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Στα θρανία 17.500 αιρετοί για τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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Στόχος του προγράμματος - το οποίο είναι συγ-
χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 7,3 εκ. ευρώ -
είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το
σύνολο των αιρετών τη πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - περισσότεροι από 17.500 -  στις
νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών. Με άλλα λόγια, δηλαδή, να ενεργοποιηθεί
κάθε τοπική κοινωνία, ώστε και να αξιοποιήσει
τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες και να βρει νέους, α-
ποτελεσματικότερους τρόπους για την ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στο στάδιο της
προκήρυξης, ώστε να αρχίσει να υλοποιείται από
τις αρχές του καλοκαιριού. 

Π. ΚΟΥΚΟΥΛOΠΟΥΛΟΣ: Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή 
κατά του ψηφιακού ελλείμματος
«Καταλύτη» για την παρουσία της Αυτοδιοίκη-
σης στο Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, χαρα-
κτήρισε το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος», ο
πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλόπουλος,
στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, που πα-
ραχώρησε για το θέμα μαζί με τον Ειδικό Γραμ-
ματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, καθηγητή Βασίλη
Ασημακόπουλο. Όπως τόνισε ο κ. Κουκουλόπου-
λος  « ό,τι σχετίζεται με τις Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών θα έχει εξέχουσα θέση
στο ΕΣΠΑ του Δ΄ ΚΠΣ». 
Αναφερόμενος δε στις θλιβερές, όπως χαρακτήρι-
σε, επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα της αξιο-
ποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επι-
κοινωνιών, υπογράμμισε:«Η Ελλάδα καλείται τα

επόμενα χρόνια να καλύψει ένα πραγματικό χά-
σμα που τη χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στον αγώνα αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ο-
φείλει απλά να συμμετάσχει, αλλά έχει υποχρέω-
ση να τεθεί στην πρώτη γραμμή της εθνικής προ-
σπάθειας».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ «η μάχη
κατά του ψηφιακού ελλείμματος, αποτελεί προϋ-
πόθεση για την εδαφική και κοινωνική συνοχή,
στόχοι με τους οποίους οι τοπικές αρχές σε όλη
την Ε.Ε. είναι ταυτισμένες, και η Τοπική Αυτο-
διοίκηση είναι ο φυσικός χώρος που μπορεί να
διασφαλίσει μια τέτοια εξέλιξη».
Ήδη άλλωστε το έργο της ελληνικής Αυτοδιοίκη-
σης στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορεί
να είναι μικρό αλλά ουσιαστικό. 
Πρακτικά ένα μερίδιο 10% των συνολικών πό-
ρων για έργα ΚτΠ αξιοποιείται από την πρωτο-
βάθμια Αυτοδιοίκηση. Σημειώνεται ότι μέχρι το
τέλος του 2006 οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ είχαν εντά-
ξει στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του
Γ΄ ΚΠΣ έργα, τα οποία υπερέβαιναν τα 300 εκ.
ευρώ, ενώ είχαν πραγματοποιήσει δαπάνες πλέον
των 100 εκ. ευρώ. Μάλιστα, 435 ΟΤΑ έχουν ε-
νταγμένα έργα που αφορούν τα ευρυζωνικά δί-
κτυα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έργα
σημαντικά δηλαδή για την εξυπηρέτηση του πο-
λίτη, τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας,
την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 
Ωστόσο, η Αυτοδιοίκηση δεν αρκείται σε αυτό
τον απολογισμό. 

«Με υποθήκη το θετικό έργο που έχει να επιδεί-
ξει μέχρι σήμερα, η Αυτοδιοίκηση» - όπως τόνι-
σε ο κ. Κουκουλόπουλος - «μπορεί να αξιώσει
και στα πεδία των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, την ισχυρή παρουσία της, με
αξιόλογα οικονομικά μερίδια και αξιόπιστο προ-
γραμματικό σχεδιασμό, και στα συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα της περιόδου 2007 -
2013».   
«Μεγάλη τομή» σε αυτή την προσπάθεια θα απο-
τελέσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, ο
«Ψηφιακός Δήμος», «ένα σχέδιο βασισμένο στην
ιδέα της ενσωμάτωσης της κοινωνίας της πληρο-
φορίας στην οργάνωση και λειτουργία του Δή-
μου, το οποίο θα υποστηρίζεται από την κινητο-
ποίηση ανθρώπων και επικουρικά από συσσώ-
ρευση εξοπλισμών και τεχνολογικών εφοδίων».
Συνοψίζοντας μάλιστα το βασικό στόχο του προ-
γράμματος, ο κ. Κουκουλόπουλος υπογράμμισε
ότι αυτός αφορά στο να κατανοήσουν οι αιρετοί
πως η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών:
- διευρύνει τις λειτουργικές, διοικητικές κι επιχει-
ρησιακές τους δυνατότητες 

- καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι απο-
τελεσματική 

- βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών

- προσδίδει δύναμη στο δημότη 
- διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά
- συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής  
- συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη
- δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης, ή περαιτέρω
ανάπτυξης προγραμμάτων και δράσεων της
ΚτΠ, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής
2006-2013

- Επιπλέον οι αιρετοί θα εξοικειωθούν με βασικές
δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογι-
στή (ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο
διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου και η αναζήτηση
πληροφοριών από άλλους φορείς - υπηρεσίες).

Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Κουκουλόπουλος
κάλεσε όλους τους αιρετούς «ο καθένας για τον
τόπο του και όλοι μαζί για τη χώρα», να προω-
θήσουν τις ΤΠΕ «ώστε να βρούμε κοινό βηματι-
σμό με τη νέα γενιά και να δυναμώσουμε και  α-
νανεώσουμε τη σχέση του πολίτη με την Αυτο-
διοίκηση».
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Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κατάρτισης των αιρετών εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών, τον «Ψηφιακό Δήμο», έχει βάλει σε εφαρμογή η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Ôï äñüìï ãéá ôç äçìéïõñ-
ãßá ôçò ðñþôçò øçöéáêÞò
êïéíüôçôáò óôçí ÅëëÜäá Ü-
íïéîáí ìå ôçí õðïãñáöÞ
ðñùôïêüëëïõ óõíåñãáóßáò
ï÷ôþ äÞìïé ôçò êåíôñéêÞò
ÅëëÜäáò. Ðñüêåéôáé ãéá
ôïõò äÞìïõò Ôñéêêáßùí, Ëá-
ñéóáßùí, ËáìéÝùí, Ãñåâå-
íþí, Êáñäßôóáò, Âüëïõ, Êá-
ôåñßíçò êáé ÍÝáò Éùíßáò Âü-
ëïõ.
Ôï óõìöùíçôéêü óõíåñ-
ãáóßáò õðïãñÜöçêå óôá
Ôñßêáëá, óôï ðëáßóéï ó÷åôé-
êÞò äéçìåñßäáò êáé áíáöÝ-
ñåôáé óôï ó÷åäéáóìü, ôçí õ-
ëïðïßçóç êáé ôçí ðáñáêï-
ëïýèçóç ôïõ ðñüôõðïõ êáé-
íïôüìïõ ó÷åäßïõ áíÜðôõ-
îçò ìå ôßôëï: «Äçìéïõñãßá
êáé ëåéôïõñãßá óõóôçìÜôùí
äéá÷åßñéóçò øçöéáêþí ôå-
÷íïëïãéþí ìå óôü÷ï ôçí á-
ðü áðüóôáóç åîõðçñÝôçóç
ôùí ðïëéôþí» õðïãñÜöçêå
óôá Ôñßêáëá óôï ðëáßóéï
ó÷åôéêÞò äéçìåñßäáò.
Ïé ïêôþ ôïíßæïõí ðùò åß-
íáé äåäïìÝíï ôï åíäéáöÝñïí
êáé ç ðïëéôéêÞ âïýëçóç
óýóóùìùí ôùí äçìïôéêþí
óõìâïõëßùí íá ðñïâïýí óå
ðåñáéôÝñù áîéïðïßçóç ôùí
íÝùí ôå÷íïëïãéþí ìå óôü÷ï
ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò
ôçò æùÞò ôùí äçìïôþí, ôçí
ôüíùóç ôçò áðáó÷üëçóçò
êáé ôç âåëôßùóç ôïõ áíôá-
ãùíéóôéêïý ðëåïíåêôÞìáôïò
ôùí äÞìùí óôçí ðáãêïóìéï-
ðïéçìÝíç ïéêïíïìßá óå Ýíá
åíéáßï äßêôõï äÞìùí. 
«Åíþíïõìå ôéò äõíÜìåéò
ìáò, ôïíßæïõí óôï ðñùôü-
êïëëï óõíåñãáóßáò, ðáñÝ-
÷ïíôáò ôéò øçöéáêÝò ôå÷íï-
ëïãéêÝò õðïäïìÝò ìå óôü÷ï
ôç óõíåñãáóßá êáé ôç äéêôý-
ùóç ìå Üëëïõò öïñåßò ãéá
ôçí äéåýñõíóç ôçò ðáñï÷Þò
åõñõæùíéêþí õðçñåóéþí
óôïõò ðïëßôåò, ðñïóöÝñï-
íôáò ôïõò ïëïêëçñùìÝíåò

õðçñåóßåò ðñïóáíáôïëé-
óìÝíåò ðñïò áõôïýò êáé ôéò
áíÜãêåò ôïõò ãéá åêðáßäåõ-
óç, ãéá óõíáëëáãÞ ìå ôï
êñÜôïò, ãéá âåëôßùóç ôïõ Ü-
ìåóïõ ðåñéâÜëëïíôïò äéáâß-
ùóçò, ãéá ôüíùóç ôçò ôïõ-
ñéóôéêÞò æÞôçóçò êáé âåëôß-
ùóç ôçò ðñïâïëÞò ôïõ ðï-
ëéôéóôéêïý ìáò áðïèÝìáôïò,
ãéá Üìåóç äçìïêñáôßá ìå
áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêüôç-
ôáò êáé âåëôßùóç ôçò êáèç-
ìåñéíüôçôáò ôïõò. ¼ëåò áõ-
ôÝò ïé õðçñåóßåò èá ðáñá-
äßäïíôáé çëåêôñïíéêÜ Ý÷ï-
íôáò ùò âÜóç ôá åõñõæùíé-
êÜ äßêôõá êáé õðïäïìÝò ôùí
äÞìùí ìáò ðïõ ðáñá÷ù-
ñïýìå».
Óå ðñþôç öÜóç êáé ãéá
ôçí äéåñåýíçóç ôùí äõíáôï-
ôÞôùí ôùí ÄÞìùí, êáôáôßèå-
ôáé êïéíÞ ðñüôáóç óôï ðñü-
ãñáììá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí
ìå ôßôëï: «Äçìéïõñãßá êáé
Ëåéôïõñãßá ÓõóôçìÜôùí
Äéá÷åßñéóçò Øçöéáêþí Ôå-
÷íïëïãéþí ìå Óôü÷ï ôçí á-
ðü Áðüóôáóç ÅîõðçñÝôçóç
ôùí Ðïëéôþí».
ÌÝóá áðü ôï ðñüãñáììá
áõôü êáé ìå ôç óõììåôï÷Þ
ìåãÜëùí åôáéñéþí ôïõ ÷þ-
ñïõ, èá äéåñåõíçèïýí ëå-
ðôïìåñþò ïé äõíáôüôçôåò
ëåéôïõñãßáò åôáéñéêïý ó÷Þ-
ìáôïò ãéá ôçí åêìåôÜëëåõ-
óç ôùí õðáñ÷üíôùí êáé ìåë-
ëïíôéêþí õðïäïìþí ìå óôü-
÷ï ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ äç-
ìüôç.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò 
ðëçñïöïñßåò 
óôç äéåýèõíóç
www.trikalacity.gr

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολο-
γιών από τους δήμους «ξεκλειδώ-
νει» νέες δυνατότητες ανάπτυξης
Ανάλογες ήταν και οι επισημάνσεις του
Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδια-
σμού, καθηγητή Βασίλη Ασημακόπου-
λου. «Θέλουμε οι δήμαρχοι και οι αιρε-
τοί εκπρόσωποι να έρθουν πιο κοντά
στην νέα τεχνολογία, γιατί τότε είναι βέ-
βαιο ότι θα την αξιοποιήσουν πολύ κα-
λύτερα και με τη σωστή της διάσταση. 
Θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν νέες δυ-
νατότητες που δεν γνώριζαν ότι υπάρ-
χουν» τόνισε ο κ. Ασημακόπουλος, επι-
σημαίνοντας ότι «η Ψηφιακή Στρατηγι-
κή 2006-2013 αποτελεί μια διαφορετική
φιλοσοφία για τις νέες τεχνολογίες, που
αποσκοπεί στο να ξεκλειδώσει το δυνα-
μικό και τη δημιουργικότητα κάθε ξεχω-
ριστού πολίτη και κάθε τοπικής κοινωνί-
ας. Ειδικά για την Περιφέρεια και τους
δήμους όλης της χώρας, η Ψηφιακή
Στρατηγική προσφέρει και πολλές και
νέες ευκαιρίες, ώστε να αναλάβουν ένα
νέο ρόλο, με ισχυρή Ψηφιακή Διάστα-
ση».
Για του λόγου το αληθές ο κ. Ασημακό-
πουλος, αναφέρθηκε σε σειρά δράσεων
της Ψηφιακής Στρατηγικής που απευθύ-
νονται στους ΟΤΑ, και οι οποίες ήδη υ-
λοποιούνται συμβάλλοντας στην ανά-
πτυξη των δήμων της χώρας, βάσει ενός
διαφορετικού αναπτυξιακού προτύπου
που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και το
Διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τον κ. Ασημακόπουλο «σε
όλη την Ευρώπη, οι δήμοι κατακτούν έ-
να νέο ρόλο. Από τις υποδομές, την κα-
θαριότητα, τον φωτισμό και κάποιες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, οι δήμοι στρέφο-
νται πια στην πιο κρίσιμη αναπτυξιακή
παράμετρο: το τοπικό ανθρώπινο κεφά-
λαιο. Και κάνουν αυτή τη δυναμική
στροφή στις πολιτικές τους, αξιοποιώ-
ντας την πληροφορική και το Internet. Το
Πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος» στοχεύ-
ει ακριβώς σε αυτή τη διάσταση».
Συμπερασματικά ο κ. Ασημακόπουλος ε-
πεσήμανε ότι «προκειμένου να γίνει ο
νέος ρόλος των ΟΤΑ πραγματικότητα,
θα πρέπει οι τοπικοί άρχοντες, οι δήμαρ-
χοι και οι αιρετοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ
να αντιληφθούν τις δυνατότητες της επό-
μενης ημέρας, καθώς και τη δύναμη της

τεχνολογίας και του Internet, ως εργαλεί-
ου τοπικής ανάπτυξης, και να το αξιοποι-
ήσουν».

Πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για 17.616 αιρετούς μέχρι 
τον Αύγουστο του 2008
Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά
σε 17.616 αιρετούς από 1034 ΟΤΑ ό-
λης της χώρας και συγκεκριμένα σε
914 δημάρχους, 120 προέδρους Κοινο-
τήτων και 16.582 δημοτικούς και κοι-
νοτικούς συμβούλους, οι οποίοι προέ-
κυψαν από τις δημοτικές εκλογές του
περασμένου Οκτωβρίου. Δικαιούχος
του προγράμματος είναι η ΚΕΔΚΕ, ενώ
για λογαριασμό της έχει αναλάβει να το
υλοποιήσει το Ινστιτούτο Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (ΙΤΑ). 
«Δεν πρόκειται για κατάρτιση με την
κλασική έννοια. Κανένας δεν υποστηρί-
ζει ότι με το πρόγραμμα οι εκπρόσωποι
της Αυτοδιοίκησης θα γίνουν ειδικοί στις
νέες τεχνολογίες», όπως παρατηρούν χα-
ρακτηριστικά οι υπεύθυνοι του προγράμ-
ματος. Προσθέτουν ωστόσο ότι «ενόψει
του Δ΄ ΚΠΣ, δεν μπορούν να μείνουν πί-
σω από τις εξελίξεις». Όπως εκτιμούν
μάλιστα «η κατάρτιση των αιρετών εκ-
προσώπων στις νέες τεχνολογίες, θα α-
ναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τις δυνα-
τότητες που προσφέρει η πληροφορική
και το Internet στην Περιφέρεια». 
Ειδικότερα, ο ιδιαίτερος τρόπος προσέγ-
γισης των αιρετών πάνω στο θέμα των
νέων τεχνολογιών επιβάλει αφενός ένα
«πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»,
το οποίο δηλαδή θα γραφθεί ευθύς εξαρ-
χής για το συγκεκριμένο κοινό, χωρίς να
επιλεγούν έτοιμες λύσεις. Αφετέρου οι
εκπαιδευτές που θα επιλεγούν, πρέπει να
μπορούν να μιλήσουν και να βοηθήσουν
αποτελεσματικά το συγκεκριμένο κοινό,
ενώ τέλος το πρόγραμμα θα πρέπει να εί-
ναι «ελκυστικό» και να παρακολουθείται
με ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ήδη είκοσι άτομα απασχολούνται για την
συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού, ε-
νώ βρίσκεται υπό σύσταση  το Μητρώο
Εκπαιδευτών της ΚΕΔΚΕ και του ΙΤΑ
(μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου
200 αιτήσεις). Οι εκπαιδευτές που θα ε-
πιλεγούν για να προχωρήσουν στην κα-
τάρτιση των αιρετών θα περάσουν από
σύντομη ειδική εκπαίδευση για να μπο-
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ρούν αποτελεσματικότερα να ανταποκριθούν στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου τους.
Επιπλέον προβλέπεται σε κάθε νομό η δημιουργί-
α μιας «τοπικής δομής», την οποία θα αποτελούν
ο Σύμβουλος Ανάπτυξης του νομού και ο τεχνι-
κός σύμβουλος (κυρίως από το προσωπικό Πλη-
ροφορικής των Δήμων), αφενός μεν για να παίξει
συντονιστικό ρόλο στην οργάνωση της κατάρτι-
σης σε επίπεδο νομού, αφετέρου -και το σημαντι-
κότερο- για να συνεχίσει να προωθεί τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών στους Δήμους και μετά
το τέλος του Προγράμματος.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα κατάρτισης, περιλαμ-
βάνει πέντε «υποέργα», τα οποία αναλύουμε,
προκειμένου να γίνει ευκολότερα αντιληπτό το
περιεχόμενό του:
Α) Μητρώο εκπαιδευτών - παραγωγή εκπαιδευτι-

κού υλικού - επικοινωνία προγράμματος - εκ-
παίδευση των εκπαιδευτών. Το συγκεκριμένο
«κομμάτι του έργου», θα γίνει με ίδια μέσα,
σε αντίθεση με τα επόμενα για τα οποία έχουν
ήδη προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν διεθνείς
διαγωνισμοί.

Β) Υλοποίηση της κατάρτισης. Το συγκεκριμένο
υποέργο έχει ήδη προκηρυχθεί.

Γ) Δημιουργία πληροφοριακού portal. Το συ-
γκεκριμένο μέρος του έργου κρίνεται ως ι-
διαίτερα σημαντικό και χρήσιμο, καθώς θα
περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη
διαχείριση του έργου. Παράλληλα φιλοδοξεί
να έχει τα χαρακτηριστικά ενός διαχρονικού
κόμβου ενημέρωσης κι επικοινωνίας με τους
αιρετούς, τους δημοσιογράφους και κάθε εν-
διαφερόμενο για ό,τι συμβαίνει  στο χώρο
της Αυτοδιοίκησης.

Δ) Σύστημα τηλεκατάρτισης, το οποίο προβλέπει
την ηλεκτρονική οργάνωση, αρχειοθέτηση και
παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού σε ψη-
φιακή μορφή (ώστε να μπορεί να προστρέχει
σ΄ αυτό ακόμη και ο αιρετός που δε συμμετεί-
χε στις ημερίδες, και τα δημοτικά συμβούλια,
αλλά και οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο Δή-
μο), ενώ με την  βοήθεια και των διαδραστι-
κών μέσω που θα περιέχει, θα επιτρέπει τη συ-
νέχιση της κατάρτισης και μετά το τέλος του
έργου 

Ε) Το πέμπτο και τελευταίο «κομμάτι» του έργου
περιλαμβάνει την επιλογή συμβούλου αξιολό-
γησης του προγράμματος. 

Σε ό,τι αφορά τη φάση υλοποίησης του προγράμ-
ματος, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν συνολι-
κά 60 ημερίδες, από μία στην έδρα κάθε νομού
της χώρας - εκτός από την Αττική και τη Θεσσα-
λονίκη.
Συγκεκριμένα για το νομό Αττικής θα πραγματο-
ποιηθούν 7 ημερίδες και για το νομό Θεσσαλονί-
κης 4. 
Παράλληλα σε κάθε δήμο θα διοργανωθούν από
τρεις τρίωρες συνεδριάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου, στις οποίες θα είναι παρόντες και οι εκ-
παιδευτές. Στο τέλος του προγράμματος όσοι το
επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα
15ωρο σεμινάριο, στη διάρκεια του οποίου μπο-
ρούν να μάθουν τη χρήση «πάνω» στον υπολογι-
στή, με έμφαση στην περιήγηση στο διαδίκτυο
και τη διαχείριση των e-mail.
Η ολοκλήρωση όλων των φάσεων του προγράμ-
ματος, αναμένεται τον Αύγουστο του 2008.   

Η διεθνής εμπειρία της Αυτοδιοίκησης
Η ιδιαίτερη σημασία που αναμένεται να έχει για
τους ΟΤΑ της χώρας η σωστή και δυναμική αξιο-
ποίηση των τεχνολογιών - πέρα από τις θεωρητι-
κές προσεγγίσεις - εδράζεται και σε επιτυχημένα
παραδείγματα πολλών δήμων της Ευρώπης. 

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα - αποτελεί ο δή-
μος της Almere στην Ολλανδία, ο οποίος κατόρ-
θωσε να αναστρέψει μια πορεία στασιμότητας ε-
τών, αξιοποιώντας την ευρυζωνικότητα, το γρή-
γορο Internet. 
O δήμος της Almere, 175.000 κατοίκων, προσέλ-
κυσε ιδιωτικές επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδο-
μές, διασύνδεσε περισσότερες από 500 επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά με ευρυζωνικές υπηρεσίες
και βάσισε το μοντέλο ανάπτυξης του, στην ε-
γκατάσταση διεθνών επιχειρήσεων που εκμεταλ-
λεύτηκαν το χαμηλότερο κόστος γης, χωρίς όμως
να στερηθούν καμία δυνατότητα επικοινωνίας ή
υπηρεσιών. Μετά από 4 χρόνια εφαρμογής της
νέας ψηφιακής της προσέγγισης, στο δήμο εγκα-
ταστάθηκαν διεθνείς επιχειρήσεις και έτσι σήμε-
ρα δημιουργούνται περισσότερες από 5.000 νέες
θέσεις εργασίας ετησίως, ενώ στην πόλη έρχονται
για να εγκατασταθούν περίπου 6.000-7.000 νέοι
κάτοικοι ανά έτος, οι περισσότεροι στη δυναμική
ηλικιακή ομάδα 18-26 ετών! 
Παρ΄ ότι η Almere βρισκόταν σε δυσμενή θέση
λόγω της γειτνίασης με την πρωτεύουσα της Ολ-
λανδίας, κατόρθωσε να μετατρέψει το μειονέκτη-
μα σε πλεονέκτημα και να αποκτήσει ένα νέο δυ-
ναμικό ρόλο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 
Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν και αλλού,
όπως στην πόλη Oulu της Φινλανδίας, στην πε-
ριφέρεια της Brescia της Ιταλίας, στο Αϊντχό-
βεν κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση,  όπως επεσήμανε αναφερό-
μενος στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο ειδι-
κός γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού καθηγη-
τής Βασίλης Ασημακόπουλος, όλα τα παραπάνω
επιτυχημένα παραδείγματα υιοθέτησης και εφαρ-
μογής των νέων τεχνολογιών, έχουν ένα κοινό
παρονομαστή : «το γεγονός ότι οι πρωτοπόροι
αυτοί δήμοι, κατανόησαν πως ό,τι γνωρίζαμε έως
σήμερα ως πολιτική για την ανάπτυξη, δεν θα α-
ντέξει στα επόμενα έτη. 
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διευρύνουν τις λειτουργικές, διοικητικές κι επιχειρησιακές τους δυνατότητες 
καθιστούν τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική 
βελτιώνουν την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
προσδίδουν δύναμη στο δημότη 
διευκολύνουν τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά
συμβάλλουν στην ανάδειξη της περιοχής  
συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη
δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων και δράσεων της ΚτΠ, 
στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013
οι αιρετοί εξοικειώνονται με βασικές δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
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