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«Όια έρνπλ εηπσζεί,
κα αθνύ θαλείο δελ αθνύεη,
πξέπεη λα μεθηλήζνπκε από ηελ
αξρή.»
André Gide
1. Ειζαγωγή
1.α. O Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηεο
αξκνδηόηεηάο ηνπ πεξί δηαηύπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ
ζρέζεώλ ηεο κε ην θνηλό, επ’ επθαηξία ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο
εληνπίδεη (άξζξν 77 παξάγξαθνο 5 εδάθην γ' Ν.3852/2010), δηαηππώλεη ηελ παξνύζα
Δηδηθή Πξόηαζε πνπ ππνβάιιεηαη, θαηά ηνλ λόκν, ζηνλ Γήκαξρν θαη θνηλνπνηείηαη ζην
Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ.
H έλλνηα ηεο θαθνδηνίθεζεο είλαη πεξηζζόηεξν έλαο όξνο ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο
θαη ιηγόηεξν έλαο όξνο κε πξνθαζνξηζκέλν λνκηθά πεξηερόκελν. Η θαθνδηνίθεζε δελ είλαη
ηαπηόζεκε κε ηελ παξάβαζε ηεο λνκηκόηεηαο, δηόηη ν λόκνο δελ πξνβιέπεη εμαληιεηηθά
όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ νξζή δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνλ πνιίηε. Π.ρ. ε
θαθή ζπκπεξηθνξά ελόο ππαιιήινπ απέλαληη ζε έλαλ πνιίηε κπνξεί λα κελ είλαη λνκηθά
θνιάζηκε, ζπληζηά όκσο θαηλόκελν θαθνδηνίθεζεο. Η ηαιαηπσξία, ε ειιηπήο ελεκέξσζε, νη
πεξηηηέο δηνηθεηηθέο απαηηήζεηο, νη ππεξβνιηθέο πξνϋπνζέζεηο, ε ππέξβαζε ησλ θαλόλσλ
ηεο ινγηθήο ζπληζηνύλ ζπρλά θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο
1.β. Η Δηδηθή Πξόηαζε αθνξά ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηνπ Γήκνπ. Πξνηείλεηαη αιιαγή ζηνλ ηξόπν
νξγάλσζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ησλ
πνιηηώλ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο.
1.γ. Σην πιαίζην απηό, ε παξνύζα Δηδηθή Πξόηαζε ππνβάιιεηαη ζηνλ θύξην Βαζίιε
Βαιαζόπνπιν, Γήκαξρν Ηιηνύπνιεο θαη θνηλνπνηείηαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην
Ηιηνύπνιεο, δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θπξίνπ Ηιία Παληαδόπνπινπ, θαζώο θαη ζηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο, θύξην Γεκήηξε Αλαζηόπνπιν.
2. Παροσζίαζη ηοσ Προβλήμαηος
Σήκεξα ππάξρεη ζεκαληηθό θελό ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα
θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Δλώ ν Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ είλαη
αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.ilioupoli.gr/images/pdf/organismos_es_
ypiresias.pdf),
όπσο
εμάιινπ
θαη
ην
νξγαλόγξακκα
ησλ
ππεξεζηώλ
(http://www.ilioupoli.gr/images/pdf/organogramma16.pdf), θαζώο θαη ν θαηάινγνο
ηειεθώλσλ (http://www.ilioupoli.gr/contact), νη πνιίηεο έρνπλ γεληθά κεησκέλε επίγλσζε
ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ θαη λα εθπιεξώζνπλ,
αληίζηνηρα, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Τν πξόβιεκα απηό νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε άζθνπε
ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε θαηαρξεζηηθώο ππνβαιιόκελα αηηήκαηα εθ κέξνπο
ησλ πνιηηώλ.
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Τα θαηαρξεζηηθώο ππνβαιιόκελα αηηήκαηα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 4
παξ. 3 ηνπ Ν.2690/1999 (Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο). Καηαρξεζηηθώο
επαλαιακβαλόκελν είλαη ην αίηεκα ην νπνίν θαηαηίζεηαη από ηνλ πνιίηε,
επαλαιακβαλόκελα, ρσξίο λα πθίζηαηαη λέν ζηνηρείν ή λένο ηζρπξηζκόο πνπ δύλαηαη λα
κεηαβάιεη ηελ άπνςε ηεο ππεξεζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο. Τν
θαηλόκελν παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο όηαλ κεηαβάιιεηαη ε ζύλζεζε ελόο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ
θαη ν πνιίηεο πξνζδνθά δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιόγσ ηεο αιιαγήο ησλ πξνζώπσλ. Σε
ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ε Γηνίθεζε νθείιεη λα ππελζπκίδεη ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο, ώζηε ν πνιίηεο λα ζπλεηδεηνπνηεί όηη ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο παξακέλεη
απξνζσπόιεπηε.
Οη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξνπο ηξόπνπο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο
δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Οη παξαδνζηαθνί ηξόπνη είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε επίζθεςε ζηα
γξαθεία ησλ ππεξεζηώλ, ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία θαη ε ηειενκνηνηππία. Η παξαδνζηαθή
αιιεινγξαθία είλαη θαη ζήκεξα ν θπξηόηεξνο, δαπαλεξόηεξνο θαη ν πην επίζεκνο ηξόπνο
επηθνηλσλίαο γηα ηελ αληαιιαγή εγγξάθσλ κεηαμύ Γήκνπ θαη πνιίηε. Γπν λένη ηξόπνη
επηθνηλσλίαο πνπ εκθαλίζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη θαζεκεξηλά θεξδίδνπλ έδαθνο, κε
ηελ άλνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, γεληθά ζηε ρώξα καο, αιιά θαη εηδηθά ζηνλ Γήκν καο, είλαη
ε επηθνηλσλία κέζα από ηηο ηζηνζειίδεο (κε ηε ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθώλ θνξκώλ) θαη ε
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
Σύκθσλα κε ην νόμο 4325/15 «Εκδημοκραηιζμός ηης διοίκηζης» κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 13 δηαζθαιίδεηαη ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα
σο νθεηιόκελε ελέξγεηα ηεο Γηνίθεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Ωο έγγξαθν, ελ πξνθεηκέλσ, ζεσξείηαη θάζε
έγγξαθν ην νπνίν εθδίδεηαη ή βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πξνο
δηαρείξηζε ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, αλεμάξηεηα από ην κέζν απνηύπσζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη (π. ρ. απνηύπσζε ζε ραξηί , απνζήθεπζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή ερεηηθή,
νπηηθή ή νπηηθναθνπζηηθή εγγξαθή ).
«Άξζξν 13
Ηιεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθωλ Δεκνζίνπ - Αζθάιεηα πιεξνθνξηθώλ ζπζηεκάηωλ
Δεκνζίνπ
1.
Οη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, οθείλοσν λα
δηαθηλνύλ κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ιδίως με ηλεκηρονικό ηατσδρομείο
έγγξαθα, πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ εθδίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ζην
πιαίζην ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπο.
2.
α) …
β) ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3979/2011 ε ιέμε
«κπνξεί» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ ιέμε «νθείιεη».»
γ) …»
Σπκθώλα κε ην λόκν 3979/2011 «Για ηην ηλεκηρονική διακσβέρνηζη» Άξζξν 21
θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λόκν 4325/2015 «Εκδημοκραηιζμός ηης διοίκηζης»
Άξζξν 13 παξάγξαθνο 2β αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ησλ
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λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.) λα επηθνηλσλνύλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη
κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κε ρξήζε Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ
(ΤΠΔ).
«ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΣΟΤ ΦΟΡΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ
Άξζξν 21
Ηιεθηξνληθή επηθνηλωλία ηωλ θνξέωλ δεκόζηνπ ηνκέα κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα
1.Με ηελ επηθύιαμε εηδηθώλ ξπζκίζεωλ πνπ θαζηζηνύλ ππνρξεωηηθή ηε ρξήζε ΣΠΕ
γηα ηελ επηθνηλωλία θαη ηε ζπλαιιαγή κε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ν θνξέαο ηνπ δεκόζηνπ
ηνκέα «νθείιεη» λα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθό ηξόπν επηθνηλωλίαο κε θπζηθά πξόζωπα ή
Ν.Π.Ι.Δ. θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε απηά, εθόζνλ ηα
πξόζωπα απηά έρνπλ δεηήζεη ηε ρξήζε ηνπ ηξόπνπ απηνύ ή έρνπλ δώζεη ηε ξεηή
ζπγθαηάζεζή ηνπο. Η αίηεζε θαη ε παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζεο, θαζώο θαη ε αλάθιεζή ηεο
κπνξνύλ λα δηαβηβάδνληαη θαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν, εθόζνλ ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο
ηαπηνπνίεζεο θαη επηβεβαίωζεο ηαπηόηεηαο (απζεληηθνπνίεζεο).
2.Οη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα επηθνηλωλνύλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε θπζηθά
πξόζωπα θαη Ν.Π.Ι.Δ. θαη ελ γέλεη παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε
απηά, ηεξώληαο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο όξνπο αζθάιεηαο πνπ πεξηέρνληαη ζην
πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 27 ηνπ λ. 3731/2008 Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο
Δηαθπβέξλεζεο ή ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ εθάζηνηε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.»
Η δηαζεζηκόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη 24 ώξεο
ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, σζηόζν ζα πξέπεη λα δνζεί πνιύ κεγάιε πξνζνρή ζην
πνύ ζα θαηαιήμεη ην κήλπκα ηνπ ρξήζηε, πόηε ζα ειεγρζεί θαη πόηε ζα ην δηαρεηξηζηεί ν
αξκόδηνο ππάιιεινο.
Δίλαη επείγνπζα αλάγθε, γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ πνιηηώλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε
ηνλ Γήκν θαη ηα λνκηθά πξόζσπα, λα αλαξηεζνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο,
ζε εύθνια πξνζβάζηκν θαη εκθαλέο ζεκείν (πρ επηθνηλσλία), νη ππεξεζηαθέο δηεπζύλζεηο
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (emails), ηα ηειέθσλα θαη νη ηαρπδξνκηθέο δηεπζύλζεηο ησλ
ππεξεζηώλ θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν αξκνδηόηεηάο ηνπο.
Ο Γήκνο ζα πξέπεη, γηα θάζε δηεύζπλζε, αιιά θαη ηκήκα, ζπκθώλα κε ην
νξγαλόγξακκα ηνπ, λα δεκηνπξγήζεη έλα ππεξεζηαθό εηθνληθό ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν
(alias e-mail) ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέεηαη κε έλα ή πεξηζζόηεξα πξαγκαηηθά
πξνζσπηθά ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία (emails) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνύλ
ηελ θάζε δηεύζπλζε ή ηκήκα ηνπ Γήκνπ καο.
Με ηνλ ηξόπν απηό δηεπθνιύλεηαη ν δεκόηεο (ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ), δηόηη
πιεξνθνξείηαη ηελ θαηάιιειε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε γηα λα απεπζπλζεί ζηελ αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη από ηελ άιιε πιεπξά, πξνο απνθπγή ζπγρύζεσλ, ν Γήκνο έρεη
πξνθαζνξίζεη ηνπο παξαιήπηεο, δειαδή πνηνη ζα είλαη νη αξκόδηνη απνδέθηεο ηνπ
κελύκαηνο.
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Οπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή αιιαγή γίλεη, δελ ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηα
νπνία είλαη γλσζηά ζηνλ δεκόηε, δελ ρξεηάδεηαη δειαδή επηθαηξνπνίεζε ν δηθηπαθόο ηόπνο
ή ν θαηάινγνο επηθνηλσλίαο.
Δπηπιένλ, ην εηθνληθό ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (alias e-mail) δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα
απνζηνιήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), όπνηε ζηελ απάληεζε πνπ ζα
ιάβεη ν πνιίηεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζα γλσξίδεη από πνηνλ αξκόδην
ππάιιειν έιαβε ηελ απάληεζε.
Η δπλαηόηεηα ρξήζεο εηθνληθνύ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (alias e-mail) θαη ε
αληηζηνίρηζε ζε πεξηζζόηεξεο από κία πξαγκαηηθέο δηεπζύλζεηο πεξηγξάθεηαη ζην RFC
5321 παξάγξαθνο 3.9, όπνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πξσηόθνιιν κεηαθνξάο
αιιεινγξαθίαο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Πξέπεη λα ζεκεηώζσ όηη ηα (RFC)
Requests for Comments είλαη κηα ζεηξά θεηκέλσλ (πξσηνθόιισλ, δηαδηθαζηώλ θαη
πξνγξακκάησλ) γηα ηελ ηερληθή νξγάλσζε πνπ δηέπεη ην δηαδίθηπν (Internet), ηα νπνία
θαζνξίδνληαη από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο Γηαδηθηύνπ (Internet
Engineering Task Force, IETF) θαη ηελ Οκάδα Οδήγεζεο Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο
Γηαδηθηύνπ (Internet Engineering Steering Group, IESG).
3. Πρόηαζη βεληίωζης
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα
αλσηέξσ, πξνηείλεη κηα εθαξκόζηκε ιύζε γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ πνιηηώλ ζηηο ζπλαιιαγέο
κε ηνλ Γήκν θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ.
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελόο ππεξεζηαθνύ εηθνληθνύ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
(alias e-mail), γηα θάζε δηεύζπλζε θαη ηκήκα, ζπκθώλα κε ην νξγαλόγξακκα ηνπ Γήκνπ, θαη
ε ζύλδεζή ηνπο κε ηα πξαγκαηηθά ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία ησλ αξκόδησλ ππαιιήισλ,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνύλ. Τα ππεξεζηαθά ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία (alias
e-mail) ζα πξέπεη, ζηε ζπλέρεηα, λα αλαξηεζνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο, ζε
εύθνια πξνζβάζηκν θαη εκθαλέο ζεκείν, καδί κε ηα ηειέθσλα θαη ηηο ηαρπδξνκηθέο
δηεπζύλζεηο ησλ ππεξεζηώλ. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη λα εμεηαζζεί ε δπλαηόηεηα ζέζπηζεο
αληίζηνηρεο απόθαζεο από ηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ή ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, θαζώο
θαη ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ Γήκνπ.
Ηιηνύπνιε, 1/11/ 2016
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
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