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Η ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ έρεη ζεκεησζεί από ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ αηώλα,
αθελόο έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξώλ θαη αθεηέξνπ έρεη επηθέξεη παγθνζκίσο
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θπβεξλήζεσλ. Η Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε
θαη ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απνηεινύλ ηα θνκβηθά ζεκεία απηώλ ησλ αιιαγώλ. Ο Holmes
(2001) νξίδεη ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-Government) σο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο
πιεξνθνξίαο, θπξίσο ηνπ δηαδηθηύνπ, γηα ηελ παξνρή δεκόζησλ ππεξεζηώλ κε πην βνιηθό,
πειαηνθεληξηθό, θζελό (cost-effective) θαη γεληθόηεξα δηαθνξεηηθό θαη θαιύηεξν ηξόπν. Μηα
γεληθόηεξε δηαηύπσζε ηνπ νξηζκνύ πεξηιακβάλεη θαη ηελ πηνζέηεζε από ηελ Κπβέξλεζε
πιεξνθνξηαθώλ θαη ηειεπηθνηλσληαθώλ ηερλνινγηώλ (Owen E. Hughes). Τα δύν ηειεπηαία ήδε
ηερλνινγηώλ αθνινύζεζαλ ηελ παξαθάησ εμειηθηηθή δηαδηθαζία (Heeks,1999): Απηνκαηηζκόο
(automation), Πιεξνθόξεζε (informatization) & Μεηαζρεκαηηζκόο (trasformation) (Bellamy &
Taylor, 1998).
Σηε ζεκεξηλή επνρή, ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηώλεη ην ζύλνιν ησλ θξαηώλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθά ε ρώξα καο, βαζηθό δεηνύκελν απνηειεί ε πινπνίεζε πνιηηηθώλ,
κεηαξξπζκίζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ην ειάρηζην δπλαηό νηθνλνκηθό θόζηνο. Η Διιάδα δαπαλά
κόιηο ην 0,6 % ηνπ ΑΔΠ ηεο γηα Καηλνηνκία, Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ελώ ην αληίζηνηρν πνζνζηό γηα
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1,9 % (Eurostat, 2011). Παξάιιεια θξίλεηαη επηηαθηηθή ε
αλάγθε δηακόξθσζεο κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ε ρώξα καο ζηελ
ππνρξέσζε εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθώλ Καηεπζύλζεσλ γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
(Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ, 2012).
Σε ηνπηθό- απηνδηνηθεηηθό επίπεδν, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 3979/2011, νη Γεκόζηνη Οξγαληζκνί
ππνρξεώλνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λα δηαηεξνύλ ειεθηξνληθό
πξσηόθνιιν θαη ειεθηξνληθή ζειίδα ζην δηαδίθηπν. Απηή ε δηαδηθαζία θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα
δπζρεξήο ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ θαη ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ.
Αληηθείκελν αλάιπζεο, ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο, απνηειεί ε πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηνπ
θαινθαηξηλνύ camp ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο
Παπάγνπ- Χνιαξγνύ (ΓΟΠΑΠ). Τα θαινθαηξηλά camp είλαη κία ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ησλ Γήκσλ,
κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ ησλ παηδηώλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζπγθεθξηκέλσλ
αζιεκάησλ ή κέζσ πνιηηηζηηθώλ δξώκελσλ (Γθαλάηζηνο, & Γαξγαιηάλνο, 2008). Σπγθεθξηκέλα ε
παξνύζα εηζήγεζε ζηνρεύεη ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν θαηάθεξε ν ΓΟΠΑΠ, παξά ηηο
πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο, λα αληαπεμέιζεη ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ θαινθαηξηλνύ ηνπ camp.
Μεζοδοιογία - Σο Λογηζκηθό θαη οη Ιζηοζειίδες Αλοητηού Κώδηθα
Τν ινγηζκηθό Αλνηρηνύ Κώδηθα (Open Source Software) είλαη έλα ινγηζκηθό ηνπ νπνίνπ ν
πεγαίνο θώδηθαο είλαη πξνζβάζηκνο ζε όινπο (Aksulu, Wade, 2010), ελώ παξάιιεια παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ην ηξνπνπνηνύλ, λα ην αληηγξάθνπλ θαη λα ην δηαλέκνπλ ειεύζεξα
(Pykäläinen, Fang, 2007). Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ απνηειεί ε έιιεηςε ηεο παξαδνζηαθήο
νξγαλσζηαθήο δνκήο (ηεξαξρία, θαλόλεο), θαζώο βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία εζεινληηθώλ νκάδσλ
παξαγσγήο (Crowston, Howison, 2006). Η ρξήζε από ηνλ ηειηθό ρξήζηε δελ είλαη πάληα δσξεάλ
ιόγσ ηεο δηάθξηζεο Αλνηθηνύ Λνγηζκηθνύ, Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ θαη ην Διεύζεξνπ Αλνηθηνύ
Λνγηζκηθνύ (Perens, 1999). Σηελ παξνύζα όηαλ αλαθεξόκαζηε ζην Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα

ελλννύκε ην Διεύζεξν.
Σήκεξα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ινγηζκηθά παθέηα αλνηθηνύ θώδηθα ηα νπνία κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ειεύζεξα γηα ηε ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ. Κπξίαξρα ινγηζκηθά παθέηα
απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινύλ ηα Γηαδηθηπαθά Σπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (web
Content Management Systems, web CMS) (Roebuck 2011), ηα νπνία είλαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο
πνπ επηηξέπνπλ ηελ on-line ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη ιεηηνπξγνύλ
ππό έλα εληαίν πεξηβάιινλ (Boiko, 2005). Η ρξήζε ησλ web CMS αληαλαθιά ζεηηθά ζηελ νηθνλνκία
θαη ηελ θνηλσλία (von Krogh, Spaeth, 2007) θαζώο είλαη κηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ επεξεάδεηαη
από δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη ηδενινγηθέο θαηεπζύλζεηο. Οη ηζηνζειίδεο απηέο είλαη εύθνιεο ζηελ
θαηαζθεπή θαη παξάγνπλ αμία κέζσ ηεο ζπιινγηθόηεηαο (Chesbrough, Appleyard, 2007).
Τν Joomla είλαη έλα από ηα πην δεκνθηιή web CMS. Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκνζίεπζε
πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν θαη ζε ηνπηθά δίθηπα. Δίλαη γξακκέλν ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
PHP θαη απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζε κηα MySQL βάζε δεδνκέλσλ. Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό
ηνπ είλαη όηη νη ζειίδεο πνπ εκθαλίδεη είλαη δπλακηθέο, δειαδή δεκηνπξγνύληαη ηε ζηηγκή πνπ
δεηνύληαη. Η εγθαηάζηαζε ελόο joomla-site είλαη εύθνιε κέζσ ηνπ νδεγνύ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
ζην ινγηζκηθό ν νπνίνο θαζνδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή βήκα – βήκα θαη ηνπ εμεγεί πνηεο θηλήζεηο πξέπεη
λα θάλεη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ν δηαρεηξηζηήο πξνθεηκέλνπ λα δηαιέμεη ηελ
εκθάληζε ηεο ζειίδαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, επηιέγεη έλα πξόηππν (template) από ηα ρηιηάδεο πνπ
είλαη δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν. Τα templates έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα κε θαίλνληαη ίδηεο νη
ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην web CMS ινγηζκηθό. Μεηά ηελ επηινγή ηεο εκθάληζεο ν
δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηα θεληξηθά κελνύ θαη ππνκελνύ ηεο ζειίδαο θαη εγθαζηζηά (εάλ θξίλεηαη
απαξαίηεην) επεθηάζεηο (extensions) πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζνύλ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο δελ είλαη
πξνεγθαηεζηεκέλεο. Τα extensions είλαη θαηά κεγάιν πνζνζηό ειεύζεξα (γηα ην joomla ππάξρνπλ
εθαηνληάδεο ζηε ζειίδα extensions.joomla.org) θαη πξνζζέηνπλ ιεηηνπξγίεο όπσο forum, θόξκεο
ππνβνιήο αηηεκάησλ, πξνβνιή video, πξνβνιή slide, πίλαθεο, εκεξνιόγηα θά.
Αποηειέζκαηα - Μειέηε περίπηωζες
Τα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλύνπλ όηη θάζε Οξγαληζκόο κπνξεί- ρσξίο ηδηαίηεξν θόζηνο θαη
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο- λα θαηαθηήζεη ην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ ρξεζηκνπνηώληαο έλα web CMS
ινγηζκηθό.
Ο ΓΟΠΑΠ δηακόξθσζε έλα πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν κνληέιν εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηώλ
ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό joomla. Τν ελ ιόγσ ινγηζκηθό είλαη αλνηρηνύ θώδηθα (free CMS) θαη
ην θόζηνο εγθαηάζηαζήο ηνπ αλέξρεηαη ζε ιηγόηεξν από 25 επξώ (ηόζν ζηνίρηζε ε αγνξά ηνπ domain
γηα δύν έηε). Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν, κέζσ ηηο δηαδηθηπαθήο ηνπ ζειίδαο, πξνζέθεξε ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ θαη ακειεηένπ θόζηνπο.
Σπγθεθξηκέλα θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013 ν ΓΟΠΑΠ δέρηεθε απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ αηηήζεηο γηα ηα θαινθαηξηλά camps (πεξίπνπ 600 αλά έηνο). Τελ αξρηθή αλεζπρία
ησλ δηνξγαλσηώλ γηα ηελ θαηλνηνκία δηαδέρζεθε ε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέθπςε από ην απνηέιεζκα.
Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, όπνπ νη αηηήζεηο γίλνληαλ κε ηνλ
παξαδνζηαθό ηξόπν, ν ρξόλνο αλακνλήο γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γνλείο μεπεξλνύζε ηηο δύν ώξεο.
Παξάιιεια, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απαζρνιήζεθαλ πέληε ππάιιεινη σο δέθηεο
αηηήζεσλ (ηξεηο ζηελ έδξα θαη δύν ζηελ απνθεληξσκέλε ππεξεζία, δύν ππάιιεινη γηα λα ζπληνλίδνπλ
ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο), ν Γηεπζπληήο θαη ν Πξντζηακέλνο Γηνηθεηηθνύ σο δέθηεο παξαπόλσλ.
Μεηά ην πέξαο ησλ αηηήζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα επηπιένλ άηνκν γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ
ζηνηρείσλ ησλ αηηήζεσλ ζε έλα θύιιν Excel πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε δηακόξθσζε ησλ
ηκεκάησλ (βάζε ειηθίαο θαη δεκνηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ θάζε παηδηνύ).
Με ηελ θαηλνηνκία ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ κέζσ ηζηνζειίδαο εμαζθαιίζηεθαλ ηόζν ε
ηήξεζε ηεο ζεηξάο πξνηεξαηόηεηαο όζν θαη ε απηόκαηε θαηαρώξεζε ησλ αηηήζεσλ. Παξάιιεια, ν
δηαρσξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ζε θαηεγνξίεο θαη ν αληίζηνηρνο ρσξηζκόο ζε νκάδεο πξαγκαηνπνηήζεθε
απηόκαηα κέζσ ησλ εηδηθά δηακνξθσκέλσλ θίιηξσλ. Σηε ζπλέρεηα, νη ελδηαθεξόκελνη κε αλαθνίλσζε
πνπ αθνινύζεζε κπόξεζαλ ρσξίο λα ηαιαηπσξεζνύλ -νξγαλσκέλα θαη ρσξίο αλακνλή- λα
πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θαηαβάινπλ ην αληίηηκν ζπκκεηνρήο ησλ
παηδηώλ ηνπο ζηηο θαινθαηξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη γηα ηε λέα ειεθηξνληθά
δηακνξθσκέλε δηαδηθαζία απαζρνιήζεθε κόλν έλαο ππάιιεινο!

Οη ελδηαθεξόκελνη γνλείο αμηνιόγεζαλ, κε εξσηεκαηνιόγην πνπ ηνπο δόζεθε, ην λέν ηξόπν
δηνξγάλσζεο ηνπ camp. Τα απνηειέζκαηα ππήξμαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ
εγρεηξήκαηνο. Από ηελ πξώηε θηόιαο ρξνληά ν λένο ηξόπνο ππνβνιήο αηηήζεσλ αμηνινγήζεθε σο
εμήο: Δίλαη εμαηξεηηθόο – Σπγραξεηήξηα: 83,48 %, Αξθεηά θαιόο: 14,78 %, Μέηξηνο: 1,30 %,
Πξνβιεκαηηθόο: 0,43 % θαη Πνιύ θαθόο – δελ κνπ άξεζε θαζόινπ: 0 % (Πεγή: www.dopap.gr).
Τέινο, από ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο
δηεμαγσγήο ηνπ camp ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 80%, ελώ ηαπηόρξνλα ν ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο ελεξγεηώλ
κεηώζεθε ζεακαηηθά ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 90% (Κνζκάο, Γεσξγίνπ, Μηραιαθέιεο, Παπαδόπνπινο,
2012).
σδήηεζε – σκπεράζκαηα
Σε έλα ηόζν δύζθνιν νηθνλνκηθά πεξηβάιινλ νη Αζιεηηθνί Οξγαληζκνί κπνξνύλ, κέζσ ελόο
κνληέινπ εμππεξέηεζεο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε δεκόηε (Παπαζαλαζίνπ, Καξδαξάο, 2011). Σε απηό ην
πιαίζην, ν θάζε νξγαληζκόο ζα πξέπεη αθνύ αλαινγηζηεί ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζηε ζπλέρεηα λα πινπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εθαξκνγέο (είηε
κεκνλσκέλεο είηε ζπληνληζκέλεο κε ηελ ππόινηπε Γεκόζηα Γηνίθεζε). Τνύησλ δνζέλησλ, ε
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θξίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ην ζύλνιν ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.
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