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Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί Φίλοι
Σας καλωσορίζουµε στην αποψινή µας συνάντηση
που
εγκαινιάζει µια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των δηµοτών κι
επισκεπτών µας, στην οποία σας προσκαλούµε, µε τη βεβαιότητα ότι
η συνεργασία µας θα γίνει ακόµη πιο αποτελεσµατική και η
επικοινωνία µας ακόµη πιο ουσιαστική.
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης αξιοποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Κοινωνία της Πληροφορίας» επιδιώκει να µετατρέψει το Ρέθυµνο
σε Κοινωνία της Εξυπηρέτησης. Κυρίαρχος στόχος µας ήταν και
παραµένει η συνεχής ενδυνάµωση της σχέσης µας µε τους δηµότες
αλλά και η προβολή της πόλης µας σε όλο τον κόσµο που
χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για να ενηµερωθεί, να επικοινωνήσει.
Με αυτό το πνεύµα και µε τη βοήθεια του Πανεπιστηµίου Κρήτης
δηµιουργήσαµε την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου µας που αποτελεί
ένα ζωντανό ιστοχώρο µέσα από τον οποίο ο χρήστης αντλεί
χρήσιµες πληροφορίες για το προφίλ του ∆ήµου, τις υπηρεσίες και
ταις δράσεις του, τρόπους µε τους οποίους µπορεί να εξυπηρετηθεί
γρήγορα κι εύκολα καθώς και στοιχεία για τη φυσιογνωµία της
πόλης, τον πολιτισµό και την παράδοσή της, τα µνηµεία της και το
φυσικό της πλούτο.
Η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας µας ήταν µεγαλύτερη της
αναµενόµενης. Αξίζει να σας πω ότι από το Νοέµβριο του 2008 µέχρι
σήµερα, ουσιαστικά πρόκειται για διάστηµα λιγότερο των 2 ετών,
οπότε και παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα µε την ολοκληρωµένη της
µορφή η οποία όµως εµπλουτίζεται συνεχώς, την επισκέφθηκαν
χρήστες από 100 διαφορετικές χώρες του κόσµου. Ειδικότερα, η νέα
διαδικτυακή πύλη δέχθηκε πάνω από 100.000 µοναδικούς
επισκέπτες
ενώ
καταγράφησαν άνω των 600.000 προβολών
περιεχοµένου.
Αυτό ήταν το πρώτο επίσηµο κι επιτυχηµένο βήµα µας σε
επίπεδο
αξιοποίησης
των
δράσεων
που
περιλαµβάνει
το
συγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και αφορούν την χρήση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους δηµότες.

Στη συνέχεια, µε την αξιοποίηση των ασύρµατων ευρυζωνικών
δικτύων θέτουµε από σήµερα σε εφαρµογή ένα σύνολο παροχών
σε κάθε δηµότη αλλά κι επισκέπτη υπηρεσίες που διευκολύνουν την
καθηµερινότητα του και αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής του.
Πρόκειται για :
Το διαδραστικό ηλεκτρονικό οδηγό πόλης και την υπηρεσία
προτεινόµενων διαδροµών και περιηγήσεων,
Την καταγραφή προβληµάτων και αιτηµάτων ¨εν κινήσει» και
Την Ασύρµατη ∆ικτύωση.
Θα µου επιτρέψετε µια µικρή αναφορά στις υπηρεσίες αυτές µια
και είναι µαζί µας απόψε οι ειδικοί που θα µας ενηµερώσουν
λεπτοµερώς για το περιεχόµενό τους, τους οποίους καλωσορίζουµε
κι ευχαριστούµε για τη µέχρι σήµερα δηµιουργική συνεργασία τους
µε το ∆ήµο από την οποία προέκυψαν σηµαντικά οφέλη.
Σε ότι αφορά το διαδραστικό οδηγό πόλης, οι χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να ενηµερωθούν µέσω της Ιστοσελίδας µας µε
αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες πλοήγησης για σηµεία της
πόλης που τους ενδιαφέρουν όπως υπηρεσίες, φαρµακεία τράπεζες
κλπ.
Επιπλέον ο συγκεκριµένος χάρτης διαθέτει προτεινόµενες
διαδροµές τις οποίες µπορούν αν ακολουθήσουν οι ενδιαφερόµενοι
για να φτάσουν σε σηµείο της πόλης µου επιθυµούν. Ο διαδραστικός
χάρτης είναι διαθέσιµος για εγκατάσταση και σε κινητό τηλέφωνο
ώστε οι δηµότες και κυρίως οι επισκέπτες να έχουν τις πληροφορίες
διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή.
Η καταγραφή αιτηµάτων και προβληµάτων «εν κινήσει» είναι
µια υπηρεσία η οποία αφορά κυρίως εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους
του ∆ήµου (∆ηµοτικούς αστυνοµικούς, υπαλλήλους της Τεχνικής
Υπηρεσίας κλπ.) αλλά και Αντιδηµάρχους οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα άµεσης καταγραφής αιτηµάτων ή προβληµάτων που
διαπιστώνουν κατά την περιήγηση τους στην πόλη ώστε να
αντιµετωπίζονται άµεσα και αποτελεσµατικά.
Τέλος, όπως ήδη γνωρίζετε λειτουργούν σε 4 κεντρικά σηµεία
ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο
διαδίκτυο.
Εκείνο
φιλοσοφία
τεχνολογία
και δράση.

που για µας είναι σηµαντικό και που διατρέχει όλη τη
µας και το όραµα µας για το ∆ήµο είναι το εξής: Η
δεν µπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη προσφορά
Σίγουρα όµως µπορεί να τη διευκολύνει. Αυτός ήταν ο

πρωταρχικός µας στόχος όταν διεκδικήσαµε την ένταξη του ∆ήµου
µας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της πληροφορίας».
Πιστεύω ότι καταφέραµε ν’ ανοίξουµε ένα παράθυρο στην κόσµο
απ’ όπου φαίνεται και η δική µας πόλη.
Κάθε επισκέπτης, από κάθε γωνιά της γης µπορεί πλέον να
γνωρίσει το Ρέθυµνο, να το «περπατήσει» µέσα από τη σπίτι του.
Κάθε δηµότης µπορεί να εξυπηρετηθεί από το ∆ήµο γρήγορα,
εύκολα και µε ασφάλεια µέσα από το διαδίκτυο είτε στις πληρωµές
του είτε στην κατάθεση των αιτηµάτων, των παραπόνων ή των
προβληµάτων του είτε στην χορήγηση ενός πιστοποιητικού µιας
βεβαίωσης που χρειάζεται είτε σε επίπεδο καθαρά πληροφοριακό
χωρίς να χάνει πολύτιµο χρόνο σε µετακινήσεις και να
ταλαιπωρείται.
Εξίσου σηµαντική είναι και η αίσθηση ότι πλέον ζούµε σε µια
οργανωµένη κοινωνία όπου µια από τις βασικότερες υπηρεσίες της
πόλης, ο ∆ήµος, έχει σύγχρονο πρόσωπο, προσαρµοσµένο στις
επιταγές της εποχής µας και παρέχει υπηρεσίες ποιοτικές που
διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων του και την αναβαθµίζουν.
Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα ενισχύεται καθηµερινά ώστε
κάθε νέα υπηρεσία του Προγράµµατος να τίθεται άµεσα στην
υπηρεσία των δηµοτών. Η επιτυχία του εγχειρήµατος είναι
συνυφασµένη και µε τη δική σας συµµετοχή και συνδροµή. Σας
προσκαλούµε λοιπόν όλους να γνωρίσετε όλα όσα σας προσφέρονται
δωρεάν και να µοιραστείτε µαζί µας το όραµα µιας σύγχρονης και
προοδευτικής πόλης που αξιοποιεί κάθε δυνατότητα της τεχνολογίας
για να γίνει καλύτερη και πιο ανεπτυγµένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.

