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1. Ειςαγωγή - Μεθοδολογία
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να αξιολογιςει τθν ανάπτυξη, λειτουργία και χρήςη των
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διαδικτυακϊν Ρυλϊν που ζχουν αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ.
«Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» του Γ’ ΚΡΣ.
Από το ςφνολο των ζργων του Γ’ ΚΡΣ επιλζχκθκαν όςα ζχουν προχπολογιςμό ζνταξθσ ≥500.000€ και
1
ανικουν ςτισ κατθγορίεσ επζνδυςθσ Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, Διαδικτυακζσ Ρφλεσ &
Γεωγραφικά Ρλθροφοριακά Συςτιματα (GIS). Ο αριθμόσ ζργων που καλφπτουν τα παραπάνω
κριτήρια είναι 141, τα οποία αντιςτοιχοφν ςε 74 Τελικοφσ Δικαιοφχουσ. Για τθ διεξαγωγι τθσ
ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε web εφαρμογι online ερωτηματολογίου, μζςω τθσ οποίασ κάκε
ερωτϊμενοσ ζλαβε με email το link του προσ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου.
Το ερωτθματολόγιο περιλάμβανε τισ εξισ ενότθτεσ:
Α. Ταυτότθτα ζργου/Αποκρινόμενου
Β. Στοιχεία ζργου
Γ1. Στοιχεία επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ & χριςθσ
Γ2. Στοιχεία επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ & χριςθσ διαδικτυακισ πφλθσ
Δ. Διαχείριςθ & υποςτιριξθ
Ε. Διαςφνδεςθ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα – Αναφορζσ
Σ. Γενικι αποτίμθςθ – Αξιολόγθςθ αποτελζςματοσ
Η αποςτολι του online ερωτθματολογίου πραγματοποιικθκε τθν 01/06/2010, ενϊ θ ςυλλογι των
απαντιςεων διιρκθςε 3 εβδομάδεσ.
Ο τελικόσ αριθμόσ απαντημζνων ερωτηματολογίων ανζρχεται ςτα 101. Στουσ παρακάτω πίνακεσ
παρουςιάηονται κάποια γενικά ςτοιχεία αναφορικά ςτισ απαντιςεισ:
Σελικοί Δικαιοφχοι
Αρ.
Μζγεθοσ ζργων/ Προχπολογιςμόσ
ΑΕΙ/ΤΕΙ
500.000 ζωσ 999.999
1
ΑΜΕΑ
1.000.000 ζωσ 1.999.999
1
Ανεξάρτθτθ Αρχι
2.000.000 ζωσ 4.999.999
5
Αςφαλιςτικό Ταμείο
5.000.000 ζωσ 9.999.999
2
Ευρφτεροσ Δθμόςιοσ Τομζασ
≥10.000.000,00
16
Επιμελθτιρια
2
Ερευνθτικόσ Φορζασ
Χωροθζτηςη
2
Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ
Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ
2
ΚτΡ Α.Ε.
Αττικισ
35
Νομαρχίεσ
Δυτικισ Ελλάδασ
5
Ρεριφζρειεσ
Θεςςαλίασ
2
Ρολιτιςτικόσ Φορζασ
Ιονίων Νιςων
2
Υπουργείο/ Γεν. Γραμματεία
Κεντρικισ Μακεδονίασ
15
Φορζασ Υγείασ
Κριτθσ
2
Διμοι
Νοτίου Αιγαίου
9
Ρελοποννιςου
Στερεάσ Ελλάδασ
Ηπείρου
Ρεριφζρειεσ (2-7)
Εκνικισ Εμβζλειασ

Αρ.
28
26
30
10
7

Αρ.
1
36
2
2
1
8
2
2
1
4
1
3
38

1

Ππωσ αυτά κατθγοριοποιικθκαν ςτθ μελζτθ του Ραρατθρθτθρίου για τθν ΚτΡ: «Ανάλυςθ Ζργων και Τελικϊν
Δικαιοφχων του Ε.Ρ. Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», Απρίλιοσ 2010
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2. Ανάλυςη των απαντήςεων του ερωτηματολογίου
Α. Σαυτότητα Ζργου
Σε περιςςότερεσ από τισ μιςζσ περιπτϊςεισ (53%) ζχουμε να κάνουμε με ζργα που ζδωςαν
ςυνδυαςτικά ΟΡΣ και διαδικτυακι πφλθ παροχισ υπθρεςιϊν, ενϊ 1 ςτα 4 ζργα ζχουν ενςωματϊςει
και Γεωγραφικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (GIS).
Ερώτ. Α5 Τφποσ Ζργου: Πωσ κα χαρακτθρίηατε το Πλθροφοριακό Σφςτθμα που αναπτφχκθκε ςτο
πλαίςιο του ζργου;

Διαδικτυακι Ρφλθ
παροχισ υπθρεςιϊν προσ
τον πολίτθ

21%

53%

26%

Ο.Ρ.Σ. οργάνωςθσ
εςωτερικϊν λειτουργιϊν

Ο.Ρ.Σ. οργάνωςθσ
εςωτερικϊν λειτουργιϊν
με διαςυνδεδεμζνθ
Διαδικτυακι Ρφλθ για τθν
εξυπθρζτθςθ του πολίτθ

Ερώτ. Α6: Το ςφςτθμα ι μζροσ του ςυςτιματοσ αποτελεί Γεωγραφικό Πλθροφοριακό Σφςτθμα (GIS);

G.I.S.?

Πχι
17%

Ναι
75%

25%
4%

4%

Διαδικτυακι Ρφλθ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ
Ο.Ρ.Σ. οργάνωςθσ εςωτερικϊν λειτουργιϊν
Ο.Ρ.Σ. οργάνωςθσ εςωτερικϊν λειτουργιϊν με διαςυνδεδεμζνθ Διαδικτυακι Ρφλθ
για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ
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Β. τοιχεία Ζργου
8 ςτουσ 10 ερωτϊμενουσ προβάλλουν τον εκςυγχρονιςμό των υπηρεςιϊν του φορζα ωσ το κφριο
κίνθτρο για τθν υλοποίθςθ του ζργου, αποτελϊντασ ταυτόχρονα και ςτρατθγικό ςτόχο ςτο πλαίςιο
αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ.

Ερώτ. B1: Ποιο πιςτεφετε ότι ιταν το αρχικό κίνθτρο για τθν υλοποίθςθ του ζργου;
Εκςυγχρονιςμόσ των
υπθρεςιϊν του φορζα
3%

1% 3%

Αυξανόμενθ ηιτθςθ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν

13%

Ρολιτικι βοφλθςθ
Απορρόφθςθ κονδυλίων
80%
Άλλο

Ζλλειψθ προςωπικοφ για
τθν εξυπθρζτθςθ των
χρθςτϊν

Ερώτ. B2: Η υλοποίθςθ του ζργου προζκυψε ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ του φορζα
(ςτρατθγικό-επιχειρθςιακό ςχζδιο, κλπ.);

Πχι
13%

ΔΞ/ΔΑ
7%

Ναι
80%
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Στθ μεγάλθ πλειοψθφία των ζργων, υπιρχε ςυμμετοχι του Φορζα ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ,
ωςτόςο μόνο το 61% φζρεται να ζχει επιτφχει όλουσ του ςτόχουσ που τζκθκαν, με τθ δυςκολία
προςαρμογήσ των τελικϊν χρθςτϊν να προβάλλει ωσ θ κυριότερθ αιτία μθ επίτευξθσ των ςτόχων
που είχαν τεκεί.

Ερώτ. B3: Συμμετείχε ο Φορζασ ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/
Διαδικτυακισ Πφλθσ που αναπτφχκθκαν;
Πχι
1%

ΔΞ/ΔΑ
4%

Ναι
95%

Ερώτ. B4: Σε τι βακμό κα λζγατε ότι ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι του ζργου;

7%

3%

Ζχουν επιτευχκεί ςτθν
πλειονότθτά τουσ

3% 0%

Ζχουν επιτευχκεί κάποιοι από
αυτοφσ
26%

61%

Δεν ζχουν επιτευχκεί ακόμθ
αλλά κα επιτευχκοφν
ςφντομα
Δεν ζχουν επιτευχκεί ακόμθ
και δεν κα επιτευχκοφν λόγω
προβλθμάτων
ΔΞ/ΔΑ
Άλλο
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Ερώτ. B5: Αν κεωρείτε ότι δεν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι του ζργου, για ποιο λόγο πιςτεφετε ότι
ςυνζβθ αυτό; (μπορείτε να απαντιςετε περιςςότερα από ζνα)

Λόγω δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ

12%

Λόγω ελλιποφσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ για
τθ διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν

12%

Λόγω ελλιποφσ ηιτθςθσ των υπθρεςιϊν από
τουσ πολίτεσ

4%

Λόγω δυςκολίασ προςαρμογισ των
ςτελεχϊν του φορζα/χρθςτϊν

77%

Λόγω ζλλειψθσ εξειδικευμζνου
προςωπικοφ και τεχνικισ υποςτιριξθσ

Λόγω ελλιπϊν προδιαγραφϊν του ζργου
από το φορζα
Λόγω αναποτελεςματικότθτασ των
υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο

38%

8%

35%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ, n=26
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Γ1. τοιχεία Επιχειρηςιακήσ Ετοιμότητασ & Χρήςησ
Ερώτ. C1: Σε ποια κατάςταςθ βρίςκεται το Πλθροφοριακό Σφςτθμα/ Δικτυακι Πφλθ ςιμερα;

10%
Σε πλιρθ παραγωγικι
λειτουργία

21%

69%

Σε μερικι παραγωγικι
λειτουργία
Δεν ζχει λειτουργιςει
παραγωγικά ακόμθ

C1_2: Εξειδικεφςτε ποια τμιματα λειτουργοφν και ποια όχι, τισ αιτίεσ και τισ ενζργειεσ που
απαιτοφνται για πλιρθ λειτουργία:
C1_2A: Αιτίεσ:
Από τισ 17 απαντιςεισ όπου περιγράφονται οι λόγοι που τα ςυςτιματα δεν είναι ςε πλιρθ
παραγωγικι λειτουργία, προκφπτει ότι ο κφριοσ λόγοσ είναι θ ελλιπήσ ετοιμότητα των φορζων ςε
κζματα οργάνωςησ των εςωτερικϊν τουσ λειτουργιϊν αλλά και εμπειρίασ και κατάρτιςησ του
προςωπικοφ τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ μετάβαςθ και εκμετάλλευςθ των ςυςτθμάτων και των νζων
τεχνολογιϊν. Κάποιεσ περιπτϊςεισ αφοροφν και προβλιματα με τον ανάδοχο, updates του
λογιςμικοφ, και ζλλειψθ ( ι μθ πρόβλεψθ) τεχνικισ υποςτιριξθσ.
C1_2E: Ενζργειεσ:
Οι κυριότερεσ ενζργειεσ που ςχεδιάηουν να αναλάβουν ι προτείνουν οι φορείσ αφοροφν α) ςτθ
διαμόρφωςη νζου χρονοδιαγράμματοσ για τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων και β) ςτθν
αντικατάςταςη του αναδόχου, όπου υπάρχει πρόβλθμα. Ενϊ όπου υπάρχει δυςκολία με τθν
υιοκζτθςθ των ςυςτθμάτων από το φορζα, προτείνεται θ επίδειξθ διοικθτικισ και πολιτικισ
βοφλθςθσ και θ δθμιουργία ομάδων κροφςθσ (task forces) εντόσ του φορζα με ςτόχο τθ γριγορθ
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων.
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Ερώτ. C6(1): Σε τι ποςοςτό χρθςιμοποιοφνται οι δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ; *Σε ςχζςθ με τισ
προδιαγραφζσ του+

15%
38%
19%

0% - 25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%

28%

Ερώτ. C6(2): Σε τι ποςοςτό χρθςιμοποιοφνται οι δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ; *Σε ςχζςθ με τισ
απαιτιςεισ/δυνατότθτεσ του φορζα+

14%
35%
16%

0% - 25%
25% - 50%
50% - 75%

35%

75% - 100%

Εάν επιχειριςουμε να δοφμε τισ ερωτιςεισ C6(1)&(2) ςυνδυαςτικά, τότε προκφπτουν τα εξισ
ςυμπεράςματα:
Εμφανίηονται 13 περιπτϊςεισ ζργων όπου ζχουμε ςυςτιματα με πολφ υψθλζσ
προδιαγραφζσ, τα οποία παρόλα αυτά δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ/δυνατότθτεσ του
φορζα.
Σε ικανοποιθτικό αρικμό ζργων (23) δθλϊνει ότι το ποςοςτό χριςθσ των ςυςτθμάτων τόςο
ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ τουσ, όςο και ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του φορζα είναι ςε αρκετά
καλό επίπεδο (50% - 75%).
32 ζργα διακζτουν πολφ υψθλά (75% - 100%) επίπεδα χριςθσ των ςυςτθμάτων τόςο ωσ
προσ τισ προδιαγραφζσ τουσ, όςο και ωσ προσ τισ απαιτιςεισ/δυνατότθτεσ του φορζα.
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Χρήςη ςε ςχζςη με τισ
απαιτήςεισ/δυνατότητεσ του
φορζα

Χρήςη ςε ςχζςη με τισ προδιαγραφζσ του
ςυςτήματοσ
0% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

0% - 25%

13

0

1

0

25% - 50%

1

13

1

1

50% - 75%

1

6

23

6

75% - 100%

0

0

3

32

Ερώτ. C8: Ποια είναι θ ποιότθτα των βαςικϊν δεδομζνων του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/
Διαδικτυακισ Πφλθσ, π.χ. μθτρϊων; (χρθςιμοποιιςτε ςτοιχεία όπωσ διπλοεγγραφζσ, κενά πεδία, κλπ,
για να εκτιμιςετε)

2%
7%

16%
Εξαιρετικι

26%

Ρολφ καλι
Καλι
49%

Μζτρια

Κακι

Σχετικά με τθν ποιότθτα των βαςικϊν δεδομζνων του ςυςτιματοσ, εμφανίηεται ζνα μικρό ποςοςτό
που τθν χαρακτθρίηει «μζτρια» (7%) και ζνα μικρότερο που τθ χαρακτθρίηει «κακι» (2%).
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Ερώτ. C10: Ποια από τα παρακάτω πρότυπα χρθςιμοποιοφνται από το Πλθροφοριακό Σφςτθμα/
Διαδικτυακι Πφλθ;
0%

10%

20%

30%

3%
14%
24%

ΕΓΣΑ 87 (μόνο για ζργα GIS)

53%

Ρρότυπα εγγράφων (π.χ. ςε XML, XSD)
Ρρότυπα μεταδεδομζνων, ταξινόμθςθσ & ονοματολογίασ
(π.χ. ςε RDF, Dublin Core)
Άλλο

60%

12%

PKI - Υποδομι Δθμοςίου Κλειδιοφ από το Σφηευξισ

PKI - Υποδομι Δθμοςίου Κλειδιοφ άλλο

50%

32%

eGIF (Ελλθνικό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ)

PKI - Υποδομι Δθμοςίου Κλειδιοφ ΕΜΗΣ

40%

17%
25%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ, n=76
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Ερώτ. C11: Ποια από τα παρακάτω χρθςιμοποιείτε για τθν αςφάλεια του Πλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ/ Διαδικτυακισ Πφλθσ;
0%

10%

20%

30%

40%

60%

70%

49%

Κρυπτογράφθςθ SSL

52%

Demilitarized Zone (DMZ)

Διαδικαςίεσ αςφαλοφσ πρόςβαςθσ ςτο Κζντρο
Δεδομζνων

70%

16%

Εφεδρικό Κζντρο (Disaster Recovery Center)

Υπθρεςίεσ Ανάκαμψθσ από καταςτροφι (Disaster
Recovery Services)

Κανζνα

50%

38%

3%

Άλλο

8%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ, n=86
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Γ2. τοιχεία Επιχειρηςιακήσ Ετοιμότητασ & Χρήςησ Διαδικτυακήσ Πφλησ
Ωσ προσ τισ υπθρεςίεσ που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των διαδικτυακϊν πυλϊν, θ μεγάλθ
πλειοψθφία αφορά υπθρεςίεσ πλθροφοριακοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ κατ’ επζκταςθ
χρθςιμοποιοφνται και περιςςότερο από πολίτεσ και επιχειριςεισ.
Ερώτ. C16_1 & C16_2: Πόςεσ υπθρεςίεσ και τι επιπζδου παρζχει θ Πφλθ ςε Πολίτεσ & ςε
Επιχειριςεισ; (ανά επίπεδο θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ)
0

500

1000

1500

2000

2500
Αρικμόσ
2361

Υπθρεςίεσ επιπζδου 1 (Ρλθροφόρθςθ)

Υπθρεςίεσ επιπζδου 2 (Λιψθ αναγκαίων
εντφπων)

339

243
118
Ρολίτεσ
367

Υπθρεςίεσ επιπζδου 3 (Υποβολι ςτοιχείων
ςυναλλαγισ θλεκτρονικά)

148

Υπθρεςίεσ επιπζδου 4 (Ρλιρωσ θλεκτρονικι
υπθρεςία. Δεν απαιτεί άλλα ςυμβατικά
βιματα)

122

Υπθρεςίεσ επιπζδου 5 (Ρλιρωσ θλεκτρονικι
υπθρεςία, με επιπλζον προλθπτικό
χαρακτιρα και προςωποποίθςθ)

Επιχειριςεισ

418

72
59

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτισ κατθγορίεσ 2 ι 3 ςτθν Ερωτ. Α5, n=75
Ερώτ. C17_2: Επίπεδο τθσ υπθρεςίασ με τθ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα

4%
6%
13%

Επίπεδο 1 (Ρλθροφόρθςθ)

7%

Επίπεδο 2 (Λιψθ αναγκαίων εντφπων)

70%

Επίπεδο 3 (Υποβολι ςτοιχείων ςυναλλαγισ θλεκτρονικά)

Επίπεδο 4 (Ρλιρωσ θλεκτρονικι υπθρεςία. Δεν απαιτεί άλλα ςυμβατικά βιματα)
Επίπεδο 5 (Ρλιρωσ θλεκτρονικι υπθρεςία, με επιπλζον προλθπτικό χαρακτιρα, και
προςωποποίθςθ)

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτισ κατθγορίεσ 2 ι 3 ςτθν Ερωτ. Α5, n=75
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Δ. Διαχείριςη & Τποςτήριξη
Ερώτ. D1_1: Πωσ γίνεται θ διαχείριςθ (administration) του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/
Διαδικτυακισ Πφλθσ;
Άλλο
6%

Και από τουσ
δφο
14%

Από ςτελζχθ
του φορζα
64%
Από τον
Ανάδοχο του
SLA
16%

Ερώτ.D2: Υποςτθρίηεται το Πλθροφοριακό Σφςτθμα/ Διαδικτυακι Πφλθ του ζργου από ςφμβαςθ SLA;
Ερώτ. D3_1: Ποια είναι θ διάρκεια του SLA (ςε μινεσ);
Ερώτ. D3_2: Ποια είναι θ θμερομθνία λιξθσ;
Ερώτ. D4: Πωσ παρακολουκείται θ εκτζλεςθ του SLA;
Υπάρχει ςφμβαςθ SLA;

Ρωσ παρακολουκείται;

Πχι
47%

Άλλο
6%

Ναι
53%

≥ 60
μινεσ
23%

< 12
μινεσ
11%

36 - 59
μινεσ
23%

Ροια είναι θ
διάρκεια τθσ;

Με
αναφορζσ
του
Αναδόχου
60%

Με
αυτόματο
ςφςτθμα
αναφοράσ
κλιςεων
(ticketing)
34%

12 - 23
μινεσ
13%

24 - 35
μινεσ
30%

Μετά το
2012
22%

Ρότε λιγει;

Εντόσ του
2010
22%

Εντόσ του
2012
25%

Εντόσ του
2011
31%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτθν ερϊτθςθ, D2: n=101, D3_1: n=47, D3_2: n=46, D4: n=47
Ζκδοςθ 1
Ιοφλιοσ 2010

15
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Ερώτ. D5: Από ποιον υλοποιοφνται νζεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ για το Πλθροφοριακό Σφςτθμα/
Διαδικτυακι Πφλθ;

Από ςτελζχθ του φορζα

10%

26%

22%

Από τον Ανάδοχο του
ζργου (ι του SLA)
Και από τουσ δφο
42%
Άλλο

Ερώτ. D6: Απαιτείται ανανζωςθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ για να είναι δυνατι θ απρόςκοπτθ
λειτουργία του ςυςτιματοσ ςτο μζλλον;

29%
43%

Απαιτείται. Το ςφςτθμα δεν
μπορεί να χρθςιμοποιείται εάν
δεν ανανεωκοφν κάποιεσ άδειεσ
χριςθσ λογιςμικοφ.
Δεν απαιτείται και δεν είναι
απαραίτθτο για τθν ομαλι
λειτουργία του ςυςτιματοσ.

28%
Δεν απαιτείται. Αλλά είναι
απαραίτθτο για τθν ομαλι
λειτουργία του ςυςτιματοσ (π.χ.
για υποςτιριξθ, ανανεϊςεισ)

Ζκδοςθ 1
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Ερώτ. D7: Ποιο είναι το ποςοςτό % κόςτουσ των αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με το ςφνολο
του ζργου;

10%
27%

0-5%

27%

6-10%
14%

11-20%
21-40%

22%

Ζκδοςθ 1
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Ε. Διαςφνδεςη με άλλα πληροφοριακά ςυςτήματα - Αναφορζσ
Ερώτ. E1_1: Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα διαςυνδζεται με άλλα Πλθροφοριακά Συςτιματα;

Ναι
27%

Πχι
73%

Από τισ 24 απαντιςεισ όπου περιγράφονται οι υπάρχουςεσ διαςυνδζςεισ με άλλα ςυςτιματα,
προζκυψε ότι οι μιςζσ αφοροφν άλλα εςωτερικά ςυςτιματα του φορζα. Οι περιςςότερεσ
υπάρχουςεσ διαςυνδζςεισ είναι μονόδρομεσ. Επίςθσ αρκετζσ διαςυνδζςεισ είναι με τεχνολογία
Web Services, κυρίωσ από το ςφςτθμα «Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Εκνικοφ
Δθμοτολογίου» ενϊ οι υπόλοιπεσ είναι με text files και ftp ι DB links ι hard coded.
Ερώτ. Ε2_1: Υπάρχουν πλθροφοριακά ςυςτιματα με τα οποία πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε ι κα ιταν
χριςιμο να υπάρχει διαςφνδεςθ με το παρόν πλθροφοριακό ςφςτθμα;

Πχι
53%

Ναι
47%

Από τισ 46 απαντιςεισ για πλθροφοριακά ςυςτιματα που κα ιταν χριςιμο να υπάρχει διαςφνδεςθ,
αυτζσ αφοροφν ςτθ πλειονότθτά τουσ διαςφνδεςθ με ςυςτιματα άλλων φορζων και μεγάλο
ποςοςτό αυτϊν αφορά αμφίδρομη διαςφνδεςθ. Σε όλεσ ςχεδόν τισ απαντιςεισ υπάρχει προτίμθςθ
ςτθν τεχνολογία διαςφνδεςθσ μζςω Web Services.

Ζκδοςθ 1
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Ζρευνα για τθν αποτφπωςθ, λειτουργία και αξιολόγθςθ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και των Διαδικτυακϊν
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Εάν επιχειριςουμε να δοφμε τισ ερωτιςεισ E1_1 & E2_1 ςυνδυαςτικά, τότε προκφπτει το παρακάτω
ςχεδιάγραμμα:

Είναι ιδθ ςυνδεδεμζνα
αλλά πιςτεφουν ότι
πρζπει να ςυνδεκοφν και
με άλλα

32%

Δεν είναι ςυνδεδεμζνα με
άλλα και δεν κεωροφν ότι
πρζπει να ςυνδεκοφν

68%

Ερώτ. Ε3: Διακζτει το Πλθροφοριακό Σφςτθμα κάποια από τισ παρακάτω εφαρμογζσ;
0%

20%

40%

Εφαρμογι Αναφορϊν - Management
Information System]

48%

Εφαρμογι Αναφορϊν - Business Intelligence (ad
hoc ανάλυςθ δεδομζνων από τουσ χριςτεσ)

39%

Διαχείριςθ Ρεριεχομζνου (Enterprise Content
Management, όχι το Web CMS)

34%

Διαχείριςθ οϊν Εργαςίασ (Work Flow
Management)
Δεν διακζτει καμία από τισ παραπάνω
εφαρμογζσ

Ζκδοςθ 1
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Ερώτ. Ε4: Χρθςιμοποιείται θ εφαρμογι αναφορϊν για παροχι ςτοιχείων ςτθν Προϊςτάμενθ Αρχι;

Πχι
48%

Ναι
52%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν τισ επιλογζσ 1 & 2 ςτθν Ερωτ. Ε3, n=61
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Σ. Γενική Αποτίμηςη – Αξιολόγηςη Αποτελζςματοσ
Ερώτ. ST1(1-4): Παρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παρακάτω προτάςεισ:
0%

Ρροςδιορίςτε το βακμό ςυμβολισ τθσ
διοίκθςθσ του φορζα ςτθν επιτυχία του
ζργου

24%
22%

Ρολφ

44%

32%
8%

58%

2%
20%

63%

13%
1%
18%

Σε ποιο βακμό το ζργο εξοικονόμθςε χρόνο
ςτθν εργαςία των υπαλλιλων του
Οργανιςμοφ

Εξαιρετικά

100%

0%

Σε ποιο βακμό το τελικό αποτζλεςμα του
ζργου κάλυψε τισ προδιαγραφζσ του
τεχνικοφ δελτίου

Σε ποιο βακμό το τελικό αποτζλεςμα
κάλυψε τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν των
υπθρεςιϊν του ζργου

50%

39%
28%

8%

Μζτρια

Λίγο

Κακόλου

Ερώτ. ST2: Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν προςαρμογι των ςτελεχϊν του φορζα/χρθςτϊν ςτισ νζεσ
υπθρεςίεσ;

Ρολφ εφκολθ

5% 5%
22%

30%

Εφκολθ
Οφτε Εφκολθ/ Οφτε
Δφςκολθ
Δφςκολθ

38%

Ρολφ Δφςκολθ

Ζκδοςθ 1
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Ερώτ. ST3: Υπιρξε το κατάλλθλο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν του φορζα για τθν
εξοικείωςθ με τθ νζα υπθρεςία;
Πχι
6%

ΔΞ/ΔΑ
9%

Ναι
85%

Ερώτ. ST4: Θεωρείτε ότι θ εκπαίδευςθ που ζλαβαν οι χριςτεσ για τθ λειτουργία του Πλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ ιταν επαρκισ;

Πχι
16%

ΔΞ/ΔΑ
11%

Ναι
73%

Ερώτ. ST5: Σε ποιο τομζα κα μποροφςε να δοκεί περιςςότερθ βαρφτθτα;
Από τισ απαντιςεισ γίνεται απόλυτα ξεκάκαρο ότι οι χριςτεσ των ςυςτθμάτων ηθτοφν κυρίωσ
ομογενοποίηςη των διαδικαςιϊν ςε όλα τα τμιματα του φορζα και περιςςότερεσ ϊρεσ on the job
training. Μάλιςτα, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, γίνεται αναφορά για ανάγκθ παροχισ εκπαίδευςθσ από
πιςτοποιθμζνουσ φορείσ και όχι απευκείασ από τον ανάδοχο.
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Ερώτ. ST6_1: Σε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ εντοπίςατε προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ του
ζργου; Παρακαλϊ αναφζρετε πόςο ςθμαντικό κρίνετε κάκε πρόβλθμα:
0%

5%

10%

4%

15%

8%

Χρθματοροζσ
3%

20%

3%

3%

22%

4%

8%

Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ

33%

28%

13%
13%

Συνζπεια του ανάδοχου φορζα ςε ςχζςθ με
τθν παράδοςθ των παραδοτζων

20%

7%

Ζλλειψθ βαςικϊν υποδομϊν ςε ΤΡΕ

5%
Συνζπεια του ανάδοχου φορζα ςε ςχζςθ με
τθν ποιότθτα των παραδοτζων

Εξαιρετικά

Ζκδοςθ 1
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Ρολφ

Μζτρια

9%

Λίγο

34%

28%
30%

23%
2%

35%

35%

10%
12%

Τεχνικι Υποςτιριξθ από το φορζα

30%

18%
16%

15%
16%

Διοικθτικι Υποςτιριξθ από το φορζα

25%

22%
20%

16%

25%

32%

33%

31%

Κακόλου
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Ερώτ. ST7_1: Σε ποιουσ τομείσ υπιρξε πρόβλθμα κατά το ςτάδιο λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του
ζργου; Παρακαλϊ αναφζρετε πόςο ςθμαντικό κρίνετε κάκε πρόβλθμα:
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

2%
6%
17%

Τεχνικι Υποςτιριξθ από τον Ανάδοχο

21%
35%
4%
16%

Ζλλειψθ εκπαιδευμζνου Ρροςωπικοφ
(τελικϊν χρθςτϊν) για τθ διαχείριςθ των
υπθρεςιϊν

27%
18%
21%
6%
6%
17%

Ανεπαρκζσ τμιμα πλθροφορικισ

24%
29%

Εξαιρετικά

Ρολφ

Μζτρια

Λίγο

Κακόλου

Ερώτ. ST8: Υπάρχει ικανοποιθτικι ςυμμετοχι του κοινοφ ςτισ υπθρεςίεσ του ζργου;

ΔΞ/ΔΑ
40%

Ναι
47%

Πχι
13%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτισ κατθγορίεσ 2 ι 3 ςτθν Ερωτ. Α5, n=75
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Ερώτ. ST9: Που πιςτεφετε ότι οφείλεται αυτό;
Στθ
δυςλειτουργία
τθσ υπθρεςίασ
20%

Άλλο
10%

Στθ μθ
εξοικείωςθ
του κοινοφ με
ΤΡΕ
50%

Στθν ελλιπι
ενθμζρωςθ
του κοινοφ
20%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν 'Όχι ςτθν Ερωτ. ST8, n=10
Ερώτ. ST10: Θεωρείτε ότι υπιρξε θ κατάλλθλθ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθ διακεςιμότθτα των
υπθρεςιϊν τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ;

ΔΞ/ΔΑ
32%

Ναι
55%
Πχι
13%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτισ κατθγορίεσ 2 ι 3 ςτθν Ερωτ. Α5, n=75
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Ερώτ. ST11: Ποια μζςα επιλζξατε για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα των
υπθρεςιϊν;
Ανακοίνωςθ μζςω του site
του φορζα
12%

Μζςω ενθμερωτικοφ
φυλλαδίου

28%

17%

1%
42%

Ενθμερωτικζσ θμερίδεσ
και άλλεσ εκδθλϊςεισ του
φορζα
Άλλο

Πλα τα παραπάνω

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτισ κατθγορίεσ 2 ι 3 ςτθν Ερωτ. Α5, n=75

Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ φπαρξθ ενόσ ςθμαντικά μεγάλου ποςοςτοφ (43%) που κεωρεί ότι το
κοινό είναι από μζτρια ζωσ πολφ λίγο ικανοποιθμζνο από τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Στθν
προςπάκειά τουσ μάλιςτα να ερμθνεφςουν το παραπάνω ποςοςτό, εντοπίηουν ωσ κυριότερουσ
λόγουσ τθ δυςκολία χρήςησ (24%), προβλήματα λειτουργικότητασ (12%) και ελλείψεισ ςτισ
υπηρεςίεσ (17%).
Δεδομζνου, ωςτόςο, ότι ςτθν πλειοψθφία τουσ οι υπθρεςίεσ είναι
πλθροφοριακοφ χαρακτιρα, ςτθν πραγματικότθτα αναμζνουμε τθ «δυςκολία χριςθσ» να είναι
μάλλον λιγότερο ςθμαντικόσ παράγοντασ από όςο καταδεικνφουν οι φορείσ.

Ερώτ. ST12: Γενικά, πόςο κεωρείτε ότι είναι ικανοποιθμζνο το κοινό (πολίτεσ και επιχειριςεισ) από
τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ;
Λίγο Ρολφ λίγο Ράρα Ρολφ
1%
3%
12%
Οφτε
λίγο/Οφτε
πολφ
40%

Ρολφ
44%

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτισ κατθγορίεσ 2 ι 3 ςτθν Ερωτ. Α5, n=75
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Ερώτ. ST13: Ποια είναι τα κυριότερα προβλιματα που ςασ αναφζρονται από το κοινό (τελικοί
αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ);
Δυςκολία χριςθσ τθσ
υπθρεςίασ
Ρροβλιματα ςτθ ςωςτι
λειτουργία των
υπθρεςιϊν
Ελλιπείσ υπθρεςίεσ

24%

35%

12%
8%

17%

4%

Άλλο

Δεν ζχει ολοκλθρωκεί
ακόμθ
Κανζνα

Βάςθ: Όςοι απάντθςαν ςτισ κατθγορίεσ 2 ι 3 ςτθν Ερωτ. Α5, n=75
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Τζλοσ, κα πρζπει να αναφερκεί ότι υπάρχει ζνα υποςφνολο μεταβλθτϊν, θ επιςκόπθςθ των οποίων
ζχει νόθμα μόνο για κάκε ζργο ξεχωριςτά και όχι για το ςφνολο των ζργων. Για το λόγο αυτό, δεν
ζχει πραγματοποιθκεί περαιτζρω ανάλυςθ, ωςτόςο τα ςτοιχεία είναι άμεςα διακζςιμα για τθν
κάλυψθ τυχόν πρόςκετων αναγκϊν ενθμζρωςθσ. Οι εν λόγω μεταβλθτζσ παρατίκενται ςτον πίνακα
που ακολουκεί:
Μεταβλητζσ που δεν αναλφθηκαν ςτην παροφςα μελζτη
C1_1D: Ημερομθνία ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία από:
C1_2D: Ημερομθνία ςε μερικι παραγωγικι λειτουργία από:
C1_2: Εξειδικεφςτε ποια τμιματα λειτουργοφν και ποια όχι, τισ αιτίεσ και τισ ενζργειεσ που
απαιτοφνται για πλιρθ λειτουργία:
C1_3: Εξειδικεφςτε τισ αιτίεσ και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για ζναρξθ τθσ παραγωγικισ
λειτουργίασ:
C2: Πόςοι είναι οι εγγεγραμμζνοι (ονοματιςμζνοι) χριςτεσ του φορζα για το Πλθροφοριακό Σφςτθμα;
C3: Πόςοι χριςτεσ είχαν υπολογιςτεί ωσ απαίτθςθ για το Πλθροφοριακό Σφςτθμα ςτθ
ςχεδίαςθ/προκιρυξθ του ζργου;
C4: Πόςοι ιταν οι ενεργοί χριςτεσ του φορζα (τουλάχιςτον 1 είςοδοσ τθν εβδομάδα) για το
Πλθροφοριακό Σφςτθμα τον περαςμζνο μινα;
C5: Πόςεσ ςυναλλαγζσ (transactions) θμερθςίωσ κατά μζςο όρο (π.χ. εκδόςεισ πιςτοποιθτικϊν)
διεκπεραίωςε τον τελευταίο μινα το Πλθροφοριακό Σφςτθμα;
C7: Πόςεσ μοναδικζσ εγγραφζσ (αν αφαιρεκοφν οι διπλοεγγραφζσ) ζχει το βαςικό μθτρϊο (π.χ.
ςυναλλαςςόμενοι) του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ;
C9: Ποια ιταν θ διακεςιμότθτα του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/ Διαδικτυακισ Πφλθσ τον τελευταίο
χρόνο (Ποςοςτό)
C12: Ποια είναι θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ πφλθσ;
C13: Ποιοσ είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ επιςκζψεων ςελίδων (page views) τθσ Πφλθσ τισ τελευταίεσ
365 θμερολογιακζσ θμζρεσ;
C14: Ποια ιταν θ μζςθ θμεριςια επιςκεψιμότθτα τθσ Πφλθσ τον τελευταίο μινα (unique users);
C15: Πόςοι είναι οι εγγεγραμζνοι χριςτεσ ςτθν Πφλθ;
C17_1: Ποια υπθρεςία τθσ Πφλθσ ςθμειϊνει τθ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα; (Περιγραφι Υπθρεςίασ)
D1_2: Ποιοσ είναι ο αρικμόσ διαχειριςτϊν του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/ Διαδικτυακισ Πφλθσ;
E1_2: Παρακαλϊ περιγράψτε για κάκε ςφςτθμα τα εξισ:
Ε2_2: Παρακαλϊ περιγράψτε για κάκε ςφςτθμα τα εξισ:
ST14: Ποιεσ νζεσ εφαρμογζσ (κατά προτεραιότθτα) ζχει ανάγκθ ο φορζασ; (Σθμειϊςτε και αν είναι
δυνατόν να εξυπθρετθκοφν από το ςυγκεκριμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα/ Διαδικτυακι Πφλθ, ι από
επζκταςι τουσ.)
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