Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι:
Οργανωτικοί παράγοντες:
• Ο σωστός σχεδιασμός των διαδικασιών έτσι ώστε οι ψηφιακές
υπηρεσίες να πλαισιώνονται και να υποστηρίζονται σωστά
από τις οργανωτικές δομές του Δήμου Κορινθίων
• Η πλήρης και έμπρακτη υποστήριξη από την διοίκηση του
φορέα στο έργο και στον Ανάδοχο και η παροχή κάθε
εύλογου μέσου για την διευκόλυνση των εργασιών του
έργου, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς το προσωπικό
του Δήμου που εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου
Τεχνολογικοί παράγοντες
• Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας που
αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία
πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών με τρόπο εύληπτο
και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη των
προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από τους χρήστες
• Η σωστή και επαρκής εκπαίδευση, τόσο ποιοτικά όσο και
ποσοτικά που θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της αποδοχής
του έργου από τους χρήστες και στην αποδοτική του
λειτουργία
• Απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και υψηλή
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών
• Ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης

Eυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Ποιότητα ζωής για όλους

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

συμμετοχής του πολίτη στα κοινά

ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΝΕΜΕΑΣ”

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης
πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής για τους 2 Δήμους
η οποία σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα θα προσφέρει
διαδραστική και άμεση συμμετοχή σε σχέση με την παθητική
και έμμεση που επικρατεί. Με στόχο «η Δημοκρατία και ο
Διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» σε κάθε επίπεδο
διακυβέρνησης, από το κυβερνητικό μέχρι το τοπικό, η
πρόταση αυτή παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων
και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα μπορούν να
οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής
δημοκρατίας στην πράξη.

•

Υπηρεσίες Πληροφόρησης: Ο πολίτης χρησιμοποιεί την
πλατφόρμα για να ενημερώνεται άμεσα και στοχευμένα
σχετικά με τις εξελίξεις στον Δήμο του κάνοντας χρήση ad
hoc εργαλείων όπως calendar, newsletter, news alerts,
rss feed

•

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης: Η πλατφόρμα υποστηρίζει
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών σε θέματα
διαδικασιών και υπηρεσιών. Η καλύτερη ενημέρωση
οδηγεί σε καλύτερη και ορθότερη χρήση των υπηρεσιών
που παρέχονται.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Οι βασικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες.
•

Υπηρεσίες Διαβούλευσης: Η πλατφόρμα υποστηρίζει την
δομημένη διαδικασία της διαβούλευσης η οποία στοχεύει
στην ορθολογιστική αντιπαράθεση με στόχο την λήψη
αποφάσεων.

•

Υπηρεσίες Δημοσκοπήσεων: Η διερεύνηση της στάσης
των πολιτών απέναντι σε συγκεκριμένες πολιτικές και
αποφάσεις είναι το πρώτο στάδιο της συμμετοχικής
δημοκρατίας.

•

Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης (Teleconference & Streaming
services): Με την ενοποίηση των Δήμων η συνεδρίαση
του διευρυμένου Δημοτικού Συμβουλίου αποκτάει
ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για τα απομακρυσμένα τοπικά
συμβούλια όσο και για τους πολίτες οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα real time παρακολούθησης και παρέμβασης.

•

Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking):
Με την εκμετάλλευση τεχνολογιών Web 2.0 η πλατφόρμα
δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δημιουργήσουν τον
δικό τους χώρο έκφρασης σε αυτή με σκοπό την ενίσχυση
των συνεκτικών δεσμών μεταξύ τους.

Το παρόν έργο έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων
των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και
στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς
τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού
χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις.
Όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο του έργου κύριο
γνώρισμα της πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής είναι η
δυνατότητα της ΙΣΟΤΙΜΗΣ συμμετοχής όλων των κοινωνικών
ομάδων που συνθέτουν το προφίλ των 2 Καλλικρατικών
Δήμων με σκοπό την λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση
της καθημερινής τους ζωής και βελτίωση των παρεχόμενων
ευκαιριών.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνένωση των Δήμων με τον νέο νόμο για την
αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργεί
μεγαλύτερους δήμους οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν
αυξημένες ανάγκες με περισσότερους πολίτες με αποτέλεσμα
να είναι αδήριτη ανάγκη η ύπαρξη ενός συστήματος
συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών στην τοπική
κοινωνία.

