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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει έργα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης τα οποία υλοποιήθηκαν, και
αξιοποιούνται, στην Ελλάδα δίνοντας έµφαση στις τεχνολογίες ∆ικτύων που χρησιµοποιούνται σε
αυτά. Τα υπό µελέτη έργα υλοποιούνται σε επίπεδο κεντρικής-περιφερειακής διοίκησης αλλά και
τοπικής αυτοδιοίκησης.

ABSTRACT
This paper presents e-government projects which were implemented, and are being used, in Hellas.
The focus is on the network technologies being used in them. These projects concern both the centralregional administration as well as the local administration.
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1. Εισαγωγή
Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (η-∆ιακυβέρνηση, e-Government) έχοντας ξεκινήσει στη δεκαετία του
1990 (West, 2005) µε κύριο στόχο την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ, ICT: Information and Communications Technologies (Wallace, 2009)) και εξελισσόµενη
παράλληλα µε την ολοένα και αυξανόµενη υποδοµή του ∆ιαδικτύου (Dale & Lewis, 2002), σήµερα
παίρνει µεγάλες διαστάσεις ανά τον κόσµο (Petrakaki, 2008; West, 2005). Μεγάλο ρόλο, εκτός της
ραγδαίας άνθησης του ∆ιαδικτύου, έπαιξε και το γεγονός της αναθεώρησης των τρόπων που
λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους πολλές κυβερνήσεις (Bennett & Harvey,
2009; Berners-Lee, 2009; Petrakaki, 2008; West, 2005).
Η Petrakaki (2008) σηµειώνει ότι οι ΤΠΕ αξιοποιούνται σε δύο επίπεδα:
• σε εσωτερικό επίπεδο, για την αναδιοργάνωση και των εξορθολογισµό των κυβερνητικών
λειτουργιών σε υπηρεσιακό επίπεδο, και
• σε εξωτερικό επίπεδο, για την προσφορά αναβαθµισµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και
παρέχοντας τους τη δυνατότητα να µπορούν να γίνονται ενεργοί µέτοχοι των κυβερνητικών
λειτουργιών και των αποτελεσµάτων τους, αυξάνοντας τα επίπεδα πιστότητας και διαφάνειας των
κυβερνήσεων προς τους πολίτες.
Ενδεικτικά παραδείγµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων
µέσω του ∆ιαδικτύου (www.taxisnet.gr), προσκλήσεις κατάθεσης ιδεών για αξιοποίηση σε διάφορους
τοµείς (www.whitehouse.gov), αναζήτηση εργασίας (www.direct.gov.uk), ηλεκτρονική ψηφοφορία
(Silhavy & Silhavy, 2008) κ.α.
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2. Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα
Όπως προβλέπεται από το Σύνταγµα της Ελλάδας στο Άρθρο 5α, Παράγραφος 2 «Καθένας έχει
δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις
πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης
τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και
19.»
Οι δράσεις Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα, ως συνέπεια των προσταγµάτων του
Συντάγµατος της Ελλάδος, έρχονται να δώσουν στον πολίτη τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης
στις πληροφορίες που αφορούν τη διακυβέρνηση, τους δηµόσιους φορείς και τις δράσεις τους.
2.1. Πλαίσιο της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα
∆ιαλειτουργικότητας (www.e-gif.gov.gr, 2007a) στοχεύει στην αποτελεσµατική υποστήριξη της
παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο
και στη συµβολή στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο πληροφοριακών συστηµάτων,
διαδικασιών και δεδοµένων (Εικόνα 25 και Εικόνα 26 στο Παράρτηµα, Π1. Ελληνικό Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας). Με κεντρικό
όραµα την διευκόλυνση των Κυβερνητικών Φορέων στην προσαρµογή τους στην ψηφιακή εποχή µε
την εισαγωγή τεχνικών πολιτικών και προδιαγραφών για την επίτευξη της οµοιογένειας των
συστηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να
αναπτυχθούν.
2.2. Κατηγορίες των έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Τα έργα η-∆ιακυβέρνησης µπορούµε να τα χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες βάση του φορέα που τα
υλοποιεί (Εικόνα 1):
• Έργα της κεντρικής-περιφερειακής διοίκησης και
• Έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εικόνα 1 - Σηµεία ∆ιαλειτουργικότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
(www.e-gif.gov.gr, 2007b)
Μερικά από τα σηµαντικότερα έργα της κεντρικής διοίκησης είναι τα ακόλουθα:
• ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
• Public Hotspots (www.publichotspots.gov.gr)
• Εθνική Πύλη ∆ηµοσιάς ∆ιοίκησης «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr)
• Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (www.grnet.gr)
• Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (www.sch.gr)
• Taxisnet (www.taxisnet.gr)
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• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr)
Μερικά από τα σηµαντικότερα έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης (Παυλίδης & Τσαπουρνής, 2008)
είναι τα ακόλουθα:
• e-Τρίκαλα (Λαζαρίδου, 2010; www.e-trikala.gr; www.digital-cities.eu)
• e-Ξάνθη (www.cityofxanthi.gr; www.digital-cities.eu)
Βέβαια, είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι πολλά κυβερνητικά έργα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα του
τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφορίας (Information Technology), συνήθως αποτυγχάνουν όταν τα
διαχειρίζονται ∆ηµόσιοι φορείς ή ∆ηµόσιοι οργανισµοί (Παππάς & Κωνσταντάτος, 2010; Sarantis &
Askounis, 2010; Sørgaard, 2004; W3C Spain Office, 2007).
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3. Έργα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Κεντρικής-Περιφερειακής ∆ιοίκησης
Ένα από τα ποιο σηµαντικά έργα υποδοµής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η
ανάλυση που ακολουθεί αφορά κυρίως της δικτυακές υποδοµές και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Τέλος γίνεται και αναφορά στο έργο Public Hot Spots το οποίο χρησιµοποιεί την υποδοµή του
ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
3.1. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, www.syzefxis.gov.gr
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr) είναι ένα συγχρηµατοδοτούµενο έργο του Υπουργείου
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής του
∆ηµόσιου Τοµέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορµού για τους φορείς του ∆ηµοσίου, µε
σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη µεταξύ τους επικοινωνία µε:
• Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς),
• ∆εδοµένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και
• Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση).
Ο ευρύτερος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, µε την
αναβάθµιση της µεταξύ τους επικοινωνίας µέσω της παροχής προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών µε
χαµηλό κόστος, και η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς
τον χρήστη συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο.
3.1.1. Τεχνολογική Υποδοµή
Οι άξονες της τεχνολογικής υποδοµή του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ:
• Υιοθέτηση της οικογένειας Πρωτοκόλλων IP,
• Τεχνολογίες Πρόσβασης,
• Τεχνολογία ∆ιανοµής,
• Τεχνολογία Κορµού,
• Τεχνολογία ∆ιάσκεψης,
• Τεχνολογία Φωνής.
3.1.1.1. Υιοθέτηση της οικογένειας Πρωτοκόλλων IP
To IP πρωτόκολλο (RFC791, 1981) αποτελεί το πλέον διαδεδοµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας
ανοιχτών συστηµάτων και το σύνολο των διαδικτυακών εφαρµογών προϋποθέτουν την ύπαρξη του
TCP/IP πρωτοκόλλου για την λειτουργία τους (Behrouz, 2006; Comer, 1991; Dale & Lewis, 2002;
Stevens, 1994; Thomas, Coker, Golding, Mason, Newcomb, Quiggle & Van Oene, 2000). Ως εκ
τούτου και το σύνολο των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που διαθέτουν κάποια δικτυακή υποδοµή
στηρίζονται στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP για την υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν.
Στο πλαίσιο αυτό η ενσωµάτωση του πρωτοκόλλου TCP/IP και από το ευρύτερο ∆ίκτυο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης παρέχει το µέγιστο βαθµό διαλειτουργικότητας µεταξύ των επιµέρους Φορέων,
διευκολύνοντας κατά πολύ την επέκταση των υπαρχουσών εφαρµογών, και την ταχύτερη καθιέρωση
του ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ως βασικού µέσου επικοινωνίας των Φορέων που αυτό εξυπηρετεί.
Η µετάδοση φωνής πάνω από IP δίκτυα (VoIP) αποτελεί µία από τις ελκυστικότερες τεχνολογικές
εξελίξεις στο χώρο των δικτύων επικοινωνιών καθώς επιτρέπει την ολοκλήρωση σε ένα ενιαίο IP
δίκτυο τόσο των δεδοµένων όσο και της φωνής (Γκόλτσιου, 2007; ∆ιακονικολάου, Αγιακάτσικα και
Μπούρας, 2007; ΣΥΖΕΥΞΙΣ).
3.1.1.2. Τεχνολογίες Πρόσβασης
Οι τεχνολογίες πρόσβασης που χρησιµοποιούνται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι οι ακόλουθες:
• Τεχνολογία SDSL, µε ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων (µέχρι 2 Mbps), που απαιτεί για τη µετάδοση
µόνο ένα συνεστραµµένο ζεύγος χαλκού (∆ιακονικολάου κ.α., 2007). Έχει την δυνατότητα ρυθµού
µετάδοσης και κλάσµατος των 2 Mbps σε βήµατα των 64 Κbps. Το σύστηµα µπορεί να τοποθετηθεί
σε πλαίσιο ή να λειτουργήσει ως επιτραπέζια συσκευή (ΣΥΖΕΥΞΙΣ).
• HELLASCOM, µισθωµένες γραµµές του ΟΤΕ.
Σαλαβασίδης Πέτρος / mis1011

5

∆ίκτυα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Η περίπτωση της Ελλάδας

• LMDS, Η τοπική πρόσβαση βασίζεται στο Local Multipoint Distribution System (LMDS) A7390
της εταιρείας ALCATEL. Πρόκειται για ένα σύστηµα υψηλής χωρητικότητας και διαθεσιµότητας,
σχεδιασµένο ειδικά ώστε να δίνει τη δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης (broadband
services). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι:
o Αρχιτεκτονική ασύρµατης µετάδοσης Σηµείου προς Πολλαπλά Σηµεία µε
τµηµατοποιηµένους (sectorized) Σταθµούς Βάσης (Base Stations).
o Ευρυζωνική πρόσβαση µέσω απ' ευθείας δηµιουργίας ATM cells στους τερµατικούς
σταθµούς.
o ∆υνατότητα παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών (intergraded) Φωνής, ∆εδοµένων και IP
υπηρεσιών σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
o Πρόσβαση στο φυσικό µέσο µετάδοσης (Medium Access Control - MAC) µε τρόπο που
επιτρέπει υλοποίηση ATM Quality of Service.
o Αποδοτική µετάδοση δεδοµένων και φωνής µε πολύ µικρή καθυστέρηση (delay).
o ∆υναµική Ανάθεση Χωρητικότητας (Dynamic Bandwidth Allocation - DBA) ανάλογα µε το
συγκεκριµένο φόρτο του δικτύου και/ή συγκεκριµένες απαιτήσεις πελατών (π.χ. SLA).
o Χρήση ηµι-κατευθυντικών κεραιών για απάλειψη παρεµβολών.
o Πολύ υψηλή δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης συχνοτήτων εκποµπής και λήψης (frequency
re-use).
o Λειτουργία στη σαφώς καθορισµένη και προστατευόµενη φασµατική περιοχή (frequency
band) των 26GHz.
o Τερµατικοί σταθµοί µε δυνατότητα παροχής: POTS/ISDN switched services, nx64 kb/s,
nxE1/T1 leased lines, Ethernet 10BaseT/100BaseT interfaces.
o Οι σταθµοί βάσης υλοποιούνται στη λογική της ύπαρξης εν’ θερµώ εφεδρείας (1+1 HSB),
ενώ παρέχονται όλων των ειδών οι διεπαφές προς το δίκτυο µεταφοράς (OC3/STM1/E3/DS3).
o Υποστήριξη σε business-class IP services, όπως VLAN, IP service priority, SLA, και
DiffServ.
o ∆ιαχείριση σε επίπεδο ∆ικτύου και Υπηρεσιών βασιζόµενη σε Simple Network Management
Protocol (SNMP) εποπτικό σύστηµα (NMS). Το LMDS Α7390 σύστηµα αποτελείται από το
σταθµό βάσης και περιµετρικά τους τερµατικούς σταθµούς όπως παρουσιάζεται και στην
Εικόνα 2.

Εικόνα 2 – Local Multipoint Distributed System στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
Ο σταθµός βάσης λειτουργεί ως (ασύρµατο) HUB, µεταδίδοντας το σήµα (υπηρεσίες) περιµετρικά
προς τους τερµατικούς σταθµούς µέσα σε µια ακτίνα οπτικής επαφής 3Km. Στη συγκεκριµένη ακτίνα
επιτυγχάνεται διαθεσιµότητα 99.99% που συµφωνεί πλήρως µε τις σχετικές συστάσεις της ITU. Οι
παράµετροι του ασύρµατου σχεδιασµού ακολουθούν τα πρότυπα της ITU. Ο σταθµός βάσης
χρησιµοποιεί ηµι-κατευθυντικές κεραίες προκειµένου να επιτύχει την κάλυψη των τοµέων (sectors)
ενώ οι τερµατικοί σταθµοί από τη µεριά τους χρησιµοποιούν κατευθυντικές κεραίες υψηλού κέρδους.
Ένα δίκτυο αποτελείται από:
 Πολλαπλούς Τερµατικούς Σταθµούς, κάθε άκρο (πελάτης) είναι εξοπλισµένο µε ένα
τερµατικό σταθµό ο οποίος παρέχει πρόσβαση στο σύστηµα και προσαρµογή στην
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υπηρεσία. Οι τερµατικοί σταθµοί και ο αντίστοιχος σταθµός βάσης αποκαθιστούν µεταξύ
τους ασύρµατη ζεύξη µέσω καθαρής οπτικής επαφής (clear line of sight),
 Πολλαπλοί Σταθµοί Βάσης, κάθε σταθµός βάσης εξυπηρετεί πολλαπλούς (~200)
τερµατικούς σταθµούς. Επιπρόσθετα ο σταθµός βάσης εξυπηρετεί την µεταγωγή µεταξύ
της πληροφορίας που παρέχουν οι τερµατικοί σταθµοί και του δικτύου µεταφοράς προς το
ATM δίκτυο της,
 Κέντρο ∆ιαχείρισης, αυτό µπορεί να είναι κοινό για πολλούς σταθµούς βάσης.
Παρέχει την αποµακρυσµένη πρόσβαση στο(υς) διαχειριστή(ές) του συστήµατος.
• Μικροκυµατική Πρόσβαση
o Συνδέσεις σηµείου προς πολλαπλά σηµεία (point-to-multipoint), για τις συνδέσεις αυτού
του τύπου, θα χρησιµοποιηθεί δίκτυο τεχνολογίας LMDS (Local Multipoint Distribution
Service),
o Συνδέσεις σηµείου προς σηµείo (point-to-point).
• Οπτική Πρόσβαση (SDH) µέσω δύο παρόχων
o ΟΤΕ Α.Ε., µε τον όρο "πολυπλέκτης" SDH ADM-1 νοείται ένα στοιχείο δικτύου (Network
element) που, ανάλογα µε τη θέση του στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, εκτελεί λειτουργίες
πολυπλεξίας, µετάδοσης και αναγέννησης σε ρυθµό γραµµής τουλάχιστον STM-1 (155 Mbps).
Τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του πολυπλέκτη αυτού θα είναι σύµφωνα µε τις Συστάσεις
G.707, 703, 781, 782, 783, 803, 957, 784, 841, 774, 826, 823 και 813 της ITU-T,
o ALTEC TELECOMS A.E. - ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., συνολικά το δίκτυο
αποτελείται από καλώδιο οπτικών ινών συνολικού µήκους 400 χ.λ.µ. περίπου. Τα καλώδια
οπτικών ινών που χρησιµοποιούνται υπόκεινται στην προδιαγραφή ITU G.652c µε µελλοντική
χρήση και καλωδίων οπτικών ινών G.655.
3.1.2. Αρχιτεκτονική / Τοπολογία
Παρακάτω παραθέτουµε τα αρχιτεκτονικά και τοπολογικά στοιχεία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ:
• Αρχιτεκτονική, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ χωρίζει την Ελλάδα σε έξι "τηλεπικοινωνιακά διαµερίσµατα" που
αναφέρονται ως Νησίδες (Υποέργα 1 έως 6, βλέπε στο Παράρτηµα, Π2. ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και ενώνονται
µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου κορµού (Υποέργο 7). Το δίκτυο κάθε Νησίδας περιλαµβάνει την
δηµιουργία ∆ικτύου Πρόσβασης και ∆ικτύου ∆ιανοµής. Τόσο το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο
διανοµής δεν είναι ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου αλλά του διατίθενται ως υπηρεσία από τον Ανάδοχο. Το
∆ίκτυο Πρόσβασης περιλαµβάνει τον απαραίτητο ενεργό δικτυακό εξοπλισµό, ο οποίος µετά το πέρας
της τριετίας θα παραµείνει στην κυριότητα του ∆ηµοσίου, και τα τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα που
θα διασυνδέουν το κεντρικό κτίριο κάθε Φορέα µε τον τοπικό κόµβο PoP του ∆ικτύου ∆ιανοµής. Το
∆ίκτυο ∆ιανοµής αποτελεί ουσιαστικά την "παρουσία" του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στα αστικά κέντρα της
Νησίδας, Εικόνα 3.

Εικόνα 3 – Νησίδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
• Πραγµατική Τοπολογία ∆ικτύου, στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η πραγµατική ανάπτυξη του
δικτύου πρόσβασης και διανοµής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ µέσω ειδικού εργαλείου GIS. Επίσης γίνεται zoom
Σαλαβασίδης Πέτρος / mis1011
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και σε κάποιες επιλεγµένες περιοχές. Με κόκκινο χρώµα είναι οι µικροί φορείς, µε πράσινο οι µεσαίοι
και µε ροζ οι µεγάλοι. Με µαύρο οι κόµβοι διανοµής.

Εικόνα 4 – ∆είγµα του τρόπου διασύνδεσης των φορέων µέσω συστήµατος GIS (Νησίδα 4)
(www.syzefxis.gov.gr)
• Άλλες Αρχιτεκτονικές Επιλογές
o Για την σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο (Internet) κάθε νησίδα έχει τουλάχιστον 2 ξεχωριστές
ζεύξεις (µια πρωτεύουσα και µια δευτερεύουσα) για λόγους διαθεσιµότητας και αξιοπιστίας.
o Η θεώρηση ενός σηµείου πρόσβασης ανά Φορέα στο δίκτυο διανοµής της Νησίδας. Η
επιλογή αυτή επιτρέπει στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τα επιµέρους δίκτυα των
Φορέων, διατηρώντας µόνο µία συµβατή σύνδεση µε αυτά, αποφεύγοντας έτσι προβλήµατα
συντονισµού εργασιών και ασυµβατότητας τεχνολογιών. Επίσης αποφεύγονται προβλήµατα
διαχείρισης των δικτύων, µια και υπάρχει σαφής διαχωρισµός τους. Τέλος, η λύση αυτή
πλεονεκτεί όσον αφορά την αξιοπιστία και το συνολικό κόστος της όλης αρχιτεκτονικής.
o Κάθε κόµβος του δικτύου διανοµής θα είναι συσκευή του Επιπέδου ∆ικτύου 3 (OSI layer 3 Network Layer) και συγκεκριµένα του πρωτοκόλλου IP εκτελώντας όλες τις λειτουργίες του
επιπέδου αυτού ή/και ανώτερου (δροµολόγηση κ.α.).
o Οι κόµβοι του δικτύου πρόσβασης παρέχουν στο τοπικό δίκτυο διεπαφή επιπέδου IP και
δροµολογούν IP κίνηση προς/από το δίκτυο διανοµής.
o Οι κόµβοι του δικτύου διανοµής δροµολογούν IP κίνηση προς/από το δίκτυο πρόσβασης,
στο δίκτυο κορµού, στο ∆ιαδίκτυο και στο τηλεφωνικό δίκτυο του Αναδόχου της νησίδας (για
την τηλεφωνία µε την εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ κοινότητα)
o Η µετάδοση φωνής γίνεται πάνω από IP δίκτυα (VoIP).
3.1.3. Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι οι ακόλουθες:
• Φωνή / FAX, αξιοποιώντας την τεχνολογία VoIP παρέχει τη δυνατότητα αποστολής Φωνής ή Fax
εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
• ∆ιακίνηση ∆εδοµένων,
o Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης Νησίδας µε το ∆ιαδίκτυο, η διασύνδεση της κάθε νησίδας του
ΣΥΖΕΥΞΙΣ µε το ∆ιαδίκτυο γίνεται αυτόνοµα για κάθε µία από αυτές. Υλοποιούνται
τουλάχιστον δύο συνδέσεις, µία πρωτεύουσα και µία δευτερεύουσα (Εικόνα 5).
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Εικόνα 5 – Πρωτεύουσα και ∆ευτερεύουσα σύνδεση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
Η συνολική χωρητικότητα των συνδέσεων κάθε νησίδας στο ∆ιαδίκτυο παρουσιάζεται στον
Πίνακα 1.
Νησίδα
ΑΤΤΙΚΗ 1
ΑΤΤΙΚΗ 2
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗ
Β. ΕΛΛΑ∆Α
Ν. ΕΛΛΑ∆Α

Πρωτεύουσα πρόσβαση
(Μbps)

∆ευτερεύουσα
πρόσβαση (Μbps)

Συνολική χωρητικότητα
(Μbps)

16
34
12
8
44
34

8
14
8
4
16
16

24
48
20
12
60
50

Πίνακας 1 – Χωρητικότητα Νησίδων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
Η δροµολόγηση αλλάζει δυναµικά ανάλογα µε την κατάσταση των γραµµών (load
balancing/sharing και αυτόµατη επαναδροµολόγηση σε περίπτωση απώλειας µιας γραµµής).
Οι δύο συνδέσεις προς το ∆ιαδίκτυο υλοποιούνται µε δύο ανεξάρτητους δροµολογητές που
επικοινωνούν µε τους αντίστοιχους peers τους µέσω πρωτοκόλλου BGP-4 (και µεταξύ τους
µέσω πρωτοκόλλου I-BGP). Ο δροµολογητής που φιλοξενεί την πρωτεύουσα σύνδεση
βρίσκεται σε έναν κύριο κόµβο του δικτύου διανοµής της νησίδας, ενώ ο δροµολογητής που
φιλοξενεί τη δευτερεύουσα σύνδεση συνδέεται µε δροµολογητή αυτού του κύριου κόµβου
διανοµής, µε δεσµευµένη (για τη νησίδα) χωρητικότητα τουλάχιστον ίση µε την χωρητικότητα
της δευτερεύουσας σύνδεσης. Σε όλες τις εξωτερικές συνδέσεις υλοποιείται το Border Gateway
Protocol (BGP-4).
Το Υποέργο 7 έχει δεσµεύσει συνολικά ένα IP address space από το RIPE (Regional Internet
Registry για την Ευρώπη), το οποίο έχει εκχωρήσει στις νησίδες ανάλογα µε τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της κάθε µιας. Η διευθυνσιοδότηση της κάθε νησίδας (άρα και όλου του Έργου
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ") είναι ιδιωτική (private) για λόγους ασφαλείας. Οι διευθύνσεις που έχουν
εκχωρηθεί από το RIPE είναι για τις ανάγκες επικοινωνίας µε το ∆ιαδίκτυο (Internet visibility).
Στην DMZ zone (Demilitarized Zone) κάθε νησίδας έχουν εκχωρηθεί πραγµατικές διευθύνσεις
για τα απαραίτητα συστήµατα π.χ. cache proxies, αλλά εσωτερικά χρησιµοποιούνται τεχνικές
NAT/PAT/reverse proxy για την αντιστοίχηση των πραγµατικών διευθύνσεων σε ιδιωτικών
διευθύνσεων.
Ο Ανάδοχος της κάθε νησίδας έχει προµηθευτεί έναν αριθµό Αυτόνοµου Συστήµατος
(Autonomous System Number) το οποίο αντιστοιχεί στο IP πλαίσιο (space) που του έχει
εκχωρηθεί στη νησίδα του. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλές διαχειριστικές οντότητες, µια για
κάθε νησίδα, µε δηµοσιευµένες πολιτικές σχέσεων µε τις άλλες νησίδες και µε το κεντρικό ASΣΥΖΕΥΞΙΣ στο RIPE.
o Υπηρεσία Ονοµατολογίας (DNS),
o Υπηρεσία ∆ιακοµιστή Μεσολάβησης (cache proxying), για την παροχή αυτής της υπηρεσίας
απαιτείται τουλάχιστον ένας διακοµιστής µεσολάβησης (cache proxy) για κάθε νησίδα του
Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ πριν από κάθε σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο (άρα συνολικά δύο τουλάχιστον
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proxies ανά νησίδα). Οι χρήστες δεν µπορούν να προσπελάσουν το ∆ιαδίκτυο χωρίς να
περάσουν από ένα διακοµιστή µεσολάβησης.
Επιθυµητή είναι η υποστήριξη δοµών ιεραρχίας που θα βελτιώσουν τον βαθµό εκµετάλλευσης
της µνήµης όλου του δικτύου. Η ιεραρχία έχει στο χαµηλότερο επίπεδό της, τους διακοµιστές
µεσολάβησης που βρίσκονται στον Φορέα, ενδιάµεσα τοπικούς διακοµιστές µεσολάβησης
(γεωγραφικά τοποθετηµένους ώστε να µοιράζονται σε αυτούς ισόποσα οι Φορείς) και στο
υψηλότερο επίπεδο διακοµιστή µεσολάβησης στο σηµείο (ή στα σηµεία) εξωτερικής πρόσβασης
(συνδέσεις Internet). Η ιεραρχία αυτή δεν µπορεί να έχει βάθος µεγαλύτερο από τρία. Η ύπαρξη
ιεραρχικής διαβάθµισης στην διασύνδεση των διακοµιστών µεσολάβησης επιβάλει την ανάγκη
για την υποστήριξη και υλοποίηση των παρακάτω σεναρίων διασύνδεσης:
o γονέα-παιδιού (parent relations), όπου ο εξυπηρετητής που λειτουργεί ως παιδί ζητά
από τον εξυπηρετητή-γονέα κάθε αντικείµενο που δεν µπορεί να βρει στη δική του cache
και ο αυτός µε τη σειρά του στην περίπτωση που δεν το έχει στη δική του cache το φέρνει
από το δίκτυο και το προωθεί στο παιδί του. Τέτοιες σχέσεις δηµιουργούν ιεραρχικές
δοµές από εξυπηρετητές, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται συνήθως ένας ή
περισσότεροι µεγάλοι εξυπηρετητές που µπορούν να εξυπηρετούν πολλούς µικρότερους,
οι οποίοι αναλαµβάνουν να εξυπηρετούν αιτήµατα τελικών χρηστών των δικτύων τους.
o αδερφών (sibling relation), στην περίπτωση αυτή ένας εξυπηρετητής µπορεί να έχει
έναν ή περισσότερους αδερφούς, τους οποίους ρωτά κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου
ICP εάν διαθέτουν στη cache τους το ζητούµενο αντικείµενο. Αν το ζητούµενο
αντικείµενο υπάρχει στη cache κάποιου από τους εξυπηρετητές-αδερφούς, ο εξυπηρετητής
που έκανε τη κλήση θα το αντλήσει από αυτόν αλλιώς θα πρέπει να το φέρει από το δίκτυο
µόνος του.
Και στις δύο περιπτώσεις η απόδοση αυξάνεται από το χαρακτήρα του δικτύου και την
οµοιογένεια των χρηστών του (Εικόνα 6).

Εικόνα 6 – Υπηρεσία ∆ιακοµιστή Μεσολάβησης (Caching Proxying) στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ
(www.syzefxis.gov.gr)
o Υπηρεσία Ασφάλειας Νησίδας, για την προστασία από εξωτερικές απειλές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ,
έχουν εγκατασταθεί Firewalls σε κάθε εξωτερική σύνδεση της νησίδας, παράδειγµα για σύνδεση
µε το ∆ιαδίκτυο (Εικόνα 7)
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Εικόνα 7 – Υπηρεσία Ασφάλειας Νησίδας µέσω Firewalls στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
o Υπηρεσία Ελέγχου Περιεχοµένου, για την παροχή της υπηρεσίας αυτής έχουν εγκατασταθεί
σε κάθε σύνδεση µε το διαδίκτυο Web Content Filtering Servers,
o Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (email),
o Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (web hosting).
• Τηλεδιάσκεψη (Εικόνα 8 και Εικόνα 9)

Εικόνα 8 – Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)

Εικόνα 9 – Σύνδεση Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
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• PKI (Public Key Infrastructure, Εικόνα 10)

Εικόνα 10 – Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
• SSL, µέσω έντυπης αίτησης
• Υπηρεσία Αποµακρυσµένης Πρόσβασης (Εικόνα 11), παρέχεται µέσω των παρακάτω
τεχνολογιών:

Εικόνα 11 – Υπηρεσία Αποµακρυσµένης Πρόσβασης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
o Wi-Fi 802.11 (Ασύρµατη, Εικόνα 12)

Εικόνα 12 – Wi-Fi 802.11 Αποµακρυσµένη Πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
o GPRS (Μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, Εικόνα 13)

Εικόνα 13 – GPRS Αποµακρυσµένη Πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
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o ADSL (Εικόνα 14)

Εικόνα 14 – ADSL Αποµακρυσµένη Πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
o Dial-up/PSTN-ISDN (Εικόνα 15)

Εικόνα 15 – DIAL-up/PSTN-ISDN Αποµακρυσµένη Πρόσβαση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
• ∆ίκτυο s-TESTA (Secured Trans-European Services for Telematics between Administrations,
Εικόνα 16),

Εικόνα 16 – ∆ίκτυο s-TESTA στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
• ∆ίκτυο Ε∆ΕΤ (http:///www.grnet.gr), το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ή GRNET
παρέχει στην Ελληνική Ακαδηµαϊκή, Ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα προηγµένες υπηρεσίες
εθνικής διασύνδεσης Ιντερνετ υψηλής χωρητικότητας εξυπηρετώντας όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, τα Ερευνητικά
Κέντρα της χώρας και πάνω από 9500 σχολεία µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆)
(http://www.sch.gr),
• Καλωδίωση (Εικόνα 17)
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Εικόνα 17 – Λογικό ∆ιάγραµµα Καλωδίωσης Κτιρίου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.syzefxis.gov.gr)
• Εκπαίδευση
• Help Desk
• NMS/SLA (Συστήµατα ∆ιαχείρισης)
o Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου Νησίδας (ΝMS)
 ∆ιαχείριση Σφαλµάτων (Fault Management),
 ∆ιαχείριση ∆ιάρθρωσης (Configuration Management),
 Στατιστικά Χρήσης Πόρων - Χρέωσης (Accounting Management),
 ∆ιαχείριση Απόδοσης (Performance Management),
 ∆ιαχείριση Ασφάλειας (Security Management).
o Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Νησίδας
 ∆ιαχείριση Σφαλµάτων (Fault Management),
 Παρακολούθηση Απόδοσης Εξυπηρετητών – Υπηρεσιών,
 ∆ιαχείριση Ασφάλειας Εξυπηρετητών – Υπηρεσιών,
 ∆ιαχείριση ∆ιάρθρωσης και Στατιστικών Χρήσης Υπηρεσιών,
 ∆ιαλειτουργικότητα µε Κεντρική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.
3.2. Public Hot Spots στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Public Hot Spots, 2008)
Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία Συστήµατος ΑΑΑ» µε σκοπό να προβάλλει
τα 195 ασύρµατα σηµεία πρόσβασης του έργου «Ανάπτυξη ∆ηµόσιων Σηµείων Ασύρµατης
Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (Public Hotspots)», εξυπηρετείται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Έχουν εγκατασταθεί 195 συστήµατα ασύρµατης ελεύθερης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, µέσω
ασύρµατων ευρυζωνικών υποδοµών wifi, σε πολυσύχναστους χώρους, µε στόχο τόσο την εξοικείωση
των πολιτών µε τις σύγχρονες εφαρµογές του διαδικτύου και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, όσο και
της ευρείας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη µέσω των πληροφοριακών
συστηµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Οι χώροι εγκατάστασης που έχουν επιλεγεί χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιµότητα όπως:
• Χώροι συνάθροισης κοινού.
• Χώροι αναµονής-µετακίνησης.
• Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων
και διασφαλίζουν την γεωγραφική διασπορά των σηµείων σε όλη την επικράτεια.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.publichotspots.gov.gr, παρουσιάζεται γεωγραφικός χάρτης των
Hotspots καθώς επίσης και τα στατιστικά τους σε πραγµατικό χρόνο (Εικόνα 18, Εικόνα 19).
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Εικόνα 18 – Public Hot Spots ανά την Ελλάδα µέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (www.publichotspots.gov.gr)

Εικόνα 19 – Public Hot Spots στο ∆ήµο Αθηναίων (www.publichotspots.gov.gr)
Στο Παράρτηµα στην παράγραφο Π3. ∆ηµόσια Σηµεία Ασύρµατης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο
∆ιαδίκτυο, παρουσιάζουµε στατιστικό παράδειγµα για την χρονική περίοδο 12/11/2010 έως
12/01/2011, για τα ακόλουθα:
• Συνδέσεις Κεντρικής Μακεδονίας (Εικόνα 35),
• Χρήστες Κεντρικής Μακεδονίας (Εικόνα 36),
• Χρόνος σύνδεσης χρηστών Κεντρικής Μακεδονίας (Εικόνα 37) και
• Ρυθµός εισερχόµενων δεδοµένων Κεντρικής Μακεδονίας (Εικόνα 38)
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4. Έργα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αρκετές ελληνικές πόλεις έχουν ξεκινήσει να παρέχουν υπηρεσίες online στο ∆ιαδίκτυο προχωρώντας
στο δρόµο της η-∆ιακυβέρνησης. Μια από τις πρώτες πόλεις που ξεκίνησε αυτή την πρακτική
ακολουθώντας το µοντέλο της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η πόλη των Τρικάλων.
4.1. Ψηφιακή Πόλη των Τρικάλων, www.e-trikala.gr
Η πόλη των Τρικάλων από το 2004 (Λαζαρίδου, 2009; www.digital-cities.eu; www.e-trikala.gr;
www.i-nec.com) αξιοποιεί νέες τεχνολογίες. Αξίζει να αναφέρουµε ότι το 2004 ανακηρύχθηκε από
τον τότε Υπουργό Οικονοµίας. κο. Φώλια «Πρώτη Ψηφιακή πόλη της Ελλάδας» (www.e-trikala.gr).
Έκτοτε, η πόλη των Τρικάλων (www.e-trikala.gr) δηµιουργεί υποδοµές και παρέχει υπηρεσίες οι
οποίες στοχεύουν στη δηµιουργία και υλοποίηση εφαρµογών µε βάση τις Τεχνολογίες Πληροφοριών
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σκοπός της είναι, η βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών σε µία
µεσαίου µεγέθους πόλη, η απλούστευση των καθηµερινών τους συναλλαγών, η µείωση στα
τηλεπικοινωνιακά κόστη και η προσφορά νέων υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εφαρµογές νέων
τεχνολογιών, αποτελούν το νέο τρόπο συµµετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
(Petrakaki, 2008) ενώ παράλληλα καθιστούν τις ∆ηµόσιες αρχές, εγγυητές για την σωστή λειτουργία
της τοπικής κοινωνίας σε σχέση µε την ψηφιακή και από απόσταση εξυπηρέτηση των πολιτών.
4.2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Τρικάλων
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Ψηφιακή Πόλη των Τρικάλων είναι οι ακόλουθες:
• Trikala tourism (www.trikala-tourism.gr), η διαδικτυακή πύλη του ∆ήµου Τρικκαίων (Εικόνα 20),

Εικόνα 20 – Trikala tourism (www.trikala-tourism.gr)
• e-dialogos, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ενεργής συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων του ∆ήµου, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών,
• mobiPARK, Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης,
• ∆ηµοσθeνης, είναι ένα σύστηµα εξυπηρέτησης πολιτών για την διαχείριση παραπόνων που
αφορούν τον ∆ήµο Τρικκαίων,
• ∆ωρεάν Internet (Εικόνα 21), υλοποιώντας τεχνολογία WiFi, µάλιστα παραθέτουν και µελέτη που
αφορά τις επιπτώσεις των ασύρµατων δικτύων στην δηµόσια υγεία (∆ράκος & Ματεεβίτσι, 2005) και
επίσηµο έντυπο της ΕΕΤΤ περί ακτινοβολίας (ΕΕΤΤ, & Ε.Μ. Πολυτεχνείο, 2006),
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Εικόνα 21 – ∆ωρεάν Internet (www.e-trikala.gr)
• Ευφυείς Μεταφορές, µε χρήση συστηµάτων τηλεµατικής και κινητής τηλεφωνίας παρέχοντας:
o Πληροφόρηση σε στάσεις των µέσων µαζικής µεταφοράς,
o Πληροφόρηση για θέσεις parking,
o Παρακολούθηση του ∆ηµοτικού στόλου των οχηµάτων,
o Επαγωγικούς βρόγχους τελευταίας γενιάς για την µελέτη των κυκλοφοριακών δεδοµένων της
πόλης, και
o Πληροφόρηση των πολιτών µέσω internet σε συνδυασµό µε τα συστήµατα G.I.S.
• Ηλεκτρονικό ΚΕΠ,
• Μητροπολιτικό ∆ίκτυο (Εικόνα 22),

Εικόνα 22 – Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών(www.e-trikala.gr)
• Ξεναγός,
• Πολεοδοµικό GIS, είναι ένα ολοκληρωµένο γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών το οποίο
διαχειρίζεται το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδοµικών πληροφοριών του ∆ήµου (Εικόνα 23),
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Εικόνα 23 – Πολεοδοµικό GIS (trikala.telenavis.com/cityguide/gr)
• Τηλεπρόνοια, η υπηρεσία αξιοποιεί τις υπάρχουσες ασύρµατες υποδοµές σε συνδυασµό µε τα
ασύρµατα τηλεφωνικά δίκτυα (Εικόνα 24).

Εικόνα 24 – Τηλεπρόνοια (www.e-trikala.gr)
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5. Πλεονεκτήµατα
Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι λύσεις της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι:
• Έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των πολιτών,
• Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν ως πηγή Φορείς
του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα, κεντρικής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Sarantis, D.,
Tsiakaliaris, C., Lampathaki, F. & Charalabidis, Y. 2010b),
• Η ενοποιηµένη αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, µέσω αυτοµατοποιηµένων και
φιλικών προς τον χρήστη συστηµάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε τις
Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν εµπλοκή
περισσοτέρων του ενός φορέα,
• Ο εκσυγχρονισµός της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την υλοποίηση µοντέλου της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Sarantis et al, 2010b),
• Η υποχρεωτική αναβάθµιση του δυναµικού του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα, τόσο όσον αφορά
την κατάρτιση στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
στη χρήση των νέων τεχνολογιών και η προσαρµογή του στην «Ψηφιακή Εποχή»,
• Η αποτελεσµατική διασύνδεση και εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων
του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα,
• Η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδοµένων και δικτυακές εγκαταστάσεις,
• Η αποτελεσµατική διαχείριση της διακίνησης των δεδοµένων των φορέων του Ελληνικού
∆ηµόσιου Τοµέα,
• Η µείωση του κόστους της επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του Ελληνικού ∆ηµόσιου Τοµέα µε
ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης, «ευαίσθητων» και µη, πληροφοριών,
• Η µείωση του "ψηφιακού χάσµατος" στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
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6. Μειονεκτήµατα
Τα µειονεκτήµατα που φέρει η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι:
• Η αποξένωση του πολίτη από την διοίκηση, κεντρική και τοπική,
• Ευπάθεια σε πιθανές επιθέσεις από τον κυβερνοχώρο µε αποτέλεσµα την αδυναµία παροχής
υπηρεσιών προς τους πολίτες ή την διακίνηση δεδοµένων µεταξύ των φορέων (Bahman, Sahar, &
Shahriar, 2009; Sarantis et al, 2010b).
• Πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά ή και αλλοίωση δεδοµένων ή πληροφοριών από τρίτους
(Bahman et al, 2009; Sarantis et al, 2010b),
• Πιθανή αύξηση των αιτηµάτων των πολιτών προς την διοίκηση,
• Μείωση θέσεων εργασίας λόγω βελτίωσης ή επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών.
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7. Συµπεράσµατα
Από το πλήθος των έργων (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Public Hot Spots, ΕΡΜΗΣ, Ε∆ΕΤ, ΠΣ∆, Taxisnet,
∆ΙΑΥΓΕΙΑ κ.α.) είναι προφανές ότι σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα. Ειδικότερα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ως έργο της κεντρικής
διοίκησης, είναι το µεγαλύτερο έργο στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στον ∆ηµόσιο τοµέα και ένα
πρωτοποριακό εγχείρηµα υποδοµής τηλεπικοινωνιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (ΚτΠ, 2010). Ο
σχεδιασµός του και η υλοποίηση του, όπως παρουσιάσαµε παραπάνω, ακολουθούν πρότυπα και
προδιαγραφές που εφαρµόζονται στον ιδιωτικό τοµέα και θέτουν τις σωστές βάσεις υποδοµής για
περαιτέρω ανάπτυξη.
Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα µελετώντας το παράδειγµα της Πρώτης
Ψηφιακής Πόλης της Ελλάδας – της πόλης των Τρικάλων, και η τοπική αυτοδιοίκηση ακολούθησε
ανάλογο δρόµο καινοτοµίας και επιτυχίας αξιοποιώντας συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά
προγράµµατα και επιτυγχάνοντας την εγκατάσταση µιας πολύ σηµαντικής υποδοµής σε περιφερειακή
πόλη.
Τα δύο αυτά παραδείγµατα, σίγουρα δεν είναι το µοναδικά, είναι σηµάδια ρεαλιστικής µελέτης,
σωστού σχεδιασµού και πρότυπης υλοποίησης που εφαρµόστηκαν στην χώρα. Τα πλεονεκτήµατα και
τα µειονεκτήµατα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να
αξιολογηθούν ανάλογα. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν και η εγκατεστηµένη πλέον υποδοµή, των
παραπάνω έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, πρέπει να αποτελέσουν την βάση για περαιτέρω
ανάπτυξη τόσο σε τεχνολογικό, οικονοµικό, κοινωνικό επίπεδο αλλά πρωτίστως να αξιοποιηθούν στο
πλαίσιο για το οποίο δηµιουργήθηκαν, δηλαδή την ενηµέρωση του πολίτη και την παροχή σε αυτόν
εκείνης της πληροφόρησης που η σηµερινή «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ» απαιτεί βάσει των προσταγµάτων
του Συντάγµατος της Ελλάδος.
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8. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Μελλοντική έρευνα που µπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια του µαθήµατος, σε συναφή µε την
παρούσα εργασία θεµατολογία, αφορά:
• Νεότερες Ψηφιακές Πόλεις στην Ελλάδα που αξιοποίησαν την τεχνογνωσία της Ψηφιακής Πόλης
των Τρικάλων και πως την εφάρµοσαν στην δική τους πόλη.
• Σχεδιάζοντας την Ψηφιακή Πόλη του µέλλοντος.
• Μελέτη/Πρόταση για µετατροπή της πόλης που διαµένω σε Ψηφιακή Πόλη.
• Αναβάθµιση/επανασχεδιασµός της δικτυακής υποδοµής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
• Αξιολόγηση των υποδοµών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε σχέση µε αντίστοιχα έργα του εξωτερικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Π1. Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας
Π1.1. Το περιβάλλον του έργου

Εικόνα 25 – Το περιβάλλον του έργου (www.e-gif.gov.gr, 2007a)

Εικόνα 26 –Το πεδίο εφαρµογής στο Ελληνικό ∆ηµόσιο Τοµέα (www.e-gif.gov.gr, 2007b)
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Π2. ΣΥΖΕΥΞΙΣ
Π2.1. Οι 6 Νησίδες, ανακτήθηκαν από: http://www.syzefxis.gov.gr/flash_map

Εικόνα 27
Όλες οι Νησίδες

Εικόνα 28 - Όλες οι Νησίδες (OTE, 2006)

Εικόνα 29
1 - Λεκανοπέδιο Αθήνας

Εικόνα 30
2 - Περιφέρεια Αττικής

Εικόνα 31
3- Θεσσαλονίκη

Εικόνα 32
4 - Κρήτη

Εικόνα 33
5 - Αν. Μακεδονία & Θράκη,
Κεν. Μακεδονία, Θεσσαλία,
Κεντρική Ελλάδα &
Νησιά Βόρειου Αιγαίου

Εικόνα 34
6 - Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα,
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος
Κυκλάδες & ∆ωδεκάνησα
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Π3. ∆ηµόσια Σηµεία Ασύρµατης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο
Π3.1. Στατιστικά κίνησης, για την Κεντρική Μακεδονία, ανακτήθηκαν από:
http://www.publichotspots.gov.gr/cacti/graph_view.php?action=tree&tree_id=3&leaf_id=10560

Εικόνα 35 – Συνδέσεις Κεντρικής Μακεδονίας, 12/11/2010 έως 12/01/2011

Εικόνα 36 – Χρήστες Κεντρικής Μακεδονίας, 12/11/2010 έως 12/01/2011

Εικόνα 37 – Χρόνος σύνδεσης χρηστών Κεντρικής Μακεδονίας, 12/11/2010 έως 12/01/2011

Εικόνα 38 – Ρυθµός εισερχόµενων δεδοµένων Κεντρικής Μακεδονίας, 12/11/2010 έως 12/01/2011
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