμογών είναι οι 

ιδιώτες μηχανικοί, οι πολίτες ή οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Με την ψήφιση του 

Ν.4030/2011_ΦΕΚ249/25-11-2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και των αναγκαίων για την εφαρμογή του αποφάσεων, 

εκφράστηκε η θέληση του νομοθέτη για εκσυγχρονισμό, απλούστευση και διαφάνεια στις 

διαδικασίες των πολεοδομικών υποθέσεων. 

                                                      
4 Το "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ξεκίνησε τη 

λειτουργία του στην Αθήνα το 2003, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε το 2003 (με το ΠΔ 145/2003 το οποίο ίδρυσε το "Αθηνά") και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007, με κύριο 
στόχο να διεξάγει έρευνα στην κατεύθυνση της διαχείρισης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. 
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Κατ’ ανάθεση του ΥΠΕΝ, στο οποίο και ανήκουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), 

δημιούργησαν και λειτουργούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τους εκλεκτές δόμησης, για την 

έκδοση οικοδομικών αδειών e-adeies, για την καταχώρηση τακτοποιήσεων αυθαιρέτων 

κατασκευών σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Εικόνα 2.1 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΤΕΕ 

Πηγή: https://web.tee.gr/  

1. Θεσπίστηκε το σώμα Ελεγκτών Δόμησης από το οποίο κληρώνονται πιστοποιημένοι 

μηχανικοί προκειμένου να εκτελέσουν αυτοψίες για αυθαίρετες κατασκευές και ελέγχους σε 

συγκεκριμένα στάδια της ανέγερσης νέων οικοδομών. Το αίτημα για τη διενέργεια αυτοψίας 

τόσο για αυθαίρετες κατασκευές όσο και για νέες οικοδομές υποβάλλεται μέσω της αντίστοιχης 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Είναι άμεσα ορατό από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), η οποία 

αφού ελέγξει την ορθότητα των αναγραφομένων στοιχείων εγκρίνει το αίτημα, που είναι πλέον 

ορατό σε κάθε εμπλεκόμενο. Η κλήρωση του ελεγκτή δόμησης γίνεται από την αντίστοιχη 

υπηρεσία του ΥΠΕΝ. Με βάση το πόρισμα που εκδίδεται μετά την αυτοψία, οι αρμόδιες 

ΥΔΟΜ προβαίνουν στην επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων μέτρων.  

2. Η εφαρμογή e-adeies τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2018 (Υπουργός 

Περιβάλλοντος, 2018). Στόχος της εφαρμογής ήταν να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος έκδοσης 

οικοδομικών αδειών μέσω της ηλεκτρονικής τους έκδοσης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την έκδοση αδείας καταχωρούνται στην αντίστοιχη πλατφόρμα και ανάλογα την κατηγορία 
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του υπό ανέγερση ακινήτου, η οικοδομική άδεια (ΟΑ) εκδίδεται αυτόματα ή κατόπιν ελέγχου 

από την αντίστοιχη ΥΔΟΜ. Η διαδικασία ελαχιστοποιεί την ανάγκη επίσκεψης μηχανικών στις 

ΥΔΟΜ εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια. Η ΟΑ μετά την έκδοση της αναρτάται στο Διαύγεια 

και αυτοματοποιημένα σε ιστότοπο του ΤΕΕ5 όπου οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο 

στέλεχος της αδείας, στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο διάγραμμα κάλυψης. Όταν 

απαιτείται πρόσβαση σε άλλες μελέτες της OA, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια 

ΥΔΟΜ όπου λαμβάνει τους κωδικούς μελετών για μεταφόρτωση τους από τη βάση του ΥΠΕΝ. 

Με την παρούσα εφαρμογή έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών και έχει 

εξασφαλιστεί χρόνος για ποιοτικότερη εργασία στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες.  

Στόχευση αποτελεί μέσω του e-adeies να εκδίδονται όλες οι εγκρίσεις εμπλεκομένων στην 

αδειοδότηση φορέων (Δασαρχείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αρχαιολογία, Κτηματολόγια 

κ.ά.) (ΥΠΕΝ, 2018).  

3. Η e-poloeodomia αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δημοσίου που επιτρέπει σε 

μηχανικούς και πολίτες να πληροφορούνται ψηφιακά τα πολεοδομικά γεωχωρικά δεδομένα 

όπως όρων δόμησης, χρήσεις γης, ρυμοτομικά σχέδια κ.ά. Τέθηκε σε λειτουργία την 

01.01.2019 (Υπουργός Περιβάλλοντος, 2018). Κάθε ΥΔΟΜ οφείλει, σε περίπτωση 

ρυμοτομικών τροποποιήσεων, να εισέρχεται και να ενημερώνει τη βάση. Η χρήση της 

εφαρμογής εξοικονομεί χρόνο, επιταχύνει επενδυτικά σχέδια και την έκδοση των οικοδομικών 

αδειών. Παράλληλα θα αποτελέσει τον βασικότερο τροφοδότη με δεδομένα του Ενιαίου 

Ψηφιακού Χάρτη της Χώρας που υλοποιείται από το ΤΕΕ μετά από ανάθεση του ΥΠΕΝ 

(ΥΠΕΝ, 2020). 

2.3 Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ΟΤΑ 

2.3.1 Σκοπός των ΟΤΑ σαν Βαθμίδα της Δημόσιας Διοίκησης 

Η τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας έχει μεγάλη ιστορία. Από τους δήμους της αρχαιότητας, 

μέχρι τις αυτοοργανωμένες κοινότητες της προεπαναστατικής Ελλάδας που ασχολούνταν με 

όλα σχεδόν τα θέματα, που αφορούσαν την κοινωνική συμβίωση σε τοπικό επίπεδο 

(Κοντογιώργης Γ., 1982), έχει συνεχή παρουσία. Βασική διακηρυκτική αρχή της επανάστασης 

                                                      
5 https://apps.tee.gr/adeiapublic/faces/main?_afrLoop=34739688009793&_afrWindowMode =0&_adf.ctrl-

state=1au39kq67y_) 



17 

του 1821 ήταν η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στη λαϊκή συμμετοχή και την 

αποκέντρωση.  

Στον πρώτο νόμο «Περί συστάσεως των Δήμων του 1834 στο άρθρο 1 αναφέρεται «Όλον το 

βασίλειον της Ελλάδος θέλει διαιρεθεί εις Δήμους εκάστου σε Δήμου θέλει προσδιορισθεί η 

περιοχή» (ΦΕΚ/Α3, 10.01.1834). Ανατίθεται δε στους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 17 «..η 

ακριβής εκτέλεσις όλων των υποχρεώσεων, όσαι πηγάζουσιν ή εκ του κοινωνικού σκοπού των 

ή εκ νομίμων ειδικών λόγων» ενώ στο 18ο άρθρο απαριθμούνται οι κύριες υποχρεώσεις των 

Δήμων (ΦΕΚ/Α3, 10.01.1834). Στο δε μεταγενέστερο και πληρέστερο νόμο ΔΖΝ του 1912 

«Περί συστάσεως Δήμων και κοινοτήτων» ορίζεται ο τρόπος εκλογής των Δημοτικών 

Συμβουλίων «…δι’ αμέσου δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίαν υπό των εχόντων ……οριζόμενα 

προσόντα δημοτών» (ΦΕΚ/Α58, 14.02.1912)  

Σύμφωνα με τον Κόντη, όπως αναφέρεται από τον Ρωσσίδη, με τον όρο «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση» νοείται «η διαχείριση τοπικών υποθέσεων από τοπικά όργανα (Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης), που είναι αντιπροσωπευτικά της βούλησης των κατοίκων (Ρωσσίδης 

Δ., 2021).  

Επομένως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι νομικά πρόσωπα με σαφή εδαφικά 

όρια και έχουν ως σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων, τα δε όργανά τους εκλέγονται 

με καθολική ψηφοφορία από τους δημότες. 

Η σχετική με τους ΟΤΑ νομοθεσία εκσυγχρονίζεται και εναρμονίζεται κάθε φορά με τις 

επιλογές του νομοθέτη, προσαρμοσμένες πάντα στην αρχή του συντάγματος της χώρας, άρθρο 

101, που προκρίνει ως διοικητικό σύστημα της χώρας το αποκεντρωτικό (ΦΕΚ/Α58, 

24.12.2019). Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού διοικητικού συστήματος είναι η 

κατοχύρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία συνδέεται με την αντίληψη ότι θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η εγγύτητα του πολίτη προς τις αρχές που επιλύουν τα τοπικά του προβλήματα 

(Βλαχόπουλος Σ., 2021). Αυτό εξασφαλίζεται με τον Α και τον Β βαθμό αυτοδιοίκησης που 

κατοχυρώνονται συνταγματικά στο άρθρο 102 του Συντάγματος. 

Η κύρια αρμοδιότητά τους, όπως καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, είναι οι «τοπικές υποθέσεις», 

αλλά επειδή η έννοια είναι αόριστη, στην παρ. 1 του άρθρου προβλέπεται ότι υπέρ των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων» και η εποπτεία που ασκεί το κράτος στους ΟΤΑ δεν επιτρέπεται να 

εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους (παρ. 2 άρθρου 102 Συντ.) 
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(ΦΕΚ/Α58, 24.12.2019). Συμπερασματικά, ο έλεγχος του Κράτους προς τους ΟΤΑ είναι 

έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. Οι ΟΤΑ δύνανται να ασκήσουν και αρμοδιότητες 

μη τοπικού χαρακτήρα, εφόσον προβλεφθεί ρητά σε νόμο. Το Κράτος λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διοικητικής και της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ 

(παρ. 5 άρθρου 102 Συντ.).  

Με τον Ν.3463/2006 κυρώθηκε ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114Α/08.06.2006 με 

τον οποίο επιχειρήθηκε μια συστηματοποίηση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Δήμων. 

«Οι Δημοτικές Αρχές διευρύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις 

αρχές επικουρικότητας (άσκηση αρμοδιοτήτων πλησιέστερα στους πολίτες) και της 

εγγύτητας (λήψη των αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες), 

με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της 

ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας» (ΦΕΚ/Α114, 08.06.2006). 

Η νέα αρχιτεκτονική των Δήμων που ορίστηκε με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν.3852/2010 

(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), εναρμονίζεται πλήρως με το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ. Βασικοί άξονες 

αυτού του πολυεπίπεδου μοντέλου είναι η αμοιβαία ευθύνη των επιπέδων διακυβέρνησης και 

η μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα των ενδιαφερόμενων φορέων. Κυρίαρχος στόχος της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης «..είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δράσης των 

ΟΤΑ με τον συντονισμό και τη συνεργασία των οργάνων, με την προώθηση της διαφάνειας 

και την ενίσχυση της πολιτικής λογοδοσίας μέσω της σαφούς κατανομής ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων» (Μπαλτά Ε., 2018).  

Απώτερο στόχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους αποτελεί πρωτίστως η ευημερία των 

πολιτών. Έτσι, οφείλουν τη διαρκή αναζήτηση βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους μέσα από 

την προστασία και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση και 

διαχείριση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των τεχνικών υποδομών και των δικτύων 

εξυπηρέτησης. 

Οι Δήμοι δραστηριοποιούνται παράλληλα για τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής 

ευημερίας των πολιτών τους παρεμβαίνοντας σε τομείς όπως της Κοινωνικής Πολιτικής και 

της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, της Υγείας, της Παιδείας Δια βίου μάθησης, του Πολιτισμού, 

του Αθλητισμού, της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών κ.ά.. 
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Αξιοσημείωτο κομμάτι των αρμοδιοτήτων τους αποτελεί η βελτίωση της τοπικής τους 

οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς των οικονομικών και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων καθώς και της απασχόλησης.  

Η ανάγκη για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ με παράλληλη ενίσχυση του επιτελικού 

ρόλου των κεντρικών δομών του κράτους καθώς και το πέρασμα των Δήμων και όλης της ΔΔ 

στη λογική της ΗΔ και του ψηφιακού μετασχηματισμού τους τίθενται σαν εθνικές στρατηγικές 

στους άξονες 3 και 7 της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2017). 

Οι Δήμοι όντας η αμεσότερη βαθμίδα Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη, οφείλουν να 

αφουγκράζονται τις ανάγκες του και να τις εντάσσουν σε προγράμματα δράσης. Επομένως, ο 

μετασχηματισμός τους σε Ψηφιακούς Δήμους και η εφαρμογή ψηφιακής διακυβέρνησης 

αποτελεί άμεσο και επιτακτικό στόχο καθώς επιφέρει στους πολίτες σημαντικά οφέλη. Ο 

ψηφιακός Δήμος παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους δημότες με αποτέλεσμα την άμεση 

και εύκολη εξυπηρέτηση τους. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα ευρυζωνικά δίκτυα 

επιτυγχάνει τη συνεχή και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών. Τέλος, διά μέσου των 

εφαρμογών διαβούλευσης ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα και 

κατ’ επέκταση στη λήψη τοπικών αποφάσεων. 

2.3.2 Εφαρμογές Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους ΟΤΑ 

2.3.2.1 Κόμβος διαδικτυακών υπηρεσιών govHUB  

Το Σύστημα «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας», γνωστό 

ως govHUB, αναπτύχθηκε το 2017 από μία συνεργασία της ΚΕΔΕ με τα Υπουργεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, παρέχοντας άμεσα και με ασφάλεια: 

Πρόσβαση σε υπαλλήλους των Δήμων σε δεδομένα ψηφιακών υπηρεσιών από άλλους φορείς 

του Ελληνικού Δημοσίου και αντίστροφα. 

Το govHUB αποτελεί έναν εξειδικευμένο κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών και ένα κανάλι 

αμφίδρομης επικοινωνίας με το σύνολο των ΟΤΑ προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα που 

επιθυμεί να επωφεληθεί από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ή να προβεί σε ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ τους. 
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Το govHUB έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάμεσα 

στους φορείς του Δημοσίου, την κάλυψη της ανάγκης δημιουργίας ενός κεντρικού μηχανισμού 

ανταλλαγής στοιχείων με το σύνολο των OTA με αμεσότητα, ασφάλεια και εγκυρότητα καθώς 

και την επιτακτική ανάγκη των ΟΤΑ για τη συλλογή και αξιοποίηση επικαιροποιημένων 

στοιχείων των πολιτών. 

Ενδεικτικά οι εφαρμογές του συστήματος govHUB είναι: Δήλωση Ακαθάριστων Εσόδων 

(dae.govapp.gr), Απαλλαγή ΔΤ, Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Αναζήτηση 

Ακινήτων στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, Δήλωση Διόρθωσης τ.μ. Ακινήτων προς τους ΟΤΑ 

(tetragonika.govapp.gr), Κατόχου Οχήματος (ΚΕΔΕ, ΥΨΗΔ, ΥΠΕΣ, 2022). 

2.3.2.2 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών»  

Το Μητρώο Πολιτών (ΜΠ) αποτελεί ένα νέο πληροφοριακό σύστημα της χώρας όπου 

διασυνδέονται υπηρεσίες Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου σε εθνικό επίπεδο. Στις αρχές του 

2018 τέθηκε σε λειτουργία, όπου συμπεριλαμβάνονται συνολικά τα στοιχεία που αφορούν σε 

θέματα Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά φορείς με την 

απαιτούμενη εξουσιοδότηση. 

Η αξιοποίηση του ΜΠ έχει ως στόχο να αμβλύνει την πολυπλοκότητα και τον χρόνο των 

διαδικασιών αλλά και να περιορίσουν τη γραφειοκρατία.  

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος ο τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και 

δημοτικής κατάστασης του πολίτη διαφοροποιείται και οι διοικητικές διαδικασίες, που 

αφορούν την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους, απλοποιούνται. Δημιουργείται πρόσφορο 

έδαφος για τη σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αιτούνται τρίτοι 

φορείς του Δημοσίου, αφού θα τους διατίθενται ψηφιακά μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής 

διασύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανάγκη της φυσικής παρουσίας των πολιτών 

σε Υπηρεσίες.  

2.3.2.3 Ψηφιακές Θυρίδες στους ΟΤΑ 

Ένα αποφασιστικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν οι ψηφιακές θυρίδες των 

ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι οποίες παρέχονται μέσα από την ΕΨΠ της ΔΔ (gov.gr). 

Οι ψηφιακές θυρίδες στους ΟΤΑ είναι διαθέσιμες από τον Ιούνιο του 2022 στους πολίτες και 

αφορούν συνολικά δέκα ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συγκεκριμένα, αφορούν στην έκδοση 
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Πιστοποιητικών Δημοτολογίου και Αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων, τα οποία μέχρι 

πρότινος δεν ήταν δυνατόν να εκδοθούν απευθείας ηλεκτρονικά από τους πολίτες. 

Οι Δήμοι που έχουν ενεργοποιήσει θυρίδες στο gov.gr δέχονται, μέσω της ΕΨΠ 

(https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/request/), αιτήσεις πολιτών για έκδοση: 

 Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικού Γέννησης, Πιστοποιητικού 

Ιθαγένειας, Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών, Πιστοποιητικού Εντοπιότητας, 

Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων (Θυρίδα Δημοτολογίου). 

 Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης, Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, Ληξιαρχικής Πράξης 

Συμφώνου Συμβίωσης, Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Θυρίδα Ληξιαρχείου). 

 Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας. 

Κάθε έγγραφο με την ανάρτηση στη θυρίδα αποκτά τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας εγγράφων 

του gov.gr και γίνονται δεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Νόμου 4727/2020 από κάθε 

νομική οντότητα ή φυσικά πρόσωπα. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2022). 

2.3.2.4 WIFI4EU  

Μία νέα ψηφιακή αναβάθμιση στους ΟΤΑ είναι το Wifi4EU, το οποίο αποτελεί μια 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δωρεάν δίκτυο Wi-Fi. Συγκεκριμένα, το Wifi4EU 

είναι μια πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στη βελτίωση της συνδεσιμότητας πανευρωπαϊκά.  

Μέσω του WiFi4EU προωθείται η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημοτικά κτίρια και 

χώρους, όπως Δημαρχιακά Μέγαρα και πλατείες, πολυχώρους, αθλητικά πάρκα κ.ά. σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή δράση περιλαμβάνει εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi ή 

αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου κάθε Δήμου που συμμετέχει. (European Commission, 

2019). 

Σύμφωνα με τον Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τόπος διαμονής 

και η οικονομική τάξη δεν πρέπει να αποτελούν κριτήριο για να επωφελείται κανείς από τη 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Στόχος είναι να εξοπλιστούν χωριά και πόλεις της Ευρώπης με δωρεάν 

ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο γύρω από τα κύρια κέντρα της δημόσιας ζωής (European 

Commission, 2019). 

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/request/
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Στην Ελλάδα 312 Δήμοι κάνουν χρήση του προγράμματος WiFi4EU με τους πολίτες τους να 

επωφελούνται τη δωρεάν σύνδεση Wi-Fi (European Commission, 2020)  

Εικόνα 2.2 

Δήμοι στην Ελλάδα που καλύπτονται από Wi-fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/activities/wifi4eu-municipalities 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/activities/wifi4eu-municipalities
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Αντίστοιχα, μεγάλη είναι και η συμμετοχή των χωρών της Ευρώπης όπως απεικονίζεται 

παρακάτω:  

Εικόνα 2.3 

Δήμοι στην Ευρώπη που καλύπτονται από Wi-fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/map-wifi4eu-winners 
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2.3.2.5 e- Presence.gov.gr 

Η εφαρμογή e-Presence.gov.gr είναι μία υπηρεσία διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων για τους 

φορείς του Ελληνικού Δημοσίου παρέχοντας τους άμεση και διαδραστική σύνδεση, 

επικοινωνία υψηλών προδιαγραφών και υψηλή ασφάλεια.  

Καθορίζει δύο κλάσεις χρηστών σύμφωνα με τα δικαιώματα που τους αποδίδονται, αυτή των 

συντονιστών και των προσκεκλημένων. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε κατά την πανδημία του 

Covid-19 αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν ασφαλείς και ευέλικτοι τρόποι για συλλογικές 

συνεδριάσεις δημοσίων φορέων (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, 2019).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

3.1 Μεθοδολογία Έρευνας 

3.1.1 Μεθοδολογικά Εργαλεία - Τύπος Έρευνας 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του ερωτήματος που τίθεται στην παρούσα 

εργασία, η αξιοποίηση δηλαδή των ΤΠΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ, είναι αυτή 

της ποιοτικής έρευνας. 

Η ποιοτική έρευνα απαντά κυρίως στο ''τι'' και στο ''πώς'' του υπό μελέτη θέματος και στοχεύει 

στην ποιοτική του διερεύνηση. Επικεντρώνεται στην εμπειρία των ερευνώμενων υποκειμένων, 

δίνοντας έτσι δυνατότητα στον ερευνητή να μελετήσει σε βάθος τις αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων (Παρασκευοπούλου- Κόλλια Ε., 2019). 

Τα συλλεγόμενα δεδομένα διαφέρουν από τα αντίστοιχα μιας ποσοτικής έρευνας, καθώς δεν 

είναι μαθηματικοί όροι, αλλά απαιτείται η ανάλυση τους. Με τον τρόπο αυτό κατανοείται 

καλύτερα ο ανθρώπινος παράγοντας (συμπεριφορές, εμπειρίες, προθέσεις, απόψεις, κίνητρα). 

Η παρούσα εργασία στοχεύει ακριβώς στη μελέτη και διασάφηση των αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων, σχετικά με το ερευνώμενο θέμα και για αυτό η ποιοτική μέθοδος κρίνεται 

καταλληλότερη. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν τρία εργαλεία. Η μελέτη των πηγών και των 

αρχείων του Δήμου περίπτωσης, η διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης με Διευθυντικά Στελέχη 

του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και η ημιδομημένη συνέντευξη με εξειδικευμένους 

υπαλλήλους του. 

Η συνέντευξη είναι το εργαλείο «…που επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και 

δεδομένα μέσα από την ανάλυση του λόγου επιλεγμένων αλλά χαρακτηριστικών 

περιπτώσεων» (Κεδράκα Κ., 2008). Μέσω της συνέντευξης ο ερευνητής/τρια έχει άμεση 

πρόσβαση στις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις θέσεις των συνεντευξιαζόμενων και μπορεί να 

τις μελετήσει σε βάθος (Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ε., 2008). 

Στη δομημένη συνέντευξη ο ερωτώμενος θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις οι οποίες 

καθορίζονται πλήρως από το έντυπο της συνέντευξης που έχει ετοιμάσει ο ερευνητής. 
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Στην ημιδομημένη συνέντευξη ο σκοπός της είναι εντοπισμένος και η συζήτηση 

επικεντρώνεται σε αυτόν, χωρίς αυστηρούς περιορισμούς. Οι πληροφορίες αντλούνται μέσα 

από μια πιο χαλαρή και ελεύθερη συζήτηση, την οποία ο ερευνητής οφείλει να επαναφέρει με 

προσοχή στο αντικείμενο της μελέτης (Κορρές Κ., 2015)  

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας επελέγη αρχικά ο Δήμος περίπτωσης. Στη συνέχεια 

χαρτογραφήθηκε το στελεχικό δυναμικό του Δήμου ώστε να επιλεγούν τα άτομα με τα οποία 

θα πραγματοποιηθεί ημιδομημένη συνέντευξη και εκείνα τα στελέχη και τα πολιτικά πρόσωπα 

που θα συμμετέχουν με δομημένη συνέντευξη. Καθορίστηκαν τα πρόσωπα τα οποία θα μας 

εξασφαλίσουν πρόσβαση στις πηγές και τα αρχεία του Δήμου. 

Επόμενο βήμα ήταν η καταγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

εργασίας όπως εξοπλισμός, εφαρμογές, ιστορική αναδρομή στις ΤΠΕ του Δήμου κ.ά. καθώς 

και οι πηγές αναζήτησης τους. 

Τέλος, δομήθηκε το ερωτηματολόγιο της δομημένης συνέντευξης και σκιαγραφήθηκε το πλάνο 

της ημιδομημένης συνέντευξης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα διαβεβαιώθηκαν πριν τη συμμετοχή τους στο 

εγχείρημα, ότι οι απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας και δεν θα υποστούν περεταίρω επεξεργασία. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης της εργασίας τηρήθηκε ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων 679/2016. 

3.1.2 Επιλογή του Δήμου Περίπτωσης 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας δημιουργήθηκε το 2011, με έδρα το Κερατσίνι, από τη 

συνένωση των όμορων Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας κατ’ εφαρμογή του 

Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/ τ. Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο Δήμος Αγίου Γεωργίου, μετέπειτα 

Δήμος Κερατσινίου (ΦΕΚ 204/ τ. Α’/14.08.1948) δημιουργήθηκε από τη συνένωση του νέου 

τότε Δήμου Ταμπουρίων (ΦΕΚ 22/ τ. Α’/18.01.1934) με τον συνοικισμό Αγίου Γεωργίου 

Κερατσινίου (Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας, 2021). 
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Ο Δήμος Δραπετσώνας, απόγονος της ομώνυμης κοινότητας (ΦΕΚ 73/τ. Α’/03.03.1950) (ΦΕΚ 

201/τ. Α’/07.09.1950), συστάθηκε σε Δήμο στις 24 Ιανουαρίου 1951 (ΦΕΚ 27/τ. 

Α’/24.01.1951). 

Ο ενιαίος Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας απαρτίζεται από δύο Δημοτικές Ενότητες, πρώην 

Δήμους της Περιφέρειας Πειραιά που φιλοξένησαν και φιλοξενούν στην έκταση τους 

βιομηχανικές ρυπογόνες εγκαταστάσεις (Παραλιακή βιομηχανική ζώνη, Λιμένας Πειραιώς, 

Λιπάσματα, εργοστάσιο ΔΕΗ στο Κερατσίνι, ΒΙΠΕ Κερατσινίου κ.ά.), εγκαταστάσεις κοινής 

ωφέλειας (χωματερή για πολλά χρόνια στο Σχιστό, χαβούζα για τη συγκέντρωση λυμάτων, 

εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ στον Ακροκέραμο για τη συγκέντρωση των λυμάτων όλης της 

Αττικής, διαδημοτικό νεκροταφείο στο Σχιστό). Ο ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος έχει μεγάλη 

ιστορία αγώνων για καλύτερες συνθήκες ζωής, με πληθυσμό 91.045 σύμφωνα τα στατιστικά 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας, 2021).  

Ο πρώην Δήμος Κερατσινίου ήταν ένας εκ των δεκατεσσάρων πιλοτικών Δήμων που 

συμμετείχε το 2014 στο έργο της ΚΕΔΚΕ για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών ΟΤΑ, την παροχή 

ψηφιακής πληροφορίας, την ψηφιακή διάδραση με τον πολίτη. Ήταν ένας εκ των Δήμων στον 

οποίο έγινε η ανάλυση όλων των υπηρεσιών που παρέχει ένας αστικός μέσος σε πληθυσμό 

Δήμος.  

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι παραλιακός Δήμος που για πολλά χρόνια, έως το 

2015, δεν είχε πρόσβαση στη θάλασσα, Η γειτνίαση του με τον ΟΛΠ επιβάρυνε και επιβαρύνει 

τον οικιστικό ιστό, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής πολιτών και θέτει υπό αμφισβήτηση 

κατοχυρωμένα δικαιώματα της πόλης. Το 2015 παραχωρούνται από την Κεντρική Διοίκηση 

για αποκλειστική χρήση από τον Δήμο 86 στρέμματα της έκτασης του πρώην εργοστασίου των 

Λιπασμάτων στο παραλιακό μέτωπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4404/2016 «Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.». 

Οι παρεμβάσεις του Δήμου στην εν λόγω περιοχή, που εξαιρέθηκε από την παραχώρηση στον 

Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), έχουν δώσει πρόσβαση στους πολίτες στον παράλιο 

χώρο καθιστώντας τον πόλο έλξης πολιτισμού και αναψυχής των κατοίκων του ευρύτερου 

Πειραιά. Τα σχέδια της Cosco για το Λιμάνι πιθανά θα αποτελέσουν σημεία ρήξης στο εγγύς 

μέλλον μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου (Παπασταθοπούλου Χ., 2021), (Δημοτικό 

Συμβούλιο Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, 2021). 
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Όλα τα παραπάνω θεωρήθηκαν επαρκείς και σημαντικοί λόγοι για την επιλογή του εν λόγω 

δήμου ως Δήμου μελέτης περίπτωσης. 

3.1.3 Προετοιμασία Συνεντεύξεων 

3.1.3.1 Στόχος Συνεντεύξεων 

Οι συνεντεύξεις με τα Διοικητικά Στελέχη του Δήμου έχουν σκοπό να αναδείξουν τον βαθμό 

κατανόησης των όρων ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιακός Δήμος κ.ά., αλλά και τον βαθμό 

υλοποίησης της ψηφιακής διακυβέρνησης στον Δήμο. Να καταδειχθεί μέσα από τις απαντήσεις 

η διασπορά ψηφιακών εφαρμογών στις υπηρεσίες και ο βαθμός ικανοποίησης των 

εργαζομένων απ’ αυτές. Να εκτιμηθεί πόσο έχουν συμβάλλει οι ψηφιακές εφαρμογές και 

γενικά οι ΤΠΕ στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών, να εντοπισθούν κενά και αδυναμίες, να 

καταγραφούν ιδέες και προτάσεις. 

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν δια ζώσης στη βάση κοινών ερωτήσεων. 

Οι απαντήσεις θα καταγραφούν με τη μορφή συμπερασμάτων επί των τεθέντων 

προβληματισμών. Τεκμηρίωση των συμπερασμάτων θα είναι η κατάθεση των αρχείων των 

συνεντεύξεων στο παράρτημα. 

Θα υπάρχει φόρμα αποδοχής συμμετοχής στην έρευνα στην οποία θα βεβαιώνεται η 

αποκλειστική χρήση και επεξεργασία των απαντήσεων για τους επιστημονικούς σκοπούς της 

παρούσας εργασίας. 

Σχεδιασμός ημιδομημένων συνεντεύξεων  

Κατά το σχεδιασμό των ημιδομημένων συνεντεύξεων, λήφθηκε υπ’ όψη η προσωπική εμπειρία 

των συμμετεχόντων σ’ αυτές, το γνωστικό τους υπόβαθρο σχετικά με τις ΤΠΕ, οι θέσεις που 

κατέχουν ή κατείχαν και ο ρόλος που διαδραμάτισαν ή διαδραματίζουν στην πορεία του 

ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου περίπτωσης. Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων θα 

περιληφθούν στο σώμα της εργασίας μιας και θα αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφοριών. 

3.1.3.2 Επιλογή ατόμων 

Η επιλογή των ατόμων για συμμετοχή στη δομημένη συνέντευξη έγινε με κριτήριο τον κομβικό 

ρόλο που διαδραματίζουν στη διοικητική μεταρρύθμιση με κατεύθυνση τον ψηφιακό Δήμο. Οι 
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Διευθυντές ως προϊστάμενοί όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου, εκ του ρόλου τους, 

είναι εκείνα τα Διοικητικά Στελέχη που οφείλουν να εντάξουν στους μακροπρόθεσμους και 

στους άμεσους στόχους του Δήμου το όραμα της κάθε Δημοτικής Αρχής.. Οφείλουν να 

υποδείξουν τους δρόμους και τα εργαλεία για την υλοποίηση των στόχων και να εκπονήσουν 

πρόγραμμα και πλάνο επιχειρησιακών δράσεων. 

Η αντίληψη, η γνώση, η επιθυμία των Διευθυντικών Στελεχών για την ολοκλήρωση και διαρκή 

βελτίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου και την εμβάθυνση και εμπέδωση της 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι κομβικός παράγοντας για την επιτυχή πορεία προς μία 

ουσιαστική ψηφιακή διακυβέρνηση. 

Στελέχη του Δήμου, παλαιότερα και νεότερα, που με την υπηρεσία τους και τις δράσεις τους 

έχουν συμβάλλει στην πορεία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της εισαγωγής και 

εφαρμογής της ψηφιακής μεταστροφής του Δήμου Κερατσινίου–Δραπετσώνας, καθώς και 

στελέχη πάνω στα οποία βασίζεται η εφαρμογή των όποιων ψηφιακών μετασχηματισμών, 

επίσης επελέγησαν για τη συμμετοχή τους στη δομημένη συνέντευξη.  

Από τα εκλεγμένα πολιτικά στελέχη του Δήμου, επιλέγεται ο Δήμαρχος ως η «κεφαλή» του 

οργανισμού, το όραμα του οποίου, οι υπηρεσίες καλούνται να υλοποιήσουν και ο Γενικός 

Γραμματέας ως ο Διοικητικός Προϊστάμενος όλου του οργανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

4.1 Ιστορική Αναδρομή της ανάπτυξης των ΤΠΕ στον Δήμο Κερατσινίου - 

Δραπετσώνας 

Προκειμένου να διαφανεί η τεράστια πορεία που έχει διανυθεί από τους Δήμους και 

συγκεκριμένα από τον Δήμο περίπτωσης, είναι αναγκαία μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην 

ανάπτυξη των ΤΠΕ από τους προσωπικούς υπολογιστές 8086 της δεκαετίας του 90 μέχρι 

σήμερα, που οι ΤΠΕ παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου ψηφιακού 

κράτους. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 80 έως τις αρχές της δεκαετίας του 90 τα λίγα μηχανήματα που 

υπήρχαν στον Δήμο Κερατσινίου ήταν 8086 και ήταν εγκατεστημένα κυρίως στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες. Ήταν η εποχή που ο Η/Υ χρησιμοποιούνταν σαν γραφομηχανή και σταδιακά την 

υποκαθιστούσε. Η τηλεομοιοτυπία αντικαθιστούσε το telex και οι πρώτες προσπάθειες για 

ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ συνεργατών κάνουν δειλά την εμφάνιση τους (Ν.Ε., 2022). 

Το 1992 ήδη υπάρχει εγκατεστημένο, σε υποτυπώδες δίκτυο, πρόγραμμα εκπόνησης μελετών 

για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. 

Το 1994 εγκαθίσταται το πρώτο δομημένο δίκτυο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου και 

αγοράζονται οι δικτυακές εφαρμογές Πρωτοκόλλου, Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου και 

Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο πρώτος εξυπηρετητής (server) που εγκαθίσταται στον Δήμο 

λειτουργεί με Novel. Είναι η εποχή που οι διαχειριστές του Δικτύου (μία υπάλληλος ΠΕ 

Μηχανολόγος-Μηχανικός και ένας ΠΕ Οικονομολόγος) «παρακαλούν» τους συναδέλφους 

τους να μπουν στις εφαρμογές και να τις δοκιμάσουν. 

Στο πεντάχρονο πλάνο ανάπτυξης 1990-1995 του τότε Δήμου Κερατσινίου είναι η ενίσχυση 

των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με το πρόγραμμα Stride που υλοποιούνταν μέσω της 

Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δήμων της Β’ Πειραιά (ΑΝΔΗΠ) και προέβλεπε 

καταγραφή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους πέντε (5) Δήμους της Β’ Πειραιά (Νίκαια, 

Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Δραπετσώνα, Πέραμα), παροχές πληροφοριών προς αυτές, και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών (νομικών, ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα κ.ά.). 

Στο πρόγραμμα προβλεπόταν και εξοπλισμός για κάθε Δήμο (Η/Υ και plotter) και διασύνδεση 

του με τον κεντρικό εξυπηρετητή της ΑΝΔΗΠ. Στο πρόγραμμα Stride υπήρχαν και στοιχεία 



31 

γεωχωρικών δεδομένων. Η εκπαίδευση των στελεχών, η προμήθεια και εγκατάσταση του 

υλικού ολοκληρώθηκε, το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε αλλά δυστυχώς το όλο εγχείρημα δεν 

ευοδώθηκε και δεν τέθηκε ποτέ σε παραγωγική λειτουργία (Ν.Ε., 2022). 

Το 2000 αγοράζονται νέα προγράμματα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που 

λειτουργούν σε περιβάλλον Windows καθώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός που απαιτείται για 

την ειτουργία τους (εξυπηρετητές). Γίνεται εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης που 

καλύπτει και την επέκταση του Δημαρχιακού Μεγάρου (Δήμος Κερατσινίου, 1999), (Δήμος 

Κερατσινίου, 1999). Το 2000 προσλαμβάνεται για πρώτη φορά ΠΕ Επιστήμονας 

Πληροφορικής και η δυναμική που δημιουργείται είναι πολλαπλάσια της παρουσίας ενός 

ατόμου. Από το 2000 και έπειτα ενισχύεται κατά διαστήματα και πάντα πλημμελώς το 

ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται με θέματα πληροφορικής (οκτάμηνες συμβάσεις, 

συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες κ.ά.).  

Το 2004 ο Δήμος Κερατσινίου συμμετέχει ως πιλοτικός μεγάλος αστικός Δήμος στην 

προσπάθεια της ΚΕΔΚΕ (νυν ΚΕΔΕ) και ΤΕΔΚΝΑ να δημιουργήσει πρότυπες διαδραστικές 

ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχονται και ψηφιακές υπηρεσίες. Πραγματοποιείται για 

πρώτη φορά καταγραφή των παρεχομένων από τους Δήμους υπηρεσιών και δημιουργούνται 

ιστοσελίδες ευέλικτες στη λογική του Ανοικτού Κώδικα (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό Δήμου 

Κερατσινίου, 2011).  

Το 2006 τίθεται σε λειτουργία το ΣΥΞΕΥΞΙΣ το πρώτο ευρυζωνικό εθνικό δίκτυο 

τηλεπικοινωνιών που παρέχει διακίνηση δεδομένων, φωνής και εικόνας στην Ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση. Ο Δήμος Κερατσινίου ανήκει στη «Νησίδα 2» με ανάδοχο τον ΟΤΕ που 

αφορά κυρίως ΟΤΑ (Δήμος Κερατσινίου, 2006). 

Παράλληλα το 2006 υλοποιείται μέσω της Περιφέρειας Αττικής Πρόγραμμα για τη δικτύωση 

των Υπηρεσιών Δόμησης. Με τη συγκεκριμένη δράση παρέχονται Η/Υ, εξυπηρετητής με 

λειτουργικό ανοικτού κώδικα Unix-Linux και δομημένη καλωδίωση, καθώς και διαδικτυακά 

προγράμματα πρωτοκόλλου και παρακολούθησης πορείας ελέγχου κατατεθειμένου φακέλου 

για την έκδοση ΟΑ. Τα στάδια του ελέγχου διαδέχονται το ένα το άλλο και μόνον μετά την 

ηλεκτρονική ενημέρωση και ολοκλήρωση του ενός σταδίου ανοίγει η δυνατότητα στο επόμενο. 

Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τον έλεγχο για πιθανές καθυστερήσεις και διασφαλίζει ως ένα 

βαθμό τη διαφάνεια (Ν.Ε., 2022). 
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Το 2008 γίνεται από τον Δήμο Κερατσινίου δημοπράτηση για τη δημιουργία της πρώτης 

γεωχωρικής βάσης δεδομένων του Δήμου που περιλαμβάνει γεωχωρική πληροφορία σε 

πολλαπλά επίπεδα (ηλεκτροφωτισμός-παροχές και πίλλαρ, μετρητές, ΕΥΔΑΠ, καταγραφή 

δημοτικών κτιρίων, αθλητικών και πολιτιστικών χώρων, επίπεδα με πολεοδομικές 

πληροφορίες, στάσεις λεωφορείων κ.ά.). Το GIS του Δήμου είχε αναρτηθεί για χρήση από το 

κοινό. Πριν όμως εμπεδώσουν οι ίδιες οι Υπηρεσίες τη χρησιμότητα του, το 2011 μετά τη 

συνένωση των Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας «κατέβηκε» από το διαδίκτυο, διότι δεν 

είχε καταχωρημένες πληροφορίες για τη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας.  

Το 2010 εν’ όψη και της συνένωσης των Δήμων αντικαταστάθηκε και αναβαθμίστηκε ο 

εξοπλισμός (hardware) του Δήμου. 

Η συνένωση των Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας το 2011, κατ’ εφαρμογή του 

Καλλικράτη Ν.3852/2010, αποτέλεσε κομβικό σημείο για την εδραίωση της αντίληψης ενός 

ψηφιακού Δήμου. Οι απαιτήσεις που τέθηκαν από τη Κεντρική Διοίκηση για τις εφαρμογές 

λογισμικού ΟΤΑ και την πιστοποίηση των εταιρειών που το παράγουν «άνοιξαν» νέους 

ορίζοντες στις δυνατότητες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες.  

Το 2012 εφαρμόζεται ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) του ενιαίου πλέον 

Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που προβλέπει τη δημιουργία τμήματος Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η λειτουργία και η στελέχωση του με ειδικούς 

επιστήμονες Πληροφορικής έδωσε μια μεγάλη δυναμική για την ουσιαστικότερη χρήση των 

ΤΠΕ και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες.  

Το 2017 ευοδώθηκε η προσπάθεια επέκτασης και επαναχρησιμοποίησης της πύλης 

γεωχωρικών δεδομένων. Το κόστος επικαιροποίησης των προγραμμάτων γεωχωρικής 

πληροφορίας ήταν υψηλό και επιλέχθηκε η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα πάνω στο οποίο 

αναπτύχθηκαν οι νέες εφαρμογές και έγινε η μετάπτωση των παλαιών δεδομένων. Στο 

Γεωχωρικό Πληροφοριακό Σύστημα αναρτήθηκε όλη η διαθέσιμη πολεοδομική πληροφορία 

γεωαναφερμένη και ανοιχτή για μεταφόρτωση και περαιτέρω επεξεργασία από τον 

οποιοδήποτε χρήστη-επισκέπτη. 

Από το 2018 μέχρι και σήμερα γίνονται συνεχείς αναβαθμίσεις εξοπλισμού και εφαρμογών. Ο 

Δήμος προμηθεύεται σύγχρονους Η/Υ, εξυπηρετητές, εγκαθιστά δομημένη καλωδίωση 

οπτικών ινών και δημιουργεί νέο Computer Room σύμφωνο με όλες τις σύγχρονες τεχνικές 

προδιαγραφές. Έχει εξασφαλιστεί η ασύρματη επικοινωνία σχεδόν με όλα τα δημοτικά κτίρια 
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όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα εφαρμογής τοίχου 

προστασίας (firewall) που παρακολουθείται διαδικτυακά και καλύπτει κάθε θέση εργασίας.  

Την περίοδο αυτή ήδη ο Δήμος χρησιμοποιεί πληθώρα διαδικτυακών εφαρμογών για την 

εκπλήρωση της αποστολής του αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ενιαίας ψηφιακής 

Δημόσιας Διοίκησης.  

Με την υγειονομική κρίση του Covid-19 o Δήμος ακολουθεί τη γενικευμένη ανάγκη για χρήση 

τηλεργασίας, τηλεδιασκέψεων και όλων των σύγχρονων εργαλείων τηλεπικοινωνιών και 

εξυπηρέτησης του πολίτη. 

4.2 Κομβικά Χρονικά Σημεία για τη Συμβολή των ΤΠΕ στην Ανάπτυξη του 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

Στη μακρόχρονη πορεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και στην προσπάθεια του να 

ανταποκριθεί στην πρόκληση για ένα σύγχρονο ψηφιακό Δήμο υπήρξαν κάποια σημεία 

σταθμοί. 

Σημαντικότατο ρόλο για την εμπέδωση μίας νέας κουλτούρας έπαιξε η συμμετοχή του Δήμου 

στο έργο της ΚΕΔΚΕ για δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας με παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών από τους Δήμους (SingularLogic, 2012). 

Ο Δήμος επιλέχθηκε ως αστικός Δήμος, στον οποίο θα γινόταν η ανάλυση των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, έγιναν επισκέψεις κατ’ επανάληψη από 

τους εκπροσώπους του αναδόχου και από τα στελέχη του Δήμου, που επόπτευαν το έργο, σε 

όλα τα τμήματα και με παρόντες όλους τους υπαλλήλους, με διεξοδική συζήτηση για το είδος 

και τη διαδικασία των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και σε βάθος ανάλυση και παρουσίαση 

της πρότυπης ιστοσελίδας (ΚΕΔΚΕ, 2006). 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο για όλους τους ανά τμήμα 

χρήστες-διαχειριστές της ιστοσελίδας. 

Με τις διαδικασίες αυτές άρχισε να διαμορφώνεται η κουλτούρα της παροχής ψηφιακών 

πληροφοριών, να γίνεται κατανοητό ότι αυτό εξυπηρετεί και τον πολίτη αλλά και την ίδια τη 

Δημόσια Υπηρεσία. 
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Ένα ακόμη σημείο σταθμός στην εμπέδωση του ψηφιακού μετασχηματισμού ήταν το έργο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που έδωσε τη δυνατότητα γρήγορων επικοινωνιών μεταξύ των φορέων του 

Δημοσίου, ατελώς και με ασφαλή τρόπο. Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και οι 

ενέργειες του Δήμου για τη διάδοση τους ήταν επίσης σημαντικές (Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικό Δήμου Κερατσινίου, 2007). Εγκαταστάθηκε δίκτυο επίδειξης των 

δυνατοτήτων των ευρυζωνικών, σε προσβάσιμο για όλους χώρο του Δημαρχείου, έγιναν 

παρουσιάσεις στον χώρο αυτό καθώς και στα Λύκεια της περιοχής. 

Το 2008 με επιδοτούμενα προγράμματα στήθηκε η πρώτη ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου 

με γεωχωρική πληροφορία. Μετά την εκπόνηση της μελέτης και την εγκατάσταση του 

αναδόχου ακολούθησαν σειρά συναντήσεων με όλα τα τμήματα του Δήμου όπου αναλύονταν 

οι δυνατότητες των γεωχωρικών δεδομένων. Έγιναν καταγραφές και καταχωρήσεις και 

τουλάχιστον οι μηχανικοί του Δήμου αντιλήφθηκαν την ευρύτητα των δυνατοτήτων. 

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» το 2011 είναι κομβική αναφορά στη συμβολή των ΤΠΕ στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, διότι για πρώτη φορά διασφαλίστηκε η 

διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων, η άντληση αρχείων και δεδομένων χωρίς 

την ταυτόχρονη απασχόληση υπαλλήλων. 

Η αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 ήταν κινητήριος δύναμη επιτάχυνσης της 

ψηφιοποίησης διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου. Οι συνεδριάσεις Δημοτικών Οργάνων, 

συνεργασίες-συναντήσεις στελεχών του Δήμου και όχι μόνο μέσω ψηφιακών πλατφορμών, η 

παροχή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στους πολίτες εξ αποστάσεως, η τηλεργασία με 

ασφαλή μέσα, η επέκταση των ψηφιακών υπογραφών, η διακίνηση εγγράφων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν μεταξύ άλλων αποδείξεις ψηφιακού μετασχηματισμού 

που υλοποιήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία τεράστια παρακαταθήκη για το ψηφιακό μέλλον του Δήμου 

περίπτωσης. 

4.3 Βαθμός ψηφιοποίησης υπηρεσιών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

4.3.1 Υλικό - Hardware - Υποδίκτυα Υποδομών 

1. Ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος είναι επαρκής, σύγχρονος και αναβαθμισμένος 

ικανοποιώντας τις καθημερινές απαιτήσεις των υπηρεσιών του και εξασφαλίζοντας την 
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ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. Έχει εμπεδωθεί σε όλα τα 

διοικητικά επίπεδα του Δήμου η ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού ΤΠΕ. 
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Πίνακας 4.1 

Εξοπλισμός 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Επιτραπέζιος υπολογιστής (Desktop PC)  365 

Φορητός Υπολογιστής (Laptop)  23 

Εξυπηρετητής (Server)  14 

Κεντρικό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων (Storage System) 1 

Σύστημα λήψης εφεδρικών αντιγράφων (NAS Backup Device) 2 

Σύστημα Τείχους Προστασίας (Firewall) 2 

Μικρομεταγωγείς (Micro-Switch) 60 

Μεταγωγέας (Switch) 18 

Σαρωτής 5 

Σαρωτής – Α0 2 

Plotter 3 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα – Ασπρόμαυρο 61 

Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα – Έγχρωμο 10 

Εκτυπωτής Laser – Ασπρόμαυρος 24 

Εκτυπωτής Ακίδων (Dot Matrix Printer) 2 

Μηχάνημα Δίπλωσης και Εμφακέλλωσης 1 

Βιντεοπροβολέας 4 

Τηλεφωνικό Κέντρο 7 

Τηλέφωνο  350 

Τηλέφωνο VOIP  34 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ  

2. Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας το 2020 αντικατέστησε το προ 20ετίας δίκτυο 

δομημένης καλωδίωσης χαλκού (UTP Cat 5e) του Δημαρχιακού Μεγάρου Κερατσινίου, με 
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δομημένη καλωδίωση οπτικών ινών που αποτελεί προηγμένη δικτυακή υποδομή 

τεχνολογίας Fiber to the Office (FTTO), αρχιτεκτονική δικτύου που χρησιμοποιεί οπτικές ίνες6. 

Με το έργο αυτό επιτεύχθηκε δραστική αναβάθμιση της ταχύτητας του δικτύου, μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.  

Το καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών καλύπτει 240 θέσεις εργασίας σε όλους τους χώρους του 

διώροφου Δημαρχιακού Μεγάρου με ταχύτητες Gigabit.  

Η οργανωσιακή αλλαγή περιελάμβανε: α) την προμήθεια και εγκατάσταση οπτικής 

καλωδίωσης στο δημαρχιακό κτίριο β) την πιστοποίηση και τις μετρήσεις οπτικού δικτύου και 

γ) την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού διαχείρισης της νέας 

δικτυακής υποδομής. Μέσω του λογισμικού εξασφαλίζεται ο έλεγχος, η διαχείριση και η 

παρακολούθηση συνολικά της εύρυθμης λειτουργίας όλου του δικτυακού εξοπλισμού–

μικρομεταγωγέων- του τοπικού δικτύου οπτικών ινών. 

3. Το 2021 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου χώρου του Computer Room για τη 

φιλοξενία των ΙΤ (Information Technology) συστημάτων του Δήμου, λειτουργικού και 

ασφαλούς, υψηλών προδιαγραφών που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και αξιόπιστη ροή των 

υπολογιστικών συστημάτων του. 

Ο νέος χώρος ενισχύθηκε με 2 κεντρικά συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), 

15kVA (έκαστο) για να διασφαλιστεί η μέγιστη προστασία και αυτονομία των συστημάτων 

έναντι των διακυμάνσεων του ρεύματος που παρέχεται από το δίκτυο της ΔΕΗ, 2 ειδικές 

μονάδες κλιματισμού κλειστού ελέγχου (Close Control Unit) για την εξασφάλιση σταθερών 

κλιματολογικών συνθηκών σε συνεχή 24ωρη βάση. Διαθέτει επίσης συστήματα ελέγχου και 

ασφάλειας, όπως πυροπροστασίας, ελέγχου πρόσβασης και σύστημα ελέγχου και 

παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

 

                                                      

Τα καλώδια οπτικών ινών είναι το πλέον προηγμένο τεχνολογικό ενσύρματο μέσο μετάδοσης με πολύ μεγάλες χωρητικότητες 

πληροφορίας, μεταδίδουν μεγάλο όγκο πληροφοριών με υψηλότατους ρυθμούς μετάδοσης, χωρίς απώλειες και παρεμβολές 

θορύβων και θεωρούνται ένα ιδιαίτερα ασφαλές μέσο μετάδοσης των πληροφοριών 

(https://diktia.weebly.com/uploads/6/4/5/1/6451366/eidikes_hlektrikes_egatastaseis_sel127-206.pdf). 

6  
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4. Η διασύνδεση του Δημαρχιακού Μεγάρου με τα περιφερειακά κτίρια εξασφαλίζεται μέσω 

ασύρματων ζεύξεων. Στο σύνολο τους υπάρχουν 16 ασύρματες κεραίες και η κατανομή τους 

απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα: 

Εικόνα 4.1 

Ασύρματες Κεραίες 

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ  

5. Ο συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση 

της ικανότητάς του να οργανώσει την πληροφορία αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των 

Υπηρεσιών. Τον παραπάνω στόχο εξυπηρετεί και η ένταξη του Δήμου στην Πρόσκληση 

ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί, 

προμήθεια οπτικού υποσυστήματος κεντροποιημένης έξυπνης καλωδίωσης σε 16 Δημοτικά 

Κτίρια, με ενεργειακό έλεγχο της κατανάλωσης και σύστημα παρακολούθησης της φυσικής 

υποδομής και διαμόρφωση Computer Room στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δραπετσώνας.  
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4.3.2 Λογισμικό - Software  

4.3.2.1 Καταγραφή Εφαρμογών 

Πίνακας 4.2 

Ιδιωτικές7 Εφαρμογές Οικονομικών, Διοικητικών και Υπηρεσιών Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ 

  

                                                      
7 Εφαρμογές που έχουν εκπονηθεί από ιδιωτικές εταιρείες και έχει προμηθευτεί ο Δήμος. 
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Πίνακας 4.3 

Ιδιωτικές Εφαρμογές Τεχνικής Υπηρεσίας & Υπηρεσίας Δόμησης 

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ 
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Πίνακας 4.4 

Ιδιωτικές Εφαρμογές προς χρήση όλων των Υπηρεσιών 

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ 

Πίνακας 4.5 

Ιδιωτικές Εφαρμογές Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

 

Πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Τμήμα ΤΠΕ  
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Πίνακας 4.6 

Ιδιωτικές Εφαρμογές Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας 

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ  
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Πίνακας 4.7 

Δημόσιες8 Εφαρμογές Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Τμήμα ΤΠΕ  

  

                                                      
8 Δημόσιες εφαρμογές πληροφορικής που διατίθενται στους ΟΤΑ από την Κεντρική Διοίκηση. 
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Πίνακας 4.8 

Δημόσιες Εφαρμογές Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Πηγή: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα ΤΠΕ  

Πίνακας 4.9 

Δημόσιες Εφαρμογές Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
Πηγή: Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα ΤΠΕ  
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Πίνακας 4.10 

Δημόσιες Εφαρμογές Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Πηγή: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα ΤΠΕ  

 

Πίνακας 4.11 

Δημόσιες Εφαρμογές προς χρήση όλων των Υπηρεσιών 

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ  
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Πίνακας 4.12 

Λειτουργικά Συστήματα  

 
Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ  

4.3.2.2 Εφαρμογές ανάπτυξης των εσωτερικών ψηφιακών υπηρεσιών 

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» τέθηκε σε 

λειτουργία στις υπηρεσίες του Δήμου στις 05.07.2021. Αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή 

που αναπτύχθηκε από στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας και φιλοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ. 

Εφαρμόστηκε προς αντικατάσταση της έντυπης αλληλογραφίας (εισερχόμενης–εξερχόμενης) 

με απώτερο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής 

διακίνησης εγγράφων και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών και διεκπεραίωσης. 

Η εφαρμογή του Π.Σ «ΙΡΙΔΑ» στις υπηρεσίες του Δήμου συνέβαλε σε μια σειρά αλλαγών με 

θετικό πρόσημο όπως εξοικονόμηση χρόνου από τη μείωση μετακινήσεων για τη διακίνηση 

της αλληλογραφίας, παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής 

βαθμίδας, χαρτογράφηση και αναβάθμιση διοικητικών λειτουργιών, ασφάλεια πληροφοριών 

που λειτουργούν προς όφελος των υπαλλήλων αλλά και των πολιτών αφού παρέχονται υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες. 

2. Ο Δήμος για τη συγκέντρωση και διάχυση της γνώσης έχει δημιουργήσει μία ψηφιακή 

βιβλιοθήκη κοινού ενδιαφέροντος, που καλείται «Αποθετήριο Διοικητικής Γνώσης». Οι 
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βασικές θεματικές του ενότητες αφορούν στο Νομοθετικό Πλαίσιο, τα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, τη Δομή των Υπηρεσιών του, τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους, το Μητρώο 

των Διαδικασιών και σε Εκπαιδευτικό και Χρήσιμο Υλικό. Πρόσβαση στο Αποθετήριο 

Διοικητικής Γνώσης έχουν όλοι οι χρήστες του εσωτερικού δικτύου του Δήμου. 

4.3.3 Χρήστες ΤΠΕ  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος ΤΠΕ (7.10.2022) στο Active Directory9 του κύριου 

εξυπηρετητή (domain server) είναι ενεργοί 303 χρήστες. Υπάρχουν επίσης 52 χρήστες που δεν 

ανήκουν στο εσωτερικό δίκτυο του Δήμου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα σημεία 

όπως ΚΕΠ, Πολιτιστικά Κέντρα, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, 

Κέντρα Κοινότητας κ.ά., όπου είναι εγκαταστημένος ο απαιτούμενος εξοπλισμός με 

διαδικτυακές εφαρμογές προς εξυπηρέτηση του κοινού. Στους περισσότερους εξ αυτών 

υπάρχει εσωτερικό τοπικό υποδίκτυο (LAN). Τέλος στον Exchange Server10, έχουν συνολικά 

δημιουργηθεί 322 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

4.3.4 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

4.3.4.1 Ιστοσελίδα 

Η ιστοσελίδα (www.keratsini-drapetsona.gr) αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο, 

κατασκευασμένο με βάση προηγμένα τεχνολογικά πρότυπα συμβάλλοντας στην επίτευξη της 

βέλτιστης επικοινωνίας που έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα του ο Δήμος (Τμήμα ΤΠΕ 

Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, 2022). 

Η διαδικτυακή πύλη, μέσα από φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον, παρέχει ολοκληρωμένη 

ενημέρωση στον επισκέπτη για θέματα ενδιαφέροντος του και παρεχόμενες από το Δήμο 

υπηρεσίες.  

Η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες για άμεση, εύκολη και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση, με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet σε πολίτες και 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και να 

παραλαμβάνουν ψηφιακά τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία 

                                                      
9 Το Active Directory (AD) είναι μια βάση δεδομένων και ένα σύνολο υπηρεσιών το οποίο συνδέει τους χρήστες ενός δικτύου 

με τους πόρους του, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να ολοκληρώσουν την εργασία τους 

(https://www.quest.com/solutions/active-directory/what-is-active-directory.aspx). 
10 Exchange Server: Διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

http://www.keratsini-drapetsona.gr/
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τους. Η ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης είναι δομημένη να εξασφαλίζει προσβασιμότητα με 

ασφάλεια σε φορητές συσκευές, τύπου tablet και smart phone. Έχει αναβαθμίσει την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες αλλά και για τους 

δημοτικούς υπαλλήλους. Μέσω της ιστοσελίδας δρομολογούνται αυτόματα αιτήματα 

ψηφιακών υπηρεσιών στις αντίστοιχες υπηρεσιακές δομές, εξασφαλίζοντας ηλεκτρονική 

διαχείριση εγγράφων (συμπλήρωση αιτήσεων, επισύναψη δικαιολογητικών, αποθήκευση), 

μείωση της φυσική τους διακίνησης, εξοικονομώντας πόρους και μειώνοντας το κόστος για 

τον πολίτη και τον Δήμο. 

Εικόνα 4.2 

Επίσημος Ιστότοπος Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας - Ψηφιακές Υπηρεσίες 

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

Παράλληλα δρομολογεί μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του 

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ II)11 (http://www.keker.gr/). και του GIS, από όπου 

                                                      
11Το ΚΔΒΜ ΙΙ έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και παρέχει υψηλού επιπέδου επιμόρφωση 

σε ποικίλα θεματικά πεδία όπως Περιβάλλοντος, Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Παιδαγωγικά, Οικονομία 

& Διοίκηση, Πληροφορική, Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά και Τεχνικά & Μεταφορών για την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων δεξιοτήτων με χρήση σύγχρονων εργαλείων.  
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παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και σε σελίδες Δημοτικών Υπηρεσιών που παρέχουν 

αναλυτική πληροφόρηση. 

Οι τρεις Δημοτικές Βιβλιοθήκες μέσα από την ιστοσελίδα δίδουν τη δυνατότητα στον 

επισκέπτη να αναζητήσει βιβλία μέσα από τον ενιαίο ηλεκτρονικό τους κατάλογο και να προβεί 

σε κράτηση12. 

Εικόνα 4.3 

Επίσημος Ιστότοπος Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας - Σύνδεσμοι 

 

Πηγή: Τμήμα ΤΠΕ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

Η ενημερωμένη και εκσυγχρονισμένη διαδικτυακή πύλη αποτελεί μέρος μίας ολοκληρωμένης 

δράσης του Δήμου, με στόχο την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών μέσω της 

αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών ΤΠΕ επιθυμώντας να συμβαδίζει με τα δεδομένα της 

ψηφιακής κοινωνίας.  

                                                      
12 Μέσα από τον δημόσιο ηλεκτρονικό κατάλογο των Βιβλιοθηκών, οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις στις 

ηλεκτρονικές συλλογές και των τριών Βιβλιοθηκών (περίπου 45.000 βιβλιογραφικές εγγραφές) με βάση τον συγγραφέα, τον 

τίτλο, το θέμα ή με λέξη κλειδί. Επίσης, μπορούν να προτείνουν βιβλία που επιθυμούν να προστεθούν στις συλλογές των 

βιβλιοθηκών του Δήμου (http://opac.keratsini-drapetsona.gr). 
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4.3.4.2 Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων 

(ΣΔΟΠΣ) 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας με το «Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής 

Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων» (ΣΔΟΠΣ) προσφέρει όλη την απαραίτητη πληροφορία 

και άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικού περιεχομένου, στους δημότες του. 

Η διαδικτυακή εφαρμογή αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, 

που έχει ως βασικό σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των συναλλασσόμενων για τις 

βεβαιωμένες οφειλές τους, τη διαχείριση οφειλών (πληρωμές, ρυθμίσεις και διακανονισμούς), 

την εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών, εμπρόθεσμων, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής 

συναλλαγής και τέλος την πλήρη ιστορικότητα και ανάλυση των οικονομικών συναλλαγών 

τους.  

Η διασύνδεση στην υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Δήμου πραγματοποιείται με 

τη χρήση κωδικών TaxisNet δια μέσου της ιστοσελίδας www.keratsini-drapetsona.gr. 

Ο Δήμος διευρύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οικονομικών Υπηρεσιών, 

εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω του οποίου θα αναπτυχθούν νέες 

διαδικτυακές υπηρεσίες όπως Διαδικτυακή Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, 

Κατάληψη Κοινόχρηστων Χώρων, Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων κ.ά. 

4.3.4.3 Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS) 

Ο Δήμος περίπτωσης, μέσω της ΥΔΟΜ, έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό τόπο όπου παρέχει 

ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων που 

διαθέτει, εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της Οδηγίας INSPIRE.  

Ως προς την εσωτερική λειτουργία, στοχεύει στην καλύτερη ψηφιακή οργάνωση και 

διαχείριση, στον συντονισμό και τη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών του Δήμου, στην 

εποπτεία και στη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για την εξυπηρέτηση του πολίτη 

επιδιώκεται η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η πρόσβαση στα δεδομένα, η μείωση αριθμού 

επισκέψεων στο Δήμο και η διαφάνεια. 
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Η πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS) διαθέτει ένα εύχρηστο και φιλικό στον χρήστη 

περιβάλλον και προσφέρει Υπηρεσίες Εξεύρεσης13, Απεικόνισης14 και Τηλεφόρτωσης15. 

Η ενιαία Πύλη Γεωχωρικών πληροφοριών «http://gis.keratsini-drapetsona.gr» λειτουργεί 

ήδη ως ενεργός κόμβος πληροφόρησης για πολεοδομικά θέματα, που δίδονται σε επίπεδο 

οικοδομικού τετραγώνου. Υποστηρίζεται και συντηρείται συστηματικά και επαγγελματικά για 

την Υπηρεσία Δόμησης. Επιδίωξη του Δήμου είναι να επεκταθεί η χρήση της για όλες τις 

γεωχωρικές πληροφορίες που διαθέτει (δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης, δημόσια 

κτίρια, φύτευση κ.ά.) (Διεύθυνση ΥΔΟΜ Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, 2018). 

4.3.4.4 Ψηφιακή Εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ - «myKEPlive» 

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας λειτουργούν τέσσερα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων των πολιτών. Στο ΚΕΠ 848, που ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Κερατσινίου, 

παρέχεται η δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω του 

«myKEPlive», χωρίς φυσική παρουσία. Η υιοθέτηση αυτής της υπηρεσίας, έστω και από ένα 

ΚΕΠ του Δήμου, συμβάλλει στην εμπέδωση της ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών και της 

χρήσης νέων τρόπων επικοινωνίας.  

4.3.4.5 Υπηρεσία Αναμετάδοσης (Live Streaming) 

Ένα νέο τεχνολογικό μέσο σύγχρονης πληροφόρησης-συμμετοχής των πολιτών, που η χρήση 

του αυξάνεται συνεχώς, είναι το Live Streaming. Η ζωντανή μετάδοση (Live Streaming) είναι 

η διαδικασία μετάδοσης βίντεο στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιείται 

ποικιλοτρόπως σε διάφορους κλάδους. 

Ο Δήμος, με τη λειτουργία και τη χρήση της τεχνολογίας Live Streaming, συμβάλλει στην 

παροχή διαφανών υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω ζωντανών αναμεταδόσεων των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων πολιτιστικών ή πολιτικών 

                                                      
13 Μέσω της Υπηρεσίας Εξεύρεσης καθίσταται εφικτή η αναζήτηση σε καταλόγους μεταδεδομένων, βάσει κριτηρίων όπως 

λέξεις κλειδιά, περιοχή ενδιαφέροντος, κατηγορία δεδομένων, χρονική έκταση, ημερομηνία δημιουργίας, κλίμακα κ.λπ. 
(http://gis.keratsini-drapetsona.gr). 
14 Διάχυση δεδομένων μέσω της διαδικτυακής Υπηρεσίας Απεικόνισης, εξασφαλίζοντας στον χρήστη πρόσβαση σε «εικόνες» 

των δεδομένων, όπως Διανυσματικά Δεδομένα, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο - Ρυμοτομία - Τοπικά Ρυμοτομικά - 

Τροποποιήσεις ΣΠ (Διαγράμματα), Ορθοφωτογραφίες LSO και VLSO (http://gis.keratsini-drapetsona.gr). 
15 Καθιστά δυνατή την τηλεφόρτωση αντιγράφων συνόλων χωρικών δεδομένων ή μερών τους και εφόσον είναι εφικτό, την 

άμεση πρόσβαση σε αυτά. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στα «πραγματικά» δεδομένα για χρήση και περαιτέρω επεξεργασία 

(http://gis.keratsini-drapetsona.gr). 

 

http://gis.keratsini-drapetsona/
http://gis.keratsini-drapetsona/
http://gis.keratsini-drapetsona/
http://gis.keratsini-drapetsona/
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δραστηριοτήτων. Η υπηρεσία παρέχεται από τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου και ο κάθε 

ενδιαφερόμενος δύναται να παρακολουθήσει «ζωντανά» και από απόσταση τα τεκταινόμενα. 

4.3.4.6 Ψηφιακές Θυρίδες 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας από τις 3.5.2022 έχει ενταχθεί, μετά από αίτημα του, στην 

παραγωγική λειτουργία των θυρίδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

Συγκεκριμένα έχουν ενεργοποιηθεί για τον Δήμο οι κάτωθι θυρίδες του gov.gr: 

 Κοινωνικών Δομών, που εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού. 

 Δημοτολογίου, που εκδίδει δημοτολογικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

 Ληξιαρχείου, που εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα. 

 Θυρίδα Δήμου, που υποδέχεται οποιεσδήποτε άλλες αιτήσεις. 

Ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών μειώνει κατά πολύ τόσο τον χρόνο που ο πολίτης 

λαμβάνει το τελικό έγγραφο (Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση) όσο και το χρόνο διεκπεραίωσης της 

διαδικασίας από τον δημοτικό υπάλληλο. Οι νέες υπηρεσίες ολοκληρώνονται διαδικτυακά, 

γεγονός που συμβάλλει σε οικονομία κλίμακας σε μελάνια, χαρτί, συντήρηση εκτυπωτών ή 

φωτοαντιγραφικών κ.ά., αφού εκμηδενίζονται οι εκτυπώσεις. 
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4.4. Εκτίμηση του Βαθμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δήμο 

Κερατσινίου–Δραπετσώνας. 

4.4.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων συνεντεύξεων 

Προκειμένου να αποτυπωθεί ο βαθμός κατανόησης του στόχου για έναν ψηφιακό Δήμο και το 

κατά πόσο συμβάλλουν σ’ αυτό οι ΤΠΕ, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις 

Διοικητικά Στελέχη του Δήμου και Πολιτικά Πρόσωπα. Υπήρξε προθυμία από μέρους όλων 

των Διευθυντών και των Πολιτικών Προσώπων και η στόχευση ως προς αυτό είχε επιτυχία 

κατά 100%. 

Στο πρώτο ερώτημα για το πως αντιλαμβάνονται τον όρο ψηφιακή μεταρρύθμιση, από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται ότι τα στελέχη του Δήμου έχουν κατανοήσει 

ικανοποιητικά την έννοια της ψηφιακής διακυβέρνησης και τις αλλαγές που αυτή συνεπάγεται 

στην καθημερινότητα των Υπηρεσιών. Χαρακτηριστική η απάντηση Διευθυντού/ντριας: 

«Υιοθέτηση και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών για την απλούστευση και ταχύτητα των 

διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας, εγκυρότητα, εκσυγχρονισμό, διαφάνεια, ανοιχτή 

συμμετοχή για τους πολίτες, διαλειτουργικότητα, βελτίωση προσβασιμότητας και 

αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, εν κατακλείδι η εφαρμογή μίας ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας στην καθημερινότητα των πολιτών». 

Ο τρόπος παροχής ψηφιακών πληροφοριών προς τους πολίτες του Δήμου, είναι κατά βάση η 

ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα κάποια τμήματα 

της Διεύθυνσης Πολιτισμού – Αθλητισμού διατηρούν και ενημερώνουν ανελλιπώς 

λογαριασμούς στο Facebook, μέσω των οποίων γνωστοποιούν για τις δράσεις τους. Στην 

υπηρεσία της πληροφόρησης βρίσκεται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία κυρίως για τις 

διοικητικές υπηρεσίες (Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών, Γραφείο Δημοσίων 

Σχέσεων κ.ά.). 

Όλοι φαίνεται να γνωρίζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τον Δήμο, ιδιαίτερα 

όσες είναι διασυνδεδεμένες με την ιστοσελίδα του. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στελεχών 

για τα οποία είναι δυσδιάκριτα ακόμη τα όρια μεταξύ της παροχής ψηφιακής πληροφορίας και 

ψηφιακής υπηρεσίας. Εντοπίζεται από αρκετά στελέχη η άγνοια των πολιτών για την ύπαρξη 

ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και η αδυναμία τους να τις χρησιμοποιήσουν.  
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Σε ότι αφορά το ερώτημα στο τι συνέβαλλε στην κατεύθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης 

στο Δήμο, οι απαντήσεις ποικίλουν. Οι ανάγκες της κοινωνίας και οι πιέσεις για ικανοποίηση 

τους, καθώς και η ανάγκη για επανασχεδιασμό διαδικασιών που προϋπήρχαν πολλές 10ετίες 

πριν αξιοποιώντας πλέον τα ώριμα εργαλεία της πληροφορικής, θεωρείται ως ένας βασικός 

παράγοντας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πανδημία του Covid-19 που επιτάχυνε καταλυτικά 

την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος των δημοτών και μεταρρυθμίσεις 

στην κατεύθυνση ενός ψηφιακού Δήμου.  

Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις της χώρας για εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, η έντονη κινητικότητα της Κεντρικής Διοίκησης και του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και οι χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν για τη χώρα μαζί με τη βούληση 

του Δήμου να επωφεληθεί, προς όφελος των πολιτών, απ’ αυτές, καταγράφεται από τους 

συνεντευξιαζόμενους σαν κυρίαρχος παράγοντας για την προώθηση της ψηφιακής 

μεταρρύθμισης. Οι χρηματοδοτήσεις αξιοποιήθηκαν χάρη στην ύπαρξη οργανωμένης 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που ασχολήθηκε με την 

εξασφάλιση και την απορρόφηση των κονδυλίων. Η λειτουργία του τμήματος ΤΠΕ με την 

τεχνογνωσία και τη θέληση των υπαλλήλων του, έδωσε τη δυνατότητα μέσω προμηθειών να 

αναβαθμιστεί πλήρως ο εξοπλισμός του Δήμου δίνοντας νέες διευρυμένες δυνατότητες.  

Πολλά στελέχη αναφέρθηκαν στους ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης της πληροφορικής που 

συμπαρασύρει τους πάντες στην κατεύθυνση ψηφιακών μεταρρυθμίσεων. Η επιμόρφωση των 

υπαλλήλων και η επικαιροποίηση των γνώσεων τους, καθώς και η θέληση αρκετών 

εργαζομένων να κάνουν πιο αποδοτική την εργασία τους, έχει συμβάλλει θετικά στην 

κατεύθυνση αυτή.  

Εκτιμάται ακόμη από στέλεχος, ότι στην κατεύθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης έχει 

συμβάλλει η σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος για τη διοικητική αναβάθμιση του Δήμου 

και τη στόχευση εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης. 

Για κάποιους Διευθυντές/ντριες η ψηφιακή μεταρρύθμιση αποτελεί μονόδρομο για τους 

Δήμους και τη ΔΔ. Ο Δήμος δεν μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί με το παραδοσιακό, 

δύσκαμπτο, γραφειοκρατικό μοντέλο. Η πανδημία απέδειξε την αναγκαιότητα του ψηφιακού 

μετασχηματισμού.  

Η ψηφιακή συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις του Δήμου φαίνεται ότι δεν αποτελεί 

προτεραιότητα του φορέα μελέτης και συχνά συγχέεται με την απλή διάδραση που μπορεί να 
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παρέχει κάποια υπηρεσία. Ως εφαρμογές συμμετοχής του πολίτη αναφέρθηκε το live-streaming 

στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η χρήση του εργαλείου Google Forms μέσα 

από το οποίο, τουλάχιστον για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος, ζητήθηκε η 

άποψη των πολιτών. Ως εργαλείο συμμετοχής αναφέρθηκε και η διαδικτυακή παρουσίαση με 

δυνατότητα παρέμβασης. Αναφέρθηκε επίσης ότι ζητείται η γνώμη των πολιτών μέσω της 

ιστοσελίδας, όταν εκ του νόμου απαιτείται δημόσια διαβούλευση. Έντονο προβληματισμό 

εκδήλωσε ο Δήμαρχος ως προς την αξιοποίηση των απόψεων που κατατίθενται από τους 

πολίτες. 

Στο ερώτημα σε τι επίπεδο βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο το 35,71% των 

στελεχών απαντά ικανοποιητικό με περιθώρια ανάπτυξης, το 50,00% εκτιμά ότι είναι σε καλό 

επίπεδο αλλά υπάρχει δρόμος να διανυθεί ακόμη, ενώ το 14,28% θεωρεί ότι η ψηφιακή 

μεταρρύθμιση στο Δήμο βρίσκεται σε πρώιμο ή βασικό στάδιο.  

Τα στελέχη εκτιμούν ότι γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο 

Δήμο σε ευρεία κλίμακα και καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αναβάθμιση και 

βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν στην 

προσβασιμότητα και αποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Η μειοψηφούσα άποψη εκτιμά ότι ο Δήμος θα πρέπει να επενδύσει στην προμήθεια ανάλογου 

εξοπλισμού, την εκπαίδευση των εργαζομένων, τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών και την 

εξασφάλιση μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας.  

Στην προσπάθεια για την ψηφιακή μεταρρύθμιση του Δήμου εντοπίζονται από τα στελέχη του 

αδυναμίες, που κυρίως έχουν να κάνουν με την επιφυλακτικότητα των εργαζομένων σε κάθε 

αλλαγή, με τον ψηφιακό αναλφαβητισμό τους και τον φόβο τους για τις νέες τεχνολογίες. 

Υπάρχουν στελέχη που θεωρούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάτι καινούργιο που όταν 

εδραιώνεται στη ζωή μας, δεν είναι τόσο εύκολο να τον κατανοήσουμε και να τον αποδεχτούμε. 

Φαίνεται σε κάποιους ότι οι υπάλληλοι δεν είναι έτοιμοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και 

ότι οι πολίτες δεν μπορούν να τον διαχειριστούν. Υπάρχει έλλειψη ως προς την ενημέρωση των 

πολιτών. Σαν αδυναμίες αναφέρονται επίσης η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και 

ότι το υπάρχον προσωπικό είναι γερασμένο και με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. Η μη πλήρης 

ψηφιοποίηση όλων των αρχείων δημιουργεί θέματα αναζήτησης των διαθέσιμων 

πληροφοριών, που πρέπει να «βγουν» από το έγχαρτο αρχείο της κάθε διεύθυνσης και να 

γίνουν ενεργή βάση δεδομένων. 
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Για το ξεπέρασμα αυτών των αδυναμιών όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται επιμονή. Επιμονή 

για την καλλιέργεια ενσυναίσθησης στους υπαλλήλους της αναγκαιότητας της ψηφιακής 

διακυβέρνησης και να πεισθούν ότι έτσι θα βελτιωθεί και η δική τους εργασία. Υπάρχουν 

στελέχη του Δήμου που εκτιμούν ότι η ψηφιακή μεταρρύθμιση δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, 

ούτε θα συντελεστεί άμεσα. Οι συγκυρίες των τελευταίων ετών έχουν επιταχύνει κάποιες 

διαδικασίες, είναι απαραίτητη όμως η αλλαγή κουλτούρας των εργαζομένων και της διοίκησης 

προς μία νοοτροπία συμμετοχικού σχεδιασμού και συνεργασίας. Απαιτείται δημιουργία 

οράματος και βιώσιμου στόχου και απόφαση για τη μετάπτωση στο νέο καθεστώς που 

επιβάλλει η ταχύτητα ανάπτυξης της πληροφορικής. Η δεκτικότητα στην αλλαγή προϋποθέτει 

στο εσωτερικό περιβάλλον των Οργανισμών την ορθή καταγραφή των αναγκών, τη δέσμευση 

χρηματικών κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την εκπαίδευση του 

προσωπικού, την προσαρμογή των Ο.Ε.Υ. και τη στελέχωση των ΟΤΑ κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να διασφαλίζεται η ποιοτική εφαρμογή των προγραμμάτων ψηφιακής μεταρρύθμισης. Την 

ανάγκη της διαρκούς εκπαίδευσης των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες, καθώς και της 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν ψηφιακές 

υπηρεσίες επισήμαναν σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες. Κατά τη γνώμη κάποιων σημαντικό ρόλο 

στο ξεπέρασμα των αδυναμιών θα βοηθήσει η επέκταση ψηφιοποίησης των αρχείων. 

Αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον και ποια πρέπει να είναι η στόχευση 

του Δήμου ως προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση φαίνεται από τις απαντήσεις ότι απασχολεί 

όλα τα στελέχη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στον άμεσο προγραμματισμό σεμιναρίων για την 

εκπαίδευση των εργαζομένων, όπως και για τη διοργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης για τις 

ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος, καθώς αρκετοί δημότες δεν είναι ενημερωμένοι. 

Ένας Διευθυντής/ντρια προτείνει να δοθούν κίνητρα για ενεργή και αποτελεσματική 

συμμετοχή των πολιτών. Επίσης, εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η ενδυνάμωση με εξειδικευμένο 

προσωπικό, για να ασχοληθεί αποκλειστικά με την ψηφιακή μεταρρύθμιση και γενικότερα η 

ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων. Αρκετά στελέχη θεωρούν ότι με την εφαρμογή της 

ψηφιακής διακυβέρνησης, σταδιακά θα δημιουργηθεί στους εργαζομένους ένα αίσθημα 

ικανοποίησης, αφού θα συμβάλλουν δραστικά στην αντιμετώπιση φαινομένων καθυστέρησης 

και κακοδιαχείρισης. Η ψηφιακή διακυβέρνηση του Δήμου πρέπει να στοχεύει σε μία 

διοικητική μεταρρύθμιση και στην εφαρμογή ενός νέου δημόσιου management 

προσανατολισμένου στους πολίτες. Στη βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών προς 

όφελος των δημοτών με την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών. 

Αυτό είναι εφικτό με την ταυτόχρονη δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής κουλτούρας. 
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Σημαντική επίσης θεωρείται η αποτύπωση από τον Δήμο της στρατηγικής του και του 

προγράμματος δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και η προσήλωση της πολιτικής διοίκησης ώστε 

να διασφαλίζεται η συνέχεια της όποιας προσπάθειας ψηφιακής μεταρρύθμισης. 

Εφαρμογές που σχετίζονται με την ψηφιακή μεταρρύθμιση υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις 

Διευθύνσεις του Δήμου και κατά γενική ομολογία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ασφαλή 

και ταχύτατη διεκπεραίωση των εργασιών των υπαλλήλων. Στέλεχος Διεύθυνσης επισήμανε 

ότι απουσιάζει η διαλειτουργικότητα πολλών συστημάτων και έτσι δεν μπορούν να ελέγξουν 

ή να ταυτοποιήσουν διαδικασίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν είναι καν 

καταγεγραμμένες. Αν ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, τότε η εργασία θα γίνει πιο φιλική και οι 

υπάλληλοι θα μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα. 

4.5 SWOT Ανάλυση 

Η Swot ανάλυση συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που αποβλέπει στην 

ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου περίπτωσης αναφορικά με 

τη συμβολή των ΤΠΕ στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Η παρούσα ανάλυση είναι απόρροια της 

μελέτης των αρχείων του Δήμου και της ανάλυσης των συνεντεύξεων.  
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Πίνακας 4.13 

Swot Analysis 

Από τα παραπάνω διαφαίνονται οι δυνατότητες που έχει ο Δήμος περίπτωσης να εμπεδώσει 

και να εμβαθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Τόσο από τη μελέτη της αντικειμενικής κατάστασης (πρόσβαση στο αρχειακό υλικό του 

Δήμου, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ΤΠΕ, επίδειξη δια ζώσης των εφαρμογών από 

εξειδικευμένο ΤΠΕ προσωπικό) όσο και από τις συνεντεύξεις με το στελεχικό δυναμικό του, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Δήμος Κερατσινίου–Δραπετσώνας έχει εγκατεστημένο 

σύγχρονο ΤΠΕ εξοπλισμό που του εξασφαλίζει τεράστιες δυνατότητες. 

Η αναμενόμενη χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης» και 

«Smart Cities» θα ισχυροποιήσουν την ΤΠΕ υποδομή με υλικό και λογισμικό που θα 

προσδώσουν νέα δυναμική στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του Δήμου. 

Ο Δήμος είναι ήδη στην τροχιά της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Υπάρχουν εφαρμογές που έχουν 

μειώσει κατακόρυφα τον απαιτούμενο χρόνο των εργαζομένων για τη διερεύνηση μίας 

υπόθεσης και ταυτόχρονα δίνουν άμεσα διαδικτυακά αξιόπιστη πληροφορία στον πολίτη και 

τον επιχειρηματία (πύλη GIS). Για την εξυπηρέτηση των πολιτών χρησιμοποιούνται πληθώρα 

λογισμικών που παρήχθησαν από τη ΔΔ ή από ιδιώτες. Η πανδημία του Covid-19 έδρασε ως 

καταλύτης για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες, «ανάγκασε» τους 

εργαζόμενους να εμπεδώσουν νέες διαδικασίες, γεγονός που αποτελεί παρακαταθήκη για το 

μέλλον. 

Οι καθετοποιημένες υπηρεσίες διευκολύνουν την εργασία των υπαλλήλων αλλά και την 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Προϋποθέτουν όμως και ανάλογη εσωτερική οργάνωση της 

υπηρεσίας, όπως πλήρη καταγραφή διαδικασιών για την ολοκλήρωση κάθε έκδοσης 

πιστοποιητικού ή διοικητικής πράξης και ύπαρξη καθηκοντολογίου για κάθε θέση εργασίας. 

Παρατηρείται ότι ένα μέρος των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών δεν είναι διαδικτυακές. Είναι 

εγκατεστημένες σε τοπικούς εξυπηρετητές δυσκολεύοντας την απομακρυσμένη πρόσβαση. Η 

προγραμματισμένη αναβάθμιση τους για λειτουργία σε διαδικτυακό περιβάλλον θα 

εξασφαλίσει την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, θα διευκολύνει την τηλεργασία, την 

άμεση εποπτεία της κάθε υπηρεσίας κ.ά..  

Η διαλειτουργικότητα, ορίζεται στους πιο διαδεδομένους ορισμούς ως «η ικανότητα 

μεταφοράς, επεξεργασίας και χρήσης της πληροφορίας με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο 

μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων που ενδεχομένως ανήκουν σε 

διαφορετικούς οργανισμούς, αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο ζήτημα, δεδομένου ότι 
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για την ολοκλήρωση της εμπλέκονται ανθρώπινος παράγοντας, διοικητικές δομές και 

τεχνολογικά ζητήματα». Αν και δύσκολη, η επίτευξη της διαλειτουργικότητας αποτελεί 

πρόκληση που πρέπει να απασχολήσει τις ηγεσίες των δημοτικών αρχών κατά προτεραιότητα. 

Η εντατικοποίηση ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και η ελεύθερη διάθεση του σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, επίσης μπορεί να γεννήσει νέες ιδέες και να συμβάλλει στην 

οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη, παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει ενεργές βάσεις 

δεδομένων για ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες 

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας δεν χρησιμοποιούνται ψηφιακές εφαρμογές, παρά το γεγονός 

ότι είναι μια υπηρεσία ανταποδοτική, κοστοβόρα, που την αφορά σοβαρό τμήμα του δημοτικού 

προϋπολογισμού και απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Η δρομολογημένη προμήθεια 

μιας διαλειτουργικής και διασυνδεδεμένης εφαρμογής, με τις οικονομικές υπηρεσίες και τις 

υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού, θα απαλλάξει τους αρμόδιους υπαλλήλους από πολλές 

εργατοώρες καταχωρήσεων και διπλών ελέγχων και θα εξασφαλίσει την ορθολογικότερη 

διαχείριση τους. 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας διαπιστώθηκε ότι υστερεί η ψηφιακή συμμετοχή 

του πολίτη στη λήψη αποφάσεων του Δήμου. Ο πληροφορημένος πολίτης είναι ενεργός 

πολίτης. Πρέπει όμως να του παρέχεται και η δυνατότητα ενεργοποίησης και συμμετοχής. Θα 

μπορούσαν άμεσα να χρησιμοποιηθούν απλά εργαλεία των εφαρμογών όπως ένα πλαίσιο 

υποδοχής για τη γνώμη του πολίτη για διάφορα θέματα της επικαιρότητας της δημοτικής 

δράσης ή των πιο μελλοντικών σχεδιασμών του Δήμου, καθώς και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που διαθέτει ο Δήμος. Για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση της γνώμης των πολιτών 

θα βοηθούσε η ύπαρξη εξειδικευμένης εφαρμογής διαβούλευσης. 

Μια σημαντική παρατήρηση αφορά στην ελλιπή γνώση των πολιτών για την ύπαρξη και 

παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο Δήμο περίπτωσης, καθώς και στη δυσκολία ή και την 

άρνηση τους να κάνουν χρήση τους. Εκτιμάται η ανάγκη διεξαγωγής πλατιάς καμπάνιας από 

τον Δήμο για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Μια 

πρώτη ομάδα στόχος, που μπορεί ν΄ αξιοποιήσει και να κάνει διάχυση αυτών των πληροφοριών 

στην ευρύτερη κοινωνία, είναι οι μαθητές λυκείων και γυμνασίων.  

Ο Δήμος για να ανταποκριθεί στην ψηφιακή μετάβαση χρειάζεται κατάλληλα καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτείται αφύπνιση στους υφιστάμενους υπαλλήλους, παρότρυνση στο 

«νέο» και «καινοτόμο», ώστε να γίνει κατανοητό ότι η προσπάθεια του ψηφιακού 
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μετασχηματισμού θα επιφέρει θετικό πρόσημο στο έργο τους. Η ύπαρξη ενισχυμένης 

οργανωτικής δομής για τις ΤΠΕ, με δυνατή ομάδα ειδικών επιστημόνων, μπορεί να 

παρακολουθήσει και να αξιοποιήσει τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και να δώσει 

στο Δήμο επιπλέον προοπτικές. Επιβεβλημένη είναι η ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης των 

εργαζομένων για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. 

Σημαντικό είναι να απαλλαγούν από τον φόβο για τις νέες τεχνολογίες, αποκτώντας γνώσεις 

και εμπειρίες μέσα από συνεχείς κύκλους εκπαίδευσης και εκλαΐκευσης των στρατηγικών 

στόχων της χώρας.  

Παρά το γεγονός της ύπαρξης υψηλού επιπέδου ΤΠΕ στον Δήμο φαίνεται η έννοια της 

ψηφιακής διακυβέρνησης να μην είναι απόλυτα κατανοητή στην πράξη. Δεν έχουν υπάρξει 

αλλαγές σε εσωτερικές διαδικασίες ή σε οργανωτικές δομές για την απλούστευση διαδικασιών 

ή για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Το ζήτημα 

της ψηφιακής διακυβέρνησης, που απασχολεί τη χώρα ως στρατηγικός στόχος, για πολλούς 

θεωρείται κάτι καινούργιο. Η στρατηγική στόχευση της χώρας και συνεπακόλουθα κάθε 

κρίκου της ΔΔ, στο μέρος που της αναλογεί, δεν «φτάνει» σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας 

των ΟΤΑ. Χρειάζεται επιμονή και χρήση διοικητικών εργαλείων προκειμένου να κατανοηθούν 

οι κεντρικοί στόχοι και να τεθούν τα πλάνα εργασίας του κάθε τμήματος. Ψηφιακή 

διακυβέρνηση δεν είναι μόνο η χρήση των ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ είναι το όχημα αλλά θα πρέπει να 

υπάρχουν οδηγοί και δρόμοι για να τρέξει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η διαρκής ανάπτυξη, βελτίωση και διάδοση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο της 

ψηφιακής πληροφορίας έχουν συνέπεια τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας σε 

κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, την οποία οι Δήμοι οφείλουν να 

ακολουθήσουν με μεγάλη προσήλωση. Ο στόχος της ψηφιακής μεταρρύθμισης της ΔΔ δένει 

απόλυτα και εξαρτάται από τις ΤΠΕ και την αξιοποίηση τους.  

Ο Δήμος μελέτης βρίσκεται στον δρόμο της ψηφιακής μετάβασης και η παρουσία των ΤΠΕ σε 

αυτή τη στόχευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιταχύνουν και ενισχύουν καθημερινά τη 

συνεισφορά τους. Εξίσου σημαντική είναι η αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του 

φορέα που σημαίνει ότι θα πρέπει να οργανωθούν καλύτερα και ποιοτικότερα οι υπηρεσίες 

του. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η καταγραφή, η απλούστευση και η κατηγοριοποίηση–

προτυποποίηση των διαδικασιών, έχοντας ως βασικό άξονα τη βελτιστοποίηση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών.  

Για να μπορέσει η ψηφιακή διακυβέρνηση να γίνει κτήμα και κοινός τόπος για τον πολίτη και 

το σύνολο των υπηρεσιών, απαιτείται προσήλωση από την πολιτική ηγεσία του Δήμου και από 

τα υψηλόβαθμα στελέχη του. Θα πρέπει να αποτυπώνεται η πρόθεση αυτή τόσο στα 

επιχειρησιακά προγράμματα του φορέα όσο και στη στοχοθεσία του κάθε τμήματος. 

Πισωγυρίσματα και αγκυλώσεις δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτά σε κανένα επίπεδο της 

ιεραρχίας. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας επαλήθευσε την 

ορθότητα της επιλογής της. Μέσα από τη δυνατότητα, που δόθηκε για εκτενή πρόσβαση στα 

αρχεία του Δήμου, και την παρατεταμένη συνεργασία με τους επιστήμονες Πληροφορικής του 

φορέα, καθώς και από τις συνεντεύξεις, αποτυπώθηκε αναλυτικά και σε βάθος όλα τα ΤΠΕ 

εργαλεία που διαθέτει ο Δήμος περίπτωσης, τόσο σε επίπεδο μηχανημάτων όσο και 

εφαρμογών. Αναδείχθηκε η καθοριστική τους σημασία για την προώθηση της ΗΔ. 

Διαπιστώθηκε επίσης η δρομολόγηση φιλόδοξων έργων ΤΠΕ του υπό εξέταση φορέα, μέσα 

από τη συμμετοχή του στα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης» και «Smart Cities». Οι δια ζώσης 

συνεντεύξεις βοήθησαν στην κατανόηση των δομικών και οργανωτικών προσκομμάτων στην 

προσπάθεια για ψηφιακή μεταρρύθμιση και διακυβέρνηση. 

Η παρούσα εργασία έθετε ως στόχο την εκτίμηση για τη συμβολή των υποδομών, των 

συστημάτων και των εργαλείων ΤΠΕ στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης, ερευνώντας έναν μέσο αστικό Δήμο της Περιφέρειας Αττικής. Η όλη 

προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης περίπτωσης ευοδώθηκε και 

θεωρείται ότι ο στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας επετεύχθη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ονομάζομαι Αρετή Λαμπρινάκου και θα επιθυμούσα να συμμετάσχετε στην έρευνα που 

διεξάγω στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Αυτοδιοίκηση» συντάσσω διπλωματική εργασία με θέμα «Η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών, 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Περίπτωση Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας».  

Θα συνεισφέρατε σημαντικά εάν επιθυμούσατε την πραγματοποίηση συνέντευξης, οι 

ερωτήσεις της οποίας επισυνάπτονται, ως πολιτικό στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 

χρόνια εργαζόμενος στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άμεσα εμπλεκόμενος με 

ανάληψη πρωτοβουλιών, ευθυνών και λήψης αποφάσεων. Εάν συμφωνείτε, η συνέντευξη 

μπορεί να μαγνητοφωνηθεί καθώς θα χρησιμοποιηθεί αυστηρά μόνο για εκπαιδευτικό σκοπό.  

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

 

Αρετή Λαμπρινάκου 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου- 

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον Δήμο;  

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου-

Δραπετσώνας; 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός ψηφιακού 

Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη στο άμεσο 

μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την ψηφιακή 

διακυβέρνηση; 
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Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων στην 

απόδοση τους; 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1η 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 5/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Αντί να χρησιμοποιώ τόνους χαρτί για να μπορώ να αντιμετωπίζω τα τρέχοντα και τα 

καθημερινά ζητήματα στη δουλειά μας μπορώ με εύκολο τρόπο και με πολλαπλά οφέλη να 

φέρω την ψηφιακή τεχνολογία στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ένα σημαντικό κομμάτι 

είναι αυτό, αλλά δεν αρκεί.  

Πάρα πολλές παροχές που ένας δημότης ελπίζει να έχει από το Δήμο, με την ψηφιακή 

τεχνολογία, δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και χωρίς 

ταλαιπωρία τόσο από τη μεριά του όσο και από την πλευρά των υπαλλήλων. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Θεωρώ ότι γίνεται μία προσπάθεια, αξιοποιώντας τα διαδικτυακά εργαλεία όπως ιστοσελίδα, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά., να μεταφερθεί η πληροφορία στους ανθρώπους. Όχι πάντα 

με πετυχημένο τρόπο, ωστόσο γίνεται η απόπειρα και ανοίγει δρόμους. Φυσικά εδώ το 

πρόβλημα είναι ποιες ηλικίες μπορείς να καλύψεις. Υπάρχει ένα θέμα, πράγμα που σημαίνει 

ότι μέχρι οι μεγαλύτερες ηλικίες να αγκαλιάσουν τις νέες τεχνολογίες, οι παραδοσιακοί τρόποι 

επαφής με τους ανθρώπους και μετάδοσης της πληροφορίας πρέπει να ισχύουν. Ταυτόχρονα 

όμως είναι ένα εργαλείο που σε μεγάλη γκάμα ηλικιών μπορεί εύκολα και γρήγορα να δίνει 

την πληροφορία στους ανθρώπους. Αυτό τον μηχανισμό πρέπει να φτιάξουμε. Σε καλό σημείο 

είμαστε αλλά χρειάζονται περισσότερα πράγματα να κάνουμε από εδώ και πέρα.  
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Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Νομίζω ότι γίνονται βήματα. Ένα μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών σήμερα δίνεται ψηφιακά 

χωρίς να ταλαιπωρείται ο δημότης καθώς και ο μηχανισμός του Δήμου (ο οποίος είναι 

αποδεκατισμένος). ‘Έτσι ο δημότης δεν είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί τις υπηρεσίες του 

Δήμου. 

Κάνουμε μία προσπάθεια αλλά είμαστε στο ξεκίνημα. Προσπαθούμε να παρέχουμε στους 

πολίτες όσο το δυνατό περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους 

στο δήμο. Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμα προς αυτή την ψηφιακή κατεύθυνση. 

Απαιτείται να δημιουργήσουμε σοβαρά ψηφιακά αρχεία και να λύσουμε εσωτερικά ζητήματα 

αναβαθμίζοντας την εργασία των υπαλλήλων και κατ’ επέκταση την ποιότητα των υπηρεσιών 

προς τους δημότες. 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Ο χρόνος έχει συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Αν και τη δεδομένη στιγμή (έχει ξεκινήσει 

αρκετά χρόνια πριν), υπάρχει στον Δήμο οργανωμένη υπηρεσία που ασχολείται με τα ψηφιακά 

εργαλεία και τις τεχνολογίες θεωρώ ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί.  

Πιστεύω ότι είναι θέμα εργαζομένων που αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια και να την 

προχωρούν.  

Επιπλέον είναι θέμα διοίκησης του Δήμου, η οποία πιστεύει την ψηφιακή μεταρρύθμιση (είτε 

την πιστεύει πολύ είτε λίγο) καθώς και θέμα χρηματοδοτικών εργαλείων που κατευθύνονται 

σε αυτόν τον τομέα. Γίνεται μία προσπάθεια αυτά τα τελευταία χρόνια να μπούμε σε μία νέα 

εποχή. Νομίζω ότι αυτά τα τρία είναι καθοριστικά κριτήρια προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση. 

Αν θέλεις τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε αντί να αγοράζουμε πανάκριβες ψηφιακές υπηρεσίες 

να στήσουμε έναν δημόσιο μηχανισμό και να παράξουμε προγράμματα για την τοπική 

αυτοδιοίκηση που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πολύ αποδοτικά.  
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Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ψηφιακό εργαλείο τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για 

ουσιαστικούς. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται ότι χρησιμοποιείς την ψηφιακή εποχή για να πάρεις 

πράγματα από τους δημότες ως άποψη, ως αντίληψη, ως παρατήρηση, ως κατεύθυνση και να 

φαίνεται ότι το κάνεις και να μην το κάνεις. Και τι εννοώ με παραδείγματα. Βάλαμε το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου στην ιστοσελίδα, το ότι συμμετείχαν με την άποψή τους 

σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που φωτογράφισε ζητήματα, πάνω από 500 άτομα εγώ το 

θεωρώ πολύ σημαντικό. Ότι για τον χώρο των Λιπασμάτων κάναμε μία παρόμοια δουλειά και 

τοποθετήθηκαν 2090 άνθρωποι μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που ήθελε χρόνο να του 

αφιερώσεις για να συμπληρωθεί, το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή 

καταβάλουμε μία προσπάθεια για το ΣΒΑΚ, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το 

να εμπλέξουμε την κοινωνία χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα για να έρθουμε σε επαφή μαζί 

της, το θεωρώ αξιόλογο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να αξιοποιήσεις 

την άποψη του κόσμου. Εδώ είναι το κρινόμενο πια. Δηλαδή αν αξιοποιήσεις την άποψη, τον 

προβληματισμό. 

Το στοίχημα είναι πώς αξιοποιούμε αυτό τον πλούτο των απόψεων και πως το ενσωματώνουμε 

στη δική μας λογική.  

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκετε η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας; 

Θα απαντήσω τυπικά και ουσιαστικά.. Έχουμε κάνει βήματα. Συγκρινόμενοι με το χθες νομίζω 

ότι είμαστε στο ξεκίνημα μιας άλλης εποχής. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που 

για να τα κάνουμε πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως προανέφερα. Οι εργαζόμενοι, τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία και η διάθεση των δημοτικών αρχών να τα αξιοποιήσουν. 
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Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Φυσικά και υπάρχουν αδυναμίες, δυσκολίες και αναστολές που είναι βραδύτατες. Έχουμε 

συνηθίσει να λειτουργούμε για χρόνια με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ως δομή δηλαδή να 

κινούμαστε με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Κάθε τι καινούργιο δημιουργεί προβληματισμό και 

δυσκολίες, χρειάζεται κόπο για να ενταχθεί ένας νέος τρόπος δουλειάς που προσφέρει η νέα 

ψηφιακή εποχή στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν αντιστάσεις που όμως ξεπερνιούνται.  

Χρειάζεται επιμονή για να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα η εφαρμογή «Ίριδα» για τα 

περισσότερα τμήματα του Δήμου για ένα χρονικό διάστημα αποτελούσε εφιάλτη. Σήμερα δεν 

είναι. Όταν έχεις μάθει να λειτουργείς με έναν συγκεκριμένο τρόπο για πάρα πολλά χρόνια, 

κάθε τι καινούργιο, αν δεν έχεις πεισθεί ότι ανοίγει καινούργιους δρόμους στη δουλειά σου 

(βοηθάει εσένα) ως εργαλείο, δημιουργεί αναστολές.  

Το βασικό είναι να έχουμε τους ανθρώπους στους Δήμους (σε αριθμούς και σε ποιότητα) που 

θα μπορούμε πάνω τους να στηρίξουμε την επόμενη μέρα.  

Θέλει μία ψυχραιμία. Θα το κάνουμε, δεν είναι όλες οι εποχές κατάλληλες για αλλαγές, ωστόσο 

θα κάτσουμε να δούμε σε κάθε κομμάτι της δουλειάς μας, ποια είναι εκείνα τα ζητήματα που 

μπορούμε αξιοποιώντας την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε σήμερα, να τα 

μετασχηματίσουμε. Δεν το έχουμε κάνει. Για παράδειγμα η ψηφιοποίηση της Τεχνικής 

υπηρεσίας κρίνεται επιτακτική. Πρόκειται για μια πολύτιμη δουλειά η οποία εάν δεν περάσει 

μέσα από τα ψηφιακά μέσα, είναι μη αξιοποιήσιμη.   

Οι άνθρωποι μας είναι γερασμένοι ηλικιακά και είναι γερασμένος και ο τρόπος λειτουργίας 

τους. Εάν πεισθούν οι άνθρωποι, που θα πεισθούν στο τέλος, ο Δήμος θα περάσει σε μία άλλη 

εποχή που θα του ανοίξει δρόμους και θα γίνει πιο χρήσιμος, πιο γρήγορος, πιο 

αποτελεσματικός.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προσωπικό που να μπορεί να στηρίξει το εγχείρημα και 

χρηματοδοτικά εργαλεία που να μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή σχεδόν σε 

όλες τις Διευθύνσεις. 

Όπου εφαρμόζεται έχει αλλάξει καθοριστικά η ποιότητα της εργασίας των υπαλλήλων. Όχι 

μόνο έχει μειώσει χρόνους αλλά νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα διεκπεραιώνονται ζητήματα τα 

οποία θέλανε πάρα πολύ κόπο.  

Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με αγκυλώσεις. Κάναμε προσπάθεια αλλαγής του 

Οργανισμού του Δήμου και βρήκαμε αντιδράσεις. Πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με 

αντιλήψεις, με ομάδες, με συντεχνίες, είμαι πεπεισμένος ότι θα επιλυθούν όλα στην επόμενη 

θητεία μας, εάν εκλεγούμε. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2η 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 7/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Ως σύνολο παρεμβάσεων και λειτουργιών που θα στοχεύει στην ταχύτατη εξυπηρέτηση του 

πολίτη, χωρίς φυσική παρουσία και ταυτόχρονα απλοποίηση των διαδικασιών του Δήμου. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ναι, μέσα από την ιστοσελίδα του και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Ναι, υπάρχουν και είναι οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την έκδοση πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων καθώς το Γεωχωρικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS). Οι υπηρεσίες παρέχονται 

μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Το έμπειρο και ικανό προσωπικό του αρμοδίου τμήματος. 
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Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Γίνεται παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με live streaming. 

Χρησιμοποιείται και ηλεκτρονική συλλογή απόψεων. 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας; 

Σε ικανοποιητικό 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Πάντα υπάρχουν αδυναμίες μπροστά στο νέο. Για να ξεπεραστούν χρειάζεται επιμονή και να 

γίνει ενσυναίσθηση στους υπαλλήλους της αναγκαιότητας της ψηφιακής διακυβέρνησης, Να 

πεισθούν ότι αυτή θα βελτιώσει και τη δική τους εργασία.  

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή σε κάθε 

Διεύθυνση. Συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ασφαλή και ταχύτατη διεκπεραίωση των 

εργασιών των υπαλλήλων. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 15/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Απλούστευση των χρονοβόρων διαδικασιών με σκοπό την αμεσότερη εξυπηρέτηση των 

δημοτών/πολιτών.  

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ναι, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, αλλά αφορούν σε μεμονωμένες υπηρεσίες του. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Ναι, όπως έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου, αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, 

βεβαιώσεις οφειλών ΤΑΠ και λοιπών οφειλών από το Ταμείο ή τα Έσοδα, βεβαιώσεις 

προστίμων από τη Πολεοδομία. 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Οι ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και η μεγάλη κινητικότητα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης το τελευταίο διάστημα και η οικονομική κατάσταση του Δήμου, η οποία είναι 

εύρωστη και μπορεί να υποστηρίξει την προμήθεια προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τη 

διάθεση για δουλειά του Τ.Π.Ε. του Δήμου μας.  
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Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Μόνο σε κάποια θέματα που απαιτείται δημόσια διαβούλευση και το περιεχόμενο των οποίων 

αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας για ψήφιση ή έκφραση απόψεων. 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Σίγουρα σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θεωρώ ότι έχει ακόμη 

να διανύσει πολλά βήματα.  

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

α) Μεγάλες αδυναμίες, διότι ούτε οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 

αλλά ούτε και οι δημότες είναι σε θέση να τον διαχειριστούν. 

β) Εκπαίδευση υπαλλήλων, ενημέρωση δημοτών, παροχή περισσοτέρων κέντρων 

εξυπηρέτησης δημοτών/πολιτών κ.α.. 

γ) Εξοικείωση των υπαλλήλων και των δημοτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες, σεμινάρια κ.α.. 

δ) Εξοικονόμηση πόρων και χρόνου στις υπηρεσίες του ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται στους δημότες/πολίτες μας. 
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Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη, καθώς απουσιάζει η διαλειτουργικότητα πολλών 

συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ελέγξουμε ή να ταυτοποιήσουμε αρκετές 

διαδικασίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν είναι καν καταγεγραμμένες. Τότε η εργασία 

θα γίνει πιο φιλική και οι υπάλληλοι θα μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 14/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Υιοθέτηση και υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών για την απλούστευση και ταχύτητα των 

διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας, εγκυρότητα, εκσυγχρονισμό, διαφάνεια, ανοιχτή 

συμμετοχή για τους πολίτες, διαλειτουργικότητα, βελτίωση προσβασιμότητας και 

αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, εν κατακλείδι η εφαρμογή μίας ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Άλλωστε σύμφωνα με το Άρθρο 5A για το Δικαίωμα στην πληροφόρηση: «Καθένας έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις 

πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και 

διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ναι, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου (επίσημο site του Δήμου, το Facebook του 

Δήμου, το Facebook του δημοτικού κολυμβητηρίου, το Facebook της δημοτικής βιβλιοθήκης, 

το Facebook των δημοτικών κινηματογράφων). Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις 

πολιτιστικές δράσεις, το πρόγραμμα των σινεμά, τα καλλιτεχνικά μαθήματα, για τα ωράρια 

των αθλητικών χώρων, του δημοτικού κολυμβητηρίου κ.ά. 
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Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Υπάρχει ψηφιακή έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για δημότες και επιχειρήσεις. 

Αφορά οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δόμησης, ληξιαρχείο, δημοτολόγιο, κοινωνικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες πολιτισμού.   

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση αποτελεί μονόδρομο για τους δήμους και γενικότερα τη Δημόσια 

Διοίκηση. Η αλματώδης ανάπτυξη των ΤΠΕ δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο Δήμος δεν μπορεί να 

συνεχίζει να λειτουργεί με τον παραδοσιακό, δύσκαμπτο γραφειοκρατικό μοντέλο. Η 

πρόσφατη εμπειρία των συνεπειών της πανδημίας απέδειξε την αναγκαιότητα του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. Η πανδημία λειτούργησε ως κινητήριος δύναμη για την αξιοποίηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος των δημοτών. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Οι δημότες μπορούν να παρακολουθούν και να ενημερώνονται μέσω του καναλιού YouTube 

του Δήμου, για τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Μέσω διαδικτυακών ομιλιών, παρουσιάσεων βιβλίων κ.ά. που λόγω της πανδημίας 

εγκαινιάστηκαν, συμμετέχουν και επικοινωνούν.  

Μέσα από το πρόγραμμα «Γόνιμο Έδαφος» ένα πρόγραμμα βιώσιμης πολιτιστικής ανάπτυξης 

δημόσιων χώρων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας, διακινήθηκε ψηφιακά ερωτηματολόγιο 

με τίτλο: «Συμμετέχω στον Σχεδιασμό του Πολυχώρου Λιπασμάτων». Εκεί οι δημότες 

μπορούσαν να συμμετάσχουν και να συν-σχεδιάσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον Πολυχώρο 

των Λιπασμάτων. 
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Μέσα από τον δημόσιο ηλεκτρονικό κατάλογο των Βιβλιοθηκών του Δήμου Κερατσινίου-

Δραπετσώνας: http://opac.keratsini-drapetsona.gr, οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν 

αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές συλλογές και των τριών Βιβλιοθηκών (περίπου 45.000 

βιβλιογραφικές εγγραφές) με βάση τον συγγραφέα, τον τίτλο, το θέμα ή με λέξη κλειδί. Επίσης, 

μπορούν να προτείνουν βιβλία που επιθυμούν να προστεθούν στις συλλογές των βιβλιοθηκών 

του Δήμου. 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας; 

Είναι βέβαιο ότι τα δύο τελευταία χρόνια η ψηφιακή μεταρρύθμιση στον Δήμο έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο. Έχουν ενσωματωθεί νέοι μέθοδοι τεχνολογίας και επικοινωνιών. 

Υπάρχουν, βέβαια, μεγάλα περιθώρια βελτίωσης στην προσβασιμότητα και αποδοτικότητα 

των δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

α) Οι αδυναμίες μπορούν να συνοψιστούν στην έλλειψη εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού, 

στους περιορισμένους οικονομικούς πόρους, στο υψηλό χρηματικό κόστος για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας και στην επιφυλακτικότητα των εργαζομένων 

απέναντι σε κάθε αλλαγή. 

β) Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, 

δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, ούτε θα συντελεστεί άμεσα. Βέβαια, οι συγκυρίες των 

τελευταίων ετών, έχουν επιταχύνει κάποιες διαδικασίες. Είναι απαραίτητη όμως η αλλαγή 

κουλτούρας των εργαζομένων και της διοίκησης προς μία συνεργασία συμμετοχικού 

σχεδιασμού και συνεργασίας. Επίσης, η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων στις νέες 

τεχνολογίες, είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι ψηφιακές δεξιότητες τους κυμαίνονται σε 

χαμηλά επίπεδα. 

http://opac.keratsini-drapetsona.gr/
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γ) Στο άμεσο μέλλον πρέπει να προγραμματιστούν σεμινάρια για την εκπαίδευση των 

εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την εφαρμογή της 

ψηφιακής διακυβέρνησης, σταδιακά θα δημιουργηθεί στους εργαζομένους ένα αίσθημα 

ικανοποίησης, καθώς θα συμβάλλουν δραστικά στην αντιμετώπιση φαινομένων καθυστέρησης 

και κακοδιαχείρισης. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να υπάρξει μία καμπάνια ενημέρωσης για τις 

ψηφιακές παροχές που παρέχει ο Δήμος, καθώς αρκετοί δημότες δεν είναι ενημερωμένοι.   

δ) Η ψηφιακή διακυβέρνηση του Δήμου πρέπει να στοχεύει σε μία διοικητική μεταρρύθμιση 

και στην εφαρμογή ενός νέου δημόσιου management προσανατολισμένου στους πολίτες. Στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών προς όφελος των δημοτών με την παροχή 

ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών. Αυτό είναι εφικτό με την ταυτόχρονη 

δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής κουλτούρας. 

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Στη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας η εφαρμογή του ψηφιακού 

μετασχηματισμού έχει εφαρμογή με τους εξής άξονες: 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το σύστημα της δημόσιας ανάρτησης όλων των διοικητικών πράξεων με 

σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας.   

 ΚΗΜΔΗΣ, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  

 ΙΡΙΔΑ, το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων. 

 E-vacation, του ηλεκτρονικού προγράμματος καταγραφής αδειών των υπαλλήλων. 

 Ηλεκτρονικές εγγραφές στα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου. 

 Δανεισμός βιβλίων μέσω του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος Koha, ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα. 

Ενημέρωση των δημοτών για όλες τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης μέσω του site του 

Δήμου, του Facebook του Τμήματος Βιβλιοθηκών, του Facebook του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου του Τμήματος Αθλητισμού, του Facebook των τεσσάρων δημοτικών 

κινηματογράφων του Τμήματος Πολιτισμού.  
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Οι πολίτες απαιτούν πλέον από τις υπηρεσίες των δήμων, να είναι τόσο εύκολες, γρήγορες και 

προσβάσιμες, όσο και το κινητό τους. 

Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχει η ψηφιακή 

μεταρρύθμιση, συμβάλλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στην εδραίωση της 

διαφάνειας. 

Οι σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες πρέπει να συνδέουν την ανάπτυξή τους με τη χρήση 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Πληροφόρησης «Η πληροφορία αποτελεί το νόμισμα της 

δημοκρατίας» (Thomas Jefferson) 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΙΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 7/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Η Ψηφιακή Μεταρρύθμιση είναι η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την αναβάθμιση 

του Δημοσίου και την παροχή μεγάλου μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακά. Αυτό 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μεταφορά δεδομένων στο cloud, χρήση τεχνολογικών 

συσκευών και εργαλείων επικοινωνίας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, με 

εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων. Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η 

πανδημία επέσπευσαν τις εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. 

Η πανδημία του covid 19, ανέδειξε τη σημαντικότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας και η χρήση της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) και στο Δημόσιο Τομέα, 

ανέδειξε ένα μοντέλο εργασίας με γενικευμένη χρήση.  

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Παρέχει πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Υπάρχει στις εξής υπηρεσίες: 

 Οικονομικές (Τμήμα Εσόδων) 

 Διοικητικές (Δημοτολόγιο –Ληξιαρχείο) 
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 Κοινωνικές 

 Υπηρεσίες Δόμησης. 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Η Κεντρική Διοίκηση, με τα ποικίλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που διοχετεύει στους 

ΟΤΑ και η βούληση της Διοίκησης του Δήμου να επωφεληθεί από αυτά.  

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Όχι 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, αλλά χρειάζεται να διανυθεί πολύς δρόμος ακόμα. 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Πρέπει οι ψηφιακές τεχνολογίες να ενσωματωθούν σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε 

σταδιακά να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του και να μην απαιτείται η προσέλευση 

των πολιτών. Επίσης να επεκταθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου των υπηρεσιών, όπου 

απαιτείται. (Έχει ήδη ψηφιοποιηθεί το αρχείο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού). 

Η εκτεταμένη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη 

καθυστέρηση. Το προσωπικό είναι γερασμένο, δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες και αντιδρά σε 
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οποιαδήποτε καινοτομία (βλέπε Πληροφοριακό Σύστημα «ΙΡΙΔΑ»). Απαιτείται εκπαίδευση 

του ανθρώπινου δυναμικού σε ψηφιακές δεξιότητες και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ΠΕ 

Πληροφορικής), ώστε να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα. Απαιτείται επίσης και εκπαίδευση 

των πολιτών ιδιαίτερα των ατόμων τρίτης ηλικίας, ώστε να αξιοποιούν την τεχνολογία. 

Απαιτούνται επίσης πόροι για την πραγματοποίηση των έργων.  

Ο ιστότοπος του Δήμου, δεν παρέχει πάντα τις απαιτούμενες πληροφορίες προς τους πολίτες, 

ενώ δεν υπάρχει σταθερή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναρτήσεις 

πραγματοποιούνται μόνο στο Facebook (όχι στο twitter και στο Instagram). 

Απαιτείται εκπόνηση στρατηγικής για την ψηφιακή μετάβαση, όπου θα καθορίζονται οι στόχοι 

και προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, για την επίτευξη ενός ψηφιακού Δήμου και την 

ανάδειξη του, εν καιρώ, σε smart city. 

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Εφαρμόζεται ως εξής 

Τμήμα Προγραμματισμού: εγγραφές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για 

τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ανταπόκριση σε προσκλήσεις για νέα προγράμματα 

(Τεχνικά Δελτία κ.ά.). Κάποιες φορές, η πλατφόρμα είναι υπερφορτωμένη. 

Τμήμα Αποτελεσματικότητας: εγγραφές στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α για τους Παιδικούς 

Σταθμούς, η εφαρμογή της οποίας παρουσιάζει ενίοτε προβλήματα, δυσχεραίνοντας τους 

εργαζόμενους.  

Τμήμα ΤΠΕ: οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάζονται σε Live Streaming, 

με τη συμβολή των εργαζομένων του τμήματος, οι οποίοι εκ των πραγμάτων, απασχολούνται 

και νυχτερινές ώρες.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 13/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί τον απαραίτητο εκείνο μηχανισμό 

που θα συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του Δημόσιου τομέα με την παροχή 

γρηγορότερων, φθηνότερων και εν γένει ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες. Η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς τους 

χρήστες με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την αύξηση της 

προσβασιμότητας, αλλά και της συμμετοχικότητας των πολιτών. Εκτός από την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και το 

μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαφάνεια και 

αποκαθιστά τη σχέση πολίτη-κράτους. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή επιταχύνθηκε το 

τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας που επικράτησαν 

παγκοσμίως επισημαίνοντας τα πολλαπλά της οφέλη και την αναγκαιότητά της.  

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (fb) παρέχονται 

ψηφιακά πληροφορίες για εκδηλώσεις, προκηρύξεις προσλήψεων, Προμήθειες, Έργα, 

Δημοπρατήσεις κ.α. 
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Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας https://certificates.keratsini-drapetsona.gr/home, έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και να "παραλάβουν" ψηφιακά το πιστοποιητικό ή τη 

βεβαίωση που τους ενδιαφέρει. Κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες αφορούν σε:  

 Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (Ηλεκτροδοτούμενα ή Μη Ακίνητα και Οικόπεδα) 

 Βεβαίωση τετραγωνικών μέτρων για ηλεκτροδότηση ακινήτου 

 Δήλωση αλλαγής ιδιοκτήτη 

 Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων σε ηλεκτροδοτούμενα ή μη ακίνητα 

 Απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες 

(Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι/ΑΜΕΑ/Άποροι/Άνεργοι/Μονογονεϊκές Οικογένειες) 

 Αίτηση Αποδοχής Προστίμων 

 Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Όρων Δόμησης & Αποσπασμάτων Εγκεκριμένου 

Ρυμοτομικού 

 Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Χρήσεων Γης (Εκτός Σχεδίου) 

 Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Χρήσεων Γης (Εντός Σχεδίου) 

 Αίτηση Αναστολής ή Διαγραφής Προστίμου 

 Δεσποζόμενα & Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς 

 Δήλωση Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Κατοικιδίου 

 Αίτηση για Στειρώσεις Γατών 

 Κ.Α.Π.Η. 

 Αίτηση εγγραφής - ανανέωσης μέλους Κ.Α.Π.Η 

 Αίτηση Ένταξης στις Παιδικές Κατασκηνώσεις 
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Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι ένας μεγάλος, σε έκταση και σε πληθυσμό Δήμος, 

με πολλές και διαφορετικές ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλύπτονται με αποτελεσματικότητα, 

αποδοτικότητα και διαφάνεια. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαραίτητη είναι η 

μετάβαση προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε η ύπαρξη 

οργανωμένης Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής που ασχολήθηκε 

με την απορρόφηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων και την ανάπτυξη των κατάλληλων 

εργαλείων. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Το διαδίκτυο αποτελεί το ψηφιακό μέσο που ευνοεί την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση των 

ατόμων την εκφορά λόγου, ιδεών, εικόνων και ήχων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ποιοτικά 

και ποσοτικά η διανομή πληροφοριών, γνώσης, τεχνογνωσίας, εμπειριών, καλών πρακτικών 

και αναπτύσσονται σταδιακά οι συμμετοχικές διαδικασίες στον Δήμο Κερατσινίου-

Δραπετσώνας. 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκετε η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στον Δήμο είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο με μεγάλα περιθώρια 

ανάπτυξης. 
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Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Αδυναμίες υπάρχουν αρκετές και πηγάζουν κυρίως από την ψηφιακό αναλφαβιτισμό και τον 

φόβο προς τις νέες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο 

των εργαζομένων όσο και των πολιτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη και την 

πλήρη αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας πρέπει 

να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν δράσεις για την οικοδόμηση της ψηφιακής 

κουλτούρας για παράδειγμα μέσω εκπαιδευτικών μαθημάτων σύγχρονης, ασύγχρονης, και 

μικτής εκπαίδευσης, ψηφιακών καινοτόμων εργαστηρίων κ.ά.. 

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου οι ψηφιακές δυνατότητες έχουν αξιοποιηθεί για 

την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή, η οποία αντιμετωπίζει 

έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σε συνεργασία με 

το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, λειτουργεί Σταθμό Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ο 

οποίος είναι εξοπλισμένος με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης πολυάριθμων 

πτητικών οργανικών ενώσεων με έξι ως δώδεκα άτομα άνθρακα. Στο ίδιο σημείο έχει 

εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός, τα δεδομένα του οποίου συνεπικουρούν στις 

μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας, προσφέροντας πληροφορίες για τη διερεύνηση των 

συνθηκών που ευνοούν τις διεργασίες παραγωγής ή και μεταφοράς των οργανικών συστατικών 

στην περιοχή. Η τηλεμετάδοση των δεδομένων στους συνεργαζόμενους φορείς συμβάλλει 

καθοριστικά στην απόδοση των εργαζομένων καθώς εξοικονομείται χρόνος αφού 

ελαχιστοποιούνται οι επι τόπου επισκέψεις στον σταθμό για την ανάκτησή τους. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 6/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Ως διαδικασία μετάβασης από τη γραφειοκρατική διοίκηση στο ψηφιακό μετασχηματισμό των 

δημοσίων υπηρεσιών με αντίστοιχη αναβάθμιση των γνώσεων των εργαζομένων και ενίσχυση 

της διαλειτουργικότητας του Δημόσιου τομέα. Στην πράξη σημαίνει μικρότερα διοικητικά 

βάρη, ταχύτερη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότερη και μεσοπρόθεσμα 

αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών; 

Λειτουργεί site στην ιστοσελίδα του Δήμου με την παροχή πληροφοριών για τις κοινωνικές 

δομές και τις αντίστοιχες παροχές στους κατοίκους της πόλης. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές; 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ψηφιακά για συμμετοχή στις δομές βασικών αγαθών 

(παντοπωλείο, φαρμακείο, συσσίτιο) στο πρόγραμμα θερινών παιδικών κατασκηνώσεων. Με 

την εφαρμογή προγραμμάτων όπως το Νοιάζομαι ή το PreSchool υπάρχει δυνατότητα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των μελών των ΚΈΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, των ωφελούμενων όλων των κοινωνικών παροχών πχ ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης κοινωνικής εργασίας, διαχείρισης ζώων συντροφιάς, καθώς και της λειτουργίας 

των βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών της πόλης. Επίσης μια σειρά από 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα άμεσης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για 
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προνοιακά επιδόματα, δωρεάν φαρμακευτική περιθάλψει σε διαλειτουργικότητα με τον 

ΕΦΚΑ, τον ΟΠΕΚΑ ή την ΗΔΙΚΑ. 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείται ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο; 

α) Η ύπαρξη δομημένου και ορθά στελεχωμένου τμήματος Πληροφορικής και επικοινωνίας 

στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. β) η αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. γ) Η σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος για 

τη διοικητική αναβάθμιση του Δήμου και τη στόχευση εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης 

δ) η επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων του Δήμου με την αντίστοιχη αναβάθμιση 

των ψηφιακών υποδομών ε ) Η επικοινωνία με τους χρήστες-κατοίκους της πόλης για την 

εξοικείωση και μετάβαση του τρόπου εξυπηρέτησης από τη δια ζώσης παρουσία τους εντός 

ορισμένων χρονικών ορίων στην ταχεία και ευέλικτη εξυπηρέτηση από απόσταση χωρίς 

χρονικούς περιορισμούς. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Η ψηφιακή διακυβέρνηση εξασφαλίζει πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα, έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτών και συμβάλει στη 

δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχική διακυβέρνηση. Νομοθετικές ρυθμίσεις που 

συντείνουν στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων αποτελούν τα αντιπροσωπευτικά όργανα 

διοίκησης, όπως οι επιτροπές διαβούλευσης, ποιότητας ζωής κ.α., αλλά και η διοικητική 

διάρθρωση των δήμων σε κοινότητες, που διασφαλίζει την εγγύτητα στη πληροφορία και την 

παρέμβαση. Ένα παράδειγμα συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων αποτελεί η 

σύνταξη του 5ετους προγράμματος επιχειρησιακού σχεδιασμού των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. 
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Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Βιώνουμε την προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας τα τελευταία χρόνια με την ανανέωση 

εξοπλισμού, την ψηφιοποίηση αρκετών υπηρεσιών, τη συνεχή συνεργασία όλων των 

διευθύνσεων με το αντίστοιχο τμήμα. Την καθιέρωση προτεραιοτήτων της διοίκησης με στόχο 

τη βελτίωση της από απόσταση εξυπηρέτησης των δημοτών, συνεπώς θα κατέληγα ότι η 

ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο μας είναι σε καλή ανοδική πορεία. 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Η μετάβαση σε ένα ψηφιακό μοντέλο διοίκησης συνιστά αλλαγή και αυτό από μόνο του 

δημιουργεί αρχικά άρνηση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων που αντιλαμβάνονται ότι 

απαιτείται εκσυγχρονισμός στη νοοτροπία και εκπαίδευση στις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

διαθέτει το ανθρώπινο κεφάλαιο, ώστε να είναι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην υπηρεσία 

όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι ασκούντες την πολιτική εξουσία. Η δεκτικότητα στην αλλαγή 

προϋποθέτει στο εσωτερικό περιβάλλον των Οργανισμών, την ορθή καταγραφή των αναγκών, 

τη δέσμευση χρηματικών κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την εκπαίδευση 

του προσωπικού, την προσαρμογή των Ο.Ε.Υ και τη στελέχωση των ΟΤΑ κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική εφαρμογή των προγραμμάτων ψηφιακής μεταρρύθμισης. 

Επίσης είναι σημαντική η συμβολή της πολιτικής διοίκησης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια 

της όποιας προσπάθειας ψηφιακής μεταρρύθμισης με την προτεραιοποίηση της αξιοποίησης 

των υπαρχόντων πόρων, σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. 

  



92 

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Όπως προανέφερα μεγάλος αριθμός ατόμων που αναζητούν βοήθεια από τις κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου εξυπηρετείται ηλεκτρονικά και από απόσταση. Αναφέρθηκαν ήδη 

αρκετές εφαρμογές. Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπάρχει άμεση έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση. Ασκείται ευκολότερα ο έλεγχος καθώς και η αναζήτηση δεδομένων, 

εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στην άσκηση της διοίκησης, διευκολύνεται η εργασία από 

απόσταση, υπάρχει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση η οποία συνοδεύεται και 

από εξοικονόμηση πόρων (λιγότερα αναλώσιμα πχ χαρτί μελάνι, λιγότερες μετακινήσεις, 

εξορθρολογισμός του χρόνου εργασίας κά.). 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΕΠ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 16/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Με τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση αντιλαμβάνομαι τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση 

της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση των ΤΠΕ. Με την Ψηφιακή 

Μεταρρύθμιση οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς πολίτες, οι εσωτερικές λειτουργίες των 

οργανισμών δημόσιας διοίκησης καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτών γίνονται 

αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των πολιτών. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών; 

Ναι. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας παρέχει 

ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες για διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την εξυπηρέτησή του. Επίσης, πάλι μέσω της ιστοσελίδας, έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να 

ενημερωθούν για τις δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου (π.χ. Δημοτικά Συμβούλια και οι 

αποφάσεις του, εκδηλώσεις πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος). Ο Δήμος 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) για την 

ενημέρωση των πολιτών αλλά σε μικρότερο βαθμό. Μεγαλύτερος δίαυλος ψηφιακής 

επικοινωνίας με τους πολίτες είναι η χρήση των e-mails. Όλα τα τμήματα των υπηρεσιών του 

Δήμου αλλά και κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά έχει υπηρεσιακό e-mail μέσω της εφαρμογής 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
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Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές; 

Ναι παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου. 

Στο επίσημο ιστότοπο μπορούν οι πολίτες να καταθέσουν αιτήσεις για αιτήματά τους αλλά και 

να προμηθευτούν διάφορα έντυπα τα οποία είναι απαραίτητα για την υπόθεσή τους. Επίσης 

μπορούν να γίνουν καταθέσεις χρημάτων για οφειλές τους χωρίς να έρχονται αυτοπροσώπως 

στο Δήμο. 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείται ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο; 

α) Η ταχεία ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής. 

β) Η υποχρέωση και δέσμευση της χώρας μας για εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς. 

γ) Οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ταμεία για κάλυψη αναγκών υλοποίησης 

πληροφοριακών προγραμμάτων. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

‘Όχι. Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας δεν δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν οι 

πολίτες ψηφιακά στις αποφάσεις της Διοίκησης. Δεν υποστηρίζεται η διαβούλευση με ψηφιακό 

μέσο. 
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Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Η Ψηφιακή Μεταρρύθμιση όσον αφορά στην εσωτερική λειτουργία αλλά και στην 

εξυπηρέτηση έχει εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και 

γίνονται συνεχώς προσπάθειες, με την απορρόφηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα, για 

βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Ναι υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός ψηφιακού Δήμου και αυτό μπορεί 

να διορθωθεί με την εξάλειψη των όποιων εμποδίων παρεμβάλλονται μεταξύ των εργαζομένων 

και της συμμετοχή τους στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή να ενδυναμωθούν οι 

εργαζόμενοι του Δήμου με ψηφιακές δεξιότητες, να γίνει βαθιά κατανοητό το όφελος και οι 

προοπτικές που παρέχουν τα νέα πληροφοριακά συστήματα και να αυξηθεί ο βαθμός εμπλοκής 

τους στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Επίσης να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές τεχνολογικού 

εξοπλισμού καθώς και να ενισχυθούν οι ανθρώπινοι πόροι.  

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας νομίζω πως πρέπει να αποτυπώσει τη στρατηγική του και 

το πρόγραμμα δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση και αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου 

με άτομα που έχουν γνώση πληροφορικής και που θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και τάσεις 

της τεχνολογία και θα σχεδιάζουν έργα ΤΠΕ. 
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Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Ο ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου δεν έχει μεγάλη εφαρμογή στη Διεύθυνση ΚΕΠ 

όπου εργάζομαι, καθώς όλες οι διαδικασίες αφορούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη και είναι 

σχεδιασμένες ψηφιακά από το Υπουργεί Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε ό,τι όμως αφορά την 

υπηρεσιακή σχέση με το Δήμο εφαρμόζουμε την ψηφιακή λειτουργία της αλληλογραφίας μέσω 

του προγράμματος ΙΡΙΔΑ, την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-vacation για όλες τις άδειες των 

εργαζομένων ΚΕΠ καθώς και την επικοινωνία με e-mails. Όλα τα παραπάνω σαφώς 

συμβάλλουν στην αποδοτικότερη και με διαφάνεια εργασία μας. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 19/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Ως ψηφιακή μεταρρύθμιση αντιλαμβάνομαι την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε 

στους πολίτες και των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου σε συνάρτηση και 

με τους συνεργαζόμενους δημόσιους φορείς. Στην ψηφιακή μεταρρύθμιση συμβάλλει η χρήση 

των ΤΠΕ όπου πέραν των άλλων εξασφαλίζουν διαλειτουργικότητα των εφαρμογών μεταξύ 

των φορέων του Δημοσίου. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ναι, δίνει ψηφιακές πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του καθώς και από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Ναι, παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες πάλι μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου.  

Μέσα από την ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταθέσουν αιτήσεις και να 

παραλάβουν βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» 

διάφορα έντυπα. Τέλος μπορούν να γίνουν οικονομικές συναλλαγές χωρίς να απαιτείται 

αυτοπρόσωπη παρουσία. 
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Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

α) Χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

β) Οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης της πληροφορικής  

γ) Η προμήθεια όλου του απαιτούμενου hardware (δημιουργία computer room, εξυπηρετητών, 

οπτικές ίνες, Η/Υ, κλπ.) σε συνδυασμό με την προμήθεια software, σε άμεση συνεργασία με το 

αρμόδιο τμήμα ΤΠΕ που τα υποστηρίζει. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Μόνο σε ορισμένα θέματα και όπου είναι απαραίτητη η δημόσια διαβούλευση. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου και οδηγεί σε αποτύπωση απόψεων 

των πολιτών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές που εφαρμόζει η διοίκηση του Δήμου. 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας; 

Θεωρώ ότι γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο μας σε 

ευρεία κλίμακα και αξίζει να τονιστεί η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλεται για την 

αναβάθμιση και βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. 
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Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Και βέβαια υπάρχουν αδυναμίες αλλά θεωρώ ότι μπορούν να ξεπεραστούν και να 

αντιμετωπιστούν. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ενδυνάμωση τους σε 

ψηφιακές δεξιότητες θα συμβάλλει στη διευκόλυνση των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων. Ο 

Δήμος θα πρέπει να εξακολουθήσει να δίνει προτεραιότητα στην αναβάθμιση του εξοπλισμού 

και των εφαρμογών πληροφορικής. Τέλος θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση τα εμπλεκόμενα 

τμήματα ως προς την απορρόφηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει 

εφαρμογή, διευκολύνοντας τους υπαλλήλους στην καθημερινή εργασία τους. Ως παράδειγμα 

μπορώ να αναφέρω το δίαυλο GovHub μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα 

με πολλούς φορείς του Δημοσίου επιτυγχάνοντας ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων.   
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κ.α.α) 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 19/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση αφορά στην ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση 

του πολίτη αλλά και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο μέσω της παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

1. Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας παρέχει μέσω της εφαρμογής του G.I.S. (Geographic 

Information System-Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) συστήματός του, ψηφιακές 

πληροφορίες σε επιχειρήσεις και πολίτες που αφορούν σε πολεοδομικά δεδομένα. 

2. Παρέχει ψηφιακές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για τις αποφάσεις των 

οργάνων του (Δημοτικό συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κ.λπ.) 

3. Παρέχει ψηφιακές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε σχέση με τις 

δημοπρατούμενες δημόσιες συμβάσεις που εκτελεί (Έργα, Μελέτες, Προμήθειες, Παροχές 

Υπηρεσιών κ.λπ.) 
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Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

1. Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας παρέχει μέσω της εφαρμογής του G.I.S. (Geographic 

Information System-Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) συστήματός του, ψηφιακές 

πληροφορίες σε επιχειρήσεις και πολίτες που αφορούν σε πολεοδομικά δεδομένα. 

2. Παρέχει ψηφιακές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για τις αποφάσεις των 

οργάνων του (Δημοτικό συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κ.λπ.) 

3. Παρέχει ψηφιακές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε σχέση με τις 

δημοπρατούμενες δημόσιες συμβάσεις που εκτελεί (Έργα, Μελέτες, Προμήθειες, Παροχές 

Υπηρεσιών κ.λπ.) 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Η δυνατότητα χρηματοδότησης του από ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Η άμεση συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις του Δήμου είναι πολύ μικρή στην παρούσα 

φάση. 
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Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας ακολουθεί σταθερή ανοδική 

πορεία και θα μπορούσε να είναι καλύτερη αν δεν καθυστερούσαν οι εντάξεις σε προγράμματα 

με ήδη κατατεθειμένες προτάσεις του Δήμου (π.χ. Αντώνης Τρίτσης). 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου;  

Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε η απροθυμία ή οι αδυναμίες για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου συρρικνώνονται διαρκώς. 

β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν;  

Παράγοντες βελτιστοποίησης θα μπορούσαν να είναι η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση 

προς την ποθούμενη κατεύθυνση. 

γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη στο άμεσο μέλλον;  

Σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ. 

δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η στόχευση του Δήμου ως προς την ψηφιακή 

διακυβέρνηση; 

Πλήρης υιοθέτηση των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων της εποχής και υποβοήθηση των 

υπηρεσιών και των υπαλλήλων με εξοικείωση σε αυτές μέσω εκπαίδευσης και ενημέρωσης. 
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Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Έχει ήδη εφαρμογή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μέσω της GIS εφαρμογής της. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 20/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Αντιλαμβάνομαι την Ψηφιακή Μεταρρύθμιση ως ψηφιοποίηση των πάντων δηλαδή όλων των 

εγγράφων και γενικότερα των διαδικασιών. Προς επίρρωση των ανωτέρων προβαίνουμε στην 

ψηφιοποίηση των αρχείων του τμήματος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ο Δήμος δίνει πληροφορίες στους πολίτες του μέσω των θυρίδων, της ιστοσελίδας και των 

emails. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες για τις Διοικητικές, Οικονομικές και 

Κοινωνικές Υπηρεσίες.  

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Ως προς την κατεύθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης έχουν συμβάλει οι αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ. Επίσης καθοριστικό ρόλο έχει 

συμβάλει και η επιμόρφωση των υπαλλήλων.  
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Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Οι πολίτες ενημερώνονται με emails προκειμένου να συμμετάσχουν στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης και να καταθέσουν τις απόψεις τους. 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στον Δήμο είναι σε αρκετά καλό επίπεδο πλην όμως απαιτείται 

ενημέρωση του πολίτη για συμμετοχή.  

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Σαφώς υπάρχουν αδυναμίες στον δρόμο για την εμπέδωση ενός ψηφιακού Δήμου. Υπάρχει 

έλλειψη ως προς την ενημέρωση των πολιτών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για 

ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή. Επίσης, αν και υπάρχει τεχνογνωσία, είναι αναγκαία 

η ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό για να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι.  

Η περαιτέρω επέκταση των υπαρχόντων δυνατοτήτων, η εξασφάλιση νέων με την ενεργή 

συμμετοχή υπαλλήλων και πολιτών. 
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Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού έχει εφαρμογή στη Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών, εξελίσσεται και θα ολοκληρωθεί με την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών θα επιτευχθεί μέσα από την ενημέρωση τους ώστε να 

διευκολύνεται η διεκπεραίωση των υποθέσεων τους ψηφιακά, εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική 

παρουσία. 

Σε προσωπικό επίπεδο, η εφαρμογή των κανόνων του ΟΕΥ γίνεται πλέον ψηφιακά, με στόχο 

την εμβάθυνση του. Για τους συναδέλφους χρειάζεται παρότρυνση εφαρμογής των 

δυνατοτήτων ΤΠΕ. Αυτό θα συμβάλλει στην απλούστευση των διαδικασιών και στη 

δυνατότητα των υπαλλήλων να ανταποκριθούν στις ψηφιακές προκλήσεις του μέλλοντος. 

Στόχος της Διεύθυνσης είναι η εφαρμογή όλων των υποθέσεων ψηφιακά όπως στα ΚΕΠ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 4/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Μέσω κατάλληλων υποδομών, θα πρέπει να υπάρχουν εύχρηστες ψηφιακές υπηρεσίες, που 

τόσο το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης όσο και οι πολίτες να είναι σε θέση να 

τις χρησιμοποιούν για να πετυχαίνουμε τα ευκολότερα και αποδοτικότερα αποτελέσματα.  

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ο Δήμος μας πληροφορεί τους πολίτες και ψηφιακά.  

Υπάρχει η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.  

Υπάρχει η επίσημη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.  

Υπάρχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Φυσικά και ο Δήμος μας έχει εξελιχθεί και συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες παρέχοντας 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά συγκεκριμένα 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.  

Ενδεικτικά κάποιες από τις υπηρεσίες είναι : 

 Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ 
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 Απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες  

 Χορήγηση βεβαίωσης Χρήσης γης 

 Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατοικίδιου  

 Εγγραφή – ανανέωση μέλους ΚΑΠΗ 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Φυσικά η εποχή που ζούμε μας συμπαρασύρει σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως χωρίς τη 

συμβολή του αντίστοιχου τμήματος (τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) κάτι 

τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό. Επιπρόσθετα η γνώση και η θέληση αρκετών εργαζομένων να 

κάνουν πιο αποδοτική την εργασία τους έχει συμβάλλει θετικά στην κατεύθυνση αυτή.  

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου–Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις του Δήμου προς στιγμήν είναι πολύ λίγη. Η 

παρακολούθηση των δημοτικών Συμβουλίων ηλεκτρονικά και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

αποφάσεων, ενημερώσεων κλπ. συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκετε η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας; 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο μας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμη κατάσταση. Θα πρέπει ο 

Δήμος να επενδύσει τόσο στην προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού, όσο και στην εκπαίδευση 

των εργαζομένων.  
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Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Φυσικά και υπάρχουν αδυναμίες. Όταν κάτι καινούργιο «μπαίνει» στη ζωή μας δεν είναι τόσο 

εύκολο να το κατανοήσουμε και να το δεχτούμε.  

Θα πρέπει να υλοποιηθούν επαναλαμβανόμενοι κύκλοι ενημερώσεων τόσο στους 

εργαζομένους αλλά και στους πολίτες του Δήμου, ώστε σταδιακά να ενημερωθούν όλοι για τα 

προτερήματα και τις ευκολίες.  

Άμεσα θα πρέπει να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν για την 

ανάπτυξη ή / και βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους.  

Η στόχευση του Δήμου θα πρέπει να είναι η συντομότερη διεξαγωγή ενημερώσεων ούτως ώστε 

να έχει σαφή εικόνα του κατά πόσο οι εργαζόμενοι και οι πολίτες είναι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία και τη χρήση υπολογιστών και εφαρμογών.  

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Εν μέρει έχει κάποια εφαρμογή στη διεύθυνση μας.  

Ωστόσο εάν δεν υπάρξει καθολική εκπαίδευση σε όλες τις συναδέλφισσες και τους 

συναδέλφους, η αποδοτικότητα του μετασχηματισμού θα επέλθει με αρκετή αργοπορία.  

Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε σε αρχική φάση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει 

αποδώσει τα αναμενόμενα. Άλλωστε λείπουν και τα κατάλληλα προγράμματα που πρέπει να 

προμηθευτεί ο Δήμος και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε αυτή την κατεύθυνση.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13η 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 23/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Αντιλαμβάνομαι την ψηφιακή μεταρρύθμιση ως την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη. Συμβάλλει στο να μπορούμε να αξιολογούμε τις εργασίες μας, να τις βλέπουμε, να 

μπορούμε να τις διορθώνουμε έχοντας ως κύριο αποτέλεσμα μία ποιοτικότερη προσφορά στον 

Πολίτη. Σέ όλο αυτό όμως παίζουν σημαντικό ρόλο οι νέες τεχνολογίες. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ναι, δίνει ο Δήμος ψηφιακές πληροφορίες στου πολίτες κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

όπως είναι η ιστοσελίδα του Δήμου. Η ιστοσελίδα είναι ενημερωμένη διαθέτοντας αναλυτικές 

πληροφορίες για πολεοδομικά θέματα. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Και βέβαια παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Συγκεκριμένα στην Πολεοδομία, 

στην οποία υπηρετώ παρέχονται μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής υπηρεσίες όπως 

χορήγηση βεβαίωσης χρήσεων γης (εντός ή εκτός σχεδίου), βεβαίωση όρων δόμησης και 

αποσπασμάτων εγκεκριμένου ρυμοτομικού, δεχόμαστε επίσης ηλεκτρονικά αιτήσεις 

αποδοχής, αναστολής ή διαγραφής προστίμου. Οι πολίτες κάνουν όλα τα αιτήματα τους 

ηλεκτρονικά και έχουν σχεδόν εκλείψει οι ουρές των πολιτών τόσο για ερωτήσεις όσο και για 

διεκπεραιώσεις  
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Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Στην ψηφιακή μεταρρύθμιση έχει συμβάλλει η αναγκαιότητα της εποχής, η χρήση των 

ηλεκτρονικών μέσων. Πλέον από την πανδημία του Covid-19, ότι κάνουμε είναι ψηφιακό, 

έχουν περάσει ηλεκτρονικά όλα τα αιτήματα από τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

μέχρι την οποιοδήποτε βεβαίωση για λόγους ασφάλειας. 

Επίσης η τεχνολογία αναπτύσσεται διαρκώς και εξασφαλίζει πιο γρήγορη διαδικασία 

εξυπηρέτησης του πολίτη χωρίς να αναγκάζεται να επισκέπτεται την Πολεοδομία. Αυτό βέβαια 

συμβάλλει και στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών δηλαδή να μην έχουμε συγκέντρωση 

κοινού μέσα στους χώρους αλλά κυρίως να αποφεύγεται η ταλαιπωρία του Πολίτη και να μην 

περιμένει. 

Επίσης ο χαρακτήρας του ίδιου του Δήμου θεωρώ ότι έχει συμβάλει, τον οποίο θεωρώ 

πρωτοποριακό. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Όχι 

Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Ο Δήμος έχει σχεδόν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών του με την ψηφιακή 

μεταρρύθμιση. Τώρα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, άριστο θα έλεγα, το μόνο που εκκρεμεί είναι 

η ψηφιοποίηση των αρχείων της Πολεοδομίας που όμως και αυτό έχει ενταχθεί σε 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.  

  



112 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

Η αλήθεια είναι ότι είμαστε άρτια εξοπλισμένοι δηλαδή με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα όπως 

υπολογιστές, φωτοαντιγραφικά, plotter, scanner δηλαδή έχουμε στήριξη σε σχέση με 

συναδέλφους άλλων Πολεοδομιών. Επίσης οι νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές της Πολεοδομίας 

συμβάλλουν προς θετική κατεύθυνση. Κάποιες φορές έχουμε προβλήματα στη διασύνδεση με 

ορισμένες πολεοδομικές εφαρμογές αλλά αυτό είναι λογικό να συμβαίνει και βέβαια δεν 

σχετίζεται με τις ΤΠΕ του Δήμου. 

Ωστόσο επιβάλλεται η διαρκής ενημέρωση των υπαλλήλων, χρειάζεται να πραγματοποιούνται 

σεμινάρια, ημερίδες ώστε να ενημερωνόμαστε σε διάφορα θέματα γιατί ενδεχομένως να 

υπάρχει διαφορετική εφαρμογή κάποιων πραγμάτων και νέων αντικειμένων φυσικά. 

Επίσης δεν υπάρχει ένα εργαλείο που να δίνει απάντηση σε όλα και πολλές φορές καλούμαστε 

αυτό να το μάθουμε στην πράξη και από εκεί να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.  

Τέλος όλα αυτά έχουν ως γνώμονα τον πολίτη, την ουσιαστική του εξυπηρέτηση λαμβάνοντας 

υπόψη ότι όλοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες. 

Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Και βέβαια έχει εφαρμογή στην Υπηρεσία Δόμησης η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού 

μετασχηματισμού. Έχει γίνει η καθημερινότητά μας καλύτερη και νοιώθουμε ποιο αποδοτικοί 

καθώς και η καθημερινότητα των πολιτών που δεν υποχρεούνται σε πολύωρες αναμονές όπως 

παλαιότερα.  

Βεβαίως το μεγαλύτερο θετικό όλων για μένα, το θεωρώ κορυφαίο είναι η διαφάνεια που 

προκύπτει από την υιοθέτηση των ψηφιακών μέσων. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14η 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 11/9/2022 

Ερώτηση 1η 

Πως αντιλαμβάνεστε τον όρο Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. 

Το αντιλαμβάνομαι ως την προσπάθεια μετασχηματισμού των διαδικασιών των οργανισμών 

ώστε να αποδεσμευτούν σταδιακά από τη διακίνηση και παραγωγή έγχαρτων εντύπων με τη 

βοήθεια της πληροφορικής επιστήμης. 

Ερώτηση 2η 

Δίνει ο Δήμος ψηφιακά πληροφορίες στους πολίτες του; Εάν ναι μέσω ποιων διαύλων ή 

εφαρμογών;  

Ναι δίνει μέσω αυθεντικοποίησης χρήστη από το TaxisNet τη δυνατότητα έκδοσης βασικών 

πληροφοριών σε διάφορες διευθύνσεις χρησιμοποιώντας εσωτερικές βάσεις δεδομένων αλλά 

και άλλων υπηρεσιών εκτός Δήμου. 

Ερώτηση 3η 

Υπάρχει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες από τον Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; Γνωρίζετε κάποιες απ’ αυτές;  

Ναι γνωρίζω τη δυνατότητα έκδοσης των παρακάτω εντύπων: 

 Βεβαίωση τετραγωνικών μέτρων για ηλεκτροδότηση ακίνητου 

 Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενού ακινήτου ή διακοπή ηλεκτροδότησης ή επανασύνδεση 

ηλεκτροδότησης 

 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χρήσεων γης  

 Αίτηση ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο 2022 - 2023 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών 
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 Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης/θανάτου 

 Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου 

Πρόκειται για διαδικασίες που έχω κατά καιρούς χρειαστεί ο ίδιος. 

Ερώτηση 4η 

Τι θεωρείτε ότι έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στον 

Δήμο;  

Η δημιουργία ευκαιριών μέσω χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη των απαραίτητων 

ψηφιακών εργαλείων. 

Επίσης η μεγάλη εξωγενής πίεση και η ανάγκη για επανασχεδιασμό διαδικασιών που 

προϋπήρχαν πολλές 10ετίες πριν αξιοποιώντας πλέον τα ώριμα εργαλεία της πληροφορικής. 

Ερώτηση 5η 

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει 

ενισχυθεί με κάποιο ψηφιακό μέσο; 

Ναι με παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου 

Επίσης η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών φορμών για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες στη 

φάση της σύνταξης του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης στην πρώτη φάση. 

Ακόμα θα μπορούσα καταχρηστικά να αναφέρω και τη χρησιμοποίηση των emails για τη 

δημιουργία ασύγχρονης επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και της Διοίκησης. 
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Ερώτηση 6η 

Σε τι επίπεδο κρίνετε ότι βρίσκεται η ψηφιακή μεταρρύθμιση στο Δήμο Κερατσινίου–

Δραπετσώνας; 

Σε πολύ βασικό ακόμα επίπεδο. Πρέπει να γίνει συνολικά επανασχεδιασμός των διαδικασιών 

που απαιτεί όμως την επικοινωνία με τις βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών με ελεγχόμενη 

πρόσβαση στην κάθε πληροφορία ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα που απαιτείται 

για την πολυκριτηριακή αναζήτηση πληροφοριών σε σύνθετη λήψη αποφάσεων και εκδόσεων 

βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. 

Ερώτηση 7η 

Κατά τη γνώμη σας: α) Υπάρχουν αδυναμίες στην πορεία για την εμπέδωση ενός 

ψηφιακού Δήμου; β) Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν; γ) Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη 

στο άμεσο μέλλον; δ) Ποια νομίζετε ότι πρέπει να ‘ναι η στόχευση του Δήμου ως προς την 

ψηφιακή διακυβέρνηση; 

α) Ναι υπάρχουν θέματα αναζήτησης των διαθέσιμων πληροφοριών που πρέπει να «βγουν» 

από το έγχαρτο αρχείο της κάθε διεύθυνσης και να γίνουν ενεργή βάση δεδομένων. 

β) Δημιουργία οράματος και βιώσιμου στόχου και απόφαση για τη μετάπτωση στο νέο 

καθεστώς που επιβάλλει η ταχύτητα ανάπτυξης της πληροφορικής από την πλευρά των 

υπηρεσιών. 

γ) Προγραμματισμός αξιοποίησης του έντυπου αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου. 

δ) Δημιουργία οράματος και βιώσιμου στόχου και απόφαση για τη μετάπτωση στο νέο 

καθεστώς που επιβάλλει η ταχύτητα ανάπτυξης της πληροφορικής από την πλευρά της 

Διοίκησης. 
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Ερώτηση 8η 

Η υπάρχουσα κατάσταση ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου έχει εφαρμογή στη 

Διεύθυνση σας; Σε τι βαθμό έχει συμβάλλει στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων 

στην απόδοση τους; 

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες άλλων υπηρεσιών και φορέων οι οποίες είναι 

σύνθετες και δεν έχουν φιλικό και σταθερό περιβάλλον που χρειάζεται ένας χρήστης ώστε να 

δημιουργείται αίσθημα αξιοπιστίας. Παρόλα αυτά η προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα δίνει μερικώς τη λύση που χρειάζεται ώστε να έχει η απόδοσή τους θετικό πρόσημο. 
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ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνέντευξης 2/8/2022 

Είστε από τα παλαιότερα στελέχη του Δήμου που έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τη 

μηχανοργάνωση και την ανάπτυξη των ΤΠΕ. Πείτε μας για την πορεία εξέλιξης τους.  

Όντως είμαι από τους παλιότερους υπαλλήλους που ασχολήθηκαν με αυτό το αντικείμενο. Από 

το 1992 που πήγα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, από το 1986 έως το 1992 ήμουν 

υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Δήμου Κερατσινίου, μέχρι και το 2000 που ήρθε ο πρώτος 

μόνιμος υπάλληλος επιστήμονας πληροφορικής και ο μόνος για πολύ καιρό, είχα πάρει 

«προίκα» τη μηχανοργάνωση του φορέα μας. Στην ευθύνη του ηλεκτρομηχανολογικού 

τμήματος παρέμεινε το γραφείο μέχρι το 2012 που δημιουργήθηκε τμήμα ΤΠΕ. Από το 2004 

έως το 2009 ήμουν προϊσταμένη στο ηλεκτρομηχανολογικό, συνεπώς και πάλι άμεσα 

εμπλεκόμενη με το αντικείμενο. Από το 2005 έως και τα μέσα του 2011 είχα την ευθύνη της 

ιστοσελίδας του Δήμου και από 2008 επιβλέπουσα και υπεύθυνη για τη δημιουργία της πύλης 

γεωχωρικών πληροφοριών GIS του τότε Δήμου Κερατσινίου.  

Από τη θέση της Διευθύντριας ΥΔΟΜ, που ανέλαβα τον Μάιο του 2016, προσπάθησα να 

επαναενεργοποιηθεί η εφαρμογή GIS για τον ενιαίο πλέον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. 

Η προσπάθεια επέκτασης και επαναχρησιμοποίησης της πύλης γεωχωρικών δεδομένων 

ευοδώθηκε το 2017. Το κόστος επικαιροποίησης των προγραμμάτων γεωχωρικής πληροφορίας 

ήταν υψηλό και επιλέχθηκε η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα πάνω στο οποίο 

αναπτύχθηκαν οι νέες εφαρμογές και έγινε η μετάπτωση των παλαιών δεδομένων. Στο 

Γεωχωρικό Πληροφοριακό Σύστημα αναρτήθηκε όλη η διαθέσιμη πολεοδομική πληροφορία 

γεωαναφερμένη και ανοιχτή για μεταφόρτωση και περαιτέρω επεξεργασία από τον 

οποιοδήποτε χρήστη-επισκέπτη.  

Δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατό να επεκταθεί η πύλη και για τα υπόλοιπα θέματα που 

περιλάμβανε το 2008 (ηλεκτροφωτισμός-παροχές και πίλλαρ, μετρητές, ΕΥΔΑΠ, καταγραφή 

δημοτικών κτιρίων, αθλητικών και πολιτιστικών χώρων, επίπεδα με πολεοδομικές 

πληροφορίες, στάσεις λεωφορείων κ.ά.). Αλλά σε ότι αφορά τα πολεοδομικά δεδομένα θεωρώ 
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και έχει θεωρηθεί από πολλούς, ως μια πολύ άρτια βάση που δίνει πολεοδομική πληροφορία 

και όχι μόνο, σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. 

 Όπως βλέπετε τα παλιά «χούγια» δεν κόβονται. Σαν μηχανολόγος ασχολήθηκα και με τις ΤΠΕ 

στο ξεκίνημα μου και με κάποιο τμήμα αυτών ασχολήθηκα έως και τη συνταξιοδότηση μου. 

Με αυτά που λέτε, διαπιστώνω ότι σωστά σας επέλεξα για αυτή τη συνέντευξη. Φαίνεται 

πως έχετε εμπειρία πολύτιμη για την εργασία που εκπονώ. 

Είναι αλήθεια ότι από τα διάφορα εργασιακά «πόστα» που πέρασα (διετέλεσα εκτός των 

παραπάνω αναφερομένων, προϊσταμένη στο τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και 

Αποτελεσματικότητας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και για 

ενάμιση χρόνο Διευθύντρια Καθαριότητας) είχα την ευκαιρία να αποκτήσω μια σφαιρική 

εικόνα σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του Δήμου μας. Και απ’ όλες τις θέσεις 

προσπαθούσα πάντα να βελτιώσω την εργασία των αντίστοιχων τμημάτων με τη χρήση 

εργαλείων πληροφορικής. Μακάρι αυτή η γνώση μου να σας φανεί χρήσιμη. 

Να επανέλθουμε στην εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής στο Δήμο. 

Ξεκίνησα να εργάζομαι στο Δήμο το 1986. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 έως τις αρχές της 

δεκαετίας του 90 τα λίγα μηχανήματα που υπήρχαν στον Δήμο Κερατσινίου ήταν 8086 και 

ήταν εγκατεστημένα κυρίως στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο Η/Υ χρησιμοποιούνταν σαν 

γραφομηχανή και σταδιακά την υποκαθιστούσε. Η τηλεομοιοτυπία αντικαθιστούσε το telex 

και οι πρώτες προσπάθειες για ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ συνεργατών κάνουν δειλά την 

εμφάνιση τους. 

Το 1992 ήδη υπάρχει εγκατεστημένο, ένα υποτυπώδες δίκτυο, πρόγραμμα εκπόνησης μελετών 

για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. Η ανάγκη για την ύπαρξή ενός πιο διευρυμένου δικτύου και αγοράς 

προγραμμάτων που θα διευκολύνουν τη δουλειά και των υπολοίπων υπηρεσιών αρχίζει να 

ωριμάζει.  

Το 1994 εγκαθίσταται το πρώτο δομημένο δίκτυο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου και 

αγοράζονται οι δικτυακές εφαρμογές Πρωτοκόλλου, Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου και 

Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο πρώτος εξυπηρετητής που εγκαθίσταται στον Δήμο λειτουργεί με 

Novel. Είναι η εποχή που στους «τυφλούς κατευθύνει ο μονόφθαλμός». Το λέω αυτό γιατί οι 

διαχειριστές του Δικτύου είμαστε ένας συνάδελφος ΠΕ Οικονομολόγος και εγώ μία υπάλληλος 

ΠΕ Μηχανολόγος-Μηχανικός, χωρίς αντίστοιχες εγκύκλιες σπουδές, ημιμαθείς στα θέματα της 
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τεχνολογίας πληροφορικής αλλά σε καλύτερο επίπεδο από άλλους και με πολλή διάθεση. 

Καθημερινά «παρακαλούμε» τους συναδέλφους μας να μπουν στις εφαρμογές και να 

δοκιμάσουν. Και παράλληλα κάθε φορά που έρχεται αναβάθμιση από την ανάδοχο εταιρεία, 

σε δισκέτες 5 ¼ ιντσών ή σε σκληρές δισκέτες των 3,5 ιντσών, τρέχουμε να προλάβουμε να 

πάρουμε backup διότι «έπεφτε» ο server. Μετά από κάποιο διάστημα, όταν οι συνάδελφοι 

πείσθηκαν με τη χρήση των εφαρμογών, με όλα τα προβλήματα που αυτές είχαν, μας 

τηλεφωνούσαν και μας πίεζαν εκείνοι για επαναφορά του συστήματος όταν εμφανιζόταν 

κάποιο πρόβλημα. 

Στα πέντε χρόνια ανάπτυξης του τότε Δήμου Κερατσινίου 1990-1995 ήταν και η ενίσχυση των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα Stride το 1993 ήρθε να υπηρετήσει αυτόν τον 

στόχο. Θα υλοποιούνταν μέσω της ΑΝΔΗΠ και προέβλεπε καταγραφή των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στους πέντε (5) Δήμους του Β΄ Πειραιά (Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, 

Δραπετσώνα, Πέραμα), παροχές πληροφοριών προς αυτές, και υποστηρικτικών υπηρεσιών 

(νομικών, ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα κ.ά.). Προβλεπόταν και εξοπλισμός για κάθε 

Δήμο (Η/Υ και plotter) και διασύνδεση του με τον κεντρικό server της ΑΝΔΗΠ. Στο Stride 

υπήρχαν και στοιχεία γεωχωρικών δεδομένων. Η εκπαίδευση των στελεχών, η προμήθεια και 

εγκατάσταση του υλικού ολοκληρώθηκε, το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε αλλά δυστυχώς το όλο 

εγχείρημα δεν ευοδώθηκε και δεν τέθηκε ποτέ σε παραγωγική λειτουργία. Είναι και αυτό το 

πρόγραμμα από τα πράγματα που σε πικραίνουν στους Δήμους. Χρήσιμα έργα, πρωτοπόρα 

που «κολλάνε» γιατί δεν υπάρχει βούληση να επιβληθούν λύσεις και να ξεπεραστεί η 

ανωριμότητα και η απροθυμία των υπαλλήλων.  

Το 2000 αγοράσαμε νέα προγράμματα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, που 

λειτουργούσαν σε περιβάλλον Windows καθώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός για τη λειτουργία 

τους (servers). Έγινε εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης που κάλυπτε και την επέκταση 

του Δημαρχιακού Μεγάρου. Το 2000 προσλαμβάνεται για πρώτη φορά ΠΕ Επιστήμονας 

Πληροφορικής και η δυναμική που δημιουργείται είναι πολλαπλάσια της παρουσίας ενός 

ατόμου. Από το 2000 και έπειτα ενισχυόταν κατά διαστήματα και πάντα πλημμελώς το 

ανθρώπινο δυναμικό σε θέματα πληροφορικής (οκτάμηνες συμβάσεις, συνεργασία με 

εξωτερικούς συνεργάτες κ.ά.).  
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Ήταν κάποια από τις ενέργειες που αναφέρατε μέχρι τώρα κομβική για την πορεία του 

Δήμου στο θέμα των ΤΠΕ;  

Θεωρώ ότι μέχρι τότε, εννοώ από το 1986 έως 2000 μας έσπρωχνε η ίδια η ζωή και η τρέχουσα 

εξέλιξη της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα Stride θα μπορούσε να είναι αλλά αποδείχθηκε 

«όνειρο απατηλό».  

Καθοριστικό σημείο ήταν η συμμετοχή του Δήμου Κερατσινίου το 2004, ως πιλοτικός μεγάλος 

αστικός Δήμος στην προσπάθεια της τότε ΚΕΔΚΕ (και τώρα ΚΕΔΕ) και ΤΕΔΚΝΑ 

προκειμένου να δημιουργηθούν πρότυπες διαδραστικές ιστοσελίδες μέσω των οποίων να 

παρέχονται και ψηφιακές υπηρεσίες. Πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά καταγραφή των 

παρεχομένων από τους Δήμους υπηρεσιών και δημιουργήθηκαν ιστοσελίδες ευέλικτες στη 

λογική του Ανοικτού Κώδικα.  

Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία SingularLogic και το έργο είχε ενταχθεί σε χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ύψους 1.300.000,00 €. Η μελέτη δημοπράτησης του έργου ήταν σωστή διατριβή 

διδακτορικού. Τεχνικός – επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ το ΕΜΠ (Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο) και αντίστοιχα σύμβουλος του αναδόχου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Ο Δήμος επιλέχθηκε ως αστικός Δήμος, στον οποίο θα γινόταν η ανάλυση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Στην υλοποίηση αυτής της δράσης, έγιναν πάρα πολλές επισκέψεις από τον 

ανάδοχο και από τα στελέχη του Δήμου, που είχαν χρεωθεί το έργο, σε όλα τα τμήματα και με 

όλους τους υπαλλήλους, με λεπτομερέστατη συζήτηση τόσο για το είδος όσο και για τη 

διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε βάθος ανάλυση και παρουσίαση της 

πρότυπης ιστοσελίδας. Έγινε εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο για όλους, τους ανά τμήμα 

διαχειριστές της ιστοσελίδας. Βλέπετε μιλάμε για μια ιστοσελίδα που μπορούσε να ενημερωθεί 

από κάθε χρήστη, με αντίστοιχα δικαιώματά. Πρακτικά ήταν μια πλατφόρμα ψηφιακής 

διακίνησης εγγράφων, παροχής πληροφοριών, αμφίδρομης επαφής με τον πολίτη και παροχής 

ψηφιακών υπηρεσιών. Πιθανά για κάποιους να φαινόμασταν «φολκλόρ» εκείνη την εποχή, 

αλλά θεωρώ ότι ήταν τα πρώτα βήματα για την εμπέδωση μίας νέας κουλτούρας στην 

κατεύθυνση της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες. Ήταν ένα πρωτοποριακό έργο 

ψηφιακής μεταρρύθμισης που έμεινε κάπου στη μέση διότι, αφ’ ενός δεν εξασφαλίσθηκαν 

τελικά όλοι οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι και αφ’ εταίρου γιατί όταν, περίπου στα μέσα του 

2010, ήταν έτοιμη η πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, η συνένωση των Δήμων με 

τον «Καλλικράτη» και οι νέες αρμοδιότητες που δόθηκαν άλλαξαν συλλήβδην το τοπίο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. 
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Ένα ακόμη σημείο σταθμός στην εμπέδωση του ψηφιακού μετασχηματισμού ήταν το έργο 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το 2006 τίθεται σε λειτουργία το πρώτο ευρυζωνικό εθνικό δίκτυο 

τηλεπικοινωνιών που παρέχει διακίνηση δεδομένων, φωνής και εικόνας στην Ελληνική 

Δημόσια Διοίκηση. Ο Δήμος ανήκει στη «Νησίδα 2» με ανάδοχο τον ΟΤΕ που αφορά κυρίως 

ΟΤΑ. Το έργο αυτό έδωσε τη δυνατότητα γρήγορων επικοινωνιών μεταξύ των φορέων του 

Δημοσίου, χωρίς καμία χρέωση και με μεγάλη ασφάλεια. Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών 

δικτύων και οι ενέργειες του Δήμου για τη διάδοση τους ήταν επίσης σημαντικές. 

Εγκαταστάθηκε δίκτυο επίδειξης των δυνατοτήτων των ευρυζωνικών, σε προσβάσιμο για 

όλους χώρο του Δημαρχείου (στον αίθριο χώρο του Δήμου), έγιναν παρουσιάσεις στο σημείο 

αυτό καθώς και στα Λύκεια της περιοχής. Αυτή την εποχή κάνουν δειλά την εμφάνιση τους σε 

ανοιχτούς χώρους των Δήμων (πλατείες , πάρκα κ.λπ.) τα πρώτα ασύρματα δίκτυα για χρήση 

από τους δημότες. Είτε με χρηματοδοτήσεις της περιφέρειας είτε με χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά 

εργαλεία. 

Επίσης σημαντικό έργο – σταθμό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί η πρώτη βάση γεωχωρικών 

δεομένων του Δήμου. Το 2008 με επιδοτούμενα προγράμματα γίνεται από τον Δήμο 

Κερατσινίου δημοπράτηση για τη δημιουργία της πρώτης γεωχωρικής βάσης δεδομένων του 

Δήμου που περιλαμβάνει γεωχωρική πληροφορία σε πολλαπλά επίπεδα (ηλεκτροφωτισμός-

παροχές και πίλλαρ, μετρητές, ΕΥΔΑΠ, καταγραφή δημοτικών κτιρίων, αθλητικών και 

πολιτιστικών χώρων, επίπεδα με πολεοδομικές πληροφορίες, στάσεις λεωφορείων κ.ά.). Μετά 

την εκπόνηση της μελέτης και την εγκατάσταση του αναδόχου ακολούθησαν σειρά 

συναντήσεων με όλα τα τμήματα του Δήμου όπου αναλύονταν οι δυνατότητες των γεωχωρικών 

δεδομένων. Έγιναν καταγραφές και καταχωρήσεις και τουλάχιστον οι μηχανικοί του Δήμου 

αντιλήφθηκαν την ευρύτητα των δυνατοτήτων. Στήθηκε η πρώτη ιστοσελίδα του Δήμου 

Κερατσινίου με γεωχωρική πληροφορία, που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο για χρήση από το 

κοινό. Πριν όμως εμπεδώσουν οι ίδιες οι Υπηρεσίες τη χρησιμότητα του, το 2011 μετά τη 

συνένωση των Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας κατέβηκε από το διαδίκτυο διότι δεν είχε 

καταχωρημένες πληροφορίες για την Ενότητα της Δραπετσώνας.  

Η συνένωση των Δήμων Κερατσινίου και Δραπετσώνας το 2011, ως εφαρμογή του 

Καλλικράτη Ν.3852/2010, αποτέλεσε ακόμη ένα καθοριστικό σημείο για την εδραίωση της 

αντίληψης ενός ψηφιακού Δήμου. Οι απαιτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης για τις εφαρμογές 

λογισμικού ΟΤΑ και την πιστοποίηση των εταιρειών που το παράγουν «άνοιξαν» νέους 

ορίζοντες στις δυνατότητες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες. Διασφαλίστηκε για 
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πρώτη φορά η διαλειτουργικότητα και η επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η 

άντληση αρχείων και δεδομένων χωρίς την ταυτόχρονη απασχόληση υπαλλήλων.  

Η πανδημία ήταν καθοριστικός παράγοντας επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης διαδικασιών των 

υπηρεσιών του Δήμου μας. Οι συνεδριάσεις των οργάνων του Δήμου, οι συναντήσεις των 

στελεχών του και όχι μόνο μέσω ψηφιακών εφαρμογών, η παροχή βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών στους πολίτες εξ αποστάσεως, η τηλεργασία με ασφάλεια, η επέκταση των 

ψηφιακών υπογραφών, η διακίνηση εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν 

αποδείξεις ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν ταχύτατα σε πολύ γρήγορο χρονικό 

διάστημα. Πράγμα που αποδεικνύει περίτρανα ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν μία τεράστια παρακαταθήκη για το ψηφιακό μέλλον του Δήμου μας. 

Νομίζω ότι καλύψατε χρονικά όλα τα σημεία σταθμούς από το ΄86 μέχρι σήμερα. Έχουμε 

μείνει όμως ως προς το ιστορικό της υπόθεση στο 2000. 

Έχετε δίκαιο. Για το 2004 και την ΚΕΔΚΕ είπαμε, για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ επίσης. Παράλληλα το 

2006 υλοποιείται μέσω της Περιφέρειας Αττικής Πρόγραμμα για τη δικτύωση των Υπηρεσιών 

Δόμησης. Με τη συγκεκριμένη δράση παρέχονται Η/Υ, server με λειτουργικό Unix-Linux και 

δομημένη καλωδίωση, καθώς ιντερνετικά προγράμματα πρωτοκόλλου και παρακολούθησης 

πορείας ελέγχου κατατεθειμένου φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Τα στάδια του 

ελέγχου διαδέχονται το ένα το άλλο και μόνον μετά την ηλεκτρονική ενημέρωση και 

ολοκλήρωση του ενός σταδίου ανοίγει η δυνατότητα στο επόμενο. Η εν λόγω διαδικασία 

εξασφαλίζει έλεγχο για καθυστερήσεις και διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο τη διαφάνεια . 

Το 2010, που βρισκόμαστε μπροστά στη συνένωση των Δήμων, αντικαταστάθηκε και 

αναβαθμίστηκε το hardware του Δήμου σε μεγάλο βαθμό. 

Το 2012 εφαρμόζεται ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ενιαίου Δήμου 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο οποίος έχει προβλέψει και τη δημιουργία τμήματος Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η λειτουργία του εν λόγω τμήματος και η στελέχωση 

του ειδικούς πλέον επιστήμονες Πληροφορικής έδωσε μια μεγάλη δυναμική για την 

ουσιαστικότερη χρήση των ΤΠΕ και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες.  

Από το 2018 μέχρι σήμερα γίνονται συνεχείς αναβαθμίσεις hardware και software. Ο Δήμος 

προμηθεύτηκε Η/Υ, εξυπηρετητές, εγκατέστησε δομημένη καλωδίωση με οπτικές ίνες και 

φτιάχτηκε νέο Computer Room με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Έχει εξασφαλίσει 

ασύρματη επικοινωνία σχεδόν με όλα τα κτίρια του. Έχει επίσης εγκατασταθεί πρόγραμμα 
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προστασίας (Firewall) για κάθε θέση εργασίας. Οι συνάδελφοι των ΤΠΕ έχουν κάνει 

πραγματικά εξαιρετική δουλειά. 

Επίσης από τα μέσα του 2018 ξεκίνησε η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών μέσω της 

αντίστοιχης πλατφόρμας του ΤΕΕ. Αποτελεί ένα άψογο παράδειγμα ψηφιακών υπηρεσιών που 

εξασφαλίζει ελεγξιμότητα, ταχύτητα και πλήρη διαφάνεια. 

Την περίοδο αυτή ήδη ο Δήμος χρησιμοποιεί πάρα πολλές διαδικτυακές εφαρμογές για την 

εκπλήρωση της αποστολής του αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ενιαίας ψηφιακής 

Δημόσιας Διοίκησης.  

Με την πανδημία o Δήμος ακολουθεί την ανάγκη για χρήση τηλεργασίας, τηλεδιασκέψεων και 

όλων των σύγχρονων εργαλείων τηλεπικοινωνιών και εξυπηρέτησης του πολίτη που τον 

«περνάνε» σε ένα άλλο επίπεδο, αρκεί να μην γίνουν ανεκτές οπισθοχωρήσεις. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ COMPUTER ROOM - SWITCH ΟΠΤΙΚΗΣ ΊΝΑΣ – GIS 
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ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΙΑΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΝΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ» (έτος 2005) 
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