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Πεξίιεςε 

Σν έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απνηππψλεηαη αδξά κε ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο,  ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Δ Αηαηξηβή θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά θαη γηα πξψηε θνξά, ηφζν ηελ 

πνξεία ηεο Βπξψπεο, φζν θαη ηελ πνξεία ηεο Βιιάδαο πξνο ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη κέηξα πνπ αλαπηχρζεθαλ. Δ 

Βιιάδα εμαθνινπζεί λα ππνιείπεηαη ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ εηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη ν πξνζδνθψκελνο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, δελ έρεη επηηεπρζεί. Βπηρεηξψληαο λα δψζεη δηέμνδν 

ζην πξφβιεκα απηφ, ε Αηαηξηβή πξνηείλεη κία πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζην 

επίπεδν ηνπ Αεκνζίνπ Οξγαληζκνχ κέζα απφ ηε θηινζνθία ηνπ Νένπ Αεκφζηνπ 

Μάλαηδκελη, ηελ εθαξκνγή ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηα εξγαιεία 

κέηξεζήο ηεο, ην Κνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ISO. Δ 

εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απφ ην Αεκφζην Οξγαληζκφ ή Τπεξεζία επηβάιιεη σο 

απηνλφεηε πξνυπφζεζε ηελ αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ ησλ 

πειαηψλ-πνιηηψλ ηνπ/ηεο, ψζηε ν επηδεηνχκελνο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη 

λα είλαη επηηπρήο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε Αηαηξηβή πξνηείλεη έλα νινθιεξσκέλν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο 

πνιίηεο-πειάηεο ησλ Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Σέινο, κε πεδίν εθαξκνγήο ηε Αεκφζηα 

εθπαίδεπζε θαη κε ηε ρξήζε ελφο Μνληέινπ Ανκηθψλ Βμηζψζεσλ εληνπίδεη ηνπο 

παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ηνπο „εζσηεξηθνχο 

πειάηεο‟ Αεκνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Σν επηθπξσκέλν Μνληέιν πνπ 

πξνηείλεηαη αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ηε βάζε δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο 

πνιίηεο-πειάηεο νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ Αεκνζίνπ ηνκέα κε ηελ πξνζζήθε 

θαηάιιεισλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ.  
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Abstract 

European Union‟s vivid interest for e-Governance during the last decades is grossly 

depicted in the development of policies and programs aiming at increasing 

productivity, improving the citizens‟ life quality, the effectiveness and performance of 

public services  and the citizens‟ participation in the decision making process. The 

Thesis records systematically and for the first time, both Europe‟s and Greece‟s 

course towards e-Governance through the policies, programs and actions that were 

developed. Greece still falls behind the other state-members of the European Union in 

terms of readiness for e-Governance and the anticipated transformation of Public 

Administration which would arise by adopting e-Governance, has not been 

accomplished. In an attempt to provide a way out to this problem, the Thesis suggests 

an approach which focuses on the Public Organization level through the philosophy of 

New Public Management, the application of Total Quality Management and 

assessment tools, the Common Assessment Framework and the ISO quality systems. 

The application of the above by a Public Organization or Service sets  as a 

prerequisite the seeking and identification of the needs-expectations of the citizens-

customers in order for the desired transformation to be successful. To this direction, 

the Thesis proposes an integrated theoretical framework for the determination of the 

decisive factors that affect the adoption of e-Governance services by the citizens– 

customers of Public Organizations. Finally, with application field that of Public 

Education and by using  Structural Equation Modeling, it  identifies the factors that 

affect the adoption of e-Governance services by the teachers who are the „internal 

clients‟ of Public education organizations. The proposed Validated Model is excepted 

to become the basis of investigating the factors that affect the adoption of e-

Governance services by the citizens-customers of the wider Public sector by adding 

appropriate constructs.  
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Οξγαληζκφο Ώζθάιηζεο Βιεχζεξσλ Βπαγγεικαηηψλ Ο.Ώ.ΒΒ 

Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Ώζθαιίζεσλ ΟΓΏ 

Οξγαληζκφο Δλσκέλσλ Βζλψλ ΟΔΒ 

Οξγαληζµφο Οηθνλνµηθήο πλεξγαζίαο θαη  Ώλάπηπμεο Ο.Ο..Ώ. 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο  ΟΣΏ 

Πιεξνθνξίεο ηνπ Αεκφζηνπ Σνκέα  ΠΑΣ 

Πνιίηεο- πξνο-Κπβέξλεζε  C2G 

πκπξάμεηο Αεκφζηνπ & Εδησηηθνχ Σνκέα ΑΕΣ 

Σακείν Βπαγγεικαηηψλ θαη ΐηνηερλψλ Βιιάδαο TEBE 

Σακείν πληάμεσλ Ώπηνθηλεηηζηψλ ΣΏ 

Σερληθφ Βπηκειεηήξην Βιιάδνο ΣΒΒ 
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Tερλνινγίεο Hιεθηξνληθήο Tαπηνπνίεζεο  eID 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσλίαο ΣΠΒ 

Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο & 

Ώπνθέληξσζεο 

ΤΠΒΑΑΏ 

Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ ΤΠ.Β 

Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL 

Average Extracted Variance AVE 

Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP 

Composite Reliability CR 

Diffusion of Innovation DOI 

Electronic data interchange  EDI 

Extended Technology Acceptance Model TAM2 

Extensible Markup Language XML 

Frequently Asked Questions  FAQ 

Information and Communication Technology ICT 

International Organization for Standardization ISO 

Internet Protocol  IP 

Local Area Network LAN 

Organisation for Economic Co-operation and Development OECD 

Technology Acceptance Model TAM 

Theory of Reasoned Action  ΣRA 

Theory of Planned Behavior   TPB 

United Nations UN 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

UNESCO 

X (any type of) Digital Subscriber Line XDSL 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%B4%CE%B4%CE%B1&source=web&cd=6&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2F84.205.251.116%2F&ei=nbuZT_nAMYr3sgaoju38AQ&usg=AFQjCNHaFzgvM_CyFVjQzFSg1fMWMCW6mA&sig2=KIJgGBbsDlnsWjUgaCMW2g
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%B4%CE%B4%CE%B1&source=web&cd=6&ved=0CEwQFjAF&url=http%3A%2F%2F84.205.251.116%2F&ei=nbuZT_nAMYr3sgaoju38AQ&usg=AFQjCNHaFzgvM_CyFVjQzFSg1fMWMCW6mA&sig2=KIJgGBbsDlnsWjUgaCMW2g
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Δηζαγσγή 

ηελ έλαξμε ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο ε Βπξσπατθή Έλσζε δηαπηζηψλεη πσο ε νηθνλνκηθή 

ηεο αλάπηπμε ππνιείπεηαη απηήο ησλ ΔΠΏ θαη απνδίδεη ηε δηαθνξά απηή ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ άιιε πιεπξά 

ηνπ Ώηιαληηθνχ. Δ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο, ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ 

θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εθπφλεζεο πνιηηηθψλ πνπ παξεκβαίλνπλ δξαζηηθά 

ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη Οξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. 

Καζψο ηα θξάηε-κέιε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο αληηιακβάλνληαη ηνλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν ηεο  ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ επεκεξία ηνπο, αλαθαιχπηνπλ - κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε - ηελ επθαηξία γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

ππαξρνπζψλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηνπο. Δ εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηαιαλίδεη ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ 

αλάινγα κε ην εχξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο ειιείκκαηνο. 

 Έλα επίζεο ζεκαληηθφ δήηεκα, πνπ αθνξά ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε νιφθιεξεο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο άπηεηαη ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο, ηφζν ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εθ κέξνπο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, φζν θαη ηεο 

πηνζέηεζήο ηεο απφ ηνπο „πειάηεο‟ ηεο, θαζψο νη δηάθνξνη θξαηηθνί θνξείο δελ 

θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

ηηο αλάινγεο ππεξεζίεο. Ώπνηέιεζκα ησλ πξνεγνπκέλσλ είλαη ν απνηπρεκέλνο 

ζρεδηαζκφο Αηθηπαθψλ Σφπσλ θαη ππεξεζηψλ ησλ Αεκνζίσλ Οξγαληζκψλ πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, πξνθαιψληαο αδηαθνξία.     

Δ επθαηξία είλαη κνλαδηθή γηα ηελ Βιιάδα, φπνπ έρεη επηζεκαλζεί απφ ρξφληα, ε 

βαξηά παζνγέλεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Σν εγρείξεκα θαληάδεη 

αλππέξβιεην, θαζψο νη έσο ηψξα πξνζπάζεηεο ζηελ θαηεχζπλζε απηή είραλ πεληρξά 

απνηειέζκαηα θαη ν πξνζδνθψκελνο  κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, πνπ 

ζα πξνέθππηε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, παξακέλεη θελφ 

γξάκκα. Σα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ - επηβιήζεθαλ „Top-

Down‟ ζηελ ππάξρνπζα ζπγθεληξσηηθή δηνηθεηηθή θνπιηνχξα, αλ θαη είραλ άξηζηε 

ζεσξεηηθή ππνδνκή θαη πςειή ζηφρεπζε, δελ θαηάθεξαλ λα απνδψζνπλ ηα 
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αλακελφκελα. Μηα άιινπ ηχπνπ πξνζέγγηζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζε έλα θαηψηεξν 

δηνηθεηηθφ πεδίν, ζε απηφ ηνπ Αεκνζίνπ Οξγαληζκνχ, επηρεηξεί λα δψζεη δηέμνδν ζην 

αλσηέξσ πξφβιεκα.  

Ώπνδερφκελνη ηελ επηινγή ηεο ρψξαο λα εθαξκφζεη ηε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

ζε φιν ην εχξνο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, κε εξγαιεία κέηξεζήο ηεο ην Κνηλφ 

Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ISO, επηρεηξνχκε λα 

θαηαγξάςνπκε ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο απφςεηο ησλ πειαηψλ-πνιηηψλ 

γηα ηελ πηνζέηεζε απφ κέξνπο ηνπο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα αλαηξνθνδνηήζνπλ ηνλ Οξγαληζκφ θαη λα 

ηνλ θαηεπζχλνπλ ζε λέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα ζηνλ ππξήλα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Νένπ 

Αεκφζηνπ Μάλαηδκελη, ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε-πνιίηε. 

Δ ζαθήο νξηνζέηεζε ησλ „εζσηεξηθψλ‟ θαη „εμσηεξηθψλ‟ πειαηψλ ηνπ Αεκνζίνπ 

Οξγαληζκνχ κε ηελ ππάξρνπζα δηνηθεηηθή δνκή ηνπ, ε εξεπλεηηθή-επηρεηξεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ αηηεκάησλ-αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ-πνιηηψλ ηνπ, ε εθ ησλ εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ επηβεβιεκέλε 

αλαδηνξγάλσζε ησλ front & back offices ππεξεζηψλ ηνπ κε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο 

πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ κνλφδξνκν ζηελ 

ππάξρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ απαηηεί „φιν θαη πεξηζζφηεξα κε φιν θαη 

ιηγφηεξα‟.  

Καη‟ αξράο, ζην πιαίζην ηεο πειαηνθεληξηθήο αληίιεςεο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο επηρεηξείηαη λα εληνπηζηνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ „εζσηεξηθψλ 

πειαηψλ‟-δηνηθνχκελσλ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ψζηε ν δηνηθεηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ζα πξνθχςεη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο.   

Πεδίν εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ζηελ Βιιάδα θαη απνηεινχλ ηνπο „εζσηεξηθνχο πειάηεο‟-πνιίηεο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο. 
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Δ έξεπλα θηινδνμεί λα θαηαγξάςεη ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ θαη - θαη‟ 

επέθηαζε - λα νδεγήζεη ηε Αηνίθεζε ζηνλ αλαγθαίν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. 

Σαπηφρξνλα, επηδεηεί λα πξνζθέξεη ηε κεζνδνινγία θαη έλα κνληέιν-εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ηνπ Αεκνζίνπ Οξγαληζκνχ, πνπ λα πξνζαξκφδεηαη επηηπρψο κε ηελ πξνζζήθε 

δνκηθψλ κεηαβιεηψλ, θαηά πεξίπησζε ηδηαίηεξσλ θαη αλάινγσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εξγαζηαθψλ ηνκέσλ, φπσο ηεο Τγείαο, ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηεο Άκπλαο, ησλ σκάησλ 

Ώζθαιείαο, ησλ Ο.Σ.Ώ. θαη γεληθφηεξα φινπ ηνπ Αεκφζηνπ Σνκέα.  

Δ Αηαηξηβή απνηειείηαη απφ νθηψ (8) θεθάιαηα. Δ δνκή ηεο είλαη ε εμήο: 

 ην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Βπηρεηξείηαη κηα δηαζαθήληζε ησλ φξσλ 

Κπβέξλεζε θαη Αηαθπβέξλεζε, θαζψο θαη ησλ φξσλ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε θαη 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Ώλαιχνληαη νη φξνη πνπ εκπεξηέρεη, φπσο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ „e-business‟, ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο „e-

democracy‟ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ελζσκάησζεο „e-inclusion‟. ηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη νη ηχπνη αιιειεπίδξαζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη 

δηάθνξα κνληέια σξηκφηεηαο. Καηαιεθηηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηε θχζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ηεο Βπξψπεο πξνο ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Ώλαθέξνληαη νη άμνλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε „ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Βπξψπε ηνπ 2020‟, θαζψο θαη ηα κέηξα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ 

„e-europe 2002, e-europe 2005, i2010, Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Βπξψπε, 

Βπξσπατθφ ρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 2011-2015‟ πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζαλ νη ζηξαηεγηθέο.   

 ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε ησλ κέηξσλ, ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ „Κιεηζζέλεο, Πνηφηεηα γηα ηνλ πνιίηε, Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, Ώξηάδλε, Ώζηεξίαο, Πνιηηεία 2000, Πνιηηεία 2005-2007, Πνιηηεία 

2008-2010, χδεπμηο, Semantic Gov, Φεθηαθή χγθιηζε θαη Αηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2007-2013‟, πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ Βιιάδα, ζηε δηθή ηεο πνξεία 

πξνο ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. 
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 ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ηεο Βιιάδαο κε ρξήζε 

δεηθηψλ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο “eEurope 

2002”.  

 ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο Αηνίθεζεο θαη ηεο Οξγάλσζεο 

θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ηεο νπνίαο θαη 

αλαδεηθλχεηαη επηηαθηηθά ε αλάγθε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο. Δ αιιειεπίδξαζε ηεο 

Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη 

επί ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ Νένπ Αεκφζηνπ Μάλαηδκελη. Σα Κνηλφ Πιαίζην 

Ώμηνιφγεζεο θαη ην ISO 9001: 2000 πξνζεγγίδνληαη σο εξγαιεία πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Πξνηείλεηαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζηε ινγηθή ηεο „απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ‟ κεηαζρεκαηηζηηθήο θαηεχζπλζεο „Bottom-Up‟ έλαληη ηεο αληίζηξνθεο 

πεπαηεκέλεο.  

 ην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη ε Θεσξία ηεο Ώηηηνινγεκέλε Αξάζεο „Theory of 

Reasoned Action-ΣRA‟, ε Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο „Theory 

of Planned Behavior-TPB‟, ην Μνληέιν Τηνζέηεζεο ηεο Σερλνινγίαο 

„Technology Acceptance Model-TAM‟, ε ζεσξεηηθή επέθηαζε ηνπ TAM 

„TAM2‟ (Venkatesh & Davis 2000) θαη ην Μνληέιν Αηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο 

„Diffusion of Innovation-DOI‟, πνπ απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο ηεο Αηαηξηβήο, φπσο επίζεο θαη άιια κεηξηθά κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο.  

 ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή έξεπλα, πνπ νδήγεζε ζηελ 

θαηαζθεπή ελφο κεηξηθνχ κνληέινπ πηνζέηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο θαη πξνζέζεηο ησλ 

„εζσηεξηθψλ πειαηψλ‟ ελφο νξγαληζκνχ. Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε θαηαζθεπή 

ηνπ Μνληέινπ, νη δνκηθέο θαη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, ην αξρηθφ θαη ην 

επηθπξσκέλν κνληέιν. 

 Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

Αηαηξηβήο, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  
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Δ ζπλεηζθνξά ηεο Γηαηξηβήο έγθεηηαη ζηα εμήο: 

 Καηαγξάθεηαη ζπζηεκαηηθά γηα πξψηε θνξά ε πνξεία ηεο Βπξψπεο πξνο ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε κέζα απφ ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξάκκαηα. 

 Καηαγξάθεηαη ζπζηεκαηηθά γηα πξψηε θνξά ε πνξεία ηεο Βιιάδαο πξνο ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε κέζα απφ ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξάκκαηα. 

 Πξνηείλεηαη έλα Μνληέιν πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

πινπνηήζηκν ζηελ „απφ θάησ πξνο ηα πάλσ‟ θαηεχζπλζε, κνλαδηθφ γηα ηνλ θάζε 

νξγαληζκφ, πνπ πξνζηδηάδεη ζην δηθφ ηνπ νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

θνπιηνχξα κε ρξήζε ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ 

Κνηλνχ Πιαηζίνπ Ώμηνιφγεζεο σο εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ. 

 Πξνηείλεη έλα νινθιεξσκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο „εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο ελφο νξγαληζκνχ. 

Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε δηεξεχλεζεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζε νξγαληζκνχο κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ δνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

„εζσηεξηθψλ‟ θαη „εμσηεξηθψλ‟ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Πξνζδηνξίδεη κε ηε ρξήζε Μνληέινπ Ανκηθψλ Βμηζψζεσλ ηνπο παξάγνληεο, νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο „εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 
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Κεθάιαην 1 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

 

Ο φξνο ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε γελλήζεθε ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ώκεξηθήο ην 

1993 (Kamensky 2001) θαη αθνξά ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ 

Αηαδηθηχνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, είθνζη ηέζζεξηο ψξεο ην 

εηθνζηηεηξάσξν, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Jain-Palvia & Sharma 2007). Δ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζηηο Δ.Π.Ώ. μεθίλεζε απφ ην λφκν εμάιεηςεο ηεο 

γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο ην 1998 θαη απφ ην κλεκφλην γηα ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ Μπηι Κιίληνλ ην 1999, πνπ απαηηνχζε λα κεηαηξαπνχλ 

ζε ειεθηξνληθέο νη 500 πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο θξαηηθέο έληππεο θφξκεο 

κέρξη ην 2000 (Turban et al. 2006). Ο φξνο ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη 

ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΒ), ζηελ ππνζηήξημε 

θαη κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ελφο θπβεξλεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Godse & Garg 2007). Ώλ θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη φξνη ειεθηξνληθή 

Κπβέξλεζε θαη ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα (Godse & 

Garg 2007; Marche & McNiven 2003) θαη ε πξαθηηθή απηή πηνζεηείηαη ζηελ 

παξνχζα Αηαηξηβή εληνχηνηο επηρεηξείηαη ε δηαζαθήληζε ησλ φξσλ. 

 

1.1 Οη όξνη Κπβέξλεζε θαη Γηαθπβέξλεζε. 

Οη φξνη Κπβέξλεζε αθελφο θαη Γηαθπβέξλεζε αθεηέξνπ, δείρλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ ηνπο.  

Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο δηαηππψλεη ηελ Κπβέξλεζε σο ηε ζεζκηθή δνκή πνπ ε 

θνηλσλία ρξεζηκνπνηεί γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζε πνιηηηθέο θαη 

λνκνζεζία (Kettl 2003). Οη θπβεξλήζεηο είλαη εηδηθεπκέλα φξγαλα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηε Αηαθπβέξλεζε. Οη εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο επηδηψθνπλ θαη ιακβάλνπλ ηελ 

ππνζηήξημε πνιηηψλ θαζψο θαη ηελ ελεξγφ ζπλεξγαζία ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ηνπο. Γηαθπβέξλεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο θπβέξλεζεο, ησλ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο, ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θαη ηε παξνρή ππεξεζηψλ (Riley 2003).  
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Βπνκέλσο, ε Αηαθπβέξλεζε εζηηάδεη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη, ελψ ε Κπβέξλεζε ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη απνθάζεηο απηέο 

πινπνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε παξνρή κηαο ππεξεζίαο ζηνπο πνιίηεο είλαη κηα 

ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ελψ ε απφθαζε θαηά πφζνλ πξέπεη λα παξαζρεζεί ε 

ππεξεζία απηή αθνξά ζηε Αηαθπβέξλεζε (Marche & McNiven 2003).  

  

Πίλαθαο 1: Οξηζκνί ηνπ φξνπ Kπβέξλεζε 

Πεγή Οξηζκνί ηνπ φξνπ Κπβέξλεζε  

Easton 1979 Θεζκηθή θαηαλνκή αμηψλ.  

Cerny 1990 Εζηνξηθά ζπγθεθξηκέλε θαη θαηά πεξίπησζε 

απηναλαπαξαγφκελε δνκή. 

Kettl 2003 Κπβέξλεζε είλαη ε ζεζκηθή δνκή πνπ ε θνηλσλία 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ζε πνιηηηθέο θαη λνκνζεζία. 

Oxford English Dictionary 

2011  

Δ Κπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηνπο λνκνζέηεο, ζηε 

Αηνίθεζε θαη ζην ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο 

ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, έρνληαο 

ηνλ έιεγρν ηεο πνιηηείαο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή 

αιιά θαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν νξγαλψλνληαη. 

Business Dictionary 2011 Έλα ζψκα αλζξψπσλ πνπ νξηνζεηεί θαη δηαρεηξίδεηαη  

ηε Αεκφζηα ηάμε, αζθεί εθηειεζηηθή, πνιηηηθή θαη 

θπξηαξρηθή εμνπζία κέζα απφ έζηκα, ζεζκνχο θαη 

λφκνπο ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο. 

 

Πίλαθαο 2: Οξηζκνί ηνπ φξνπ Αηαθπβέξλεζε 

Πεγή Οξηζκνί ηνπ φξνπ Γηαθπβέξλεζε   

 

World Bank 1993 

Αηαθπβέξλεζε είλαη  νη παξαδφζεηο θαη ηα φξγαλα κε 

ηα νπνία αζθείηαη ε εμνπζία ζε κηα ρψξα γηα ην 

„θνηλφ θαιφ‟. Πεξηιακβάλεη: 
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1. Σε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία άηνκα πνπ θαηέρνπλ 

ζέζεηο εμνπζίαο επηιέγνληαη, παξαθνινπζνχληαη  

θαη αληηθαζίζηαληαη. 

2. Σελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή νξζψλ πνιηηηθψλ  θαη  

3. Σν ζεβαζκφ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο γηα 

ηνπο ζεζκνχο πνπ δηέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. 

World Bank 1994 Δ Αηαθπβέξλεζε ελφο έζλνπο νξίδεηαη σο ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν αζθείηαη ε εμνπζία ζηε Αηνίθεζε κηαο 

ρψξαο.  

UNDP 1997 Αηαθπβέξλεζε είλαη ε άζθεζε πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο εμνπζίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ελφο έζλνπο. Πξφθεηηαη 

γηα πεξίπινθνπο κεραληζκνχο, δηαδηθαζίεο θαη 

φξγαλα κέζσ ησλ νπνίσλ πνιίηεο θαη νκάδεο δνκνχλ 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο, αζθνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη κεζνιαβνχλ γηα ηηο 

δηαθνξέο ηνπο.  

Pierre 2000 Δ Αηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλνρήο πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ 

κε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο.  

Οη εκπιεθφκελνη κπνξεί λα είλαη πνιηηηθνί, 

νξγαληζκνί, ελδηαθεξφκελεο νκάδεο, κε-θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί, δηεζλείο νξγαληζκνί θ.ά.. 

Pierre & Peters 2000 Δ Αηαθπβέξλεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ θξάηνπο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

θαη ηελ απμαλφκελε αιιειεμάξηεζή ηνπο κε ιηγφηεξν 

απζηεξά πνιηηηθά κέζα.  
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Hirst 2000 H Αηαθπβέξλεζε κπνξεί γεληθά λα νξηζηεί σο ην 

κέζν κε ην νπνίν κηα δξαζηεξηφηεηα ή ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ ειέγρεηαη θαη θαηεπζχλεηαη, έηζη 

ψζηε λα πξνζθέξεη κηα απνδεθηή ζεηξά 

απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε θαζηεξσκέλα πξφηππα. 

Canada‟s Institute of 

Governance 2002 

Αηαθπβέξλεζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη 

θπβεξλήζεηο ή νη νξγαληζκνί ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο, θαζνξίδνπλ ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαη ηνλ 

ηξφπν εκπινθήο ηνπο. 

ADB  2011 Αηαθπβέξλεζε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε 

εμνπζία ζηε Αηνίθεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ κηαο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμή ηεο. Αηαθπβέξλεζε ζεκαίλεη κε πνην ηξφπν 

θάλνπλ ρξήζε ηεο εμνπζίαο απηνί πνπ ηελ έρνπλ. 

Riley 2003 Αηαθπβέξλεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο θπβέξλεζεο, ησλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ην ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

ηεο Αηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Kettl (2003). 

 

Πίλαθαο 3: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Αηαθπβέξλεζεο 

Κπβέξλεζε Γηαθπβέξλεζε 

Τπεξδνκή Λεηηνπξγηθφηεηα 

Ώπνθάζεηο Αηαδηθαζίεο 

Καλφλεο θνπνί 

Ρφινη Βπηδφζεηο 
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Τινπνίεζε πληνληζκφο 

Ώπφδνζε Ώπνηειέζκαηα 

 

1.1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κπβέξλεζεο  

1.1.1.1 Τπεξδνκή 

Οη θπβεξλήζεηο ζρεκαηίδνληαη ζπλήζσο ζπληαγκαηηθά, νξγαλψλνληαη 

γξαθεηνθξαηηθά θαη βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο πνιηηηθήο ππξακίδαο. Δ 

ζπληαγκαηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπο δίλεη ην κνλνπψιην ηνπ 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ, θαζψο ζεσξείηαη απηνλφεην φηη ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηελ παξνπζία θπβεξλήζεσλ. Σν γεγνλφο φηη βξίζθνληαη ζηελ 

θνξπθή ηεο ππξακίδαο ζεκαίλεη φηη νη θπβεξλήζεηο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο θαη ηελ ηήξεζε απηήο. Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν φκσο πνπ επηηεινχλ νη 

θπβεξλήζεηο είλαη ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ (Breton 1998).   

Σν γεγνλφο φηη νη θνηλσληθέο ππνδνκέο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε πνιππινθφηεηα 

επηθνξηίδεη ηηο θπβεξλήζεηο κε πεξηζζφηεξεο θαη πην ζχλζεηεο επζχλεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε φιν ην θάζκα ηεο απαηηνχκελεο - απφ ηνπο θαηξνχο - 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Σφζν ηα ιεηηνπξγηθά πξφηππα ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη νη 

ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ απαηηνχλ κηα ηζρπξή ππεξδνκή 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο.   

Δ ζέζε ηεο θπβέξλεζεο σο ππεξδνκή δεκηνπξγεί κηα δηάζηαζε. Ώπφ ηε κηα πιεπξά 

ππάξρνπλ νη ηερληθέο - λνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο είλαη πξνθαλείο ζε φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ηκήκα απηήο ηεο ππεξδνκήο θαη απφ ηελ 

άιιε ηα άηνκα θαη νη νκάδεο ηεο θνηλσλίαο πνπ αμηνινγνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο θάησ απφ ην δηθφ ηνπο πξίζκα αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. Δ πνιηηηθή έρεη 

νξηζηεί σο „ε ηέρλε ηνπ ζπκβηβαζκνχ‟ (Boudreaux & Lee 1997), ππφ ηελ έλλνηα φηη 

νη θπβεξλήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηελ αλάγθε λα επηιχζνπλ ηηο απνθιίζεηο 

κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ ηνπο θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξδνκήο (Kettl 2003; Riley 2003).  
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1.1.1.2 Απνθάζεηο 

Ο Harry Truman, πξφεδξνο ηεο Ώκεξηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθθξαζε „The buck 

stops here‟ ζεκείσλε φηη νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα λα 

εγθξίλνπλ δξάζεηο (Sewell 1986). Τπάξρεη έλα πιήζνο θαηαζηάζεσλ πνπ νη 

θπβεξλήζεηο θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο θαζψο θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Κνπζθνπβέιε (1997), ε θπβέξλεζε παίδεη πξσηεχνληα 

ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Οη εζληθέο απνθάζεηο ελέρνπλ πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αζθνχλ επξείεο 

θνηλσληθέο επηδξάζεηο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο κπνξεί λα 

απαηηνχλ δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ κε ηελ 

θπβέξλεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ησλ δξάζεσλ θαηά πεξίπησζε.  

Οη θνηλέο απνθάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επέιζεη ζπκθσλία κεηαμχ δηάθνξσλ 

επηπέδσλ ηεο θπβέξλεζεο (εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θηι.), θξχβνπλ ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο. Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα θπβέξλεζεο πεξηθξνπξνχλ ζπλήζσο ηελ εμνπζία 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη αλεζπρνχλ κήπσο νη θνηλέο 

απνθάζεηο αληηκεησπηζηνχλ απφ άιια επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο σο δηθαηνινγία ή 

επθαηξία λα θαηαπαηήζνπλ κέξνο ησλ ππαξρφλησλ εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

Βάλ εληνχηνηο, αλ κηα θπβέξλεζε είλαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απξφζπκε λα πάξεη κηα 

απφθαζε ε νπνία είλαη απαξαίηεηε, εκπιέθεηαη κε κεγαιχηεξε πξνζπκία ζηε ιήςε 

κηαο θνηλήο απφθαζεο. 

Οη απνθάζεηο πνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, πξφγξακκα, 

ηκήκα, πεξηνρή ή νκάδα, είλαη ζπλήζσο επθνιφηεξν λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη λα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ. Καζψο ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπο είλαη πην πεξηνξηζκέλν, ηα 

δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη, νη επηπηψζεηο θαη νη ζπλέπεηεο είλαη πην εχθνιν λα 

δηαρεηξηζηνχλ (Peterson 2000). 

Δ ζπλεξγαζία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη αηφκσλ ή 

νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, απνηεινχλ ηε ζχγρξνλε πξαθηηθή πνπ 

ελεξγνπνηείηαη ζπλήζσο, φηαλ ε θπβέξλεζε δε δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο 

(ρξήκαηα, πξνζσπηθφ, εκπεηξία) ή βξίζθεηαη αληηκέησπε κε φξνπο ηνπο πληάγκαηνο. 

Δ θπβέξλεζε εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία απηή πξνζπαζψληαο κε θάζε ηξφπν λα 

απνθχγεη λα επηβάιεη απνθάζεηο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ θπβεξλψκελσλ (Salamon 
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2002). Σν είδνο απηφ ησλ θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ ζπλαληάηαη φιν θαη πην ζπρλά 

ζην ζεκεξηλφ ζχλζεην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (Kettl 2003; Riley 2003).  

Σέινο, νη δηεζλείο απνθάζεηο είηε δηκεξείο είηε πνιπκεξείο ζπλήζσο απαηηνχλ 

πεξηζζφηεξε εκκνλή θαη δηπισκαηία.   

1.1.1.3 Καλφλεο 

Σν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θπβεξλεηηθήο γξαθεηνθξαηίαο ζχκθσλα κε 

ηνλ Weber, είλαη ε χπαξμε ησλ επίζεκσλ θαλφλσλ γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο (Downs 

1967). Γηα ηνλ Weber, ε αλάπηπμε απηψλ ησλ θαλφλσλ ήηαλ ε ζθξαγίδα ηνπ 

λεσηεξηζκνχ. Ώλ θαη νη γξαθεηνθξαηηθνί θαλφλεο αλαζεσξνχληαη δηαξθψο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ. Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 

απηψλ ησλ θαλφλσλ αθνξά ην πξνζσπηθφ, δειαδή: 

1. ζηειέρσζε, 

2. ακνηβή, 

3. πξναγσγή, 

4. πεηζαξρία, θαη  

5. απφιπζε ( Weber 1997). 

Γηα λα απνθεπρζεί ν λεπνηηζκφο θαη ε επλνηνθξαηία νξίζηεθαλ θαλφλεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαζψο θαη ηελ απφδνζε. Ώπηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζηειέρσζε ησλ θπβεξλήζεσλ κε άηνκα πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλα, 

αλ θαη απηφ δελ δηαζθαιίδεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. 

Έλαο πην πξφζθαηνο θαλφλαο είλαη απηφο πνπ απαηηεί ηε „Αηνίθεζε βαζηζκέλε ζε 

ζηνηρεία‟. Ώπηφ δελ είλαη θάηη θαηλνχξην, αθνχ πάληα έπξεπε λα πξνυπάξρνπλ νη 

„θαινί ιφγνη‟ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Παιαηφηεξα νη „θαινί ιφγνη‟ ήηαλ είηε 

ηδενινγηθνί είηε πνιηηηθνί. ήκεξα, πνπ νη θπβεξλήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν 

εθηεζεηκέλεο ζηα Μέζα Μαδηθήο Βπηθνηλσλίαο, επηδηψθνπλ ε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ 

λα βαζίδεηαη ζε „ζηνηρεία‟ θαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ.   

Έλα άιιν ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ θαλφλσλ πνπ ελδηαθέξεη ηελ θπβέξλεζε, αθνξά 

ζηελ αλεζπρία ηεο λα πεξηνξίζεη ηηο αληηδξάζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

παξνρή ηνπ έξγνπ ηεο.  
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Κφιαθν γηα ηνπο γξαθεηνθξάηεο απνηεινχλ νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αμηνιφγεζε. Πνηα πξάγκαηα γίλνληαη, πνηα πξάγκαηα δελ επηηξέπνληαη, κε πνηνλ 

ηξφπν γίλνληαη, γηα πνην ιφγν δελ γίλνληαη, πνχ, γηαηί θαη πφηε κπνξνχλ ή δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ, απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο (εθηίκεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ θαη εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο). Βλέξγεηεο πνπ είλαη απνδεθηέο ή 

αθφκα - θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν – ρξήζηκεο, κπνξεί λα κελ πινπνηνχληαη ιφγσ 

παξάβαζεο θάπνηνπ θαλφλα. Ώπηφ είλαη αλακθηζβήηεηα ε πεγή ηεο θαηεγνξίαο φηη νη 

θπβεξλήζεηο είλαη „ζηελνθέθαιεο‟. 

Γηα ηελ επνρή πνπ ν Weber αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ην κνληέιν 

ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφ. Οη θαλφλεο ζεζπίζηεθαλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ 

νξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απνηεινχζε θαζήθνλ ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ λα 

ηνπο ππαθνχλε. Μεηά απφ ζρεδφλ έλαλ αηψλα εξγαζίαο, θάησ απφ ηηο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο απηήο θαη κεηά ηελ ακθηζβήηεζε πνπ δέρηεθε, απνδείρηεθε πσο, φζν νη 

θαλφλεο πιεζαίλνπλ, ηφζν νη πηζαλφηεηεο ζχγθξνπζεο απμάλνπλ. Ώπαηηείηαη θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα θαηάζηαζε θαη ην 

πφζν απζηεξά ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπο. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ είηε λα „θξχβνληαη 

πίζσ απφ ηνπο θαλφλεο‟ είηε λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θαηλνηνκήζνπλ (Kettl 

2003; Riley 2003). 

1.1.1.4 Ρφινη 

Έλαο απφ ηνπο κεηά-θαλφλεο ηνπ Weber είλαη φηη νη αξκνδηφηεηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη 

νη ππνρξεψζεηο ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ζπλδένληαη κε ηε ζέζε ζηελ 

ηεξαξρία θαη φρη κε ην πξφζσπν πνπ θαηέρεη ηε ζέζε. χκθσλα κε ηνλ Weber νη 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα είλαη απξφζσπεο γηα λα απνθεχγεηαη ε 

επλνηνθξαηία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη απνδεηρηεί φηη απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

εμαζθαιηζηεί.  

Οη επηζηήκνλεο κε θαζπζηέξεζε ζπλέιαβαλ (ηξίηε γεληά νξγαλσηηθψλ κειεηψλ), φηη 

θάζε πξσηνβνπιία, πεξηνξηζκέλε ή εθηεηακέλε, πνπ αλαιακβάλεη θάπνηνο κέζα ζην 

γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν νξγάλσζεο απαηηεί ηνλ έιεγρν απφ θάπνην αλψηεξν 

ζηέιερνο ηεο εγεζίαο. Καζψο φκσο ε πνηφηεηα ηεο εγεζίαο αλαδχεηαη, ην πξνζσπηθφ 

ζηνηρείν γίλεηαη ην ίδην ζεκαληηθφ κε ην επαγγεικαηηθφ. Δ ζεσξία ηνπ Weber πξέπεη 

ηψξα λα εξκελεπζεί απφ ηελ αξρή, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε δξάζε ηεο  εγεζίαο δελ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη ν εγέηεο, αιιά ζα 
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πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη ε πξνζσπηθφηεηα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη λα εμαζθαιίζεη φηη ζα ηνλ 

αθνινπζνχλ.  

Ώπηφ πεξηπιέθεη ηνλ θαλφλα ησλ ξφισλ ζεκαληηθά. ηαλ νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη 

γηα ηελ πξφζιεςε, ηελ αμηνιφγεζε ή ηελ πξναγσγή, πνηα είλαη ε θαηάιιειε 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ; Ση 

ζα ζπκβεί  ζηελ πεξίπησζε ελφο ππνςεθίνπ κε ιηγφηεξα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

θαη θαιχηεξε πξνζσπηθή παξνπζία, ν νπνίνο εκπλέεη θαιχηεξε απφδνζε ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, απφ έλαλ άιιν ππνςήθην κε πςειφηεξν επαγγεικαηηθφ πξνθίι 

αιιά ρεηξφηεξε πξνζσπηθή παξνπζία; Ώθφκα θαη ζήκεξα, ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα εμαθνινπζνχλ λα κελ αλαγλσξίδνληαη επίζεκα 

ηέηνηαο θχζεσο πξνβιήκαηα (Kettl 2003; Riley 2003). 

Μηα άιιε εηξσλεία ηνπ θαλφλα ησλ ξφισλ είλαη φηη ζε πνιινχο ππνςεθίνπο, νη 

νπνίνη πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα θαη ηερλνγλσζία, δελ ηνπο 

αλαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα έξγν ζπκβαηφ θαη αλάινγν κε ηα πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ.  

Δ λέα ηάζε ησλ ξφισλ ζην θπβεξλεηηθφ έξγν είλαη ε εξγαζία ζε νκάδεο. Οη κφληκεο 

αλαζέζεηο ζε άηνκα αληηθαζίζηαληαη απφ πξνζσξηλέο αλαζέζεηο ζε νκάδεο, ζηηο 

νπνίεο αλαηίζεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν, πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ πιαίζην. Οη απνηειεζκαηηθέο νκάδεο ζπγθξνηνχληαη απφ άηνκα κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη πξνζσπηθφηεηεο. ήκεξα, ππάξρνπλ πξφηππα γηα ηε 

δφκεζε απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

θαη φρη κφλν. 

 1.1.1.5 Τινπνίεζε 

Πνιιέο πξνηάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ „έκεηλαλ ζην ξάθη‟ αληί λα πινπνηεζνχλ, κε 

απνηέιεζκα ην γεγνλφο απηφ λα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο θαη ειέγρνπ 

ραξαθηεξηδφκελν σο ζπαηάιε ρξεκάησλ. ε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο, σο 

ζπρλφηεξεο αηηίεο κε πινπνίεζεο αλαθέξνληαη ε „έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο‟ θαη ε 

„έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ‟.  

ηελ αλάιπζε ζπζηεκάησλ έρεη αλαπηπρζεί έλαο κεζνδνινγηθφο θαλφλαο, ν νπνίνο 

θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πνιηηηθή αλάιπζε: Κάζε ιχζε πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη κηα πνξεία κεηάβαζεο. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα, νπνηαδήπνηε ιχζε 
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ρσξίο πνξεία κεηάβαζεο δελ είλαη ιχζε. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ γηα ηελ αλαγθαία 

κεηάβαζε (Avgerou & Cornford 1998). 

ηελ πνιηηηθή αλάιπζε ε πνξεία κεηάβαζεο είλαη ην ζρέδην εθαξκνγήο. Βάλ νη 

πνιηηηθέο ή ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί ζσζηά, κπνξνχλ ζπλήζσο λα 

εθαξκνζηνχλ ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο. Δ πινπνίεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζε κία ή 

πνιιέο θάζεηο, απφ κηα εζσηεξηθή νκάδα ή ζε ζπλεξγαζία δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο 

θπβέξλεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλήζεηο ή αθφκα θαη εθηφο θπβέξλεζεο. Οη 

δηάθνξεο απηέο ηαθηηθέο απνηεινχλ ηα ελαιιαθηηθά ζρέδηα πινπνίεζεο. Δ αλππαξμία 

ζρεδίνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θπβέξλεζε απνηειεί κηα αλαπνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε.  

Οη κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θπβεξλήζεηο αθνξνχλ ζηνλ θίλδπλν 

απνηπρίαο εθαξκνγήο ζρεδίσλ ή/θαη ζηηο ππεξβάζεηο ηνπ θφζηνο ηνπο. Δ Αεκφζηα 

ινγνδνζία ησλ θπβεξλήζεσλ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφλ νη θπβεξλήζεηο έρνπλ αλαπηχμεη πξφζθαηα εξγαιεία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ην απνηέιεζκα νδεγεί ηα θέληξα ιήςεσλ 

απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο λα είλαη πην πξνζεθηηθά θαη ιηγφηεξν θαηλνηφκα.  

Ώπφ απηήλ ηελ άπνςε, είλαη πιένλ ελδεδεηγκέλν λα απνθεχγνληαη, ηφζν νη „big-bang‟ 

πινπνηήζεηο ζρεδίσλ, φζν θαη ε εθαξκνγή ξηδηθψλ αιιαγψλ, αθνχ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεακαηηθή απνηπρία. Βίλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη αλάπηπμε πξνηχπσλ, 

πινπνίεζε πηινηηθψλ έξγσλ θαη επίδεημε έξγσλ. Ώπηφ είλαη πνιχ ινγηθφ κε δεδνκέλν 

ην θξηηήξην αμηνπηζηίαο, θαζψο νη επηπηψζεηο απφ ηα ιάζε κπνξεί λα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη λα πηνζεηεζνχλ βειηηψζεηο απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη 

απνθηεζεί (Kettl 2003; Riley 2003). 

1.1.1.6 Απφδνζε  

Δ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε κέηξεζε 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Μηραιφπνπινο 2003). Τπάξρεη κηα 

πνηθηιία θξηηεξίσλ πνπ νη θπβεξλήζεηο ειέγρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ην θνξηίν 

απνηειεί κηα κέηξεζε παξαγσγηθφηεηαο εθηηκψκελε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ 

αλά άηνκν, ην ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιήξσζεο θαη ην είδνο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξάγνληαη.  



51 

 

ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, φπνπ ν „εξγαδφκελνο ηεο γλψζεο‟ παξάγεη πλεπκαηηθφ 

έξγν, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί έλα λέν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηε κέηξεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Δ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξεί 

λα αμηνινγεζεί ε επάξθεηα ή φρη ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε απνδνηηθή ηεο 

ρξήζε, κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα είδε ησλ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ησλ, ην είδνο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη 

θαη ηνπο ρξφλνπο ζχλδεζεο (Taylor 1986).  

Βπξχηεξεο κεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε κέζε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ην ιφγν ησλ 

πξντζηακέλσλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ νινθιήξσζεο ελφο 

έξγνπ. ιεο απηέο νη κεηξήζεηο παξέρνπλ κηα έλδεημε ηνπ ξπζκνχ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ παξφκνησλ 

εξγαδνκέλσλ ή παξφκνησλ κνλάδσλ. Δ άλνδνο κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ή ε 

πξναγσγή κπνξεί λα είλαη ε επηβξάβεπζε ηεο βειηίσζεο ησλ πνζνζηψλ απηψλ. 

Ώπηφ πνπ είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα θαηαγξαθεί, κεηξεζεί ή αμηνινγεζεί είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ. Μέξνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο απνηειεί ε επηινγή θαηάιιεισλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αείθηεο κέηξεζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ην πιήζνο 

θαη  ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ, νη κηζζνί πνπ θαηαβάιινληαη, ν εμνπιηζκφο πνπ 

δηαζέηνπλ, νη ψξεο εξγαζίαο, ε επνπηεία πνπ απαηηείηαη, ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

νη πξνκήζεηεο πνπ θαηαλαιψλνληαη. Οη θαιχηεξεο κεηξήζεηο πηζαλφλ λα αθνξνχλ ην 

απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ, φπσο νη εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ, νη ππνζέζεηο πνπ 

πεξαηψζεθαλ, νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαη ηα έξγα πνπ μεθίλεζαλ. Δ εκπεηξία 

θαηαδεηθλχεη φηη ε κφλε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζπλερή βειηίσζε, είλαη απηή πνπ αμηνινγεί ην ζχλνιν ηεο αιπζίδαο 

αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ, απφ ηηο εηζξνέο έσο ηηο εθξνέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηαηθπεξαησηηθήο ηθαλφηεηαο. ε θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνινγνχληαη 

κπνξεί λα έρεη ήδε επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεηα (Steenis 1990). ηηο ππφινηπεο 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο είηε κε ηελ αιιαγή ξνήο ησλ εξγαζηψλ είηε κε ηελ 

αλάζεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Βπηπιένλ, ν ξπζκφο απφδνζεο ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο κπνξεί λα επηβξαδπλζεί ζε πεξίπησζε θαθήο κεηαθνξάο 
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δηαδηθαζηψλ αλάκεζα ζηα άηνκα, ηα νπνία εξγάδνληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ελφο 

έξγνπ. Δ ειεθηξνληθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηελ θαηάζηαζε απηή 

(Kettl 2003; Riley 2003). 

 

1.1.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηαθπβέξλεζεο  

1.1.2.1 Λεηηνπξγηθφηεηα 

Δ Αηαθπβέξλεζε πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο – πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ. Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο 

απνηεινχλ ηηο πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο Αηαθπβέξλεζεο. ια ηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αηαθπβέξλεζεο είλαη πηπρέο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. Δ έλλνηα 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία παξάγνληαη σο 

απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ (Rhodes 1997).   

Δ έλλνηα ηεο Αηαθπβέξλεζεο αθνξά θπξίσο ζηηο καθξνπξφζεζκεο δηαδηθαζίεο παξά 

ηελ άκεζε ιήςε απνθάζεσλ. Βίλαη έλα ζχλνιν απφ ζπλερείο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο 

εμειίζζνληαη ζπλήζσο αξγά ρσξίο λα ππάξρνπλ δξακαηηθέο αιιαγέο (αιιαγή ηεο 

Κπβέξλεζεο). Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

πνιηηψλ. Δ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνιηηψλ θαη 

θπβέξλεζεο. Δ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

Αεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ. Σέινο, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο αθνξά ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο Αηαθπβέξλεζεο εζηηάδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αληί ησλ 

απνθάζεσλ θαη ην πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο Αηαθπβέξλεζεο είλαη νη ζηφρνη θαη φρη νη 

θαλφλεο. Αηάθνξα επίπεδα ηεο Κπβέξλεζεο κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο κπνξεί λα 

επηδηψθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε δηαθνξεηηθά κέζα, δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, 

θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο. 

ε αληηδηαζηνιή κε ηνπο ξφινπο ηεο θπβέξλεζεο βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο 

Αηαθπβέξλεζεο, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο επηδφζεηο. Γηα ηελ επηηπρία ηεο 

δηαδηθαζίαο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη επδηάθξηηνη νη ξφινη ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αιιά ν ζπληνληζκφο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ. Σν θχξην δήηεκα είλαη ν 
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ζθνπφο ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αηαθπβέξλεζεο, φπνπ ηα πνιιά άηνκα κε 

δηάθνξνπο ξφινπο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο.  

Δ Αηαθπβέξλεζε αληηκεησπίδεη ζθαηξηθά ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ζπληνλίδνληαο 

ηελ φιε πξνζπάζεηα θαη φρη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο ζπληνληζκφο 

φισλ είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ ην πνηνο αθξηβψο θάλεη ηη θαη κε πνηα κέζα. Ώπηή 

είλαη κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ έρεη επίθεληξν 

ηελ αηνκηθή πξαθηηθή ή δηαδηθαζία. 

ε αληίζεζε κε ηελ απφδνζε πνπ αθνξά ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβιήζεθε, ε Αηαθπβέξλεζε αζρνιείηαη κε ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα. Οη 

πνιίηεο είλαη πνιιέο θνξέο δχζπηζηνη πξνο ηηο θπβεξλήζεηο, γηαηί παξά ην γεγνλφο φηη 

θαηαβιήζεθαλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο, ην απνηέιεζκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο (Riley 2003). 

1.1.2.2 Γηαδηθαζίεο 

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο πνιιά ζηειέρε ηεο 

θπβέξλεζεο αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ηε „δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ‟ παξά κε 

„ζέκαηα νπζίαο‟ (Riley 2003). κσο ε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ, απνηειεί ζέκα 

κείδνλνο ζεκαζίαο θαζψο νη δηαδηθαζίεο δελ πξέπεη λα είλαη ηφζν ηππνπνηεκέλεο, 

ψζηε λα απνηεινχλ δεηήκαηα ξνπηίλαο. Δ ηππνπνίεζε απηή σο επηδίσμε ηεο 

θπβέξλεζεο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξάιπζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο 

νη θαλφλεο πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζηφρν λα θαιχςνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα 

ελδερφκελα. Δ επηινγή απηή γίλεηαη γηα λα πξνζηαηεχεη φζνπο θαηέρνπλ ζέζεηο 

επζχλεο απφ ην λα ινγνδνηνχλ γηα ν,ηηδήπνηε, πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο πνιηηηθφ 

ιάζνο. Ώπηφ είλαη ην ζεκείν ζην νπνία ε Αηαθπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ζεηηθή 

ζπκβνιή ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο θπβέξλεζεο. Δ ζέζπηζε επέιηθησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ησλ δηαδηθαζηψλ αληί ησλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ, παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζε ζηειέρε ηεο „πξψηεο γξακκήο‟ λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, πινπνηψληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο (Behn 2001).  

Δ δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε πνιηηψλ ή νκάδσλ θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ κε ηελ θπβέξλεζε (Graham & Phillips 1998). Παξαδείγκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο απνηεινχλ νη εθινγέο θαη ε άζθεζε πίεζεο ζηνπο λνκνζέηεο. 

Σειεπηαία, θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 
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ζε έλαλ δηάινγν κε ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (π.ρ. πξνηάζεηο 

γηα λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ή πιαίζηα πνιηηηθήο θηι.). Οη πξνζπάζεηεο απηέο ήηαλ 

άιιεο ελζαξξπληηθέο θαη άιιεο φρη. Δ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο.  

Δ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε επαθή κεηαμχ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, πνιηηψλ θαη νκάδσλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ. Οη νκάδεο θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ γηα δεθαεηίεο δηεθδίθεζαλ θαη απέθηεζαλ πξφζβαζε ζηε 

γξαθεηνθξαηία. Ώπηφ πνπ ηψξα αιιάδεη είλαη φηη πνιίηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο 

αξρίδνπλ λα απνθηνχλ παξφκνηα πξφζβαζε. Οχηε φινη νη πνιίηεο νχηε φιεο νη 

θπβεξλήζεηο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ παξνρή θαη ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Μέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα δηακνξθψλνπλ θαλφλεο, έζησ 

θαη ζε κηθξφ βαζκφ. Δ δηαδηθαζία ηεο επηγξακκηθήο δηαβνχιεπζεο είλαη κηα 

δηαδηθαζία απφ „πάλσ πξνο ηα θάησ‟ πνπ ειέγρεηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα (Riley 2003). 

Δ δηαδηθαζία πινπνίεζεο αθνξά ζηε κεηαηξνπή ησλ λφκσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζε 

εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη πξνγξακκάησλ (Govindan & Picard 1990). Με ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΒ έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο κπνξεί λα απηνκαηνπνηεζεί 

θαη λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο ζε πξνζσπηθφ. 

1.1.2.3 ηφρνη 

Δ Αηαθπβέξλεζε εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζε ζηφρνπο παξά ζε θαλφλεο. Σν γεγνλφο 

απηφ δε ζεκαίλεη φηη ε θαηάζηαζε αληηκεησπίδεηαη επθνιφηεξα. Οη ζηφρνη ζπρλά 

βαζίδνληαη ζε αμίεο, πνπ ζηε ζεκεξηλή πνιχκνξθε θνηλσλία, ε ζπλαίλεζή ηνπο είλαη 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Ώληίζεηα, ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο αμίεο θαη 

αληηθξνπφκελνη ζηφρνη θαη δελ ππάξρεη νξζνινγηζηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

αληηθξνπφκελσλ ζηφρσλ θαη νκάδσλ (Riley 2003). 

Πνιηηηθνί αλαιπηέο θαη ζρνιηαζηέο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο αλαθέξνληαη 

ζπρλά ζηε „κπζνινγηθή‟ πνιηηηθή νληφηεηα πνπ νλνκάδεηαη „θνηλή γλψκε‟ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ή απαμηψζνπλ επηρεηξήκαηα. Οη απφςεηο φκσο ησλ πνιηηψλ είλαη 

πηζαλφηεξν λα θαηαλέκνληαη ζε πνιχ πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο, θαζψο ε δεκηνπξγία 

νκάδσλ θνηλψλ ζηφρσλ κπνξεί λα  ζπλδέζεη εληειψο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε 

δηάθνξα ζέκαηα. Οη άλζξσπνη απηνί ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θηιειεχζεξνη, αθξαίνη 

πνιηηηζηηθά, ζξεζθεπφκελνη ή ν,ηηδήπνηε άιιν, αθφκα θαη φινη καδί. Παξφια απηά, 
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ηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα δηακνξθψλνπλ θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκα λα δεζκεχζνπλ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο Αηαθπβέξλεζεο.   

Δ ζπκκεηνρή ζηε Αηαθπβέξλεζε γηα ηε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ ζηφρσλ ελδέρεηαη 

λα είλαη ρξνλνβφξα. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δε ζπκκεηέρνπλ ζηε Αηαθπβέξλεζε, 

θαζψο ε εξγαζία, ε νηθνγέλεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, έρνπλ γηα απηνχο 

κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα. Οη νκάδεο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ θάλνπλ ζπλερψο 

πξνζπάζεηεο γηα δηακφξθσζε θνηλσληθψλ ζηφρσλ ζηα δεηήκαηα θαη ηνπο ηνκείο 

πνιηηηθήο, φπνπ ηα ζπκθέξνληά ηνπο εκπιέθνληαη άκεζα. Ώλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη 

ζηφρνη ηνπο είλαη νηθνλνκηθνί, πνιηηηζηηθνί, ηδενινγηθνί ή πξνζσπηθνί, νη πνιίηεο νη 

νπνίνη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο Αηαθπβέξλεζεο ζεσξνχλ φηη αμίδεη ηνλ θφπν 

λα „θάζνληαη ζην ηξαπέδη‟ θαη λα πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη πξννπηηθέο γηα ηε δεκνθξαηία γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

πεξίπινθεο. Δ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε θνηλσληθψλ 

ζηφρσλ ηπγράλεη απμεκέλεο πξνζνρήο. Δ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ζα κπνξνχζε λα 

κεηψζεη ην θφζηνο θαη λα απμήζεη ηηο επθαηξίεο (Kettl 2003; Riley 2003). 

1.1.2.4 Δπηδφζεηο 

ηε Αηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πξνθαλέο φηη νη πειάηεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ „back office‟, εθφζνλ παίξλνπλ 

ζσζηά πξντφληα ζε απνδεθηέο ηηκέο. Οη επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ πιένλ ζηελ 

πνιηηηθή ηνπο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, πνπ δελ πξνθαινχλ 

ζπλήζσο ην ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ, νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζηα πξντφληα. ε 

γεληθέο γξακκέο, νη πνιίηεο έρνπλ ηελ ίδηα ινγηθή θαη φηαλ δεηνχλ ππεξεζίεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε.  

Εδηαίηεξε θξηηηθή αζθείηαη, ψζηε νη θπβεξλήζεηο λα είλαη ππφινγεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

επηδφζεψλ ηνπο. Παξ‟ φια απηά, κεγάιν κέξνο απηήο ηεο θξηηηθήο αγλνείηαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο, θαζψο ην ζχλνιν ησλ επηδφζεσλ δε θαίλεηαη λα δηαηαξάζζεη ηελ 

αίζζεζε ηνπ θνηλνχ γηα απνδεθηή Αηαθπβέξλεζε (Klapp 1964). Μειέηεο έρνπλ δείμεη 

φηη ην θνηλφ δελ είλαη πάληα απζηεξά δίθαην κε ηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη 

θξίλεη ηελ απφδνζε ηεο Αηαθπβέξλεζεο αηηηνινγεκέλε, αλ αληηιεθζεί φηη ε 

θπβέξλεζε δξα κε ηξφπν δηθαηνινγεκέλν, εηιηθξηλή θαη αξκφδην.   
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Σφζν νη αμησκαηνχρνη ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη νη Αεκφζηνη ππάιιεινη ζπρλά 

αλαξσηηνχληαη ηη ζέινπλ νη πνιίηεο πξαγκαηηθά. Δ απάληεζε θαίλεηαη λα είλαη φηη 

απηφ πνπ ζέινπλ νη πνιίηεο είλαη ηφζν επκεηάβιεην, φζν θαη ηα ίδηα ηα δεηήκαηα. 

Καζψο νη ζηφρνη ζπλερψο αιιάδνπλ, αιιάδνπλ θαη νη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. 

Χζηφζν, νη πξνζδνθίεο γηα εηιηθξίλεηα θαη ππεπζπλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Οη πνιίηεο αλακέλνπλ πςειέο επηδφζεηο ηεο Αηαθπβέξλεζεο 

ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο ε Αεκφζηα πγεία, ε εζληθή αζθάιεηα, ε επεκεξνχζα 

νηθνλνκία, ε παηδεία, ην αζθαιέο πεξηβάιινλ δηαβίσζεο (Riley 2003). 

1.1.2.5 πληνληζκφο 

Δ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, αθφκα θαη ησλ πξνηχπσλ 

πνηφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο, είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη ηελ εηθφλα ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Υξεηάδεηαη φκσο 

έλαλ νξηζκέλν βαζκφ ζπληνληζκνχ γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλνρή θαη ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο.  

O απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο απαηηεί ζαθή νξηζκφ ησλ ξπζκηζηηθψλ εμνπζηψλ, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

κεραληζκνχο δηαπξαγκάηεπζεο γηα λα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ απνθιίζεηο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ (OECD 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Strassmann (1999), ε θχξηα αηηία ηεο νξγαλσηηθήο δπζιεηηνπξγίαο 

ζηηο θπβεξλήζεηο δελ είλαη νχηε ε αδηαιιαμία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο νχηε πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ, αιιά επίκνλα ιάζε 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπληνληζκνχ απφ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο.  

Οη Lazear & Gibbs (2008) δηαθξίλνπλ δχν ηχπνπο πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνχ. Σα 

πξνβιήκαηα ζπγρξνληζκνχ, ζηα νπνία δελ απαηηείηαη ηα εκπιεθφκελα κέξε λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ. Καη ηα πξνβιήκαηα 

νινθιήξσζεο, πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρεη εηδηθή γλψζε ζε θάπνηνλ νξγαληζκφ 

πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη αμία, είλαη φκσο δαπαλεξή ε 

κεηαθνξά ηεο γλψζεο ζε θάπνηνλ άιιν. Κάζεηε ή νξηδφληηα επηθνηλσλία απαηηείηαη 

γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο νινθιήξσζεο. ην πιαίζην απηφ ε ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε είλαη πνιιά ππνζρφκελε (Kettl 2003).   
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1.1.2.6 Απνηειέζκαηα 

Δ απαζρφιεζε θαη επεκεξία είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ ιαψλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ππάξρεη έλα ζησπεξφ ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ ιανχ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, κεηά ηε Μεγάιε Όθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 (Dahrendorf 

1981). Καηά ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ, ε Αηαθπβέξλεζε είλαη 

επηηπρεκέλε ζην βαζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην ζπκβφιαην απηφ. Σα επηηπρή 

απνηειέζκαηα ζηνπο ηνκείο απηνχο ελδηαθέξνπλ ηνπο πνιίηεο αλεμάξηεηα απφ ην 

θφκκα πνπ θαηέρεη ηελ εμνπζία, ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ ή 

εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ (Coyle 2001; Robinson 2002) θαη 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο Αηνίθεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζηειερψλ ηεο, ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε απηή (Κνπζθνπβέιεο 

2005).  

Κπβεξλήζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο πνιίηεο, ζέηνπλ ηα 

δεηήκαηα απηά σο πξψηε ηνπο πξνηεξαηφηεηα θαη εξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ. Δ θνηλσληθή ςπρνινγία ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ ελζηαιάδεη ζην ιαφ ηελ πεπνίζεζε φηη 

έρεη ην δηθαίσκα ζηελ επεκεξία, ηελ αζθαιή ζπλχπαξμε θαη φηη νη ζεκαληηθνί 

θνηλσληθνί ζεζκνί έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζνπλ φηη απηφ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί (Hall 1985).  

Οη θπβεξλήζεηο ζπρλά έρνπλ ηελ ηάζε λα κπεξδεχνπλ ην „πσο‟ θπβεξλνχλ κε ην 

„γηαηί‟ θπβεξλνχλ. Ώπηφ είλαη κηα πξνζπάζεηα λα αληηθαηαζηαζεί ν πξαγκαηηθφο 

εμνξζνινγηζκφο (απνηειέζκαηα) κε ηηο δηαδηθαζίεο εμνζνινγηζκνχ. Καη ηα δχν είλαη 

ζεκαληηθά, αιιά γηα ηνπο πνιίηεο ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθά. 

Οξηζκέλνη αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην „γηαηί‟ κε ην „πψο‟, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί δηαθξηηή ζπκπεξηθνξά. Με 

άιια ιφγηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ε θπβέξλεζε λα επηθεληξψλεηαη ζε απηφ 

πνπ ζέιεη θαη φρη ζε απηφ πνπ ζέινπλ νη πνιίηεο (Osborne & Gaebler 1993). 
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1.2 Οη όξνη Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Οη φξνη ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε θαη ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηελ Κπβέξλεζε γηα λα παξέρεη 

ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο (Visser & Twinomurinzi 2008). ηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ δίλνληαη αληίζηνηρνη νξηζκνί, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζσζηή ρξήζε ησλ 

φξσλ.  

Πίλαθαο 4: Οξηζκνί ηνπ φξνπ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε  

Πεγή Οξηζκνί ηνπ φξνπ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε 

West & Wind 1996 Δ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηεο Κπβέξλεζεο, ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

απφ ηελ Κπβέξλεζε.  

Gartner 2000 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε αθνξά ηε ζπλερή  

βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαη ηε Αηαθπβέξλεζε κέζα 

απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ 

κέζσλ. 

Means & Schneider 2000 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε νξίδεηαη σο ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ, ησλ πειαηψλ ηνπο 

(επηρεηξήζεηο, άιιεο θπβεξλήζεηο θαη πνιίηεο) θαη 

ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο (θαη πάιη επηρεηξήζεηο, άιιεο 

θπβεξλήζεηο θαη πνιίηεο) κε ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ.  

Backus 2001 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε είλαη κηα κνξθή 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζηε Αηαθπβέξλεζε θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δνκέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο), 
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λα ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη 

λα δηεμάγνπλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζα ζε κηα 

νξγαλσηηθή νληφηεηα. 

Aichholzer 2001   Δ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ φισλ ησλ 

επηπέδσλ ηεο Κπβέξλεζεο, ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

θαη ησλ πνιηηψλ θαη άιισλ Κπβεξλήζεσλ.  

Brown & Brudney 2001 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ, εηδηθά εθαξκνγψλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Εζηνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ 

απφ ηελ Κπβέξλεζε. 

Gisler & Spahni 2001 Δ εθαξκνγή ησλ ΣΠΒ απφ ηελ πνιηηεία (σο ρξήζηεο) 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ ηεο.  

Fang 2002 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε νξίδεηαη σο έλαο ηξφπνο 

γηα ηηο θπβεξλήζεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πην 

θαηλνηφκεο ΣΠΒ, ηδηαίηεξα εθαξκνγέο πνπ 

βαζίδνληαη ζην Αηαδίθηπν θαη ηνλ Παγθφζκην Εζηφ, 

γηα λα παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε θπβεξλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη ππεξεζίεο, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

γηα ζπκκεηνρή ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο.  

UN 2002 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε νξίδεηαη σο ε ρξήζε ηνπ 

Αηαδηθηχνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ γηα ηελ  

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ 

Κπβέξλεζε ζηνπο πνιίηεο.   

Scholl 2003 Διεθηξνληθή Κπβέξλεζε είλαη θάζε δηαδηθαζία πνπ 

ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ πξαγκαηνπνηνχλ ζε έλαλ 

ππνινγηζηή, κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ δηθηχνπ κε ζηφρν 
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ηε Αηαθπβέξλεζε.  

Scholl 2003 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ, θαη ηελ παξνρή θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Curtin et al. 2003 Δ ρξήζε νπνηoλδήπνηε ή/θαη φισλ ησλ κνξθψλ ησλ 

ΣΠΒ απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, 

ηε δέζκεπζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

Αηαθπβέξλεζεο. 

Gibbins 2004 Έλαο ηξφπνο γηα λα εληζρπζεί ε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη λα βειηησζεί ε 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο 

θαη πξνγξάκκαηα. Ο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ 

επηηειείηαη ζα θάλεη ηελ θπβέξλεζε πην 

απνηειεζκαηηθή, λα έρεη κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε, 

πεξηζζφηεξν ππεχζπλε θαη ίζσο αθφκε πην 

δεκνθξαηηθή.  

Heeks 2004 Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ Αεκνζίνπ 

Σνκέα.  

Yong & Hiap Koon 2005 Δ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ παξνρή Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

εηαίξσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Gil-Garcia & Martinez-

Moyano 2007 

Δ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξίαο ζην πεξηβάιινλ ηεο θπβέξλεζεο. 

Word Bank 2007 Δ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε 

απφ θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ησλ ΣΠΒ (φπσο δίθηπα 
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επξείαο πεξηνρήο, ην Αηαδίθηπν θαη ε θηλεηή 

ηειεθσλία), πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

κεηαηξέςνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πνιίηεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη άιινπο εκπιεθνκέλνπο. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κηα 

πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο: ηελ θαιχηεξε 

παξνρή ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, 

ηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηε βηνκεραλία, ηελ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ 

κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε Κπβέξλεζεο. Σα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξε δηαθζνξά, 

πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα, κεγαιχηεξε άλεζε, αχμεζε 

ησλ εζφδσλ θαη/ή κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο.  

 

Πίλαθαο 5: Οξηζκνί ηνπ φξνπ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

Πεγή Οξηζκνί ηνπ φξνπ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Peristeras & Tarabanis 2001 Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε νξίδεηαη σο ην ζχλνιν 

ησλ ελλνηψλ, αξρηηεθηνληθψλ, κνληέισλ θαη  

ηερλνινγηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ζπλνιηθά ην χζηεκα Αηαθπβέξλεζεο, 

δειαδή ε Αηακφξθσζε Αεκφζηαο Πνιηηηθήο (e-

democracy) θαη ε παξνρή Τπεξεζηψλ (e-

government). 

Backus 2001 Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε νξίδεηαη σο ε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ (1) ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ Κπβέξλεζεο θαη πνιηηψλ θαη κεηαμχ 

Κπβέξλεζεο θαη επηρεηξήζεσλ θαζψο επίζεο θαη (2) 

ζηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Κπβέξλεζεο κε 

ζηφρν ηελ απινπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ, θπβεξλεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 
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ζεκάησλ ηεο Κπβέξλεζεο.  

Drucker 2001 Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ αηρκήο  γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο. 

Perri 2001 Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη ε ςεθηαθή  

ππνζηήξημε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηελ νκαδηθή εξγαζία κεηαμχ ππνπξγψλ 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, αλψηεξσλ Αεκνζίσλ 

ππάιιεισλ πνπ εξγάδνληαη ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε, κε ζπκβνχινπο (ζε 

ζέκαηα πνιηηηθήο) πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο γηα 

ηελ παξνρή εκπηζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηήξημεο.  

Gisler & Spahni 2001 Ο ηξφπνο πνπ ε πνιηηεία ελεξγεί (σο ζρεδηαζηήο) γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πιαηζίνπ ζπλζεθψλ γηα 

ηε γεληθή αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

κε βάζε ηα ειεθηξνληθά κέζα - είηε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ή ρσξίο.  

Riley 2001 H ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη ε δέζκεπζε γηα 

ρξήζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο 

Κπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

δεκνθξαηηθή έθθξαζε, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη 

ε απηνλνκία, λα ππνζηεξηρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη λα ελζαξξπλζεί ε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή 

παξνρή ππεξεζηψλ. 

Ahmed 2004 Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη ε  κεραλνγξάθεζε 

θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ θνηλψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

Κπβέξλεζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γεληθά ε 

θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. 
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Misuraca 2006 Δ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε  

απνηειεζκαηηθήο, ηαρείαο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο 

δηάρπζεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη άιινπο 

νξγαληζκνχο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ  ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

Godse & Garg 2007 Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δνκψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο Αηαθπβέξλεζεο.   

UNESCO 2007α Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε κπνξεί λα λνεζεί σο ε 

απφδνζε ηεο Αηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

απνηειεζκαηηθή, ηαρεία θαη δηαθαλήο δηαδηθαζία 

δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ θαη άιιεο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη γηα εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.  

Council of Europe 2004 Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο 

δεμηφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ησλ Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ. 

 

Οη νξηζκνί, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε επηθεληξψλνληαη ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηε δηεχζπλζε θαη Αηνίθεζε ηεο Κπβέξλεζεο. Ώληίζεηα νη 

νξηζκνί, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΒ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Κπβέξλεζεο 

(Visser & Twinomurinzi 2008).  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Kettl (2003). 
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 Πίλαθαο 6: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Διεθηξνληθή Παξνρή Τπεξεζηψλ Διεθηξνληθή Αηαβνχιεπζε 

Διεθηξνληθή Ρνή Βξγαζίαο Διεθηξνληθή Βιεγθηηθή 

Διεθηξνληθή Φεθνθνξία Διεθηξνληθή πκκεηνρή 

Διεθηξνληθή Παξαγσγηθφηεηα Αηαδηθηπαθή Κνηλσληθή Καζνδήγεζε  

  

1.2.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο Κπβέξλεζεο 

1.2.1.1 Ζιεθηξνληθή Παξνρή Τπεξεζηψλ 

Οη θπβεξλήζεηο κπνξεί λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα, λα ελεκεξψλνπλ θαη λα 

ζπλαιιάζζνληαη κε ην θνηλφ κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ. Με δεδνκέλν φηη ην θνηλφ 

άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην Αηαδίθηπν γηα δηαζθέδαζε θαη γηα δνπιεηά, νη θπβεξλήζεηο 

ζηαδηαθά άξρηζαλ λα κεηαθέξνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο ζε ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο. ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ Αηαδηθηχνπ απηφ ζεσξήζεθε σο κηα κεγάιε πεγή 

εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο. Εδηαίηεξα ζε δξάζεηο ηεο θπβέξλεζεο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

θακπάληεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ, ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ κπνξεί λα κεηψζεη ην 

θφζηνο κέρξη θαη 75% (Cullen & Cushman 2000). 

Δ αδπλακία ηεο ιχζεο απηήο είλαη ην „ςεθηαθφ ράζκα‟, θαζψο κφλν ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ςεθηνπνηεκέλα 

έγγξαθα (DiMaggio et al. 2004). ην πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθαλ δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν λα παξέρνπλ πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζην Αηαδίθηπν θαη 

λα γεθπξψζνπλ ςεθηαθφ ράζκα (Riley 2003).  

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην Αηαδίθηπν παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο θαθή δηάηαμε ησλ πιεξνθνξηψλ, αλεπαξθή πινήγεζε, αλππαξμία 

ππνζηήξημεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πεξηερφκελν πνπ δελ αλαλεσλφηαλ ζε 

ηαθηηθή βάζε, αλεπαξθή ππνζηήξημε ησλ „back offices‟ ππεξεζηψλ. Δ ζπλερήο 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο πνιίηεο νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ (Kettl 2003). 
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ηαλ νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα πιεξψλνπλ θφξνπο επηγξακκηθά, λα ζπκπιεξψλνπλ 

εξσηεκαηνιφγηα, λα αλαδεηνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, λα ζηέιλνπλ 

e-mail ζε αμησκαηνχρνπο ή ππαιιήινπο θαη λα θαηεβάδνπλ έγγξαθα, άξρηζε λα 

δηαθαίλεηαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη νη Κπβεξλήζεηο κπνξνχζαλ λα επηθαιεζηνχλ ηελ 

επηηπρεκέλε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ. Αεκηνπξγήζεθαλ φκσο θαη αλάγθεο γηα 

πεξηζζφηεξν βειηησκέλεο ππεξεζίεο, φπσο κεραλέο αλαδήηεζεο ζηνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ηεο Κπβέξλεζεο, άκεζε πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά Αεκφζηα έγγξαθα 

ακέζσο κφιηο θπθινθνξήζνπλ, επηγξακκηθή πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο 

δεδνκέλα ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, αγνξά πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε 

πηζησηηθήο θάξηαο ή ινγαξηαζκνχ, one-stops-shops θαη ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Αεκφζην. Οη θπβεξλήζεηο θαινχληαη 

ινηπφλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ (Riley 

2003). 

1.2.1.2 Ζιεθηξνληθή Ρνή Δξγαζίαο 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο σο 

κέζν πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. Πνιιέο θνξέο  είλαη απαξαίηεηε ε αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Γηα λα επηηεπρζεί πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πξέπεη νη θπβεξλήζεηο λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεια 

ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα (back-offices), πνπ λα αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ ππνζέζεσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Οη θπβεξλήζεηο ζπλήζσο νξγαλψλνληαη ζε θάζεηα ηκήκαηα, ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηε δηνηθεηηθή ηνπο ινγηθή θαη φρη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

Καζψο ηα ηκήκαηα δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, νη πνιίηεο ζα πξέπεη πνιιέο θνξέο 

λα απεπζχλνληαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. 

Βπηπιένλ, ε δνκή ηνπ θξάηνπο είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαη νη πνιίηεο δελ γλσξίδνπλ 

πάληα ηελ αθξηβή δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. Δ ιεηηνπξγηθή 

απηή άγλνηα, θαζψο θαη ε αδπλακία επηθνηλσλίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, 

θαηαιήγνπλ ζε ππεξβνιηθφ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο (Παπαδφπνπινο 2007).  

Χο δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ απηά, λα 
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αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξία θαη γλψζε (Βπξσπατθφ 

Πιαίζην Αηαιεηηνπξγηθφηεηαο 2004). Σα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη 

λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Δ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, 

θαζηζηά επνκέλσο δπλαηή ηελ ελζσκάησζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε κηα κφλν 

πχιε, φπνηνο θαη εάλ είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ή δηνηθεηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ κεζνιαβνχλ.   

Δ δηαθχιαμε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ, είλαη 

έλαο απφ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο θάζε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Σα ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ ησλ πνιηηψλ. Ώπηφ δηαζθαιίδεηαη κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ, 

ηφζν ζε ηερλνινγηθφ, φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Δ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη νη νινθιεξσκέλνη ρψξνη 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε θαη εμάπισζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (Riley 2003). 

1.2.1.3 Ζιεθηξνληθή Φεθνθνξία 

Δ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία „e-voting‟ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ή ελ γέλεη 

ππνινγηζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. Ωο ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο „electronic voting system‟ νξίδεηαη ην ζχζηεκα 

ςεθνθνξίαο, ζην νπνίν ηα εθινγηθά δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη, απνζεθεχνληαη θαη 

ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία σο ςεθηαθή πιεξνθνξία (Cetinkaya & Cetinkaya 2007).  

Ο φξνο „ειεθηξνληθή ςεθνθνξία‟ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ εγγξαθήο ςεθνθφξσλ θαη ππνςεθίσλ, ηελ θαηαγξαθή 

ηεο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, ηελ θαηαγξαθή ηεο γλψκεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

Αηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε πνιηηηθά ζέκαηα, ηελ θαηακέηξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

ςήθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν 

πκβνχιην ηεο Βπξψπεο νξίδεη ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία σο ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ςεθνθνξία (Council of Europe 2004). 

ξνη, φπσο ειεθηξνληθέο εθινγέο „e-elections‟ θαη δηαδηθηπαθή ςεθνθνξία „i-voting‟ 

έρνπλ εηζαρζεί κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. χκθσλα κε ηνλ Buchsbaum (2004), ν φξνο ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηηο πνιηηηθέο εθινγέο θαη 

δεκνςεθίζκαηα θαη φρη γηα πξσηνβνπιίεο, δεκνζθνπήζεηο ή δηαβνπιεχζεηο φπνπ 
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είλαη πξναηξεηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. ε πνιιέο ρψξεο έρνπλ ήδε λνκνζεηεζεί 

κέζσ ηνπ πληάγκαηνο δπλαηφηεηεο φπσο ε ηαρπδξνκηθή, ε απνκαθξπζκέλε θαη ε 

ειεθηξνληθή ςήθνο. Δ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία κπνξεί λα γίλεη ζε ειεγρφκελνπο 

ρψξνπο κε ρξήζε „κεραλψλ ςεθνθνξίαο‟ ή κε ρξήζε θάπνηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαλαιηνχ ζε κε-ειεγρφκελνπο ρψξνπο (Krimmer et al. 2007).  

Δ ςεθνθνξία απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ζηηο εθινγέο θαη ηα δεκνςεθίζκαηα ζα πξέπεη 

λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Βίλαη 

γηα παξάδεηγκα, εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα πνιίηεο πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ. Δ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, ινηπφλ, 

απνθηάεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ (Rössler  2007). Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα είλαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, έλα αληίδνην ζηελ απάζεηα ησλ ςεθνθφξσλ, κεγαιχηεξε 

άλεζε ησλ ςεθνθφξσλ, φζνλ αθνξά ηελ ψξα ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηελ ηνπνζεζία, ε 

πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο (Mohen & Glidden 2001). Χζηφζν, 

εγείξνληαη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα αζθάιεηαο (Mercouri 2002; Neumann 2001).  

Δ Ώπζηξία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Βιβεηία, ε Βζζνλία, ε Εζπαλία, ε Οιιαλδία θαη 

ην Δλσκέλν ΐαζίιεην έρνπλ πεηξακαηηζηεί ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο (Rössler 2007). Οη κέρξη ηψξα εκπεηξίεο έδεημαλ φηη ε ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία δελ απμάλεη ηε ζπκκεηνρή, αιιά απιψο αληηθαζηζηά ηνλ θιαζηθφ ηξφπν 

ςεθνθνξίαο (Gronlund 2003).  

ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, σζηφζν, νη αλεζπρίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο είλαη 

κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ειεθηξνληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ 

κε ηελ θπβέξλεζε. Βάλ νη πνιίηεο ππνςηαζηνχλ φηη νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ ςήθν ηνπο, δελ ζα ζπκθσλήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Δ πξφθιεζε γηα ειεθηξνληθή ςεθνθνξία πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηελ αζθάιεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

απνηειεζκάησλ (Riley 2003).   
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1.2.1.4 Ζιεθηξνληθή Παξαγσγηθφηεηα 

Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη ε θαιχηεξε ιεηηνπξγία κε 

ρακειφηεξν θφζηνο, δειαδή, παξαγσγηθφηεηα. Δ θνηλσληθή αλάγθε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο Αεκφζηαο πγείαο, ηεο εζληθή αζθάιεηαο, ηνπ έιεγρνπ ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνπζία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δσή ησλ πνιηηψλ είηε απηφ γίλεηαη νξαηφ είηε φρη. 

Ώπηφ πνπ νη πνιίηεο πεξηκέλνπλ είλαη βειηησκέλε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο. 

Ο Weber  ηζρπξίζηεθε φηη ηα παλεπηζηήκηα ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

„δεμακελέο ζθέςεο‟ γηα ηελ θνηλσλία, λα αλαπηχμνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ην 

θαιχηεξα εθπαηδεπκέλν θνηλφ, ην νπνίν κπνξεί λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο Αηαθπβέξλεζεο θαη ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αηζζάλνληαη φηη 

έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηε δχλακε λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχλ λα αγλννχλ ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ. Σν θαηά πφζνλ νη θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνηάζεηο 

ησλ πνιηηψλ είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα. Οη επηθξηηέο ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν κηθξέο 

πξνζαξκνγέο γίλνληαη απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ην θνηλφ.  

Παξ‟ φια απηά, ην θνηλφ ζέιεη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο κε ιηγφηεξνπο θφξνπο θαη ηε 

δπλαηφηεηα αληίδξαζεο, φηαλ νη πνιίηεο είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή. Με δεδνκέλε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

θαίλεηαη - καθξάλ - ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηηο θπβεξλήζεηο, λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζπκβηβαζκνχο αλάκεζα ζηελ αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηε κείσζε ησλ πφξσλ. Οη 

λέεο ηερλνινγίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο λννηξνπίαο ησλ 

πνιηηψλ, πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ θνηλσληθή Αηαθπβέξλεζε. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη 

θπβεξλήζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη αληηκέησπεο κε ηελ πξφθιεζε λα ζπκβαδίζνπλ 

κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (Kettl 2003; Riley 2003). 
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1.2.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1.2.2.1 Ζιεθηξνληθή ζπκκεηνρή 

1.2.2.1.1 Πνιηηηθή πκκεηνρή 

Δ πνιηηηθή ζπκκεηνρή απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δεκνθξαηίαο θαη αλαθέξεηαη 

ζηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο, ηηο νπνίεο αζθνχλ νηθεηνζειψο νη πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (Kaase 

1992), θαζψο θαη ζηηο επηινγέο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ελδπλακψζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δνκή θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Fortunati 2009). Έλαο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο γηα ηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή αλαθέξεη: „πνιηηηθή ζπκκεηνρή είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

ελζσκαηψλνληαη νη αλεζπρίεο ηνπ θνηλνχ, νη αλάγθεο θαη νη ηηο αμίεο ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο θπβεξλεηηθψλ θαη εηαηξηθψλ απνθάζεσλ‟ (Creighton 2005). ην 

πιαίζην απηφ, ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζεσξείηαη σο ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ, έρνληαο σο γεληθφ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ πνιηηψλ (Tambouris et al. 2007). Δ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή ζε κηα δεκνθξαηία κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηελ ςεθνθνξία ζηηο εθινγέο γηα αληηπξνζψπνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηελ 

ςεθνθνξία ζρεηηθά κε πνιηηηθέο ζε δεκνςεθίζκαηα, ηε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθέο 

νκάδεο ή ηελ έληαμε ζε θάπνην πνιηηηθφ θφκκα, ηελ ππνςεθηφηεηα ζηηο εθινγέο, ηε 

ζπκκεηνρή ζε κηα δηαδήισζε, ηε ζπκκεηνρή ζε λφκηκεο ή παξάλνκεο δηακαξηπξίεο 

(Halpern & Lee 2011; Weitz-Shapiro & Winters 2008). Βπνκέλσο, ε πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή ζπλίζηαηαη ζηε ζπκκεηνρή θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ 

επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ πξννξίδνληαη λα αλαιάβνπλ πνιηηηθέο ζέζεηο θαη ηελ 

ελεξγφ έληαμε κέζα ζε κηα θνηλσληθν-πνιηηηθή νξγάλσζε ζε δηάθνξα επίπεδα 

(Fortunati 2009).  

Οη κέηνρνη ζηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη ηα κέιε ηεο επίζεκεο 

πνιηηηθήο, δηνηθεηηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθαίξαο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. Δ επίζεκε πνιηηηθή ζθαίξα απνηειείηαη απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο, ηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο ζπλειεχζεηο. Δ δηνηθεηηθή ζθαίξα 

απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο ησλ Αηνηθήζεσλ, κε ηε βνήζεηα εμσηεξηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ (DeTombe 2002; Lourenço & Costa 2010), ελψ ε πνιηηηθή ζθαίξα 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απνηειείηαη απφ απινχο πνιίηεο θαη νκάδεο (Held 1997; 
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Lourenço & Costa 2010). H ζπκκεηνρή ησλ απιψλ πνιηηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα πνιινχο ιφγνπο. χκθσλα κε ηνπο Lourenço & Costa (2010), ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ είλαη θξίζηκε, δεδνκέλνπ φηη επηηξέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα φξγαλα δηαβνχιεπζεο. Οη 

απινί πνιίηεο κπνξεί λα είλαη εκπεηξνγλψκνλεο ζε θάπνην ηνκέα θαη ε ελδερφκελε 

ζπκβνιή ηνπο (ηδέεο, ζρφιηα, πξνηεηλφκελεο ιχζεηο) δε ιακβάλεηαη ππφςε, θαζψο δε 

γλσζηνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ηε ράξαμε κηαο πνιηηηθήο.  

1.2.2.1.2 Αηαδίθηπν θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή   

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΒ, αλαπηχρζεθε ε ειεθηξνληθή 

ζπκκεηνρή θαη ην Αηαδίθηπν αλαδείρηεθε έλα παξάιιειν θαλάιη ζπκπιεξσκαηηθφ 

πξνο ηα παξαδνζηαθά. Οη ΣΠΒ πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο έλα 

επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, απφ 

ηελ απνζηνιή ελφο e-mail ζηα κέιε ηεο Κπβέξλεζεο κέρξη ηε ζπδήηεζε κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο γηα θάζε ζεκαληηθή πνιηηηθή πξσηνβνπιία ηεο Κπβέξλεζεο (OECDa 

2003). Μέζσ ησλ ΣΠΒ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο πνιηηηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ θαηαλνκή δχλακεο, λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα απην-νξγαλψλνληαη (Fuchs et al. 2006). 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ε αλάπηπμε 

ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΒ απμάλεη ηελ ηάζε ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά (Bimber 2012; Bimber & Copeland 2011; Boulianne 2009; 

Mossberger & Tolbert 2010; Xenos & Moy 2007). Δ ρξήζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ έρεη γίλεη ξνπηίλα ζηελ πνιηηηθή πξαθηηθή πνιιψλ αλζξψπσλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θαη ηδηαίηεξα ηηο ΔΠΏ. Οη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ςεθηαθά 

κέζα γηα ππνζηήξημε πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ή ζπλεδξηάζεηο, ε απνζηνιή  e-mail ζε εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο 

θαη ε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθέο αλαθνξέο „e-petition‟. Γεληθφηεξα φκσο, ππάξρνπλ 

αληηθξνπφκελα επξήκαηα γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ ζηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή (Boulianne 2009). 

Ώπφ ηελ απαηζηφδνμε άπνςε, ην Αηαδίθηπν θαη νη ΣΠΒ έρνπλ ηηο ηερληθέο 

δπλαηφηεηεο λα κεηψζνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνιηηηθή (Neves & Felizes 2006). 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Putnam (1995), απέδεημε ηελ παξαθκή ηεο θνηλσληθήο 
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ζπκκεηνρήο, κε δεδνκέλν φηη νη πνιίηεο έρνπλ ιηγφηεξν ρξφλν λα αθηεξψζνπλ ζε 

πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε έληαμε ζε νκάδεο πνιηηψλ αθφκε θαη 

ζε αζιεηηθέο νκάδεο. Οη Diani (2001) θαη Ward et al. (2003) ηζρπξίζηεθαλ, φηη ην 

Αηαδίθηπν έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο ζπκκεηνρήο, θαζψο ε 

ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ είλαη κία κνλαρηθή θαη αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ 

ελζαξξχλεη ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη δελ απμάλεη ηα επίπεδα ηεο εκπηζηνζχλεο, ε 

νπνία πξέπεη λα πξνυπάξρεη γηα ηελ πνιηηηθή δξάζε. Οη Nie & Erbring (2000) 

ηφληζαλ, φηη θαζψο απμάλεη ν ρξφλνο πνπ πεξλνχλ νη άλζξσπνη ζην Αηαδίθηπν, 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε εθδειψζεηο έμσ απφ ην 

ζπίηη, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην Αηαδίθηπν θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ράλνπλ ηελ 

επαθή κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Οη Shah et al. (2001) δηαπίζησζαλ, φηη εάλ ε 

ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ απμάλεη ή κεηψλεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, είλαη ζπλάξηεζε 

ηνπ θαηά πφζνλ νη άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο ή γηα 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη αληηθαηνπηξίδεη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ηηο δηαθνξέο ζηα 

θίλεηξα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε 

ηνπο Margolis & Resnick (2000) θαη ηνλ Sunstein (2005), ε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ 

δελ πξνθαιεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, κπνξεί φκσο λα 

πξνθαιέζεη βιάβεο ζηε Αεκφζηα δσή. Ο Prior (2007) ππνζηήξημε, φηη ε ρξήζε ηνπ 

Αηαδηθηχνπ κεηψλεη ηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή, ηδηαίηεξα γηα ηα άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Αηαδίθηπν γηα ςπραγσγία θαη ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο. Σέινο νη Xenos & Moy (2007) δηαπίζησζαλ, φηη ππάξρνπλ άκεζεο θαη 

έκκεζεο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, νη 

νπνίεο εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο.  

Ώπφ ηελ αηζηφδνμε άπνςε ην Αηαδίθηπν πξνάγεη ηε δεκνθξαηία κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, φπσο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο επηθνηλσλίαο, ηηο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 

ζρέζεσλ θαη ζπκκεηνρήο (Rheingold 2000), ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα δηάινγν θαη 

ζπδήηεζε (Schuler & Day 2004). Δ Norris (2004) ππνζηήξημε, φηη νη ΣΠΒ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξεζηήο Αηαθπβέξλεζεο, ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο θσλήο δηαδηθηπαθψλ νκάδσλ, 

πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη λέσλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ. Ο Garett (2006) αλαθέξεη, 

ηξεηο κεραληζκνχο πνπ δπλεηηθά ζπλδένπλ ηηο ΣΠΒ θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή: ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο, ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη θαηά πφζνλ επεξεάδεη ηελ 
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εθινγηθή ζπκπεξηθνξά εμεηάζηεθε απφ ηνπο Tolbert & McNeal (2008). χκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ην Αηαδίθηπν κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ ςεθνθφξσλ ζρεηηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηηο εθινγέο, 

ελζαξξχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή. Οη Weber & Bergman 

(2001) δηαπίζησζαλ, φηη νη πνιίηεο πνπ αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζην 

Αηαδίθηπν, φπσο ε ρξήζε e-mail θαη chat-rooms, είλαη πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηα πνηθηιία απφ πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δ πνιηηηθή ζπκκεηνρή νξίδεηαη επίζεο 

απφ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε επηθνηλσλία κε πνιηηηθνχο αμησκαηνχρνπο, ε 

παξαθνινχζεζε κηαο πνιηηηθήο ζπγθέληξσζεο ή ε ππνγξαθή κηαο αλαθνξάο 

„petition‟. ην πλεχκα απηφ ην Αηαδίθηπν απνηειεί κηα θηλεηήξην δχλακε. χκθσλα 

κε ηνπο Van de Donk & Foederer (2001), ε δηεχξπλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλεηηθψλ 

ζπκκεηερφλησλ κίαο δηακαξηπξίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί, θαζψο αθηηβηζηέο, αθφκα 

θαη απφ ηελ πην καθξηλή γσληά ηνπ θφζκνπ, κπνξνχλ εχθνια λα θιεζνχλ θαη λα 

ζπγθεληξσζνχλ κέζσ δηθηπαθψλ ηφπσλ ή ηζηνινγίσλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία 

δηαδήισζε ή έλα ζπιιαιεηήξην. 

Κάπνηεο θνξέο ε έξεπλα απέηπρε λα εληνπίζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηνπ Αηαδηθηχνπ 

ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή. Ο Uslaner (2004) γξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά, πσο ην κέζν δελ πξέπεη λα είλαη „νχηε ην εξγαιείν ηνπ δηαβφινπ 

νχηε ε λέα Εεξνπζαιήκ‟ (ζει. 229). Ο Boulianne (2009) ρξεζηκνπνίεζε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο κεηα-αλάιπζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ Αηαδηθηχνπ, 

πνπ αθνξά ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δέζκεπζε. Βμέηαζε 38 κειέηεο κε 166 

ζπλνιηθά επηδξάζεηο. Σα κεηα-δεδνκέλα παξέρνπλ ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη 

ην Αηαδίθηπν έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπκκεηνρή. Χζηφζν, ηα κεηα-δεδνκέλα 

δελ απνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ έρεη ζεκαληηθφ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε 

ζπκκεηνρή. Βπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο.  

1.2.2.1.3 Οξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο   

Δ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή „e-participation‟ πεξηγξάθεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα  ηελ 

επξχηεξε θαη βαζχηεξε πνιηηηθή ζπκκεηνρή, επηηξέπνληαο ηνπο πνιίηεο  λα  

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη  κε ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ (Tambouris 2007). χκθσλα κε ηνπο Fuchs et al. 

(2006), ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ 
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πνιηηηθψλ, θνηλσληθν-ηερλνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ, 

πξνζθέξνληαο ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα  λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

νξγαλψλνληαη νη ίδηνη ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Δ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή 

πεξηιακβάλεη, απφ ηελ απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα  δηακεζνιάβεζε κέρξη ηε 

δηαβνχιεπζε θαη ηηο εθζηξαηείεο  ςεθνθνξίαο. Οη Tambouris et al. (2007)  φξηζαλ 

πέληε επίπεδα ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο:  ε-πιεξνθφξεζε „eInforming‟, ε-

δηαβνχιεπζε „eConsulting‟,  ε-εκπινθή „eInvolving‟,  ε-ζπλεξγαζία „eCollaborating‟  

θαη ε-ελδπλάκσζε „eEmpowerment‟. 

 

 Δ ε-πιεξνθφξεζε αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζηε κνλφδξνκε επηθνηλσλία θαη 

ηνλ ηξφπν πνπ ε θπβέξλεζε παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα επηγξακκηθά. 

 Δ ε-δηαβνχιεπζε αθνξά ζε έλα  πεξηνξηζκέλν ακθίδξνκν θαλάιη πνπ έρεη 

ζηφρν ηε ζπιινγή Αεκφζηαο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

 Δ ε-εκπινθή  ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ην Αεκφζην 

ζε φιε ηε δηάξθεηα κηαο δηαδηθαζίαο, γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη αλεζπρίεο ηνπ 

θνηλνχ γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη  ιακβάλνληαη ππφςε. 

 Δ ε-ζπλεξγαζία αθνξά ζηελ  εληζρπκέλε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ 

πνιηηψλ θαη θπβέξλεζεο, φπνπ ε θπβέξλεζε απαξαίηεηα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο πνιίηεο ζε θάζε πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη νη πνιίηεο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε επηιεγκέλσλ ιχζεσλ.  

 Δ ε-ελδπλάκσζε είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο ζηα ρέξηα ηνπ 

θνηλνχ, έηζη ψζηε λα γίλεηαη ε εθαξκνγή ησλ φζσλ νη πνιίηεο απνθαζίδνπλ. 

 

Οη θαιέο πξαθηηθέο γηα επηηπρεκέλε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ είλαη 

(Riley 2003): 
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Πίλαθαο 7: Καιέο πξαθηηθέο γηα επηηπρεκέλε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή 

Οδεγίεο Λεπηνκέξεηεο 

Έγθαηξε έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ Αηάξθεηα, ζπκκεηέρνληεο, πξνπαξαζθεπ-

αζηηθέο πιεξνθνξίεο, κνξθή  απνδεθηψλ 

εηζξνψλ,  αμηνπνίεζε ησλ απνδεθηψλ 

εηζξνψλ. 

Αεκνζηνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο Τςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημε, πεξη-

γξαθή ηνπ ζθνπνχ, ζπκθσλία γηα 

δεκνζίεπζε  απνηειεζκάησλ πξνζέζεηο 

αμηνπνίεζεο. 

Αηαζθάιηζε πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 

Αηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ, 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηεο αλσλπκίαο (εάλ είλαη επηζπκεηφ). 

Πξνζαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ψζηε λα 

ηαηξηάδεη ζηελ νκάδα ζηφρν 

Βπηινγή  θαηάιιεισλ ζπκκεηερφλησλ, 

πξνζαξκνγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ ψζηε λα 

ηαηξηάδνπλ κε ηελ νκάδα ζηφρν, παξνρή  

πξφζζεηεο ζηήξημεο, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν  

Οινθιήξσζε επηγξακκηθψλ θαη 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

Υξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κεζφδσλ, 

φπσο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο 

ηξαπέδεο, νκάδεο εζηίαζεο,  αθηεξσκέλεο  

ηζηνζειίδεο γηα ηελ παξνρή πνιιαπιψλ 

θαλαιηψλ. 

Ανθηκή θαη πξνζαξκνγή ησλ εξγαιείσλ Βμαζθάιηζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εξγαιείσλ (ινγηζκηθφ,  εξσηεκαηνιφγηα, 

θηι.)  πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 

ηξνπνπνίεζε κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

ρξεζηψλ. 

Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο Υξήζε ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ, δηαθήκηζε, 
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ζπλδέζκνπο ζε ηζηνζειίδεο, e-mails, 

αθίζεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ππνζηήξημε. 

Ώλάιπζε απνηειεζκάησλ Αέζκεπζε πφξσλ (ρξφλνπ, κέζνπ, 

ηερλνινγίαο), πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη 

ηα απνηειέζκαηα ζα γίλνπλ θαηαλνεηά 

θαη αμηνπνηήζηκα. 

Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο Αεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εκπινθήο ησλ πνιηηψλ, φζν ην δπλαηφλ 

πην ζχληνκα, δηαηχπσζε επφκελσλ 

βεκάησλ, εμήγεζε ηεο ρξήζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. 

Ώμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο  

„Αηδάγκαηα‟ κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δέζκεπζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε επηινγή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο, ηελ πνηφηεηα ησλ 

εηζξνψλ. 

 

Μηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, πξντφληα, εξγαιεία θαη ηκήκαηα εθαξκνγψλ  

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο εξγαιεία ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο. Κπκαίλνληαη απφ ηα  

ηζηνιφγηα θαη ηηο ξνέο δεδνκέλσλ RSS κέρξη ηηο πην εμειηγκέλεο πιαηθφξκεο 

δηαβνχιεπζεο (Tambouris 2007). χκθσλα κε ηνπο  Macintosh et al. (2005) θαη 

Tambouris (2007), ηα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο είλαη: 

 

Πίλαθαο 8: Σα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο 

Πεγή: Tambouris (2007) 

eParticipation 

Chat Rooms 

Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, φπνπ κηα ζπλνκηιία γίλεηαη ζε  

πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ειεθηξνληθήο 

ζπκκεηνρήο. 

eParticipation Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα επηγξακκηθέο νκάδεο ζπδήηεζεο, 
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Discussion 

forum/board 

φπνπ  ρξήζηεο, ζπλήζσο κε θνηλά ζπκθέξνληα, κπνξνχλ λα 

αληαιιάζζνπλ κελχκαηα  ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ειεθηξνληθήο 

ζπκκεηνρήο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλα ζέκα, λα 

βιέπνπλ ηα κελχκαηα ησλ άιισλ ρξεζηψλ θαη λα απαληνχλ  κεηά 

κε ην δηθφ ηνπο κήλπκα.  

Decision-making 

Games 

Σα παηρλίδηα απηά επηηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο λα πξνβάιινπλ θαη 

λα αιιειεπηδξνχλ κε ηε ρξήζε θηλνχκελσλ εηθφλσλ,  πνπ 

πεξηγξάθνπλ, απεηθνλίδνπλ ή λα πξνζνκνηψλνπλ ηηο  πηπρέο ελφο 

δεηήκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πνιηηηθήο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

Virtual 

Communities 

Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα, κπνξνχλ λα ζπλαληψληαη ζε έλαλ  εηθνληθφ ρψξν, 

λα επηθνηλσλνχλ θαη λα νηθνδνκνχλ ζρέζεηο. Σν θνηλφ ηνπο 

ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο.   

ePanels Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ επηιεγεί 

γηα λα εθθξάζνπλ  ηηο απφςεηο ηνπο γηα κηα πνηθηιία ζεκάησλ ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο.  

ePetitioning Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ θηινμελνχλ επηγξακκηθέο 

αλαθνξέο θαη επηηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο λα ππνγξάςνπλ ζε κηα 

αλαθνξά κε ηελ πξνζζήθε ηνπ νλφκαηνο θαη ηεο δηεχζπλζήο 

ηνπο.  

eDeliberative 

Polling  

Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ ζπλδπάδνπλ ζπδήηεζε ζε κηθξέο 

νκάδεο ζπδήηεζεο κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, γηα λα δηεπθνιπλζεί 

ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.  

eConsultation Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα δηαβνπιεχζεηο. 

Βπηηξέπνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο κεηφρνπο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε έλα ζέκα θαη ηνπο άιινπο λα απαληνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ή/θαη λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο  

ηνπο. 
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eVoting Απλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο ςεθνθνξίαο είηε κέζσ πξφζβαζεο 

ζην Αηαδίθηπν ςήθνπ είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Παξέρεηαη 

έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο ςήθνπ θαη  ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ.  

Suggestion Tools 

for (formal) 

Planning 

Procedures 

Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε 

επίζεκεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, φπνπ ηα ζρφιηα ησλ πνιηηψλ 

θαηαγξάθνληαη ζε επίζεκα έγγξαθα γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. 

Webcasts Καηαγξαθή  ζπλαληήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κεηάδνζε 

ηνπο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ.  

Podcasts Αεκνζηνπνίεζε πνιπκεζηθψλ αξρείσλ (ήρνο θαη βίληεν) κέζσ 

ηνπ Αηαδηθηχνπ,  φπνπ ην πεξηερφκελν  κπνξεί λα κεηαθνξησζεί 

απηφκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα 

δηαβάζεη RSS feeds.  

Wikis Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα  

πξνζζέηνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πεξηερφκελν ζπιινγηθά. 

Blogs Εζηνζειίδεο πνπ ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά, κνηάδνπλ κε  

εκεξνιφγην θαη νη αλαξηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε αληίζηξνθε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά.  

Quick polls ΐαζηζκέλεο ζην Αηαδίθηπν ζηηγκηαίεο έξεπλεο. 

Surveys Αηαδηθηπαθά εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο. φπνπ ν δηθηπαθφο 

ηφπνο εκθαλίδεη κηα ιίζηα εξσηήζεσλ πνπ νη ρξήζηεο  απαληνχλ 

θαη ππνβάινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο επηγξακκηθά.  

GIS-tools Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

βιέπνπλ ράξηεο, πνπ αθνξνχλ ζηα ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Search Engines Αηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ 

αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπλήζσο κε ηε 

ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ.  
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Alert services Τπεξεζίεο εηδνπνηήζεσλ, πνπ ζηέιλνληαη ζηνπο ρξήζηεο γηα λα 

ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα κηα είδεζε ή έλα ζπκβάλ (Μνλφδξνκε 

επηθνηλσλία) π.ρ. Βηδνπνηήζεηο e-mail θαη RSS Feeds. 

Online, 

newsletters 

Βξγαιεία ελεκέξσζεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ή εγγεγξακκέλσλ 

ρξεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο  εηδήζεηο, εθδειψζεηο θηι. 

(Μνλφδξνκε επηθνηλσλία).  

FAQ Έλα «δέληξν»  εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, πνπ κπνξεί λα γίλεη 

αλαδήηεζε  κε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηά ή κε ηε ρξήζε εξψηεζεο ή 

πξφηαζεο.  

Web Portals Αηθηπαθνί ηφπνη, πνπ απνηεινχλ ηελ πχιε πξφζβαζεο ζε κηα 

ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο.  

Groupware tools Έλα πεξηβάιινλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε κέζσ ππνινγηζηή 

νκαδηθήο εξγαζίαο.   

LIST SERVS Βξγαιεία γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη ακθίδξνκε 

αιιειεπίδξαζε, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πνιηηψλ, κεηαμχ πνιηηψλ θαη ηεο 

Αηνίθεζεο, κεηαμχ πνιηηψλ θαη πνιηηηθψλ θηι. 

 

1.2.2.2 Ζιεθηξνληθή δηαβνχιεπζε 

 Σν θνκκάηη απηφ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνιηηψλ θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Οη πξφζθαηεο 

φκσο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε  δηακφξθσζε λφκσλ θαη θαλνληζκψλ (Riley 2003).   

χκθσλα κε ηνλ  Coglianese (2003), νη πηζαλέο αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

Πίλαθαο 9: Πηζαλέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε 

Γπλακηθή ηεο ειεθηξνληθήο δηακφξθσζεο λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ γηα αιιαγή 

Κηλεηνπνίεζε Βκπιέθνληαη πεξηζζφηεξα άηνκα ζηε δηακφξθσζε λφκσλ θαη 

δηαηαγκάησλ; 
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Αηαλνκή Πνηνη εκπιέθνληαη (απινί πνιίηεο ή κε εηδηθά ελδηαθέξνληα); 

πρλφηεηα Οη εκπιεθφκελνη είλαη ηαθηηθνί ή πεξηζηαζηαθνί; 

Γλψζε Μαζαίλνπλ νη πνιίηεο απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ; 

Σφλνο Ώιιάδεη ν ηφλνο, ην ζηπι ή ε έκθαζε ηεο έθθξαζεο ηεο αιιαγήο; 

Εδέεο Βίλαη νη ηδέεο δηαθνξεηηθέο; Ώιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο; 

χγθξνπζε Μεηξηάδνληαη νη ζπγθξνχζεηο ή απμάλνληαη; 

Ώληίιεςε Πψο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη 

γηα ηελ θπβέξλεζε; 

Τπεξρείιηζε Τπάξρεη κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

πνιηηηθήο; 

Οξγάλσζε Δ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δηακφξθσζεο λφκσλ αιιάδεη ηηο 

νκάδεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ; 

Ζ επίδξαζε ηεο δπλακηθή ηεο ειεθηξνληθήο δηακφξθσζεο λφκσλ θαη 

δηαηαγκάησλ ζηελ θπβέξλεζε 

Υξφλνο Έρεη κεησζεί ή απμεζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

δηακφξθσζε λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ; 

Κφζηνο Δ ειεθηξνληθή δηακφξθσζε λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ απαηηεί 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ; 

Ώληαπφθξηζε  Με πνηφ ηξφπν αληαπνθξίλνληαη νη Αεκφζηνη ππάιιεινη ζηηο 

πξνηάζεηο ηνπ θνηλνχ; 

Ρφινη  Ώιιάδεη ν ξφινο απηψλ πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο; 

ΐξαδχηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ  

Δ δηαθάλεηα ζα πξνσζήζεη ή ζα αλαζηείιεη ηε βξαδχηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ; 

Βθξνέο Δ ειεθηξνληθή δηακφξθσζε λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ κπνξεί λα 

δψζεη θαιχηεξεο απνθάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη απνηειέζκαηα; 
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Οη εξσηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ. κσο απηφ είλαη ην „θχκα ηνπ 

κέιινληνο‟ θαη νη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ απφ έξεπλεο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζε 

βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο λνκνζεζίαο. 

1.2.2.3 Ζιεθηξνληθή ειεγθηηθή 

Δ ειεγθηηθή  απνηειείηαη απφ  ηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο, ηελ απφδνζε θαη ηηο ππεξεζίεο ελφο νξγαληζκνχ.  ηελ  

ειεθηξνληθή ειεγθηηθή ε δπλαηφηεηα ελαπνηίζεηαη ζε έλα δίθηπν, κε απνηέιεζκα λα 

δηαρεηξίδεηαη αληαλαθιαζηηθά ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηθηχνπ. 

Τπάξρνπλ δχν πηπρέο ζηελ επηηπρή ειεγθηηθή (Pearlson & Saunders 2001): ε 

ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Καη νη δχν ζα πξέπεη λα 

βειηησζνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ ηα πιήξε νθέιε.  

Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ειεγθηηθήο φιεο νη ζπζθεπέο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεκαηηθήο 

ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα 

εληαίν ζχζηεκα.  Σα πξσηφθνιια ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηππνπνηεκέλεο  

δηαζπλδέζεηο. 

Δ ρσξεηηθφηεηα ζα πξέπεη επίζεο λα ηππνπνηεζεί. Οη ειεθηξνληθέο ζπξίδεο  „mail 

box‟  φισλ ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξφκνην ρψξν απνζήθεπζεο, φιεο νη 

ζπλδέζεηο ζην Αηαδίθηπν ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ηαρχηεηα θαη φια ηα 

επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ζα πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην κέγηζην κέγεζνο. Οη 

ειεθηξνληθέο  ηερλνινγίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο λννηξνπίαο  

ησλ πνιηηψλ  θαη νη απφςεηο πνπ έρνπλ αληαλαθιψληαη ζηελ θνηλσληθή 

Αηαθπβέξλεζε.  Δ ιεηηνπξγία ηππνπνηεκέλσλ πιαηθνξκψλ βνεζά λα ελζηαιάμεη  

ζηελ  ςπρνινγία  ησλ πνιηηψλ  ηε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε.   

Σν  ινγηζκηθφ ζα πξέπεη επίζεο λα ηππνπνηεζεί είηε πξφθεηηαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα είηε γηα ηα  πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ. Ο ζρεδηαζκφο κε ζεκαζηαθά 

ζπζηαηηθά έρεη πιένλ πξνρσξήζεη αξθεηά, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απηήλ ηελ 

ηππνπνίεζε πην εχθνιε λα επηηεπρζεί. Δ άιιε πηπρή ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί είλαη ε ηππνπνίεζε ησλ  κνξθψλ ησλ αξρείσλ, ε 

δηάηαμε ησλ εγγξάθσλ θηι. Ώπηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο κεηα-

γιψζζαο XML.  
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Μέρξη ζηηγκήο, ε εμέιημε  ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ήηαλ ηπραία, 

επηθέξνληαο ηφζν πιενλεθηήκαηα, φζν θαη κεηνλεθηήκαηα. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη 

ε δηαδηθαζία ππήξμε αξγή θαη ρανηηθή. Σν πιενλέθηεκα είλαη φηη κηα ζεηξά απφ λέα 

„ζπζηήκαηα‟, ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ζην ρψξν εξγαζίαο,  έρνπλ  ηεζεί ζε 

εθαξκνγή. Οη αιιαγέο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ 

γηα ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ηελ εμέιημε ηεο πνιηηηθήο. κσο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζην 

πιαίζην αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο ειεγθηηθήο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (Riley 2003).   

1.2.2.4 Γηαδηθηπαθή θνηλσληθή θαζνδήγεζε 

Πνηνο παξαθνινπζεί ηνπο  παξαηεξεηέο, θαη πνηνο θπβεξλά ηνπο θπβεξλήηεο; Ώπηφ 

απνηειεί αξρέγνλν δήηεκα  ηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο (Cullen & Cushman 2000). Δ 

έλλνηα ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θιάδσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο θπβέξλεζεο  

θαη ηεο δηθαηνδνζίαο, απνηειεί κέξνο ηεο απάληεζεο ηνπ εξσηήκαηνο. Βθείλνη πνπ 

αληαγσλίδνληαη γηα ηελ εμνπζία, παξαθνινπζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, κε ζθνπφ είηε λα 

θξαηεζνχλ φινη εηιηθξηλείο είηε λα εθζέζνπλ ηηο παξάλνκεο πξάμεηο ησλ 

αληαγσληζηψλ. Δ άλνδνο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζπλέβαιε ζηε 

γξεγνξφηεξε ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηέηνηνπ είδνπο παξαβάζεηο θαη ην 

Αηαδίθηπν έρεη εμειηρζεί ζε αθφκε ηαρχηεξν φρεκα γηα ηέηνηνπ είδνπο απνθαιχςεηο. 

Πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ γξήγνξσλ απνθαιχςεσλ, ην Αηαδίθηπν ππφζρεηαη θάηη 

πνιχ πην βαζχ: θάζε πνιίηεο πνπ ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα ιακβάλεη άκεζα  

ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο Αηαθπβέξλεζεο,  

λα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ή λα εθθέξεη ηε γλψκε ηνπ  γηα  ην  ζχζηεκα  

Αηαθπβέξλεζεο, κέζσ ηεο επηγξακκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

δηακφξθσζεο λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ. Οη νξακαηηζηέο ηεο „ζπκκεηνρηθήο 

δεκνθξαηίαο‟ φπσο ν πξσζππνπξγφο ηνπ Καλαδά  Pierre Trudeau εμέθξαδαλ απιψο 

επζεβείο πφζνπο, γηαηί ηφηε δελ ππήξραλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

ήκεξα, ην  Αηαδίθηπν απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηε δηαλνκή φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσλία 

ηεο γλψζεο (Riley 2003).   
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Τπάξρνπλ δχν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.  

Πξψηνλ, ε θπβέξλεζε θαη ε Αεκφζηα Αηνίθεζε πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα 

εληειψο δηαθνξεηηθφ κνληέιν  εμνπζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζε έλα δίθηπν δηαλνκήο θαη 

φρη ζηελ ηεξαξρία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη φινη νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ  είλαη ίζνη.  

Ώιιά θαζψο ν θάζε πνιίηεο απνιακβάλεη πξφζβαζε ζην δίθηπν, αζθάιεηα,  

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο, εκπηζηεπηηθφηεηα, αλαηξνθνδφηεζε, κηθξνχο 

ρξφλνπο απφθξηζεο, θαη δίθαηε ρξήζε, λέεο ζρέζεηο θαζνξίδνληαη θαη ε Αηνίθεζε 

αζθείηαη κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε άιια κνληέια Αηνίθεζεο. Βίλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηηο θπβεξλήζεηο λα  ζπκκεηάζρνπλ δπλακηθά ζε απηή ηε ζπλαιιαγή 

θαη λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμαλφκελν θπληζκφ απφ ηνπο πνιίηεο, πνπ 

βιέπνπλ ηα νθέιε ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηδησηηθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηνπο δσή, επηζπκψληαο παξφκνηα απνηειέζκαηα απφ ηελ θπβέξλεζε (Cullen & 

Cushman 2000).  

Αεχηεξνλ, ε  αξρηηεθηνληθή  ηεο ζπκκεηνρηθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκνχλ νη πνιίηεο. 

ια ηα δεηήκαηα θαη εξσηήκαηα πνπ έζεζε ν  Coglianese (2003), ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκεηνρηθήο  Αηαθπβέξλεζεο. 

Πξνθαηαξθηηθά  ζρέδηα ζα πξνηαζνχλ, ζα πξσηνηππνηεζνχλ, ζα αλαπηπρζνχλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα αλαζεσξεζνχλ κεηά ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο πνιίηεο.  Δ 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, ε κεηάβαζε φκσο ζηε  

ζπκκεηνρηθή Αηαθπβέξλεζε  θαίλεηαη αλαπφθεπθηε  (Riley 2003).  

  

1.3 Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε vs Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Ώπφ ηνπο νξηζκνχο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο Κπβέξλεζεο θαη 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ν φξνο 

ειεθηξνληθή Κπβέξλεζε εζηηάδεη ζηελ ειεθηξνληθή ππνδνκή, ελψ φ φξνο 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο 

(Fang 2002; Νηαιηάλε 2009). Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ην φξακα, 

ηε ζηξαηεγηθή, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εγεζία θαη ηνπο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Κπβέξλεζεο (Riley CG. 2003). Δ πξαγκαηηθή αμία ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ελαπφθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε νξγαληζκνχ λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη, αλαδηακνξθψζεη θαη αλαδηνξγαλψζεη ηε δηαδηθαζία παξνρήο ησλ 
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ππεξεζηψλ. Βλψ, ε αμία ηεο  ειεθηξνληθήο Κπβέξλεζεο ελαπφθεηηαη ζηε κεηαηξνπή 

ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζε ειεθηξνληθέο (Νηαιηάλε 2009). πλεπψο, ε 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε απνηειεί επξχηεξε έλλνηα απφ απηήλ ηεο ειεθηξνληθήο 

Κπβέξλεζεο (Metaxiotis & Psarras 2004), πεξηθιείνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ „e-business‟, ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο „e-democracy‟, 

ηεο ειεθηξνληθήο  θπβέξλεζεο „e-government‟ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ελζσκάησζεο  

„e-inclusion‟.  

1.4 Ζιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ 

Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πξαθηηθή ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο  

ελζσκάησζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ  ησλ επηρεηξήζεσλ, δηαδηθαζηψλ, νξγαληζκψλ θαη 

αιπζίδσλ αμίαο ηεο θπβέξλεζεο κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ. Σν 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ δηεπθνιχλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ  θπβέξλεζεο,  εξγαδνκέλσλ θαη πνιηηψλ (Chesher 

et al. 2003). Με ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηα 

γεσγξαθηθά φξηα ακβιχλνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο εμνηθνλνκνχλ ζεκαληηθφ ρξφλν 

ζηε δηεθπεξαίσζε  ησλ ππνζέζεψλ ηνπο (Holden et al. 2003).  Οη επηρεηξήζεηο κπνξεί 

λα είλαη πξνκεζεπηέο, πειάηεο, ζπλεξγάηεο, αθφκε θαη αληαγσληζηέο κε ηελ 

θπβέξλεζε (NECCC 2000). Οη επηθνηλσληαθέο  ζρέζεηο  ηεο  εηαηξείαο  κε ηελ 

θπβέξλεζε, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδεηαη, ηνπο πειάηεο θαη 

ην πξνζσπηθφ, νξίδνληαη κέζα  ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ (Schubert & Häusler 2001). 

 

ρήκα 1: Σν πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 

Πεγή: Schubert & Häusler 2001 
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Οη θπβεξλήζεηο δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή  ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο ιφγσ ηνπ κεγάινπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο πίεζεο πνπ αζθεί ν 

επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο (Seifert 2003), θαζψο ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ κπνξεί λα βειηηψζεη ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, λα κεηψζεη ην θφζηνο κέζσ βειηησκέλσλ πξαθηηθψλ ησλ Αεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, λα δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθνχο ειεθηξνληθνχο ζπλδέζκνπο ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη λα 

βειηηψζεη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ην ζπληνληζκφ (Chesher et al. 2003; 

Schubert & Häusler 2001;  Seifert 2003; Stanoevska-Slabeva 2003). 

Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο, 

φπσο δηαδηθαζίεο έλαξμεο  θαη ηξνπνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο,  έθδνζε θαη 

αλαλέσζε άδεηαο ηεο επηρείξεζεο, πιεξσκέο θφξσλ, απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ 

(θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη λνκηθά ζέκαηα), παξνρή ζπκβνπιψλ, ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, πξνθεξχμεηο έξγσλ, πιεηζηεξηαζκνχο θ.ά. (Hung et al. 

2011; Seifert & Petersen 2002; Wiskott 2002).  

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ππάξρνπλ ηξεηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο: 

 Έλα αμηφπηζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ (κε βάζε ηελ ππνδνκή Αεκφζηνπ 

θιεηδηνχ, PKI) 

  Έλα θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην (ην νπνίν  αλαγλσξίδεη  ηελ ςεθηαθή 

ππνγξαθή) 

 Εζρχο ηνπ λφκνπ πεξί απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (πνπ πξνβιέπεη ην παξαδεθηφ 

ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζηηο λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο) (Okot-Uma 2000).  

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ξηδηθά, ηφζν ηνλ ηξφπν πνπ νη 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ, φζν θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θπβέξλεζε. 

Μπνξνχλ επίζεο λα αιιάμνπλ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηε κείσζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηε θπβέξλεζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο ζα απμήζεη ηηο επελδχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

ε έλα αξρηθφ ζηάδην, νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ θπβεξλήζεσλ  πξνζθέξνπλ βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο πιεηζηεξηαζκνχο,  θαηαιφγνπο εξγαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ θαη 
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ζπλαιιαγέο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη δηθηπαθνί απηνί ηφπνη πξνζθέξνπλ επίζεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά δελ παξέρνπλ νινθιήξσζε 

ησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

ην δεχηεξν ζηάδην  επηηπγράλεηαη  βαζχηεξε ζχλδεζε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ  πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ην επίπεδν απηφ απαηηείηαη θάζεηε 

νινθιήξσζε, ζπλδέζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα άκεζα απνηειέζκαηα, 

νινθιεξσκέλα front θαη back offices ζπζηήκαηα Αηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεηο έηνηκεο 

λα πηνζεηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά γηα λα βειηηψζνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο 

(Netwise 2010). 

 

1.5 Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία 

Ο φξνο ειεθηξνληθή δεκνθξαηία „e-Democracy‟ έρεη  ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο, αιιά 

κε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Μπνξεί απιά λα πεξηγξαθεί σο ε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηελ 

ππνζηήξημε δηεξγαζηψλ δεκνθξαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ (Tambouris 2007) ή σο ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (Gronlund 2003).  ε έλα  ιηγφηεξν 

επξχ πιαίζην αθνξά ζηηο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηθιείνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία εθιεγκέλσλ θαη  εθιεθηφξσλ (Okot-Uma 2000). O Nugent (2001, p. 224) 

γξάθεη: „ε ειεθηξνληθή δεκνθξαηία αλαθέξεηαη ζε  πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκπνιίηεο θαη ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο, νη νπνίεο 

εθηεινχληαη ζε επηγξακκηθή ζχλδεζε‟. Καη ε Hansard Society, έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο θνξείο πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην, 

αλαθέξεη πσο ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζπάζεηεο  

δηεχξπλζεο ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, επηηξέπνληαο ζηνπο πνιίηεο λα ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο κέζσ ησλ ΣΠΒ (Hansard Society 2003). 

ην πιαίζην ησλ νξηζκψλ απηψλ ζεκεηψλεηαη ε νξηδφληηα ζρέζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε θάζεηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο 

Αεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο. Αχν ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ 

εγείξνληαη είλαη ε δηαβνχιεπζε θαη ε ζπδήηεζε (Nugent 2001). ην ζπκκεηνρηθφ 

κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο, ε αιιειεπίδξαζε  ζεσξείηαη σο ζπζηαηηθφ 

ηεο  ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Ο ζρεκαηηζκφο  γλψκεο θαη ε πνιηηηθή δξάζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε θφξνπκ, νκάδεο ζπδήηεζεο  ή εηθνληθέο θνηλφηεηεο πξνάγεη ηελ εμέιημε 
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ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ Usenet, bulletin boards, chat 

rooms, ε θνηλή ρξήζε αξρείσλ, ε peer-to-peer δηθηχσζε  ζεσξνχληαη σο ζεηηθνί  

κεραληζκνί ιήςεο απνθάζεσλ (Dahlberg 2001).  Εδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

πνηφηεηα θαη ε ππθλφηεηα ηεο Αεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη φρη κφλν ε ηαρχηεηα πνπ 

απηή αλαπηχζζεηαη (Hacker 1996), θαζψο θαη ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζηε 

δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα (Rheingold 2000).   

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο  ν φξνο ειεθηξνληθή δεκνθξαηία έρεη γίλεη ζπλψλπκνο κε ηνλ 

φξν ειεθηξνληθή ςεθνθνξία „e-voting‟. Δ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία φκσο είλαη απιά 

έλαο κεραληζκφο φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δεκνθξαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ (Tambouris 2007). χκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Δλσκέλνπ 

ΐαζηιείνπ  (UK Cabinet Office 2002), ε ειεθηξνληθή δεκνθξαηία κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε δχν πεξηνρέο: ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή θαη ηελ ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία. Καηά ηελ άπνςε ησλ Tambouris (2007) θαη ησλ Xenakis & Macintosh 

(2004), ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ηερλνινγηθφ 

πξφβιεκα.  Δ Macintosh (2004) αλαθέξεη πσο ε ειεθηξνληθή δεκνθξαηία αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ δεκνθξαηηθψλ  

δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ο θχξηνο 

κεραληζκφο ησλ ΣΠΒ είλαη ε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ, 

φπσο  νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ε  δηαινγηθή ςεθηαθή  

ηειεφξαζε. Δ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο: ζε απηήλ πνπ αθνξά ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη ζε απηήλ πνπ αθνξά  ζηελ 

ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.  

 

1.6 Ζιεθηξνληθή ελζσκάησζε 

Δ ειεθηξνληθή ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, δειαδή κηαο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα φινπο. θνπφο ηεο ειεθηξνληθήο ελζσκάησζεο  είλαη λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζε θάζε άηνκν πνπ ην επηζπκεί, λα ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, παξά ηα αηνκηθά ή θνηλσληθά κεηνλεθηήκαηά ηνπ, εμαζθαιίδoληαο ηελ 

ηζφηεηα ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο  (Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2007α).  
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Δ ειεθηξνληθή ελζσκάησζε εληάζζεηαη  ζε έλα επξχηεξν πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Δ θνηλσληθή ελζσκάησζε απνηειεί έλα 

απφ ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηε  θπιή, ηελ 

ειηθία, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ αλαπεξία ή ηελ θνηλσληθή ηάμε ηνπ αηφκνπ (Abbott 

2007). Οξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία  θαηά ηελ νπνία θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο λα 

εμαζθαιηζηεί φηη φινη, αλεμάξηεηα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηε δσή. Γηα λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή 

ελζσκάησζε, ε απαζρφιεζε  θαη ην εηζφδεκα είλαη αλαγθαία, φρη φκσο επαξθή.  Μηα 

θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνχο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα λα  

κεησζεί ε αληζφηεηα, ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 

αηφκσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Centre for Economic and Social 

Inclusion 2002). Δ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαηά ηνλ Hayek (1982) είλαη 

θελή λνήκαηνο, ίζσο θαη αληηθαηηθή. Ώιιά ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη θπξίσο 

πνιηηηζηηθή αλάγθε ζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο εθείλσλ πνπ θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε 

(ε νπνία πνηθίιεη ζε ηφπν θαη ρψξν) είλαη αζζελέζηεξνη, κπνξεί θάιιηζηα λα 

αλαγλσξηζζεί ρσξίο ηε ξεηνξηθή πεξί „θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο‟.  

 

1.6.1 Ζ ειεθηξνληθή ελζσκάησζε σο έλα ζηάδην ηεο ειεθηξνληθήο  

Γηαθπβέξλεζεο 

Σν φξακα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ 

Δλσκέλσλ Βζλψλ είλαη „ε νηθνδφκεζε κηαο αλζξσπνθεληξηθήο θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ηνπνζεηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΒ 

ζηελ ππεξεζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ πξνθιήζεσλ‟ (UN 2005). 

Καζψο ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο αλαπηχζζεηαη, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο δελ „κέλνπλ πίζσ‟ (Mancinelli 2007). Βπνκέλσο, έλα κνληέιν 

Αηαθπβέξλεζεο ηεο  θνηλσληθήο ελζσκάησζεο  είλαη έλα θάιεζκα πξνο ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο  λα επηθεληξσζνχλ, φρη απιά  ζηε ζχλδεζε θαη ηελ  

πξφζβαζε  ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, αιιά λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο θαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, έηζη ψζηε  

άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα,  γπλαίθεο, λένη, άιιεο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, θαζψο θαη 

άηνκα νξεηλψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ λα σθειεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Sahraoui 2007). ην κνληέιν απηφ ε πνιηηεία 

αληηκεησπίδεη ηνπο πνιίηεο σο εηαίξνπο ζηε δηαδηθαζία Αηαθπβέξλεζεο θαη φρη σο 
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θαηαλαισηέο  Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ (Richard 1999). Ώθξηβψο, φπσο ε δεκνθξαηία  

πξνυπνζέηεη „ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηηο  απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ  δεηήκαηα πνπ  

άπηνληαη ησλ πνιηηψλ  θαη είλαη ζεκαληηθά γηα απηνχο‟ (Held  1997), έηζη θαη ε 

ειεθηξνληθή ελζσκάησζε δελ κπνξεί λα λνεζεί αλεμάξηεηα απφ ην  ζεκαληηθφηαην 

ξφιν ησλ πνιηηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο (Sahraoui 2007).  

 

ρήκα 2: Διεθηξνληθή ελζσκάησζε 

Πεγή:Sahraoui 2007 

 

1.7 Σύπνη αιιειεπίδξαζεο ηεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κε ηξίηνπο. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη νλνκάδνληαη ηχπνη 

αιιειεπίδξαζεο, κνξθέο ή θαηεγνξίεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (Νηαιηάλε 

2009).  

 

1.7.1 Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ησλ Bonham et al. (2001) 

χκθσλα κε ηνπο Bonham et al. (2001), Reddick (2003),  Seifert & Petersen (2002), 

Seifert (2003) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο:  
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 Κπβέξλεζε πξνο Πνιίηεο (G2C).  

 Κπβέξλεζε πξνο Βπηρεηξήζεηο (G2B). 

 Κπβέξλεζε πξνο Κπβέξλεζε (G2G). 

ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο πην ζπλήζεηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ. 

Απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνπο πνιίηεο: Ώπηφ πεξηθιείεη έλα επξχ θάζκα 

αιιειεπηδξάζεσλ, φπσο παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε, ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε, 

δηεπζέηεζε ππνρξεψζεσλ ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο. 

Απφ ηελ θπβέξλεζε ζηηο επηρεηξήζεηο: Δ θπβέξλεζε εμππεξεηεί ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Βίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαηαλαισηέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Βίλαη επίζεο θαη ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηo εζσηεξηθφ θαη δηεζλέο 

εκπφξην. 

Απφ ηελ θπβέξλεζε ζηελ θπβέξλεζε: Οη θπβεξλήζεηο εμαξηψληαη απφ άιια 

ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο γηα λα κπνξνχλ λα παξαδίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη λα θαηαλέκνπλ ηηο επζχλεο. Υξεηάδεηαη επίζεο, λα επηθνηλσλνχλ 

κε άιιεο θπβεξλήζεηο μέλσλ θξαηψλ θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζηφρσλ.  

 

 

ρήκα 3: Οη αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαηά Bonham et al. 

(2001) 

Πεγή: Ρνδνζζέλνπο (2005) 
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1.7.2 Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ησλ Hiller & Belanger (2001)  

Οη Hiller & Belanger (2001) θαη Bélanger & Hiller (2005) πεξηγξάθνπλ ηηο 

πνιπδηάζηαηεο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ κε ηε ρξήζε έμη ηχπσλ: 

 Κπβέξλεζε πξνο κεκνλσκέλνπο πνιίηεο (G2IS) 

 Κπβέξλεζε πξνο κεκνλσκέλνπο πνιίηεο ζηα πιαίζηα πνιηηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ(G2IP) 

 Κπβέξλεζε πξνο επηρεηξήζεηο σο πνιίηεο (G2IBS) 

 Κπβέξλεζε πξνο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο (G2BMKT) 

 Κπβέξλεζε πξνο ππαιιήινπο (G2E) 

 Κπβέξλεζε πξνο θπβέξλεζε  (G2G) 

Κπβέξλεζε πξνο κεκνλσκέλνπο πνιίηεο: ηελ πεξίπησζε  απηή ε θπβέξλεζε 

θαζηεξψλεη θαη δηαηεξεί άκεζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

(π.ρ. θαηαβνιή επηδνκάησλ). Ώλαπηχζζεηαη επίζεο ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο 

πνιίηεο (π.ρ. απάληεζε εξσηήζεσλ). 

Κπβέξλεζε πξνο κεκνλσκέλνπο πνιίηεο ζηα πιαίζηα πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ: Δ 

ζρέζε απηή αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ σο κέξνο ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο. Βίλαη ε πην νπζηψδεο ζρέζε κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη 

άιισλ εκπιεθνκέλσλ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία θαη ε 

ζπκκεηνρή κε ζρφιηα ησλ πνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Κπβέξλεζε πξνο επηρεηξήζεηο σο πνιίηεο: Δ αιιειεπίδξαζε απηή αθνξά ζηηο 

ζρέζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

λα πιεξψλνπλ επηγξακκηθά θφξνπο. Ώλ θαη  νη επηρεηξήζεηο δελ ςεθίδνπλ, ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζρέζεσλ πνπ λα έρνπλ ηελ ίδηα δπλακηθή κε ηε δπλακηθή ηεο 

ζρέζεο ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο.  

Κπβέξλεζε πξνο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο: Δ θπβέξλεζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξέρεη πνιιέο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. 

εκαληηθφ θνκκάηη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

επηρεηξήζεσλ  αθνξά ζηηο Αεκφζηεο πξνκήζεηεο γηα ηελ θπβέξλεζε. ΐειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κείσζε γξαθεηνθξαηίαο, ηεο 
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αιιεινγξαθίαο θαη ησλ  ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ.  Αηάθνξνη νξγαληζκνί ηνπ 

Αεκνζίνπ κπνξνχλ επίζεο λα θάλνπλ νκαδηθέο αγνξέο, ψζηε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 

θαιχηεξεο ηηκέο. Οη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκίαο ρξφλνπ 

θαη ρξήκαηνο (Symonds 2000).  

Κπβέξλεζε πξνο ππαιιήινπο: Βπηγξακκηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο 

δεκηνπξγνχληαη επηγξακκηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαη ζηνπο πνιίηεο ή ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα εζσδίθηπν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

ππαιιήινπο θαη λα επηηξέςνπλ ειεθηξνληθέο  ζπλαιιαγέο.  Δ ζρέζε απηή πξέπεη λα 

δηαθξίλεηαη απφ ζρέζε κε ην ίδην πξφζσπν βάζεη ησλ G2IP θαη G2IS. 

Κπβέξλεζε πξνο Κπβέξλεζε: Οη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ζπρλά ζπλεξγάδνληαη ή / 

θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άιινπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. πλαιιαγέο κεηαμχ 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα γίλνπλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο Αηνίθεζεο 

(θεληξηθφ – πεξηθεξεηαθφ – ηνπηθφ).  Μπνξεί αθφκα λα αιιειεπηδξνχλ επηγξακκηθά 

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ.   

1.7.3 Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ηνπ Fang (2002)  

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ν ηξφπνο 

πνπ θέξλεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πην θνληά ζηελ  θπβέξλεζε. Ο Fang 

(2002) πεξηέγξαςε έλα κνληέιν, ην νπνίν πεξηγξάθεη νθηψ δηαθνξεηηθέο πηζαλέο 

κνξθέο αιιειεπίδξαζεο. Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο πηνζεηήζεθε αξγφηεξα θαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο φπσο νη  Golubeva & Merkuryeva (2005). Οη κνξθέο απηέο είλαη: 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Πνιίηεο (G2C) 

 Πνιίηεο-πξνο-Κπβέξλεζε (C2G)  

 Κπβέξλεζε-πξνο-Βπηρεηξήζεηο (G2B)  

 Βπηρεηξήζεηο-πξνο-Κπβέξλεζε (B2G)  

 Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε (G2G) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο (G2N)  

 Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί-πξνο-Κπβέξλεζε (N2G)  
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 Κπβέξλεζε-πξνο-Τπάιιεινπο (G2E) 

Κπβέξλεζε-πξνο-Πνιίηεο: Αίλεη ηελ απαξαίηεηε ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο πνιίηεο. Ώλαθέξεηαη ζηελ άκεζε θαηαλάισζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηνπο κεκνλσκέλνπο πνιίηεο γηα πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε. Οη ππεξεζίεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ άδεηεο γηα θπλήγη, ςάξεκα, νδήγεζε θηι., φπσο θαη  ηελ θαηαβνιή  

θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ηειψλ πξνο ηελ θπβέξλεζε ή ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά 

θαη ηελ θαηαβνιή επηζηξνθψλ ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο. 

Πνιίηεο-πξνο-Κπβέξλεζε:  Αίλεη ηελ απαξαίηεηε ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο 

απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ηελ θπβέξλεζε. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία θαη ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή.   

Κπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο: Αίλεη ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ  

ζπλαιιαγψλ, φπσο νη ειεθηξνληθέο Αεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ε αλάπηπμε 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπνξεπκάησλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Ώλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ επηρεηξεκαηίεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (θεξδνζθνπηθνχο ή  κε). ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη δειψζεηο θαη θαηάζεζε θφξσλ,  ρνξήγεζε αδεηψλ επηρεηξήζεσλ, 

παξνρή βνήζεηαο κέζσ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, πιεξνθνξίεο γηα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. 

Δπηρεηξήζεηο-πξνο-Κπβέξλεζε: Αίλεη ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ  

ζπλαιιαγψλ, φπσο νη ειεθηξνληθέο Αεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ε αλάπηπμε 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπνξεπκάησλ πξνο ηελ 

θπβέξλεζε. 

Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε: Παξέρεη ηηο ππεξεζίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κε ρξήζε κηαο κφλν 

βάζεο δεδνκέλσλ. Ώλαθέξνληαη ζην ζπληνληζκφ ησλ  δηα- θαη ελδν- ππεξεζηαθψλ 

ζπλεξγαζηψλ θαη πεξηιακβάλεη  ηηο εζσηεξηθέο αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ. ηφρνο ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο.  
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Κπβέξλεζε-πξνο-Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο: Δ θπβέξλεζε παξέρεη 

πιεξνθνξίεο θαη δίλεη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ζε κε-θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο, πνιηηηθά θφκκαηα, θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη άιινπο θνξείο 

Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί-πξνο-Κπβέξλεζε:  Ώληαιιαγή  πιεξνθνξηψλ θαη 

ελδπλάκσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε κε-θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, πνιηηηθά 

θφκκαηα, θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη άιινπο θνξείο. 

Κπβέξλεζε-πξνο-Τπάιιεινπο: Ώλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηε Αηνίθεζε ησλ Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ  

θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  

 

1.7.4 Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ηεο Ndou (2004)  

Ο ζηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θχξηεο  νκάδεο: 

ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο θπβεξλήζεηο (άιιεο θπβεξλήζεηο θαη Αεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο) θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο. Οη  ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θάζε νκάδαο πεξηγξάθνληαη σο 

εμήο: 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Πνιίηεο (G2C) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Βπηρεηξήζεηο (G2B) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε (G2G) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Τπαιιήινπο (G2E) 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαη αθαδεκατθνί αλαθέξνληαη κφλν ζηηο ηξεηο πξψηεο 

κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

θπβέξλεζεο θαη εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ απαηηεί  μερσξηζηφ θαη πνιχ πξνζεθηηθφ 

ρεηξηζκφ. Οη εξγαδφκελνη είλαη νη „εζσηεξηθνί πειάηεο‟ ηεο θπβέξλεζεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ, ζε κηα πειαηνθεληξηθή πξσηνβνπιία ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε νη απαηηήζεηο θαη απηήο ηεο νκάδαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηέζζεξηο κνξθέο πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 
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Κπβέξλεζε-πξνο-Πνιίηεο: Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε επηηξέπεη ηνπο  

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο λα „κηινχλ‟, λα „αθνχλ‟, θαη λα επηθνηλσλνχλ ζπλερψο 

κε ηνπο πνιίηεο, ζηεξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηε ινγνδνζία, ηε δεκνθξαηία θαη ηε 

βειηίσζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Έλα επξχ θάζκα αιιειεπηδξάζεσλ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί, πνπ θπκαίλεηαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή θνηλσληθήο 

πξφλνηαο θαη πγείαο σο ηηο αδεηνδνηήζεηο (Riley 2001). Δ αιιειεπίδξαζε 

θπβέξλεζεο-πνιηηψλ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο-πνιίηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

θπβεξλεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο  άκεζα, εχθνια, απφ παληνχ, κε ηε ρξήζε 

πνιιαπιψλ θαλαιηψλ (PC, Web TV, θηλεηφ ηειέθσλν ή αζχξκαηεο ζπζθεπέο). 

Βπηηξέπεη επίζεο θαη εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηνπηθή δσή ηεο θνηλφηεηαο (λα 

ζηείινπλ έλα email ή λα ζπκβάιινπλ  ζε επηγξακκηθή ζχλδεζε ζε έλα θφξνπκ 

ζπδήηεζεο). 

Κπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο: Δ κνξθή απηή αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Ώλαπηχζζνληαη πξσηνβνπιίεο γηα ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, φπσο νη ειεθηξνληθέο 

Αεκφζηεο πξνκήζεηεο - ζπκβάζεηο θαη ε  αλάπηπμε  ειεθηξνληθήο αγνξάο γηα ηελ 

θπβέξλεζε (Fang 2002). Βηαηξίεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν  δηεμάγνπλ ειεθηξνληθφ 

εκπφξην ηεο κνξθήο επηρείξεζε-πξνο-επηρείξεζε (ΐ2ΐ), κε ζηφρν λα κεηψζνπλ 

ην θφζηνο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Δ επθαηξία λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επηγξακκηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ θπβέξλεζε κεηψλεη ηε 

γξαθεηνθξαηία, απινπνηεί ηηο θαλνληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη  βνεζάεη έηζη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο. Δ παξνρή νινθιεξσκέλσλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, απφ κία κφλν πεγή, δεκηνπξγεί επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θπβέξλεζεο θαη 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε θηελφηεξεο θαη γξεγνξφηεξεο παξνπζίαο ζην 

Αηαδίθηπν.   

Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε: Ώλαθέξεηαη ζηε ζρέζε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν κεηαμχ ηνπο ή/θαη κε 

άιινπο μέλνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη θπβεξλήζεηο εμαξηψληαη απφ ηα άιια 

επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο  γηα λα παξέρνπλ  απνηειεζκαηηθά  ππεξεζίεο θαη λα 

αλαζέηνπλ αξκνδηφηεηεο (Riley 2001). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα εληαίν ζεκείν 

πξφζβαζεο, ε ζπλεξγαζία  κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Δ επηγξακκηθή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία επηηξέπεη ηνπο  
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θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα ηκήκαηα λα κνηξάδνληαη  βάζεηο δεδνκέλσλ, 

πφξνπο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα εληζρχεηαη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Κπβέξλεζε -πξνο- Τπαιιήινπο: αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ ππαιιήισλ ηεο. Βίλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ παξνρή 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ κπνξεί λα θέξεη ηνπο ππαιιήινπο πην θνληά θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ αληαιιαγή γλψζεο κεηαμχ ηνπο. Αίλεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ: ακνηβέο θαη παξνρέο, 

επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε, δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο, λφκνπο θηι.. 

Ώλαθέξεηαη αθφκε ζηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη ηαθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ελζαξξχλνπλ 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο θπβέξλεζεο, ηε δηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ,  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκίαο (Riley 2001).  

  

1.7.5 Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ησλ Siau & Long (2005) 

Δ ζηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Ώκεξηθήο (White House, Office of Management and Budget 2002) κπνξεί λα 

ζπλνςηζζεί ζε: 

 Πειαηνθεληξηθή, φρη γξαθεηνθξαηηθή 

 Βπηθεληξσκέλε ζηα απνηειέζκαηα 

 Βπηθεληξσκέλε ζηελ αγνξά, πνπ πξνσζεί ελεξγά ηελ θαηλνηνκία. 

Ώπηφ ην ζηξαηεγηθφ φξακα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θχξηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο: 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Πειάηεο (G2C),  

 Κπβέξλεζε-πξνο-Βπηρεηξήζεηο (G2B) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε (G2G) 

 Κπβέξλεζε-πξνο-Τπαιιήινπο (G2E) 

Οη Siau & Long (2005) πηνζεηψληαο ην ζηξαηεγηθφ απηφ φξακα πξφηεηλαλ ην 

αληίζηνηρν κνληέιν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  
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ρήκα 4: Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ησλ Siau & Long (2005) 

 

Οη Siau & Long (2005) θαζφξηζαλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ θάζε ηχπν αιιειεπίδξαζεο σο: 

Κπβέξλεζε-πξνο-Πειάηεο  

ηφρνο: Δ παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο ζρέζεο θπβέξλεζεο – πειαηψλ. 

Γξάζεηο: Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο φπσο επηδφκαηα, δάλεηα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

Ώηνκηθέο ππεξεζίεο φπσο δάλεηα, θφξνη θηι.. 

Κπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο 

ηφρνο: Δ παξνρή βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο ε 

εμάιεηςε πεξηηηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Γξάζεηο: Παξνρή κηαο θεληξηθήο πχιεο θαη κηαο νινθιεξσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Βίζνδνο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή 

απφδνζε. 
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Κπβέξλεζε-πξνο-Κπβέξλεζε 

ηφρνο: Βλίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη δηαθνξεηηθήο θπζηθήο ζέζεο.  

Γξάζεηο: Αηακνηξαζκφο κηαο νινθιεξσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ελνπνίεζε ησλ 

αλεμάξηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Βλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο, Αεκφζηαο αζθάιεηαο, 

δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Κπβέξλεζε-πξνο-Τπαιιήινπο 

ηφρνο: Βλίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.  

Γξάζεηο: Ώλαζρεδηαζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ 

πηνζέηεζε επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ. 

Παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο Αεκνζίνπο ππαιιήινπο, φπσο κηζζνδνζία, 

εθπαίδεπζε, κεηαθίλεζε, απνδεκίσζε. 

Ώλάκεζα ζηνπο ηέζζεξηο ηνκείο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, νη 

ζρέζεηο G2C θαη G2E ελέρνπλ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβέξλεζεο  

θαη ηδησηψλ, ελψ νη G2B θαη G2G αζρνινχληαη κε ηε ζρέζε κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη 

νξγαληζκψλ. Βπηπιένλ, ζηηο αιιειεπηδξάζεηο G2C θαη G2B ππάξρνπλ εμσηεξηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, φπσο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη ζρέζεηο G2E  θαη 

G2G αθνξνχλ εζσηεξηθή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ ππαιιήισλ ηνπο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη 

ηνπνζεζίεο. 
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ρήκα 5: Οη αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

Πεγή: Siau & Long (2005) 

 

1.7.6 Σν κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ησλ Spremić et al. (2009) 

ηελ ίδηα ινγηθή ησλ ηεζζάξσλ κνξθψλ αιιειεπηδξάζεσλ είλαη θαη ην κνληέιν ησλ 

Spremić et al. (2009), πνπ αλαγλσξίδεη ηηο παξαθάησ κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε: 

 G2C (θπβέξλεζε-πξνο-πνιίηεο), 

 G2B (θπβέξλεζε-πξνο-επηρεηξήζεηο), 

 G2E (θπβέξλεζε-πξνο-ππαιιήινπο.  Δ νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε  ηεο 

ξνήο εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο), θαη 

 G2G (θπβέξλεζε-πξνο-θπβέξλεζε. Δ νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ Ώλαζρεδηαζκφ  

ησλ Αηεξγαζηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα ERP). 

Σε κεγαιχηεξε πξνζνρή πξνζειθχνπλ νη G2B πξσηνβνπιίεο, επεηδή ε επηζπκία θαη ε 

πίεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα γηα ηε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο (π.ρ. Αεκφζηεο ζπκβάζεηο) είλαη κεγαιχηεξε. Δ θχζε 

φκσο  ηεο Αεκφζηαο Αηαθπβέξλεζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
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ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο θαη πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηνχλ.  

 

1.8 Χξηκόηεηα ηεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σα κνληέια σξηκφηεηαο είλαη κηα κέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο σξηκφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο σξηκφηεηαο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ (Windley 2002).  

 

1.8.1 Σν κνληέιν σξηκφηεηαο Layne & Lee (2001) 

Οη Layne & Lee (2001) κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο Αεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο  ζηελ 

νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πξφηεηλαλ έλα απφ ηα 

πξψηα κνληέια  ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

ζηάδηα θαη ιακβάλεη ππφςε ην βαζκφ ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηερλνινγηθήο 

πνιππινθφηεηαο, θαζψο θαη ην βαζκφ νινθιήξσζεο δεδνκέλσλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζην θάζε ζηάδην.  

 

χκθσλα κε ηνπο Layne & Lyne (2001) ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρε ηέζζεξα 

επίπεδα σξηκφηεηαο: 

Βπίπεδν 1: Καηαινγξάθεζε 

Βπίπεδν 2: πλαιιαγή 

Βπίπεδν 3: Κάζεηε νινθιήξσζε 

Βπίπεδν 4: Οξηδφληηα νινθιήξσζε. 
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ρήκα 6: Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ησλ Layne & Lee (2001) 

 

Σν κνληέιν αλαπηχζζεηαη ζε δχν δηαζηάζεηο, ηελ ηερλνινγηθή θαη νξγαλσηηθή 

πνιππινθφηεηα θαη ηελ νινθιήξσζε. 

Πίλαθαο 10: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ σξηκφηεηαο ησλ Layne & Lee (2001) 

 Βπίπεδν 1 Βπίπεδν 2 Βπίπεδν 3 Βπίπεδν 4 

Υαξαθηεξηζηηθά Αηαδηθηπαθή 

παξνπζία. 

Παξνπζίαζε 

θαηαιφγνπ. 

Μεηαθνξηψζηκεο 

θφξκεο.  

Βπηγξακκηθέο 

θφξκεο θαη 

ππεξεζίεο. 

Λεηηνπξγηθέο 

βάζεηο 

δεδνκέλσλ, νη 

νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ 

επηγξακκηθέο 

ζπλαιιαγέο. 

Σνπηθά ζπζηήκαηα,  

ηα νπνία ζπλδένληαη 

κε ζπζηήκαηα πςε-

ιφηεξνπ επηπέδνπ κε 

φκνηεο ιεηηνπξγίεο. 

Οινθιήξσζε 

ζπζηεκάησλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

Βμππεξέηεζε πνιηηψλ 

κέζσ „One-stop shops‟. 
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ην πξψην επίπεδν (θαηαινγξάθεζε) νη θπβεξλήζεηο εγθαζηζηνχλ ηε δηθηπαθή ηνπο 

παξνπζία. Δ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή 

ζηαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλε (West 2000).  

Πξνο ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, σο επί ην πιείζηνλ κεηά ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πνιηηψλ, νη θπβεξλήζεηο δεκηνπξγνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο κε θαηαιφγνπο ησλ 

ππεξεζηψλ ή πχιεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Ώπηή ε πξψηε θάζε 

νλνκάδεηαη „θαηαινγνγξάθεζε‟ γηαηί νη πξνζπάζεηεο  επηθεληξψλνληαη  ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζην Αηαδίθηπν. 

ην δεχηεξν επίπεδν νη θπβεξλήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηε ζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο Αηαθπβέξλεζεο κε επηγξακκηθέο δηεπαθέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο 

λα ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά κε ηελ θπβέξλεζε. Σν ζηάδην απηφ κπνξεί λα 

νλνκαζηεί „ζπλαιιαγή‟ θαζψο νη θπβεξλήζεηο ζπλδένπλ βάζεηο δεδνκέλσλ κε 

επηγξακκηθέο δηεπαθέο, ψζηε λα κπνξνχλ νη πνιίηεο γηα παξάδεηγκα,  λα αλαλεψλνπλ 

άδεηεο ή λα πιεξψλνπλ πξφζηηκα επηγξακκηθά. Καζψο ε πνζφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ απμάλεη, νη θπβεξλήζεηο δέρνληαη πίεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ζπζηεκάησλ κε  ηηο δηεπαθέο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ  ή ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, κε ηε δεκηνπξγία επηγξακκηθψλ δηεπαθψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ηα 

ιεηηνπξγηθά  εζσδίθηπα. ε ηδαληθέο πεξηπηψζεηο, νη δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο 

θαηαρσξνχληαη άκεζα, κε ειάρηζηε  αιιειεπίδξαζε κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

θπβέξλεζεο. 

Χζηφζν, νη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη  νη  αιιαγέο ζηελ θνηλσλία,  σζνχλ ηηο 

θπβεξλήζεηο λα πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ νινθιήξσζε ππεξεζηψλ, φρη κφλν 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο Αηαθπβέξλεζεο, αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σειηθά ν πνιίηεο επηθνηλσλεί κε έλα κφλν ζεκείν  ηεο 

θπβέξλεζεο θαη  νινθιεξψλεη θάζε επίπεδν ηεο θπβεξλεηηθήο πξάμεο „one-stop 

shop‟. 

Δ νινθιήξσζε κπνξεί λα είλαη θάζεηε θαη νξηδφληηα. Δ θάζεηε νινθιήξσζε 

αλαθέξεηαη ζηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ παξνρή  

ππεξεζηψλ. Δ  νξηδφληηα νινθιήξσζε αλαθέξεηαη ζηε δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ή ππεξεζηψλ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ε θάζεηε νινθιήξσζε ζε δηάθνξα επίπεδα  ηεο 

θπβέξλεζεο κε παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα πξνεγείηαη ηεο νξηδφληηαο,  θαζψο νη 
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δηαθνξέο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηνπ ηδίνπ θνξέα.  

 

1.8.2 Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2001) 

Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο βαζίδεηαη ζην βαζκφ 

νινθιήξσζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. To πξνηεηλφκελν κνληέιν είρε αξρηθά ηέζζεξα 

επίπεδα σξηκφηεηαο θαη ην 2007 πξνζηέζεθε ην 5
ν
 επίπεδν.  

Βπίπεδν 1: Πιεξνθφξεζε 

Βπίπεδν 2: Ώιιειεπίδξαζε 

Βπίπεδν 3: Ώκθίδξνκε αιιειεπίδξαζε 

Βπίπεδν 4: πλαιιαγή 

Βπίπεδν 5: Πξνζσπνπνίεζε 

 

 

Πίλαθαο 11:Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ σξηκφηεηαο ηεο Βπξσπατθήο 

Βπηηξνπήο (2001) 

 Βπίπεδν 1 Βπίπεδν 2 Βπίπεδν 3 Βπίπεδν 4 Βπίπεδν 5 

Υαξαθηεξηζηηθά Διεθηξνληθή 

πιεξνθφξεζε 

παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ. 

Λήςε 

(κεηαθφξησζε  

downloading) 

εληχπσλ. 

Βπεμεξγαζία εληχπσλ,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο. 

Αηεθπεξαίσζε 

αηηεκάησλ, 

νινθιήξσζε 

ζπλαιιαγψλ 

θαη πιεξσκή. 

Πξνιεπηηθή, 

ζηνρεπκέλε 

παξνρή 

ππεξεζηψλ. 
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ρήκα 7:Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ηεο European Commission (2001) 

Πεγή:European Commission, Directorate General for Information Society and 

Media(2004) 

 

Βπίπεδν 1 - Πιεξνθφξεζε: Παξέρεηαη κφλν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν 

δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ζηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, ζηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππεξεζίαο, ζηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία, 

θηι.. 

Βπίπεδν 2 - Ώιιειεπίδξαζε: Παξέρεηαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν 

δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη επίζεκν πιηθφ (πξφηππα αηηήζεσλ, 

βεβαηψζεσλ, θηι.), ην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπο, λα ην ηππψζνπλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ην 

θνξέα. 

Βπίπεδν 3 Ώκθίδξνκε αιιειεπίδξαζε: Βθηφο απφ πιεξνθνξίεο, πξνζθέξνπλ online 

θφξκεο γηα ζπκπιήξσζε θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή. Αεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ 

online ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, πξνυπνζέηνπλ κεραληζκφ 

αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεη ν 

ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο. 

Βπίπεδν 4 πλαιιαγή:  Βπηηπγράλεηαη νινθιεξσκέλνο θαη πιήξεο ειεθηξνληθφο 

ρεηξηζκφο παξνρήο ππεξεζηψλ.  Βθηεινχληαη αθφκε  ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο φπσο νη 
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πιεξσκέο θαη ε πηζηνπνίεζε  (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

2007α). 

Βθηφο απφ απηά ηα 4 απηά επίπεδα, ππάξρεη θαη ην επίπεδν 0, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη:  

•  Παληειήο απνπζία δεκφζηα πξνζπειάζηκνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

• Ο Αεκφζηνο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ έρεη δεκφζηα πξνζπειάζηκν δηθηπαθφ 

ηφπν, αιιά απηφο δελ πξνζθέξεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, αιιειεπίδξαζε, ακθίδξνκε 

αιιειεπίδξαζε ή δπλαηφηεηεο ζπλαιιαγψλ (European Commission Directorate 

General for Information Society and Media 2004). 

 

ρήκα 8:Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ηεο European Commission (2007) 

Πεγή:European Commission, Directorate General for Information Society and Media 

(2007) 

 

Βπίπεδν 5 Πξνζσπνπνίεζε: Σν θξάηνο πξνβαίλεη πξνιεπηηθά ζε δξάζεηο κε ζηφρν λα 

πξνάγεη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο θαη ην βαζκφ θηιηθφηεηάο ηεο πξνο ην 

ρξήζηε, ελψ γίλεηαη θαη απηφκαηε εθηέιεζε νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, απαιιάζζνληαο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηνλ πνιίηε ή ηελ επηρείξεζε.  
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Σν 5ν ζηάδην ςεθηαθήο νινθιήξσζεο κηαο ππεξεζίαο πξνζηέζεθε θαη κεηξήζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε ηνπ 2007, έρεη λφεκα γηα νξηζκέλεο κφλν ππεξεζίεο θαη 

εθθξάδεη ηηο αθφινπζεο δχν δηαζηάζεηο: 

 Σελ πξνιεπηηθή παξνρή ππεξεζηψλ „proactive service delivery‟, φπνπ δειαδή  

ην θξάηνο πξνρσξά πξνιεπηηθά ζε δξάζεηο γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο θαη ηε θηιηθφηεηά ηεο πξνο ην ρξήζηε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

δξάζεσλ απνηεινχλ ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε/ ρξήζηε ζε πεξίπησζε 

πνπ πξέπεη λα πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα, ε πξν-ζπκπιήξσζε δεδνκέλσλ ζε 

αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε πξνο ην Αεκφζην, θ.ά.. 

 Σελ απηφκαηε παξνρή ππεξεζηψλ, φπνπ ην θξάηνο παξέρεη απηφκαηα 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ν πνιίηεο ή ε επηρείξεζε λα ηηο 

δεηήζεη. Βπίζεο, ελψ κέρξη ηψξα εμεηαδφηαλ ε άκεζε ζπλαιιαγή ηνπ πνιίηε 

(επηρείξεζεο) κε ην Αεκφζην, πιένλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε χπαξμε 

ελδηακέζσλ „intermediaries‟ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ην Αεκφζην γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αηηνχληα (ηάδην 4ΐ) (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο 2007α).  

 

1.8.3 Σν κνληέιν σξηκφηεηαο Deloitte & Touche (2001) 

Πηζηεχνληαο φηη ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε κηαο καθξνπξφζεζκεο ζρέζεο κε ηνπο πνιίηεο,  νη 

Deloitte & Touche (2001) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν, ζην νπνίν ε ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε έρεη έμη (6) επίπεδα σξηκφηεηαο: 

Βπίπεδν 1: Αεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ – Αηάδνζε 

Βπίπεδν 2: Βπίζεκε ακθίδξνκε ζπλαιιαγή 

Βπίπεδν 3: Πχιεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

Βπίπεδν 4: Βμαηνκηθεπκέλεο πχιεο 

Βπίπεδν 5: Οκαδνπνίεζε θνηλψλ ππεξεζηψλ 

Βπίπεδν 6: Οινθιήξσζε θαη κεηαζρεκαηηζκφ νξγαληζκψλ. 
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Πίλαθαο 12: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ σξηκφηεηαο Deloitte & Touche (2001) 

 Βπίπεδν 1 Βπίπεδν 2 Βπίπεδν 3 Βπίπεδν 4 Βπίπεδν 5 Βπίπεδν 6 

Υαξαθηεξηζηηθά Οη 

θπβεξλήζεηο 

παξέρνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο 

απμεκέλε 

πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο. 

Ώιιειεπίδξαζε

ςεθηαθέο 

ππνγξαθέο, 

θιεηδηά 

αζθαιείαο.  

Βληαία πχιε 

γηα ηελ 

παξνρή 

ππεξεζηψλ 

ζε 

πνιιαπιά 

ηκήκαηα 

Πξνζαξκνγή 

ππιψλ ζηηο 

επηζπκίεο ηνπ 

ρξήζηε. 

Βλίζρπζε 

ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ 

θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ  

γηα εληαία θαη 

ζπλερή 

εμππεξέηεζε. 

Ώλαδηνξγάλσζε 

θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Παξνρή 

ελνπνηεκέλσλ θαη 

εμαηνκηθεπκέλσλ.  

 

 

ρήκα 9: Σν κνληέιν σξηκφηεηαο Deloitte & Touche (2001) 

 

ην πξψην επίπεδν νη θπβεξλήζεηο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο απμεκέλε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο. Ώλεμάξηεηα ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο εγθαζηζηνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο 

γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ. Δ επηθνηλσλία είλαη κνλφδξνκε απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο 

ηνπο πνιίηεο θαη έρεη ζηφρν ηε κείσζε ηειεθσλεκάησλ θαη επηζθέςεσλ ζηηο 

ππεξεζίεο. 

ην δεχηεξν επίπεδν κε ηε ρξήζε  ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη αζθαιψλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο  θαη 

λα δηεμάγνπλ ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε  επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο. ην 



107 

 

επίπεδν  απηφ νη ρξήζηεο εκπηζηεχνληαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηκήκαηνο κε ην νπνίν 

ζπλαιιάζζνληαη φηη ζα ηνπο παξέρεη αζθάιεηα θαη  πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ.  

ην ηξίην επίπεδν νη πειαηνθεληξηθέο θπβεξλήζεηο θάλνπλ κηα κεγάιε 

επαλάζηαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Με βάζε ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ κπνξεί λα δηαπεξλνχλ δηάθνξα ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο, κηα πχιε   

κε έλα ζεκείν εηζφδνπ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ  

πιεξνθνξίεο, ψζηε λα νινθιεξψλνπλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε πνιιά ηκήκαηα ηεο 

θπβέξλεζεο. ηελ νπζία, νη θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ έλα one stop shop γηα ηελ 

θάιπςε ησλ επξχηεξσλ  αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

ην ηξίην επίπεδν νη πειάηεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε κηα πνηθηιία 

ππεξεζηψλ απφ έλαλ θαη κφλν δηθηπαθφ ηφπν. ην ηέηαξην επίπεδν, ε θπβέξλεζε  

πξνζθέξεη αθφκε πεξηζζφηεξε δχλακε ζηα ρέξηα ησλ πειαηψλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

πξνζαξκφδνπλ ηηο  πχιεο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, απαηηνχληαη εμειηγκέλεο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ Web, πνπ επηηξέπνπλ ην 

ρξήζηε λα δηαρεηξίδεηαη ηε δηεπαθή κε ηελ πχιε. Σν πξφζζεην πιενλέθηεκα ηεο 

εμαηνκίθεπζεο ησλ δηθηπαθψλ ππιψλ είλαη πσο νη θπβεξλήζεηο απνθηνχλ ζαθέζηεξε 

εηθφλα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.   

ην πέκπην επίπεδν ν πξαγκαηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θπβέξλεζεο παίξλεη ζρήκα.  

Καζψο νη πειάηεο βιέπνπλ ηηο  δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο σο έλα ελνπνηεκέλν παθέην  

κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο, ε αληίιεςή ηνπο γηα ηα ηκήκαηα σο δηαθξηηέο νληφηεηεο 

αξρίζεη λα ζνιψλεη. Ώλαγλσξίδνπλ νκάδεο ζπλαιιαγψλ θαη φρη νκάδεο νξγαληζκψλ. 

Γηα λα ζπκβεί απηφ νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο ππεξεζηψλ κε 

θνηλνχο άμνλεο γηα ηελ επηηάρπλζε παξνρήο  θνηλψλ  ππεξεζηψλ.  

ην έθην επίπεδν παξέρνληαη ππεξεζίεο εμαηνκηθεπκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε πειάηε. ην ζηάδην απηφ ηα φξηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ππεξεζηψλ έρνπλ ραζεί, ε ηερλνινγία είλαη ελζσκαησκέλε ζε νιφθιεξε ηελ 

θπβέξλεζε θαη ην ράζκα κεηαμχ front θαη back offices ππεξεζηψλ έρεη γεθπξσζεί.  ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζρεκαηίδνληαη λέεο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο. ε 

άιιεο κπνξεί λα παξακέλεη ην νλφκα, αιιά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο  ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 
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1.8.4 Σν κνληέιν σξηκφηεηαο Windley (2002) 

Σν κνληέιν ηνπ Windley (2002) ιακβάλεη ππφςε ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηνλ Windley (2002) ε 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε παξνπζηάδεη 4 επίπεδα σξηκφηεηαο: 

Βπίπεδν 1: Ώπιή παξνπζία ζην Αηαδίθηπν 

Βπίπεδν 2: Βπηγξακκηθή θπβέξλεζε 

Βπίπεδν 3: Οινθιεξσκέλε θπβέξλεζε 

Βπίπεδν 4: Μεηαζρεκαηηζκέλε θπβέξλεζε 

 

Πίλαθαο 13: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ σξηκφηεηαο ηνπ Windley (2002) 

 Βπίπεδν 1 Βπίπεδν 2 Βπίπεδν 3 Βπίπεδν 4 

Υαξαθηεξηζηηθά ηαηηθέο ζειίδεο. 

Λίζηα ησλ 

ηκεκάησλ θαη 

πιεξνθνξίεο 

επηθνηλσλίαο. 

χλδεζκνη κε ηα 

ηκήκαηα. 

Πνιηηηθέο 

δειψζεηο. 

Φφξκεο θαη 

έγγξαθα δηαζέζηκα 

γηα „θαηέβαζκα‟. 

Πξφζβαζε θπξίσο 

κέζσ ηειεθψλνπ. 

Αελ ππάξρεη 

αλάιπζε θαη 

παξαθνινχζεζε 

ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ.  

Βζηίαζε ζηα 

ηκήκαηα. 

Βπηγξακκηθέο 

θφξκεο γηα 

αηηήζεηο θαη 

εγγξαθή. 

Βπηγξακκηθέο 

πιεξσκέο. 

Γήηεζε 

πιεξνθνξηψλ 

ή ππεξεζηψλ 

κέζσ 

ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

Ώπφθξηζε ζε 

επηγξακκηθέο 

έξεπλεο. 

Πεξηνξηζκέλε 

επηγξακκηθή 

βνήζεηα. 

πρλά 

απαληψκελεο 

Διεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο απφ άθξε 

ζε άθξε. 

Ώπηνκαηνπνηεκέλεο  

δηαδηθαζίεο 

„αηηήζεσλ γηα 

πξνηάζεηο‟ θαη  

πξνκεζεηψλ.  

Αηακνηξαζκφο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ηκεκάησλ.  

Ώπηνκαηνπνηεκέλε 

παξνρή ζπκβνπιψλ 

θαη δεδνκέλα γηα 

επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

Πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο 

δηακφξθσζεο 

(configuration).  

Self-service  

Αηνίθεζε 

Πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ Κνηλφηεηα 

νινθιεξσκέλεο, δηα-

θπβεξλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Κνηλή πιαηθφξκα γηα 

ηε ζηνρνζέηεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κέζα απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν 

θαλάιη / ζεκείν 

επαθήο. 

Βζσηεξηθή / εμσηεξηθή 

νινθιήξσζε 

επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ  θαη 

ζπλεξγαζία 

(ζηνρνζεζία, ξνή 

εξγαζίαο, ζρεδηαζκφο). 

πληαθηηθή πεξίπησζε 

εληνπηζκνχ γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ 

επίιπζε θαη ηελ 
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εξσηήζεηο 

(FAQs).  

Τπεξεζίεο 

επίιπζεο. 

Ώπαίηεζε γηα 

έλαλ (Basic) 

ινγαξηαζκφ. 

 ΐαζηθά 

νθέιε απφ ηελ 

εγγξαθή. 

 

αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

Βθπαίδεπζε 

βαζηζκέλε ζηνλ ηζηφ. 

  

ηθαλνπνίεζε. 

Εδηαίηεξα 

δηακνξθψζηκν HR 

(παξνρέο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο 

ζηαδηνδξνκίαο, 

εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αλάπηπμε). 

 

  

 

ην πξψην επίπεδν σξηκφηεηαο νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

είλαη  κία ζηαηηθή  ζπιινγή  ζειίδσλ, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ ππεξεζία ή ην 

ηκήκα, κε ιίγεο δπλαηφηεηεο κεηαθφξησζεο θαη θάπνηα ηειέθσλα. Βλψ ην επίπεδν 

απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο αιιαγήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη κηθξή 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο κε ηελ θπβέξλεζε. 

ην δεχηεξν επίπεδν ε θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε επηγξακκηθή ζχλδεζε. Δ κεγαιχηεξε 

δηαθνξά κε ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ 1
νπ

 επηπέδνπ είλαη ε πξνζζήθε ππεξεζηψλ 

ζπλαιιαγήο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζθέξεη ε θπβέξλεζε πξαγκαηηθή αμία ζηνλ 

πειάηε. Έλαο αξηζκφο κεραληζκψλ αιιειεπίδξαζεο, φπσο ην email, based θφξκεο 

βαζηζκέλεο ζην web, ζπρλά απαληψκελεο εξσηήζεηο (FAQs), ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα απνζπάζεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ρξήζηε, λα ηνπ δψζεη βνήζεηα θαη λα πάξεη 

αλαηξνθνδφηεζε. 

Σν ηξίην επίπεδν είλαη ε νινθιεξσκέλε  θπβέξλεζε. ην επίπεδν απηφ ππάξρεη 

απνκάθξπλζε απφ ην ηκήκα θαη ηάζε πξνο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο  θαη πξνζθέξνπλ  

πνιιέο δηεξγαζίεο καδί κε έλαλ νπζηαζηηθφ ηξφπν. Έλα απφ ηα βαζηθά  ζεκεία  είλαη  

νη  „απφ άθξε ζε άθξε‟ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, πνπ ζεκαίλεη φηη ζην δηθηπαθφ 

ηφπν έρνπλ ελζσκαησζεί πιήξσο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα back offices. 

ην ηέηαξην επίπεδν βξίζθεηαη ε κεηαζρεκαηηζκέλε θπβέξλεζε. ην επίπεδν απηφ νη 

δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

αιιάδεη ε θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θπβέξλεζεο. ην επίπεδν απηφ  νη ππεξεζίεο πνπ 
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πξνζθέξνληαη δνκήζεθαλ κε βάζε ηελ άπνςε ηνπ πνιίηε γηα ηελ εμππεξέηεζε  

αηνκηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ.  

 

1.8.5 Σα κνληέια σξηκφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(2003 & 2008) 

Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Δλσκέλσλ Βζλψλ (UN 2003) βαζίδεηαη 

ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ.  Σν κνληέιν 

πεξηιακβάλεη πέληε επίπεδα σξηκφηεηαο: 

Βπίπεδν 1: Ώλεξρφκελε παξνπζία  

Βπίπεδν 2: Βκπινπηηζκέλε παξνπζία  

Βπίπεδν 3: Ώιιειεπηδξαζηηθή παξνπζία  

Βπίπεδν 4: Παξνπζία ζπλαιιαγψλ 

Βπίπεδν 5: Αηθηπσκέλε παξνπζία 

Πίλαθαο 14: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ σξηκφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ 

Δλσκέλσλ Βζλψλ (2003) 

 Βπίπεδν 1 Βπίπεδν 2 Βπίπεδν 3 Βπίπεδν 4 Βπίπεδν 5 

Υαξαθηεξηζηηθά Αηθηπαθή 

παξνπζία κέζσ 

ηνπ επίζεκνπ 

δηθηπαθνχ 

ηφπνπ ή κηαο 

εζληθήο 

δηαδηθηπαθήο 

πχιεο. 

χλδεζκνη κε  

ππνπξγεία, 

πεξηθεξεηαθή / 

ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε.  

ΐάζεηο 

δεδνκέλσλ, 

δπλαηφηεηα 

κεηαθφξησζεο 

λφκσλ θηι.,  

αλαδήηεζε 

εγγξάθνπ.   

Αηαδξαζηηθή 

ιεηηνπξγία. 

Απλαηφηεηεο 

κεηαθφξησζεο, 

αζθαιείο 

ζπλδέζεηο,  

ςεθηαθή 

ππνγξαθή. 

Βηθφλεο θαη 

βίληεν 

ρξεζηκνπνηνχλη

αη γηα 

πιεξνθφξεζε. 

Βπηθνηλσλία 

κέζσ e-mail, 

fax, ηειεθψλνπ. 

Αηελέξγεηα 

επηγξακκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε 

πηζησηηθέο ή 

ρξεσζηηθέο 

θάξηεο. 

Βπηγξακκηθή 

ππνβνιή 

πξνζθνξψλ 

κέζσ αζθαιψλ 

ζπλδέζεσλ.  

Έκθαζε ζηελ  

αλαηξνθνδφηεζε 

ζηελ θπβέξλεζε. 

Δκεξνιφγην κε 

πξνζερείο 

εθδειψζεηο. 

Βπηγξακκηθφο 

κεραληζκφο 

δεκνζθνπήζεσλ. 

Φφξνπκ 

ζπδεηήζεσλ. 

Βπηγξακκηθή 

δηαβνχιεπζε. 
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ην πξψην ζηάδην ε πιεξνθφξεζε είλαη πεξηνξηζκέλε. Δ παξνπζία ηεο θπβέξλεζεο 

ζην Αηαδίθηπν επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο επίζεκνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή κηαο εζληθήο 

πχιεο. Μπνξεί  λα ππάξρνπλ κεξηθέο αξρεηνζεηεκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο έλα 

κήλπκα ηνπ αξρεγνχ ηεο θπβέξλεζεο ή ην χληαγκα.  Μπνξνχλ αθφκα λα ππάξρνπλ 

ζχλδεζκνη πξνο ππνπξγεία, δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο,  πγείαο, θνηλσληθήο πξφλνηαο,  

εξγαζίαο, θαζψο θαη ζπλδέζεηο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο  ε/θαη ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο.  

Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ ζηαηηθέο.  

ην δεχηεξν ζηάδην, αλ θαη πξνζθέξνληαη  εληζρπκέλεο δπλαηφηεηεο, νη πξνζπάζεηεο 

ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εμαθνινπζνχλ λα πεξηνξίδνληαη ζηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πξνο ην θνηλφ. ην ζηάδην απηφ, ε θπβέξλεζε παξέρεη  

πξνυπνινγηζκνχο, λφκνπο, θαλνληζκνχο, εθζέζεηο, ελεκεξσηηθά δειηία θαη 

κεηαθνξηψζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη έλα έγγξαθν  

θαη παξέρεηαη ράξηεο πινήγεζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν. ζνλ αθνξά ζηε Αεκφζηα  

πιεπξά ηεο ζπκκεηνρήο, ζηξαηεγηθέο φπσο θαη θείκελα πνιηηηθήο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα, κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκα. Ώλ θαη πην εμειηγκέλε ε αιιειεπίδξαζε, 

εμαθνινπζεί θαη παξακέλεη  απφ ηελ θπβέξλεζε πξνο ηνλ πνιίηε. 

ην ηξίην ζηάδην μεθηλά ε παξνρή δηαδξαζηηθψλ επηγξακκηθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ. Ώπηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

κεηαθνξηψζηκεο κνξθέο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, αηηήζεηο γηα  αλαλέσζε  αδεηψλ θηι., 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθηππσζνχλ θαη λα απνζηαινχλ ζηνλ νξγαληζκφ.  Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο κέζσ ήρνπ θαη βίληεν. Τπάξρεη δπλαηφηαηα επηθνηλσλίαο 

κε εθπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, e-mail, θαμ, 

ηειεθψλνπ. Ο δηθηπαθφο ηφπνο ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά κε ηα ηξέρνληα ζέκαηα θαη 

γεγνλφηα. ην ζηάδην απηφ ε θπβέξλεζε  δε ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, αλ θαη  ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γλψκεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ  επηθνηλσλίαο.   

ην ηέηαξην ζηάδην ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

νινθιεξψλνπλ εξγαζίεο ειεθηξνληθά, αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. Τπνζηεξίδεηαη απφ 

έλα απιφ θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη νδεγίεο πξνο ην ρξήζηε, νη νπνίεο θαζηζηνχλ πεξηηηή 

ηελ αλάγθε γηα ηε θπζηθή παξνπζία ή ηε ρξήζε  νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ γηα  

εξγαζίεο, φπσο ε θαηαβνιή θφξσλ, αηηήζεηο γηα ηαπηφηεηα, πηζηνπνηεηηθά  γέλλεζεο 
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/ δηαβαηεξίσλ, αλαλεψζεηο αδεηψλ, πιεξσκή πξνζηίκσλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο  

θαη άιιεο παξφκνηεο αιιειεπηδξάζεηο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο εηθνζηηέζζεξηο ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα  

θαη λα πιεξψλνπλ κέζσ πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ θαξηψλ. Τπάξρεη αθφκα ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξψλ επηγξακκηθά κέζσ αζθαιψλ ζπλδέζεσλ. 

ην πέκπην θη πςειφηεξν ζηάδην ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δ θπβέξλεζε είλαη πξφζπκε θαη ηθαλή λα εκπιέμεη ηελ 

θνηλσλία ζε έλαλ δηάινγν δχν θαηεπζχλζεσλ. Δ θπβέξλεζε  επηδεηεί ελεξγά ηηο 

απφςεηο ησλ πνιηηψλ επηιέγνληαο αλαηξνθνδφηεζε κέζσ επηγξακκηθψλ κεραληζκψλ 

ςεθνθνξίαο, θφξνπκ ζπδεηήζεσλ θαη επηγξακκηθέο δηαβνπιεχζεηο. ηε δηθηπαθή 

πχιε ππάξρνπλ αθφκα επηγξακκηθέο θφξκεο ζρνιίσλ θαη  επηγξακκηθφ εκεξνιφγην κε 

ηα επεξρφκελα απφ ηελ θπβέξλεζε γεγνλφηα θαη πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηά 

(UN 2008). Έρνπλ εγθαηαζηαζεί αθφκε κεραληζκνί δηαβνχιεπζεο γηα ηε ζπιινγηθή 

ιήςε απνθάζεσλ. 

To 2008 επαλαθαζνξίζηεθαλ ηα  πέληε ζηάδηα παξνπζίαο κίαο θπβέξλεζεο ζην 

Αηαδίθηπν, ζε: 

 

Βπίπεδν 1: Ώλεξρφκελε παξνπζία  

Βπίπεδν 2: Βκπινπηηζκέλε παξνπζία  

Βπίπεδν 3: Ώιιειεπηδξαζηηθή παξνπζία  

Βπίπεδν 4: Παξνπζία ζπλαιιαγψλ  

Βπίπεδν 5: πλδεδεκέλε παξνπζία. 
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ρήκα 10: Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ (2008) 

 

Σν πέκπην (5
ν
 ) ζηάδην επαλαπξνζδηνξίζηεθε θαη νξίδεηαη σο εμήο: Οη θπβεξλήζεηο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε κία ζπλδεδεκέλε νληφηεηα, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ αλαπηχζζνληαο νινιεξσκέλε ππνδνκή back-offices 

ππεξεζηψλ. Ώπηφ είλαη ην πην ζχλζεην επίπεδν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Οξηδφληηεο ζπλδέζεηο (κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ). 

 Κάζεηεο ζπλδέζεηο (κεηαμχ θεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ νξγαληζκψλ). 

 πλδεδεκέλεο ππνδνκέο (Αηαιεηηνπξγηθφηεηα). 

 πλδέζεηο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη πνιηηψλ. 

 πλδέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ (θπβέξλεζε, ηδησηηθφο ηνκέαο, 

αθαδεκατθά ηλζηηηνχηα, Μ.Κ.Ο., θνηλσλία ησλ πνιηηψλ). 

Βπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή θαη ε εκπινθή ησλ πνιηηψλ ππνζηεξίδνληαη 

θαη ελζαξξχλνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  
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1.8.6 Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ησλ Siau & Long (2005) 

Οη Siau & Long (2005) ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο κεηα-ζχλζεζεο, ε νπνία 

απνηειεί κηα εξεπλεηηθή κέζνδν γηα ηε ζχγθξηζε θαη ζχλζεζε επξεκάησλ δηαθφξσλ 

πνηνηηθψλ εξεπλψλ (Beck 2002; Sandelowski et al. 1997), ζπλέζεζαλ έλα κνληέιν 

σξηκφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηα ήδε ππάξρνληα, αλαιχνληαο ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο, ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. Γηα ηε 

δφκεζε ηνπ κνληέινπ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα κνληέια σξηκφηεηαο ησλ Baum & Di 

Maio (2000), Layne & Lee (2001), United Nations (2002), Deloitte & Touche‟s 

(2001), Hiller & Belanger‟s (2001)  θαη Moon (2002).  

Σν κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ησλ Layne & Lee (2001), θαζψο θαη ηα κνληέια 

ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Hiller & Belanger(2001) θαη ηνπ Moon(2002), είλαη 

παξφκνηα κεηαμχ ηνπο.  Δ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ  κνληέισλ είλαη πσο νη 

Hiller & Belanger (2001) θαη ν Moon (2002) ζπκπεξηέιαβαλ ην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο  

ζπκκεηνρήο „political particiption‟. ην επίπεδν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνψζεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά κε ρξήζε ππεξεζηψλ, φπσο νη ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο 

θαη νη δεκνζθνπήζεηο. Οη Hiller θαη Belanger (2001) θαζψο  θαη ν Moon (2002),  

ππνζηεξίδoπλ φηη ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. Σν κνληέιν ησλ Baum & Di Maio (2000) είλαη θαη απηφ έλα κνληέιν 

ηεζζάξσλ επηπέδσλ, πνπ δε ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη δελ 

αλαθέξεη ηηο πηζαλέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη.  

Σν κνληέιν ησλ Siau & Long (2005) πεξηιακβάλεη ηειηθά πέληε επίπεδα σξηκφηεηαο: 

 

Βπίπεδν 1: Αηαδηθηπαθή παξνπζία  

Βπίπεδν 2: Ώιιειεπίδξαζε 

Βπίπεδν 3: πλαιιαγή  

Βπίπεδν 4: Μεηαζρεκαηηζκφο 

Βπίπεδν 5: Διεθηξνληθή Αεκνθξαηία 
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Πίλαθαο 15: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ σξηκφηεηαο ησλ Siau & Long (2005) 

 Βπίπεδν 1 Βπίπεδν 2 Βπίπεδν 3 Βπίπεδν 4 Βπίπεδν 5 

Υαξαθηεξηζηηθά Παξνρή 

πιεξνθνξηψλ 

απφ ηελ 

θπβέξλεζε 

πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 

Ώιιειεπίδξαζε 

κέζσ 

ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, 

κεραλέο 

αλαδήηεζεο, 

θφξκεο γηα 

κεηαθφξησζε. 

Αηεθπεξαίσζε 

ζπλαιιαγψλ 

ειεθηξνληθά, 

π.ρ. πιεξσκή 

θφξσλ. 

Παξνρή 

ελνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηψλ 

κέζσ κηαο 

δηαδηθηπαθήο 

πχιεο. 

Διεθηξνληθέο 

ςεθνθνξίεο, 

δεκνζθνπήζεηο, 

έξεπλεο, 

ππνζηήξημε 

ζπκκεηνρήο 

πνιηηψλ.  

 

 

ρήκα 11: Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ησλ Siau & Long (2005) 

 

Σν πξψην επίπεδν απνηειεί ηελ πην βαζηθή κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

Οη θπβεξλήζεηο παξέρνπλ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ 

δηθηπαθψλ ηνπο ηφπσλ, φπσο  ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ψξεο 

γξαθείνπ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη επίζεκα έγγξαθα. ηελ αξρή, νη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ζηαηηθέο. Χζηφζν, κε ηελ πξφνδν ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, νη ζειίδεο κπνξνχλ λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

δπλακηθέο θαη λα  ελεκεξψλνληαη πην ηαθηηθά. Δ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ απηνχ ηνπ 
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επηπέδνπ θαη ησλ πςεινηέξσλ, είλαη πσο νη θπβεξλήζεηο παξέρνπλ κφλν πιεξνθνξίεο  

ζηνπο δηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο θαη  ε αιιειεπίδξαζε δελ είλαη εθηθηή.  

ην δεχηεξν επίπεδν παξέρεηαη  απιή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε  κεραλέο αλαδήηεζεο, ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κεηαθφξησζε θνξκψλ θαη εληχπσλ. Δ αιιειεπίδξαζε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα πξψηκε κνξθή ζπλαιιαγήο.   

ην ηξίην επίπεδν  επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

πνιηηψλ - επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο. Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

επηγξακκηθά ππεξεζίεο, φπσο αηηήζεηο πηζηνπνηεηηθψλ, ππνβνιή ησλ δειψζεσλ 

θφξνπ, ελεκέξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο πιεξνθνξηψλ.  Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ θνξνινγηθά έγγξαθα θαη δειψζεηο, λα αηηνχληαη γηα άδεηεο, αιιά θαη λα 

παίξλνπλ κέξνο ζε δεκνπξαζίεο.   

ην ηέηαξην επίπεδν  γίλεηαη  έλα άικα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα επίπεδα, απφ 

ηελ απηνκαηνπνίεζε θπβεξλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο κπνξεί λα είλαη θάζεηνο, δειαδή κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο θπβέξλεζεο ή νξηδφληνο,  δειαδή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ηκεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο. ην επίπεδν απηφ γίλεηαη εζσηεξηθφο αλαζρεδηαζκφο ησλ 

ππαξρνπζψλ θπβεξλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ηε δηαζπλδέζε  θπβέξλεζεο, πνιηηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγείηαη κία εληαία πχιε πνπ παξέρεη νινθιεξσκέλεο  θαη 

αδηάιεηπηεο ππεξεζίεο.  

Σν πέκπην επίπεδν απνηειεί έλα καθξνπξφζεζκν ζηφρν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Με ηελ παξνρή  εξγαιείσλ, φπσο νη επηγξακκηθέο 

ςεθνθνξίεο, δεκνζθνπήζεηο θαη έξεπλεο, νη θπβεξλήζεηο επηρεηξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ  θαη ηελ πνιηηηθή δηαθάλεηα. ην επίπεδν απηφ αιιάδεη 

ζηαδηαθά ν ηξφπνο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.  

 

1.8.7 Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ησλ Andersen & Henriksen (2006) 

Σν κνληέιν ησλ Andersen & Henriksen (2006) απνηειεί κία επέθηαζε ηνπ κνληέινπ 

ησλ Layne & Lee (2001) θαη  επαλαπξνζαλαηνιίδεη ηα κνληέια σξηκφηεηαο ηεο   

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο γηα ηε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα. 
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Σν „κνληέιν αλαδφκεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα‟ (Public Sector 

Process Rebuilding (PPR) maturity model) επηθεληξψλεηαη ζε δχν άμνλεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ πειάηε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

επίπεδα σξηκφηεηαο: 

Βπίπεδν 1: Καιιηέξγεηα 

Βπίπεδν 2: Αηεχξπλζε 

Βπίπεδν 3: Χξηκφηεηα 

Βπίπεδν 4: Βπαλάζηαζε 

 

Πίλαθαο 16: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ σξηκφηεηαο  ησλ Andersen & 

Henriksen (2006) 

 Βπίπεδν 1 Βπίπεδν 2 Βπίπεδν 3 Βπίπεδν 4 

Υαξαθηεξηζηηθά Οξηδφληηα θαη 

θάζεηε 

νινθιήξσζε. 

Υακειή ρξήζε 

front-end  

πζηεκάησλ. 

Υξήζε 

ελδνδηθηχσλ.  

Βθηεηακέλε 

ρξήζε 

ελδνδηθηχσλ. 

Βμαηνκηθεπκέλεο 

δηαδηθηπαθέο 

δηεπαθέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ 

ρξεζηψλ.  

Βγθαηάιεηςε 

ελδνδηθηχσλ.  

Τπεχζπλεο 

δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο. 

 Βμαηνκηθεπκέλεο 

δηαδηθηπαθέο 

δηεπαθέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ 

ρξεζηψλ. 

Αηαθίλεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη 

εθαξκνγψλ 

κεηαμχ 

νξγαληζκψλ. 

Μεηάζεζε ηεο 

θπξηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ζην 

ρξήζηε.  

 

 



118 

 

 

ρήκα 12: Σν κνληέιν σξηκφηεηαο ησλ Andersen & Henriksen (2006) 

 

ην πξψην επίπεδν ππνζηεξίδεηαη ε νξηδφληηα θαη θάζεηε νινθιήξσζε  

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε  front-end ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ε ρξήζε ελδνδηθηχσλ απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Τπάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία απηνεμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, φπσο ε 

κεηαθφξησζε εληχπσλ θαη ε επηζηξνθή ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ είηε σο ζπλεκκέλα  

αξρεία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε ηαρπδξνκηθά. Οη θπβεξλήζεηο ζην ζηάδην 

απηφ θξαηνχλ ηα ζθήπηξα ηεο ελεκέξσζεο.  

ην δεχηεξν επίπεδν γίλεηαη  εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ελδνδηθηχσλ θαη ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλεο δηαδηθηπαθήο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε. ην επίπεδν απηφ 

ππάξρνπλ αθφκα δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο νινθιεξψλνληαη ρεηξνλαθηηθά, νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα βξνχλ πιεξνθνξίεο ζε πνιιέο κνξθέο θαη δηαηίζεληαη ζχλδεζκνη πξνο 

άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο.  

ην ηξίην επίπεδν νη νξγαληζκνί σξηκάδνπλ, εγθαηαιείπνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ελδνδηθηχσλ, δηαζέηνπλ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο  θαη πξνζθέξνπλ εμαηνκηθεπκέλα 

πεξηβάιινληα γηα ηελ επεμεξγαζία θαη νινθιήξσζε αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ.  

ΐαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο εμππεξέηεζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπ πειάηε. Οη δηθηπαθνί ηφπνη δελ 

αλαθεηεπζχλνπλ ηνπο ρξήζηεο  ζε άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο αιιά ηξνθνδνηνχλ ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν κε πιεξνθνξίεο απφ άιια ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο. Δ απην-
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εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε είλαη ην βαζηθφ κέιεκα θαη νη δηθηπαθνί ηφπνη είλαη 

ζρεδηαζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. 

Σν ηέηαξην επίπεδν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο  δεδνκέλσλ θαη 

εθαξκνγψλ κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Δ ηδηνθηεζία ησλ δεδνκέλσλ  

κεηαβηβάδεηαη ζηνπο πειάηεο. ην επίπεδν απηφ, είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ πξφνδν ρεηξηζκνχ κηαο 

ππφζεζεο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ. Σν Αηαδίθηπν δελ ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά  κέζν γηα 

ηε δεκηνπξγία απμεκέλεο θηλεηηθφηεηαο αλάκεζα ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, 

αιιά θηινδνμεί λα κεηαθέξεη ηελ θπξηφηεηα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δεδνκέλσλ 

ζε έξγα βαζηθήο ππνδνκήο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.  

 

1.9 Ζ  θύζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη έλα πνιηηηθφ δήηεκα (Vrana et al. 2007), πνπ 

παίξλεη ζπλερψο φιν θαη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο θαη έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε (Riley CG. 2003). Οη Αεκφζηνη Οξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, γηα λα εθηεινχλ 

ηηο εξγαζίεο ηεο Κπβέξλεζεο, γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη 

λα αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο απνθιεηζηηθά επηγξακκηθά (Riley CG. 2003). Δ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη ζρεδηαζηεί, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρηθή 

Αηαθπβέξλεζε, ε νπνία πινπνηείηαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδέζκσλ επηθνηλσλίαο, 

ηηο ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ  

επηπέδσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ησλ δηαθφξσλ ππνπξγείσλ, ησλ θεληξηθψλ θαη 

ηνπηθψλ  θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κε άιινπο 

δηνηθεηηθνχο  θαη  λνκνζεηηθνχο νξγαληζκνχο (Gunter 2006).  Με ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε επηηπγράλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ παζεηηθή παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζηνπο πνιίηεο ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ (Unesco 2007β) θαη απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε, φπνπ ε  „θπβέξλεζε είλαη 

ελεξγή θαη ν πνιίηεο αληηδξά‟ ζηε ζρέζε „ηφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη νη πνιίηεο 

έρνπλ  δπλακηθή  θαη  αιιειεπηδξνχλ‟ (Majumdar 2006). Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε έρεη αξρίζεη λα κεηαζρεκαηίδεηαη (Schware & Deane 2003). ηελ 

πνξεία γηα ην „ειεθηξνληθφ θξάηνο‟, πνπ έρεη αξρίζεη λα αλαδχεηαη, θπβεξλήζεηο θαη  

πνιίηεο ζε φιν ηνλ θφζκν πεηξακαηίδνληαη θαη καζαίλνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηα λέα 
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κέζα θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (Okot-Uma 2000). Δ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε αλαπηχζζεζαη ζε αλζξσπνθεληξηθή βάζε θαη  

πεξηιακβάλεη λέεο κνξθέο εγεζίαο, λένπο ηξφπνπο  νξγάλσζεο θαη παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, ζπδήηεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θαη 

πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ, εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη λένπο ηξφπνπο γηα λα 

αθνχγνληαη νη πνιίηεο θαη νη θνηλφηεηεο. Σαπηφρξνλα, νη θπβεξλήζεηο  

αλαδηακνξθψλνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη  πηνζεηνχλ λένπο  ηξφπνπο 

νξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ Αεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο (Kachnowski  2003). Δ αλαδηνξγάλσζε απηή ησλ θπβεξλήζεσλ 

πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα λα έξζνπλ νη θπβεξλήζεηο πην θνληά  ζηνπο πνιίηεο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίεο κε θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ελδηαθέξνληα, εκπεηξίεο ή πεπνηζήζεηο εδξαηψλνληαο ζπλζήθεο αιιειεμάξηεζεο  ζην 

πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο (Okot-Uma 2000). Οη Αεκφζηνη 

ππάιιεινη παξέρνπλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο (Homburg 

2004), εληζρχεηαη ε απoθέληξσζε, ε ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα (IDRC 2007), 

κεηψλεηαη ε δηαθζνξά (Godse & Garg 2007) θαη νη πνιίηεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Norris 2000). 

Τπάξρεη κία ζπλερψο  απμαλφκελε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ „πειάηε‟, ηφζν ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε, φζν θαη ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε (Δν 2002; King 2007;  

Schedler  & Summermatter  2007; Wagenheim & Reurink 1991). Δ έλλνηα ηνπ 

πειάηε δίλεη έκθαζε ζε θάπνηνλ πνπ εμππεξεηείηαη, φζν θαη θάπνηνλ πνπ έρεη ην 

δηθαίσκα ηεο επηινγήο ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ο Ho  (2002  p. 440)  

αλαθέξεη φηη „O κεηαζρεκαηηζκφο απφ ηo παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ  κνληέιν  

Αηνίθεζεο ζηελ  ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, δίλεη έκθαζε ζηελ πειαηνθεληξηθή 

λννηξνπία, ζηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ νξγαληζκψλ‟.   

Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο θαη  δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε 

θπβέξλεζε γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο,  εξγαδφκελνπο  θαη άιιεο 

θπβεξλήζεηο (Joseph & Kitlan 2008). Οη Rosenbloom  & Kravchuk (2005) νξίδνπλ ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε σο ηε ρξήζε δηνηθεηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη  λνκηθψλ ζεσξηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε  λνκνζεηηθψλ, εθηειεζηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ 

εληνιψλ θαη ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ θαλνληζηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ  θαη  ππεξεζηψλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε Αεκφζηα Αηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο 
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πνιίηεο θαη ζην θνηλφ. Ώπηφ ζπλεπάγεηαη έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ  πξνο ηελ παξνρή 

ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο, νκάδεο πνιηηψλ θαη ε 

θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ε Αεκφζηα Αηνίθεζε κπνξεί  λα 

ζεσξεζεί σο ε κειέηε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, θχξηνο ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

κέζσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ (Joseph & Kitlan 2008).  
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Κεθάιαην 2  Ζ πνξεία ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 άξρηζε ζηελ Βπξψπε  λα δηακνξθψλεηαη  ην φξακα γηα ηε  

δεκηνπξγία ηεο „θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα φινπο‟, κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ. Χο „θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο‟ 

(„ΚηΠ‟ ) λνείηαη κηα θνηλσλία ζηελ νπνία ε δεκηνπξγία, δηαλνκή, δηάδνζε, ρξήζε, 

ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη κηα ζεκαληηθή νηθνλνκηθή, 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (Γηαλλνπθάθνπ 2010). Δ Βπξσπατθή Έλσζε 

εθδήισλε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάπηπμε εγεηηθνχ ξφινπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο (Anagnostopoulou 2007) θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο (Skiadas 2002; θηαδάο 2006). Έηζη, ζηηο 5 Αεθεκβξίνπ 1993 

δεκνζίεπζε ηε „Λεπθή ΐίβιν γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απαζρφιεζε: νη πξνθιήζεηο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ 21ν 

αηψλα‟ (Commission of the European Communities 1993).  Δ Λεπθή απηή ΐίβινο 

ήηαλ ην  πξψην έγγξαθν πνπ πξαγκαηεπφηαλ ην φξακα απηφ, αλαδεηθλχνληαο ηηο 

επθαηξίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνέβαιαλ γηα ηελ επξσπατθή αληαγσληζηηθφηεηα, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. ην πιαίζην απηφ, δξνκνινγήζεθαλ 

πξσηνβνπιίεο ζε Βπξψπε θαη Βιιάδα, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ επξχηεξε 

δπλαηή δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο.  Δ ελζσκάησζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, άξρηζε λα απνηειεί δηαθξηηφ ζηνηρείν ησλ εζληθψλ 

Αηνηθήζεσλ ηεο Βπξψπεο (Μνπιαδνχδε 2011).  

 

2.1  Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβόλαο 

ηηο 23  θαη 24  Μαξηίνπ 2000,  νη  εγέηεο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζπλήιζαλ ζηε 

Ληζαβφλα  γηα λα θαζνξίζνπλ κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ Βπξσπατθή Έλσζε (ΒΒ) ζηνλ 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα,  κε  βάζε  ηελ  παγθνζκηνπνίεζε, ηε λέα νηθνλνκία, 

ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπ Αηαδηθηχνπ. Ρεηή 

πξφζεζε ηνπ Βπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ λα θαηαζηήζεη ηελ Βπξσπατθή Έλσζε 

κέρξη ην 2010 ηελ „πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

παγθνζκίσο,  ηθαλή λα δεκηνπξγεί βηψζηκε αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 
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ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή‟ (Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο 

2005, ζει 3). Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε  επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πηνζεηήζεθε ε „ηξαηεγηθή 

ηεο Ληζαβφλαο‟, φρη φκσο σο έλα ζηαηηθφ θείκελν θαηαγξαθήο πξνζέζεσλ θαη 

ζηφρσλ,  αιιά σο έλα επξχ θαη πξφζθνξν πεδίν αληαιιαγήο πξνβιεκαηηζκψλ θαη 

εθαξκνγήο πνιηηηθήο, κεηαμχ θαη εληφο ησλ θξαηψλ-µειψλ. Δ „ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο‟ ζηεξίδεηαη ζε  κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ θαη επηβάιιεη 

ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αιιειελέξγεηα κεηαμχ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο θαηεχζπλζεο (Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο 2005).  

Δ ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο πεξηιακβάλεη δέθα βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο 

θξίλνληαη σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ώπηέο είλαη:  

1.  Δ δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ γλψζεσλ,  κέζα ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο θαη 

νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ θζελή πξφζβαζε ζε έλα παγθφζκην δίθηπν πιεξνθφξεζεο 

θαη ππεξεζηψλ. ινη αδηαθξίησο νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε, 

πξνθεηκέλνπ λα  κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη 

απφ απηήλ ηελ θνηλσλία ησλ γλψζεσλ.  Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην Αηαδίθηπν ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη λέεο ηερλνινγίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αζηηθή θαη ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, µε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Χο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ θξίλνληαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

ζρεηηθά µε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πξφζβαζεο ζην Αηαδίθηπν,  ε εηζαγσγή ηνπ Αηαδηθηχνπ ζηα ζρνιεία θαη ε 

ζρεηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

πξφζβαζεο ζηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο.   

2.  Δ αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο πεξηνρήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ειθπζηηθήο 

γηα ηνπο εξεπλεηέο, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη ελνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε εζληθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν.  Ώπαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο πεξηνρήο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ  µέζσ θνξνινγηθψλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ,  ε δηθηχσζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξεπλεηψλ,  θαζψο 

θαη ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο,  ζε επξσπατθφ επίπεδν - επξσπατθφ 

δίπισκα επξεζηηερλίαο.  
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3. Δ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θηιηθνχ γηα ηηο λέεο θαη θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο,  ηδηαίηεξα γηα ηηο  κηθξνκεζαίεο.  Σν θαλνληζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα 

ελζαξξχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Κξίλεηαη αλαγθαίν λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα ηε  κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ,  

ηδηαίηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ, ζηηο αγνξέο, θαζψο θαη γηα ηε δηθηχσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ µε θνξείο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.  

4.  Οηθνλνκηθέο  κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Ώλαγθαίεο ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε 

άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε επηηάρπλζε ηεο απειεπζέξσζεο 

ησλ αγνξψλ αεξίνπ,  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεηαθνξψλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ελαέξησλ - θαη ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Βπίζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

απινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ Αεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ε έκθαζε ζε νξηδφληηεο πνιηηηθέο  - φπσο απηέο ηεο απαζρφιεζεο,  

ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο,  ηεο έξεπλαο,  ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο - αληί ηεο παξνρήο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ.  

5.  Δ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αγνξψλ, νη νπνίεο ζα δηέπνληαη απφ δηαθάλεηα θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ,  θαη ηδηαίηεξα ησλ  κηθξνκεζαίσλ,  ζηα αλαγθαία θεθάιαηα,  ζα 

επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ επελδπηψλ ζηελ θεθαιαηαγνξά,  ζα 

εμαζθαιίδνπλ θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ δηεζλψο, θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ρξήζε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ηα θεθάιαηα 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ „venture  capital‟.  

6.  Δ εθαξκνγή πγηψλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ,  νη νπνίεο ζα έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ,  ηε  κείσζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηεο εξγαζίαο,  ηδηαίηεξα γηα ηνπο ζρεηηθά αλεηδίθεπηνπο 

θαη ρακειά ακεηβφκελνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ, ηεο 

έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο.   

7.  Δ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε,  γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο.  Εδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνπο λένπο,  

ζηνπο άλεξγνπο θαη ζηνπο πνιίηεο, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ νπνίσλ 
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απαμηψλνληαη  µε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  Ωο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

θξίλνληαη,  ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζην „αλζξψπηλν θεθάιαην‟,  ε  κείσζε  - ζην 

50% κέρξη ην 2010 -  ηνπ πνζνζηνχ ησλ πνιηηψλ ειηθίαο 18  έσο 24  εηψλ,  νη νπνίνη 

δελ ιακβάλνπλ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ε πξφζβαζε φισλ ησλ ζρνιείσλ ζην Αηαδίθηπν 

θαη ε εμέιημε ησλ θέληξσλ θαηάξηηζεο ζε πνιχπιεπξα θέληξα γλψζεο, µε ζπκκεηνρή 

πνιιψλ νκάδσλ ζηφρσλ θαη δηθηχσζή ηνπο  µε εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηρεηξήζεηο.  

Βπίζεο,  είλαη αλαγθαία ε ελζάξξπλζε ηεο δηα βίνπ  κάζεζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ  καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ηφζν  µέζσ ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη  µέζσ ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο ησλ πξνζφλησλ 

θαη ηεο δεκηνπξγίαο  κηαο εληαίαο  κνξθήο βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο,  ην νπνίν ζα  

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά βνχιεζε. Γεληθά, πξνηείλεηαη αλαζεψξεζε ησλ 

ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-µειψλ, θαηά ηελ νπνία ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαγθαηφηεηεο θαη νη πνιηηηθέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο,  ζε 

ζπλδπαζκφ µε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε θξάηνπο.  

8.  Δ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  Σέζεθε σο 

ζηφρνο ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή απαζρφιεζεο απφ 61% ην 2000  ζε 70% ην 2010 

θαη,  εηδηθφηεξα,  ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο απφ 51%  ην 

2000 ζε ηνπιάρηζηνλ 60%  ην 2010.  Ώλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ είλαη ε έκθαζε ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

δεμηνηήησλ, ε επειημία ζην ρξφλν θαη ζηηο κνξθέο ηεο εξγαζίαο, ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ.  

9.  Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο  πνιηηηθήο, ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επαξθή ακνηβή ηεο εξγαζίαο, ηε βησζηκφηεηά ηνπο ππφ ην 

πξίζκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οπζηαζηηθή 

ελίζρπζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε  κπνξεί λα παξέρεη ε ζπλεξγαζία  κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-µειψλ θαη ε βνήζεηα απφ πιεπξάο Κνηλφηεηαο.  

10. Δ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, µέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο, ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επξείαο πξφζβαζεο ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο 

επθαηξίεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Κξίλεηαη θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αλαγθαία ε 
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ζπλεξγαζία  κεηαμχ ησλ θξαηψλ-µειψλ θαη πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ,  νη 

νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, γηα παξάδεηγκα ζηηο  

κεηνλφηεηεο, ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηα άηνκα µε αλαπεξίεο (Τπνπξγείν 

Ώλάπηπμεο 2005). 

Δ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο απνηέιεζε ην  πιαίζην  αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ 

θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο πνιπάξηζκεο πξνθιήζεηο. Χζηφζν, νη ΣΠΒ δελ απνηεινχλ 

απηνζθνπφ. Σν επίθεληξν πξέπεη λα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ, ψζηε λα βειηησζνχλ νη 

παξερφκελεο Αεκφζηεο ππεξεζίεο, νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

αζθεί ν Αεκφζηνο ηνκέαο (Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2003).  

 

2.2  Ζ πξσηνβνπιία eEurope 

2.2.1 eEurope 

Σν Αεθέκβξην ηνπ 1999, ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή δξνκνιφγεζε ηελ πξσηνβνπιία 

eEurope. Δ πξσηνβνπιία eEurope δηαρεηξίδεηαη ηε κεηάβαζε ζηελ θνηλσλία πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, 

ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα απνηειέζεη παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο (Βπξσπατθή 

Βπηηξνπή 2002). 

Καίξηνη ζηφρνη ηεο νπνίαο ήηαλ:  

 Να εηζαγάγεη φινπο ηνπο επξσπαίνπο ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη λα 

απνθαηαζηήζεη γηα φινπο ειεθηξνληθή ζχλδεζε. 

 Να δεκηνπξγήζεη ηελ ςεθηαθά εγγξάκκαηε Βπξψπε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε 

επηρεηξεκαηηθή παηδεία. 

 Να δηαζθαιίζεη φηη ε δηαδηθαζία δελ ζα δεκηνπξγεί θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη 

φηη ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ. 
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Δ πξσηνβνπιία eEurope  βαζίδεηαη ζην αμίσκα φηη ην Αηαδίθηπν είλαη θαζνξηζηηθφ 

γηα ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγία αγνξψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο θαη ζηνρεχεη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε - θάζε 

πνιίηεο, θάζε ζρνιείν, θάζε επηρείξεζε, θάζε Αεκφζηα Αηνίθεζε - έρνπλ πξφζβαζε 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη απνθνκίδνπλ απφ απηέο ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο. Δ Βπηηξνπή πξφηεηλε δέθα δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κε ηελ απφ θνηλνχ δξάζε ηεο Βπηηξνπήο, ησλ θξαηψλ- 

κειψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο Βπξψπεο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 

1999).  

Οη δξάζεηο απηέο ήηαλ: 

2.2.1.1 Ζ είζνδνο ηεο επξσπατθήο λενιαίαο ζηελ ςεθηαθή επνρή 

Ο ςεθηαθφο πνιηηηζκφο ζα πξέπεη λα θαηαζηεί κηα απφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο θάζε λένπ 

Βπξσπαίνπ. Θα πξέπεη ηνηνπηνηξφπσο λα πξναρζεί ε είζνδνο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ησλ 

πνιπκεζηθψλ εξγαιείσλ ζηα ζρνιεία θαη λα πξνζαξκνζηεί αληηζηνίρσο ε φιε παηδεία 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ςεθηαθή επνρή.  

Γηα ην ηέινο ηνπ έηνπο 2001, ηα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζνχλ 

φηη φια ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν θαη ζηνπο πνιπκεζηθνχο 

πφξνπο, ελψ ζην ηέινο ηνπ 2003 ζα πξέπεη φινη νη καζεηέο λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

παηδεία θαηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. 

2.2.1.2  Πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 

Βπηβάιιεηαη λα απμεζεί ν αληαγσληζκφο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κείσζε ησλ 

ηηκψλ θαη λα δηεπξπλζεί ε επηινγή πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή. Παξά ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηαηεξνχλ αθφκε ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπο, ηδίσο ζε επίπεδν 

ηνπηθνχ βξφγρνπ ( (ES) (DE) (EN) (FR) ). Σα εκπφδηα απηά (πνπ αλαιχζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο επαλεμέηαζεο θαηά ην 1999 ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

επηθνηλσλίεο) ζα πξέπεη λα ππεξθεξαζζνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθεξζεί ζηνπο θαηαλαισηέο επξχηεξε επηινγή θαη αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκέο γηα 

ηελ ηαρεία πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν.  

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2000, νη ήδε πθηζηάκελνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη λα 

πξνβνχλ ζε απνδηάξζξσζε ηνπ ηνπηθνχ βξφγρνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζε φινπο 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24108j_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24108j_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24108j_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24108j_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/l24216_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/l24216_el.htm
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ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά. Καηά ην ηέινο 

ηνπ 2001, ζα πξέπεη επίζεο λα θαζηεξσζεί ε θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ γηα ηα 

αζχξκαηα πνιπκεζηθά ζπζηήκαηα. 

2.2.1.3  Δπηηάρπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

Δ Βπξψπε πξέπεη λα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηδηαίηεξα 

γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πξνο ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαζηεξσζεί ην 

ηαρχηεξν δπλαηφ αμηφπηζην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά (ηδίσο ε νδεγία 

γηα ηηο λνκηθέο πηπρέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ). Δ Βπξψπε πξέπεη επίζεο λα 

κεξηκλήζεη, ψζηε νη Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο λα δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ  δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ. 

2.2.1.4  Ζ ηαρεία πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο θνηηεηέο, ζηφρν απνηειεί ζε επξσπατθφ επίπεδν λα εμαζθαιηζηεί 

ε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν γηα φια ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδεία θαη ηελ 

έξεπλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ επηκέξνπο παλεπηζηεκίσλ θαη 

εξγαζηεξίσλ ζηελ Βπξψπε ππέξ ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηκφξθσζεο. 

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2001, θάζε ρψξα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

παλεπηζηήκην θαη κηα ζρνιή επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε δίθηπν, πνπ λα θαιχπηεη φιεο 

ηηο παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη πνιπκεζηθέο 

επηθνηλσλίεο. Σν δίθηπν απηφ ζα πξέπεη ελ ζπλερεία λα επεθηαζεί ηαρέσο θαη ζε φια 

ηα άιια παλεπηζηήκηα. 

2.2.1.5 Αζθαιήο ειεθηξνληθή πξφζβαζε ράξηο ζηηο ειεθηξνληθέο θάξηεο κε 

κηθξνθχθισκα 

Χο ειεθηξνληθέο θάξηεο κε κηθξνθχθισκα λννχληαη νη θάξηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, θηλεηή 

πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν, πξφζβαζε ζηηο Αεκφζηεο κεηαθνξέο, επί πιεξσκή 

ηειεφξαζε θηι.. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε ησλ θαξηψλ απηψλ 

παληνχ, απαηηείηαη λα δεκηνπξγεζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν κηα λέα ππνδνκή. Πξνο 

ηνχην, νη Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο θαη νη θνξείο πξνκήζεηαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελά, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ θνηλέο 

πξνδηαγξαθέο ζε ηνκείο φπσο ε θηλεηηθφηεηα, ε αζθάιεηα, ν ζεβαζκφο ηνπ ηδησηηθνχ 

βίνπ θαη ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l24204_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22009_el.htm
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ην ηέινο ηνπ έηνπο 2001, ζα πξέπεη λα έρεη αξρίζεη ε εθαξκνγή ησλ σο άλσ θνηλψλ 

πξνδηαγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αλνηθηή πξφζβαζε ζηηο θχξηεο 

ππεξεζίεο πιεξσκήο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο. 

2.2.1.6 Κεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πςειή ηερλνινγία 

Δ επξσπατθή αγνξά θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ δελ είλαη αλεπηπγκέλε 

ζηελ Βπξψπε επεξεάδνληαο άκεζα ηηο επηδφζεηο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζηε λέα 

νηθνλνκία. Πξέπεη ινηπφλ λα εμαζθαιηζηνχλ νη ζπλζήθεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ 

δπλαηή ηελ αλάπηπμε ηδεψλ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

εληφο ηεο Έλσζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ 

θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο. 

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2003, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαξγεζεί φινη νη θξαγκνί πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία πιήξνπο νινθιεξσκέλεο επξσπατθήο αγνξάο 

θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Σν επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο αξρηθήο θάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ επηβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ λα 

ηξηπιαζηαζηεί. 

2.2.1.7 Ζ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

Δ Βπηηξνπή πξνηίζεηαη λα κεξηκλήζεη, ψζηε θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, λα ιεθζνχλ πιήξσο ππφςε νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2001, ε Βπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε θαινχληαη ελ πξνθεηκέλσ 

λα δεζκεπζνχλ, ψζηε φιεο νη Αεκφζηεο ηζηνζειίδεο λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο σο εθ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

2.2.1.8 Ζιεθηξνληθή ηαηξνθαξκαθεπηηθή κέξηκλα 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πγεία, ε αμηνπνίεζε επθπψλ δηθηχσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο, ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε κέξηκλα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ νπζηαζηηθά ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. 

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2003, θάζε πνιίηεο ζα έπξεπε λα έρεη δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη 

ειεθηξνληθή θάξηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη 

εκπηζηεπηηθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ αθνξνχλ ζην δίθηπν. 
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2.2.1.9 Οη επθπείο κεηαθνξέο 

Υάξε ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, είλαη επίζεο δπλαηφλ λα θαηαζηνχλ αζθαιέζηεξεο 

νη κεηαθνξέο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ Αεκνζίσλ κεηαθνξψλ. 

ην ηέινο ηνπ έηνπο 2001, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη πνιπγισζζηθή αξσγή ζε θάζε 

πνιίηε πνπ ηαμηδεχεη ζηελ Βπξψπε, κε ηελ θιήζε ηνπ αξηζκνχ 112, γηα ηελ παξνρή 

εθηάθησλ ππεξεζηψλ. Σν 2004, φιεο νη κεγάιεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα 

εμππεξεηνχληαη απφ επίγεηα ή δνξπθνξηθή ελαέξηα ππνδνκή πνπ λα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ησλ ζπκθνξήζεσλ, βειηηψλνληαο παξάιιεια ην επίπεδν αζθάιεηαο. 

2.2.1.10 Ζ ειεθηξνληθή ζχλδεζε ησλ θπβεξλήζεσλ 

Υάξε ζην Αηαδίθηπν, θάζε πνιίηεο ή θάζε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Αεκνζίνπ. Πξνο ηνχην ε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε θαιείηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Αηνίθεζεο γηα φινπο ηνπο 

πνιίηεο. 

Γηα ην ηέινο ηνπ έηνπο 2000, ηα θξάηε-κέιε θαη ε Βπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

κεξηκλήζνπλ, ψζηε νη πνιίηεο λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε δηπιήο 

θαηεπζχλζεσο, πνπ λα ηνπο επηηξέπεη ηελ παξαιαβή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο. 

Σν πεδίν απηφ απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Δ 

θαιχηεξε Αεκφζηα on-line (επηγξακκηθή) πιεξνθφξεζε ζα θαζηζηνχζε ην Αηαδίθηπν 

πην ζρεηηθφ κε ηελ  θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ κε ηε δηάρπζε ησλ πξνλνκίσλ ηνπ 

θαη ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ. Δ δπλαηφηεηεο ηνπ 

Αηαδηθηχνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο ηεο 

πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ γηα δηαζθάιηζε πιήξνπο δηαθάλεηαο πξνο ηνπο πνιίηεο  

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο ΒΒ θαη πεξαηηέξσ λα 

εμαζθαιίζεη φηη  νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην „αλνηρηά‟. θνπφο 

ηεο δξάζεο eEurope είλαη λα θάλεη ηε  Αεκφζηα πιεξνθνξία πην πξνζηηή κε ηελ 

επέθηαζε θαη ηελ απινχζηεπζε ηεο πξφζβαζεο ζην Αηαδίθηπν. Ώπηφ ζα δψζεη  

επίζεο ψζεζε ζηελ αλάπηπμε  λέσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ βαζίδνληαη 

ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δ δξάζε αλακέλεηαη λα έρεη πνιιαπιά νθέιε: 
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 Να θέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. 

 Να κεηψζεη ηηο θξαηηθέο δαπάλεο κεηψλνληαο ηε γξαθεηνθξαηία θνπήο θαη ηελ 

θσιπζηεξγία. 

  Να δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε  θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ  

πξνζηηζεκέλεο αμίαο.  

 Να δεκηνπξγήζεη θαιχηεξε Παλεπξσπατθή αγνξά.  

Δ Βπξσπατθή Βπηηξνπή  αθνχ απνθάζηζε ηα θχξηα ζεκεία ηεο πξσηνβνπιίαο 

eEurope, ελέθξηλε πξνγξάκκαηα δξάζεο ζηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά ε 

πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δξάζεο  θαη 

ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα. Σα πξνγξάκκαηα δξάζεο ήηαλ: 

 ην πξφγξακκα δξάζεο eEurope 2002, πνπ ελέθξηλαλ νη εγέηεο ηεο ΒΒ ζηε 

ζχλνδν θνξπθήο ηεο Φέηξα ηνλ Ενχλην 2000, θαη 

 ην πξφγξακκα δξάζεο eEurope 2005, πνπ ελέθξηλαλ νη εγέηεο ηεο ΒΒ ζηε 

εβίιιε ηνλ Ενχλην 2002. 

 

2.2.2 eEurope 2002 

θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ φξηζε ην Βπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο, µέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

απαξαίηεησλ  κέηξσλ. Με ηελ eEurope 2002 ηα βαζηθά πεδία - ζηφρνη ηνπ  ζρεδίνπ 

δξάζεο ππνβιήζεθαλ ζε αλαζεψξεζε,  ππφ ην θσο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ 

Βπξσπατθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Ληζαβφλαο, θαζψο θαη ησλ πνιπάξηζκσλ αληηδξάζεσλ 

πνπ αθνχζηεθαλ,  ηδίσο απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηα θξάηε-µέιε,  φπσο 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άηππεο ππνπξγηθήο δηάζθεςεο ζρεηηθά  µε ηελ θνηλσλία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο,  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ληζαβφλα ζηηο 10 θαη 11 

Ώπξηιίνπ. Καηφπηλ φισλ απηψλ, νη δξάζεηο θαηαηάρζεθαλ βάζεη ηξηψλ θχξησλ 

ζηφρσλ: 

1. Φζελφηεξν, ηαρχηεξν θαη αζθαιέζηεξν Αηαδίθηπν. 

α) Φζελφηεξε θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ζην ∆ηαδίθηπν. 

β) Σαρχηεξν ∆ηαδίθηπν γηα εξεπλεηέο θαη θνηηεηέο. 
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γ) Ώζθαιή δίθηπα θαη έμππλεο θάξηεο. 

2. Βπέλδπζε ζε άηνκα θαη δεμηφηεηεο. 

α) Δ επξσπατθή λενιαία ζηελ ςεθηαθή επνρή. 

β) Δ εξγαζία ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

γ) πκκεηνρή γηα φινπο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

3. Σφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ∆ηαδηθηχνπ. 

α) Βπηηάρπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

β) Βπηγξακκηθφ (on-line) θξάηνο: ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο. 

γ) Βπηγξαµµηθή (on-line) πγεία. 

δ) Βπξσπατθφ ςεθηαθφ πεξηερφκελν γηα παγθφζκηα δίθηπα. 

ε) Βπθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ 

(πκβνχιην ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2000). 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ eEurope 2002 πξνηάζεθαλ ηξεηο θχξηεο κέζνδνη: 

1. Δπίζπεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαηάιιεινπ λνκηθνχ πεξηβάιινληνο –  ζεηξά 

λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ θαηαξηίδνληαη θαη εμεηάδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν.  Δ 

eEurope  ζηνρεχεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζέζπηζήο ηνπο, µε θαζνξηζκφ απζηεξψλ 

πξνζεζκηψλ γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο. 

2. Τπνζηήξημε λέαο ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ ζε επξσπατθή θιίκαθα – νη 

εμειίμεηο ελ πξνθεηκέλσ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε.  Δ ζρεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα δχλαηαη λα ππνζηεξηρζεί µε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε,  πνιιά φκσο 

εμαξηψληαη απφ πξσηνβνπιίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη δξάζεηο απφ ηα θξάηε-µέιε. 

3. Δθαξκνγή ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο – 

απνζθνπείηαη ε εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ησλ δξάζεσλ θαη ηεο 

επίηεπμεο ηνπ επηδησθφκελνπ αληίθηππνπ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ πςεινχ επηπέδνπ 

πξνβνιήο ζε φια ηα θξάηε-µέιε. Δ δηαδηθαζία απηή ζα ζπληνλίδεηαη πιήξσο  µε ηελ 

γεληθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία ζπλδέεηαη µε ην έθηαθην Βπξσπατθφ 

πκβνχιην πνπ δηεμάγεηαη ηελ άλνημε θάζε έηνπο. 
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ην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ην ζρέδην δξάζεο „eEurope 

2002‟  έζεηε σο βαζηθφ ζηφρν ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο ζην Αηαδίθηπν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2002. Σν ζπκβνχιην ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο ζπκθψλεζε γηα είθνζη (20) ππεξεζίεο, δψδεθα (12) γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

νθηψ (8) γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ο θαηάινγνο απηφο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί έθηνηε ηε 

βάζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο  2007α): 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο γηα πνιίηεο 

1.  Φφξνο Βηζνδήκαηνο: δήισζε, εηδνπνίεζε. 

2.  Τπεξεζίεο εμεχξεζεο εξγαζίαο.   

3.  Βηζθνξέο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. 

3.Ώ Βπίδνκα Ώλεξγίαο 

3.ΐ Οηθνγελεηαθά Βπηδφκαηα 

3.Γ Εαηξηθά έμνδα   

3.Α Τπνηξνθίεο ζε θνηηεηέο 

4.  Πξνζσπηθά Έγγξαθα.  

4.Ώ Αηαβαηήξηα 

4.ΐ Άδεηεο Οδήγεζεο 

5.  Βγγξαθή απηνθηλήηνπ (λέα, κεηαρεηξηζκέλα θαη εηζαγφκελα απηνθίλεηα).  

6.  Άδεηεο νηθνδνκήο. 

7.  Αήισζε ζηελ αζηπλνκία (π.ρ. ζε πεξίπησζε θινπήο).  

8.  Αεκφζηεο ΐηβιηνζήθεο (δηαζέζηκνη θαηάινγνη, εξγαιεία αλαδήηεζεο).  

9.  Πηζηνπνηεηηθά, request and delivery.  

9.Ώ Γελλήζεσο 

9.ΐ Γάκνπ 

10.  Βγγξαθή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε/ Παλεπηζηήκηα. 
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11.  Αήισζε κεηαθφκηζεο (αιιαγή δηεχζπλζεο).  

12. Τπεξεζίεο Τγείαο (π.ρ. δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ ζηα λνζνθνκεία, ξαληεβνχ 

ζηα λνζνθνκεία). 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο γηα Δπηρεηξήζεηο 

13.  Βηζθνξά θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ εξγαδνκέλσλ. 

14.  Φφξνο εηαηξηψλ: δήισζε, εηδνπνίεζε. 

15.  Φ.Π.Ώ: δήισζε, εηδνπνίεζε. 

16.  Βγγξαθή λέαο εηαηξίαο. 

17.  Τπνβνιή δεδνκέλσλ ζηηο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο. 

18.  Σεισλεηαθέο δειψζεηο. 

19.  Άδεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ. 

20.  Αεκφζηεο πξνκήζεηεο. 

ηηο ΐξπμέιιεο, ην Φεβξνπάξην 2002, ζπληάρζεθε ην „ρέδην  δξάζεο  eEurope: 

Ώπνινγηζκφο θαη θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ γηα ην  Βπξσπατθφ πκβνχιην  ηεο  

ΐαξθειψλεο‟. Δ έξεπλα απνηειεί πηζηφ ζηηγκηφηππν ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο κεηά ηε ζχλνδν ηεο Ληζαβφλαο. Ο Erkkie Liikanen, κέινο ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, αξκφδηνο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ππνγξάκκηζε:  

„Δ  Βπξψπε  δελ  ζα  επηηχρεη  ην ζηφρν  πνπ έρεη ζέζεη, λα θαηαζηεί  παγθφζκηα 

εγεηηθή δχλακε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο ζπλερή αμηνιφγεζε  ηεο 

πνξείαο καο θαη ηεο δηαδξνκήο πνπ απνκέλεη λα δηαλχζνπκε‟. 

ηελ έθζεζε αλαιχζεθαλ δεδνκέλα απφ φιε ηελ Βπξψπε ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο 

δείθηεο. Ώπφ ηα επξήκαηα πξνθχπηεη φηη ην ζρέδην δξάζεο eEurope ζπλέβαιε ζηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ λνηθνθπξηψλ. Σα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή δηαθχκαλζε εληφο ηεο ΒΒ, απφ 60% (θαλδηλαβία, Κάησ Υψξεο) έσο 10% 

(Βιιάδα), γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη „ςεθηαθφ δηαρσξηζκφ‟ ΐνξξά-

Νφηνπ. Σν ζρέδην δξάζεο eEurope επέηπρε λα κεησζεί ην θφζηνο ζχλδεζεο ζην 

Αηαδίθηπν  ράξε ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ, φκσο  ε επξπδσληθή ζχλδεζε 

παξακέλεη ελ γέλεη αθξηβή. Δ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ήηαλ κηθξφηεξε 

ηεο αλακελφκελεο, ηφζν ζην επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ, φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Δ 
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ζέζπηζε „δηαξθψο αλνηθηψλ‟ επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαζηζηά ηελ αζθάιεηα δήηεκα 

χςηζηεο ζεκαζίαο. ηελ έθζεζε αλαθέξεηαη αχμεζε ησλ επηζέζεσλ κε ηνχο, ελψ ν 

αξηζκφο ησλ αζθαιψλ εμππεξεηεηψλ γηα δηεμαγσγή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

παξακέλεη ζε πνζνζηφ 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ΔΠΏ. εκαληηθή πξφνδνο 

ζεκεηψζεθε πξφζθαηα ζηελ πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ ηεο Βπξψπεο ράξε 

ζην δίθηπν GEANT. Σν δίθηπν δεκηνχξγεζε δηαζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο κεηαμχ 

πεξηζζφηεξσλ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζε νιφθιεξε ηελ Βπξψπε (Βπξσπατθή Βπηηξνπή  2002γ). 

ηελ έθζεζε επηβεβαηψλεηαη ην πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε, αθνχ πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο θνηλνηηθνχο ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ 

επηζθέπηνληαη δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Ώλαθέξεηαη επίζεο φηη 

πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10% είραλ ήδε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή κε ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, ελψ ε πιεηνςεθία πεξηνξίδεηαη ζηελ ηειεθφξησζε εγγξάθσλ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope (ην 100% ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ 

λα παξέρεηαη ειεθηξνληθά έσο ην ηέινο ηνπ 2002) ζα απαηηεζνχλ ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο απφ ηα θξάηε-κέιε, θαζψο ν γεληθφο κέζνο φξνο θπκαίλεηαη απφ ζρεδφλ 

70% (Εξιαλδία) έσο θάησ ηνπ 20% (Λνπμεκβνχξγν). 

 Δ έθζεζε δηαηππψλεη επίζεο ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 πληνληζκέλε δξάζε γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο φζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε 

ζην Αηαδίθηπν θαη ηνλ „ςεθηαθφ δηαρσξηζκφ‟, πνπ απεηινχλ ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή ηεο Βπξψπεο ζηνλ λέν αηψλα. 

 Βπείγνπζα αλαζθφπεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ηίζεληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

 Έληαμε ηνπ Αηαδηθηχνπ ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη φρη απιψο ζηα 

ζρνιεία. 

 χζηαζε ηεο νκάδαο εηδηθνχ έξγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ Κπβεξλνρψξν, ψζηε 

λα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαη αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζην Αηαδίθηπν. 

 Πεξηζζφηεξε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε - αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

ζχλδεζεο κε ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Πιήξεο έληαμε ησλ ππνςεθίσλ ρσξψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

eEurope. 
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ελ ηειηθή έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε γηα ην eEurope 2002 (Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ 2002; Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2003; Commission of the European 

Communities 2003), αλαθέξεηαη πσο πέηπρε ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη φηη απηνί 

αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο. Ώλαιπηηθφηεξα, θαζψο νη 

ηηκέο πξφζβαζεο κεηψζεθαλ, ν αξηζκφο λνηθνθπξηψλ πνπ ζπλδέζεθαλ ζην Αηαδίθηπν 

ζηελ Βπξψπε δηπιαζηάζηεθε θζάλνληαο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40%. 

Βγθαηαζηάζεθε ην πιαίζην γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη άλνημε ν δξφκνο γηα λέεο 

γεληέο θηλεηψλ θαη πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 90% ησλ 

ζρνιείσλ θαη ηνπ 90% ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζπλδεδεκέλα ζην Αηαδίθηπν.  Με ην 

GEANT λα απνηειεί ην ηαρχηεξν ζηνλ θφζκν εξεπλεηηθφ δίθηπν θνξκνχ, ην νπνίν 

ζπλέδεε ζρεδφλ φια ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη αληηπξνζψπεπε 

έλα πεδίν δνθηκήο γηα ηηο κειινληηθέο ηερλνινγίεο ηνπ Αηαδηθηχνπ. Οη λέεο ππεξεζίεο 

θαη ην Αηαδίθηπν δεκηνχξγεζαλ λέεο επθαηξίεο γηα ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν θαη 

βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλνιηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Ώλαδχζεθε ε ππνδνκή γηα ηηο έμππλεο θάξηεο θαη κεγάιε πξφνδνο 

ζεκεηψζεθε ζην ζέκα ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ, 

ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην Αεκφζην ηνκέα. Σα θξάηε-κέιε ζέζπηζαλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνλ  Παγθφζκην Εζηφ.  

ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  ζηφρνο ηνπ eEurope 2002 ήηαλ λα 

δηαηίζεληαη φιεο νη βαζηθέο Αεκφζηεο ππεξεζίεο ζε ειεθηξνληθή ζχλδεζε έσο ηα ηέιε 

ηνπ 2002. Ο νξηζκφο ησλ είθνζη (20) βαζηθψλ ππεξεζηψλ ζπκθσλήζεθε ζην 

πκβνχιην θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα έξεπλεο θαη παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, δηαπηζηψζεθε φηη φια ηα θξάηε-κέιε 

πξνζθέξνπλ, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, θαη ηηο είθνζη (20) βαζηθέο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθά. Οη θεληξηθέο Αηνηθήζεηο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε 

θαη γηα λα επηηεπρζεί πιήξσο ν ζηφρνο πνπ έζεζε ην eEurope, ζα πξέπεη θαη νη ιίγνη 

ηνπηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη λα αλαπηχμνπλ ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

ηνπο. Μηα πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ βαζκνχ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ έδεημε φηη ζεκεηψζεθε ηαρεία πξφνδνο. Μεηξνχκελε ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο πνζνζηφ (φπνπ ην 25%=κφλν πιεξνθνξίεο, 

50%=πιεξνθνξίεο  ζπλ κνλφδξνκε επηθνηλσλία π.ρ. έληππα πνπ ηειεθνξηψλνληαη, 
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75% = ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη 100%= πιήξσο ειεθηξνληθφο ρεηξηζκφο), ν κέζνο 

φξνο ηεο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ζε φια ηα θξάηε-κέιε απμήζεθε απφ 45% ζε 60%. 

Σέζζεξα (4) θξάηε-κέιε έρνπλ κέζε επίδνζε άλσ ηνπ 75%, δειαδή κηα ππεξεζία 

κπνξεί λα δεηεζεί κε πιήξσο ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη άιιεο νθηψ (8) έρνπλ κέζε 

επίδνζε άλσ ηνπ 50%, δειαδή πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθά πιεξνθνξίεο θαη έληππα 

αηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηειεθνξησζνχλ (Βπξσπατθή Βπηηξνπή  2003). 

 

2.2.3 eEurope 2005 

Σν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 δηαδέρηεθε ην ζρέδην δξάζεο 2002, πνπ ήηαλ θπξίσο 

εζηηαζκέλν ζηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ζχλδεζεο ζην Αηαδίθηπν ζηελ Βπξψπε. 

Σν λέν ζρέδην δξάζεο, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Βπξσπατθφ πκβνχιην ηεο εβίιιεο ηνλ 

Ενχλην ηνπ 2002, απνζθνπνχζε ζηελ πξαθηηθή έθθξαζε ησλ αλσηέξσ δπλαηνηήησλ 

κε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη κε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζπέιαζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο φισλ ησλ 

Βπξσπαίσλ πνιηηψλ, κε βάζε κηα αζθαιή ππνδνκή επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ, ε 

νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ πνιηηψλ. Ο νξηδφληηνο 

ζηφρνο ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο πξνζηέζεθε γηα λα θαηαπνιεκεζεί ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ απηφο νθείιεηαη ζε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ζηελ 

ειηθία, ζε αλαπεξίεο ή ζε αζζέλεηεο. 

2.2.3.1 eEurope 2005 

Οη βαζηθνί ζηφρνη, ηνπο νπνίνπο επηδίσθε  λα επηηχρεη ε Βπξσπατθή Έλσζε κέρξη ην 

2005 κέζσ ηνπ eEurope 2005, είλαη (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2002β): 

1. χγρξνλεο δηθηπαθέο Αεκφζηεο ππεξεζίεο. 

α. Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε „e-government‟. 

i. ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κάζεζεο „e-learning‟. 

ii. ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο „e-health‟. 

β. δπλακηθφ πεξηβάιινλ γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ „e-business‟. 

2. Ώζθαιήο ππνδνκή πιεξνθνξηψλ. 

3. Μαδηθή δηάζεζε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 
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4. πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη δηάδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ. 

ην ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 αθνινπζήζεθε ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε ζην 

πιαίζην ηνπ eEurope 2002, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζαθψλ ζηφρσλ θαη 

ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο. Βπηδηψθεηαη 

επίζεο ε επηηάρπλζε ηεο ζέζπηζεο λέσλ λνκνζεηηθψλ κέζσλ θαη ν αλα-

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ θαζνξίδνληαη. 

ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ δηθηπαθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ην eEurope 

2005 πξνηείλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

1. Βμαζθάιηζε επξπδσληθήο ζχλδεζεο κε φιεο ηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο κέρξη ην 

2005. 

2. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2003, ζέζπηζε απφ ηελ Βπηηξνπή πιαηζίνπ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή παλεπξσπατθψλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Δ δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα δχν πξνγξακκάησλ (π.ρ. έλαο 

ρξήζηεο θαη έλαο εμππεξεηεηήο) λα αληαιιάζζνπλ θαη λα εξκελεχνπλ ζσζηά 

ηα δεδνκέλα ηνπο. 

3. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2004, δηαινγηθέο Αεκφζηεο ππεξεζίεο, δηαζέζηκεο ζε 

φινπο κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη πνιππιαηθνξκηθήο πξφζβαζεο 

(ηειέθσλν, ηειεφξαζε, ππνινγηζηήο θηι.). 

4. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2005, ειεθηξνληθή ζχλαςε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 

Αεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5. Αεκφζηα ζεκεία πξφζβαζεο ζην Αηαδίθηπν πξνζηηά ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε „e-learning‟ ην ζρέδην δξάζεο πξνηξέπεη λα ζπλερηζηεί 

ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο κε ηελ πξσηνβνπιία eLearning. 

ην πιαίζην απηφ, ην eEurope 2005 πξνηείλεη κηα ζεηξά ζηνρνζεηεκέλσλ κέηξσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

1. Μέρξη ην 2005, επξπδσληθή πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν γηα φια ηα ζρνιεία θαη 

ηα παλεπηζηήκηα. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11050_el.htm
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2. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2005, δηάζεζε δηθηπαθήο πξφζβαζεο ζηνπο θνηηεηέο θαη 

ζηνπο εξεπλεηέο απφ ηα παλεπηζηήκηα, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνγξακκάησλ e-learning θαη e-TΒΝ (δηεπξσπατθά δίθηπα πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ). 

3. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2003, αλάιεςε απφ ηελ Βπηηξνπή δξάζεσλ έξεπλαο κε 

αληηθείκελν ηελ εμάπισζε δηθηχσλ θαη πιαηθφξκσλ κε ππνινγηζηέο πνπ ζα 

ζηεξίδνληαη ζε ππνινγηζηηθή ππνδνκή πςειψλ επηδφζεσλ. 

4. Ώλάιεςε απφ ηα θξάηε-κέιε, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, 

δξάζεσλ επηκφξθσζεο ελειίθσλ γηα λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηεί ε εξγαζία ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

ην πιαίζην ησλ  ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο „e-health‟ ην ζρέδην δξάζεο 

επηζεκαίλεη φηη νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα σο 

πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο. Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν κείσζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ, αιιά θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εμ 

απνζηάζεσο θαη ηαηξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πξφιεςεο. ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ην 

eEurope 2005 πξνβιέπεη ηα εμήο: 

1. Τπνβνιή πξφηαζεο απφ ηελ Βπηηξνπή, ηελ άλνημε ηνπ 2003, γηα ηελ 

θαζηέξσζε επξσπατθήο θάξηαο αζθάιηζεο πγείαο, κε ζθνπφ λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα ππάξρνληα έληππα γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε άιιν 

θξάηνο-κέινο. 

2. Βγθαηάζηαζε απφ ηα θξάηε-κέιε δηθηχσλ πιεξνθνξηψλ πγείαο κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία, εξγαζηήξηα θαη θαηνηθίεο). 

3. Παξνρή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο (π.ρ. ειεθηξνληθνί 

ηαηξηθνί θάθεινη, ηαηξηθή επίζθεςε εμ απνζηάζεσο, ειεθηξνληθή επηζηξνθή 

εμφδσλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο). 

Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ πεξηιακβάλεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (δηθηπαθέο αγνξέο 

θαη πσιήζεηο) θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Μεξηθέο απφ 

ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ήηαλ: 

1. Ώλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

εμάιεηςε ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ 

ηηο κεζφδνπο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Δ αλαζθφπεζε απηή, πνπ ζα είλαη 
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αλνηθηή ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζα αξρίζεη κε ηε δηνξγάλσζε 

δηάζθεςεο γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ην 2003. 

2. Βγθαηάζηαζε απφ ηελ Βπηηξνπή επξσπατθνχ δηθηχνπ ππνζηήξημεο ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΒ) ζην πεδίν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ 

ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο. 

3. Ώλάπηπμε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δηαιεηηνπξγηθψλ ιχζεσλ γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο, ηελ αζθάιεηα, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. 

Δ ζηαδηαθή εγθαηάζηαζε αζθαινχο ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ απνηεινχζε έλαλ απφ 

ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope 2005. Δ Βπξσπατθή Έλσζε 

ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην πεδίν απηφ: πξφηαζε ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Ενπλίνπ ηνπ 

2001 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ, πάηαμε ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζηνλ 

Κπβεξλνρψξν ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope 2002, νδεγία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ έξεπλαο. Γηα ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, ην  ζρέδην δξάζεο 

πξνέβιεπε ηα εμήο: 

1. πγθξφηεζε επηρεηξεζηαθήο νκάδαο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ Κπβεξλνρψξν κε 

βάζε πξφηαζε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λα ππνβάιεη ε Βπηηξνπή, ην 2002. 

2. Βκπέδσζε, ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη απφ ην Αεκφζην ηνκέα, θιίκαηνο 

αζθάιεηαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξντφλησλ ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. 

3. Αηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ αζθαινχο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Σν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 θάλεη έθθιεζε λα ηνλσζεί ε θαηλνηνκία θαη λα 

αλαπηπρζνχλ ε ρξήζε θαη νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνζδηνξίδεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

1. Υξεζηκνπνίεζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

πνιηηηθή ζε δεηήκαηα ξαδηνθάζκαηνο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηάζεζε 

ζπρλνηήησλ γηα ηηο αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο. 
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2. ηήξημε ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηθέξεηεο. 

3. Μεγαιχηεξε πξνζθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε 

δηάθνξεο δηαινγηθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο. 

4. Βπηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε. 

Σέινο, ην ζρέδην δξάζεο πξνβιέπεη κέηξα κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε, ηελ θαηαγξαθή θαη 

ηε δηάδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ, θπξίσο κέζσ δηαζθέςεσλ θαη δηθηχσλ ππνζηήξημεο. Δ 

δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ δξνκνινγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ eEurope 

2002, πξνέβιεπε ηελ εθπφλεζε λένπ θαηαιφγνπ δεηθηψλ θαη λέαο κεζνδνινγίαο ζε 

επίπεδν Βπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2002. 

2.2.3.2 Γείθηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο eEurope 2005 

Γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ eEurope 2005 θαη  κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πξνφδνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ε Βπηηξνπή (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 

2002α) πξνηείλεη δείθηεο πνπ θαιχπηνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην Αηαδίθηπν 

θαη ηε ρξήζε ηνπ, ηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) θαη ηε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ, ην θφζηνο πξφζβαζεο ζην 

Αηαδίθηπν, ηηο ειεθηξνληθέο Αεκφζηεο ππεξεζίεο, ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, ηελ πείξα θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ 

φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ΣΠΒ, ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 

Δ ζπγθξηηηθή απηή αμηνιφγεζε επηδηψθεη λα βαζηζζεί ζηελ εκπεηξία θαη ελζσκάησζε 

ζεκαληηθψλ δηδαγκάησλ απφ ην ζρέδην „eEurope 2002‟ (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 

2002β). Οη βαζηθνί άμνλεο ζπδήηεζεο ήηαλ:   

α) Σν ζρέδην „eEurope 2005‟ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεηθηψλ 

πνιηηηθήο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο δξάζεηο πνιηηηθήο γηα ην ζρέδην „eEurope 2005‟, 

θαζηζηψληαο επρεξέζηεξε ηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηα απνηειέζκαηα. Οη 

βαζηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχλ πνιηηηθνχο ζηφρνπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ζπκπιεξσκαηηθνχο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο πνπ λα παξέρνπλ ηερληθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αλάιπζε, π.ρ. ειηθίαο, θχινπ, κεγέζνπο, ηνκέα. Οη ζπγθξίζεηο κε ηξίηεο ρψξεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ αμηνινγήζεσλ θαη ηε ζχγθξηζε 

ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηνλ θφζκν. Σα απνηειέζκαηα 
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απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε δηαδίδνληαη, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο eEurope. 

β) Σν παξφλ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε δηεχξπλζε πξνβιέπεη ηελ πξνζρψξεζε δέθα 

λέσλ θξαηψλ-κειψλ ζηηο αξρέο ηνπ 2004, θαη ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ ρσξψλ. 

γ) Υξνληζκφο: Οη πνιηηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

κεγηζηνπνηνχληαη, εάλ απηή πξνζθέξεη πξφζθαηα ζηνηρεία ζηα εαξηλά Βπξσπατθά 

πκβνχιηα. ηελ πξάμε, ηνχην ζεκαίλεη φηη ηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

απφ ηνλ Ννέκβξην. 

δ) Έιεγρνο: Θα πξέπεη λα δίδεηαη ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο (EΤ) ε 

δπλαηφηεηα δηαζηαπξνχκελσλ ειέγρσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ ζα 

αλαιακβάλεη ε Βπηηξνπή. Χο εθ ηνχηνπ, πξηλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο, ηα 

ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηελ νκάδα „Τπεξεζίεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ‟ 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηελ εηδηθή νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Βπηηξνπήο γηα ηνπο 

δείθηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο. 

ε) Αεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο: Οη έξεπλεο ηνπ Βπξσβαξφκεηξνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο δείθηεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ησλ γξήγνξσλ 

απνηειεζκάησλ (εληφο έμη εβδνκάδσλ έξεπλαο) θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κηαο απιήο 

κεζνδνινγίαο γηα φια ηα θξάηε-κέιε. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη ε 

ηαρχηεηα απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο. Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ έξεπλεο απφ ηηο εζληθέο 

ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο (ΒΤ) θαη ηελ Eurostat, θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ 

ηελ Βπηηξνπή, ζπκπιεξσκαηηθέο εηδηθέο έξεπλεο. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ 

απηψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα πξαθηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

ζη) Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλαγθψλ γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο θαη γηα 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ζα ρξεηαζζεί ε αμηνιφγεζε ζην κέιινλ ηεο ζθνπηκφηεηαο λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ δείθηεο επηπηψζεσλ. 
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2. ρέδην δεηθηψλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope 2005 (κε 

επηζήκαλζε, ζηηο ππνζεκεηψζεηο, ησλ ηπρφλ επηπιένλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ 

πνιηηηθήο). 

Αηαδηθηπαθνί δείθηεο 

A. Πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην Αηαδίθηπν θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπ 

Αείθηεο πνιηηηθήο(1): 

A.1 Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ/ή αηφκσλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν ζπίηη ηνπο. 

A.2 Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά ην Αηαδίθηπν. 

Οξηζκφο: Πιεζπζκφο 16-74 εηψλ. Σαθηηθά = κία θνξά ηελ εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ. Δ 

ρξήζε πεξηιακβάλεη θάζε ηξφπν θαη ηφπν πξφζβαζεο. Μεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηεηέεο 

πξνο αλαιπηηθφηεξε θαηαλνκή θαη θαηαξηηζκφ πηλάθσλ: ειηθία, θχιν, εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε, κνξθσηηθφ επίπεδν(2). 

Πεγή: έξεπλα λνηθνθπξηψλ Eurostat/ΒΤ πεξί ΣΠΒ. πιινγή ζηνηρείσλ ζε 

ζπγθξίζηκε βάζε. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ην 2003, δεχηεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2003/2004/2005. 

πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

A.3 Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ ή αηφκσλ κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν, αλαιπηηθά αλά 

δίαπιν πξφζβαζεο [εηδηθφηεξα, πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, ςεθηαθή ηειεφξαζε θαη 

θάζε είδνπο θηλεηέο ζπζθεπέο-ππνινγηζηέο ρεηξφο, θηλεηά ηειέθσλα, ηαπηνπνηεηηθά 

ηξίηεο γεληάο (UMTS) - μερσξηζηά αλ είλαη δηαζέζηκα]. 

A.4 Πνζνζηφ αηφκσλ κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν, αλαιπηηθά αλά ηφπν πξφζβαζεο 

[ζπίηη, ρψξν εξγαζίαο, ρψξν εθπαίδεπζεο, δηαδηθηπαθφ θαθελείν, θνηλφρξεζηα 

ζεκεία δσξεάλ πξφζβαζεο (PIAP) θ.ιπ.]. 

A.5 Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κέζα ζηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο κήλεο ην 

Αηαδίθηπν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, αλαιπηηθά αλά ζθνπφ: απνζηνιή/ιήςε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, 
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αλάγλσζε/θαηέβαζκα επηγξακκηθψλ εθεκεξίδσλ, παίμηκν/θαηέβαζκα παηρληδηψλ θαη 

κνπζηθήο, ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. 

A.6 Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ ή αηφκσλ κε ζχλδεζε ζε πεξηνρέο ηνπ ζηφρνπ αξηζ. 1. 

B. Πξφζβαζε επηρεηξήζεσλ ζε ΣΠΒ θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

B.1 Πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο 

ζπλδεδεκέλνπο κε ην Αηαδίθηπν θαηά ηε ζπλήζε εξγαζία ηνπο. 

Οξηζκφο: Καηαλνκή αλά θαηεγνξίεο κεγέζνπο (10(3)-49, 50-249, 250 θαη άλσ) θαη 

δξαζηεξηφηεηαο [ππνδηαηξέζεηο NACE D, F, G, H I, K(4)] ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πεγέο: Έξεπλα επηρεηξήζεσλ Eurostat/ΒΤ πεξί ΣΠΒ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ην 2003, δεχηεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην ηξίκελν 

2003/2004/2005. 

πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

B.2 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν. 

B.3 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ κε ηζηνζειίδεο/ηζηνρψξν. 

B.4 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελδνδίθηπν/εμσδίθηπν. 

B.5 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ φπνπ θάπνηνη εξγαδφκελνη εξγάδνληαη επί κέξνπο ηνπ 

ρξφλνπ(5) εξγαζίαο ησλ εθηφο ησλ ρψξσλ ηεο επηρείξεζεο, πξνζπειάδνληαο απφ 

φπνπ βξίζθνληαη ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηά ηεο. 

Γ. Κφζηνο ηεο πξφζβαζεο ζην Αηαδίθηπν 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

Γ.1 Κφζηνο ηεο πξφζβαζεο ζην Αηαδίθηπν, κε θαηαλνκή αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο (γηα 20, 30,40 ψξεο ην κήλα ή ρσξίο ρξνλνρξέσζε). 

Οξηζκφο: λα αλαθέξνληαη μερσξηζηά νη ηηκέο γηα ηελ πξφζβαζε κέζσ ΥDSL, 

θαισδηαθνχ κφληεκ θαη ηειεθσληθήο θιήζεο, ζηηο ψξεο πιήξνπο θαη ηηο ψξεο 

κεησκέλεο ηηκνιφγεζεο, θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ΦΠΏ. 
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Πεγέο: κειέηε ηεο Βπηηξνπήο + ΟΟΏ γηα ηελ παξνρή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ εθηφο 

ΒΒ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ην 2003, δεχηεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2003/2004/2005. 

πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

Γ.2 Βπηζήκαλζε ηεο θηελφηεξεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο αλά ηχπν ζε θάζε θξάηνο- 

κέινο. 

χγρξνλεο επηγξακκηθέο Αεκφζηεο ππεξεζίεο 

Α. Διεθηξνληθφ θξάηνο 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

Α.1 Ώξηζκφο βαζηθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ πιήξσο δηαζέζηκσλ(6) επηγξακκηθψο. 

Οξηζκφο: 20 βαζηθέο ππεξεζίεο, φπσο ηηο ελέθξηλε ην πκβνχιην Βζσηεξηθήο 

Ώγνξάο/Καηαλαισηψλ/Σνπξηζκνχ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2001, γηα ηελ πξψηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε eEurope. 

Πεγέο: κειέηε ηεο Βπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε-κέιε, έξεπλα λνηθνθπξηψλ/ 

επηρεηξήζεσλ Eurostat/ΒΤ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, δεχηεξε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2003/2004/2005. 

πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

Α.2 Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Αηαδίθηπν γηα ηηο επαθέο ηνπο κε 

Αεκφζηεο αξρέο, αλαιπηηθά αλά ζθνπφ (ζθνπνί: απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, απφθηεζε 

εληχπσλ, ππνβνιή ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ). 

Α.3 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Αηαδίθηπν γηα ηηο επαθέο ηνπο κε 

Αεκφζηεο αξρέο, αλαιπηηθά αλά ζθνπφ (ζθνπνί: απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, απφθηεζε 

εληχπσλ, ππνβνιή ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ, πιήξεο ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ 

ππνζέζεσλ). 
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Παξαδείγκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλνπλ πηινηηθέο 

κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ην εθηθηφ ηνπο θαηά ηελ ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ή 

θαη ελσξίηεξα, εη δπλαηφλ(7): 

Α.4 Ώξηζκφο δηαζέζηκσλ βαζηθψλ Αεκνζίσλ επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ κε 

νινθιεξσκέλεο ςεθηαθέο δηεξγαζίεο θαη πίζσ απφ ηε δηεπαθή κε ην θνηλφ. 

Α.5 Αηαδηθαζίεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ πνπ δηεμάγνληαη εμ νινθιήξνπ επηγξακκηθά 

(ειεθηξνληθά νινθιεξσκέλεο) σο πνζνζηφ (θαη‟ αμία) ησλ ζπλνιηθψλ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ. 

Α.6 Πνζνζηφ Αεκνζίσλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ αλνηρηήο πεγήο. 

E. Διεθηξνληθή κάζεζε 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

E.1 Ώξηζκφο καζεηψλ αλά ππνινγηζηή κε ζχλδεζε κε ην Αηαδίθηπν (επξπδσληθή/κε 

επξπδσληθή)(8). 

Οξηζκφο: ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν νη ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. 

Πεγέο: κειέηε ηεο Βπηηξνπήο, έξεπλα επηρεηξήζεσλ/λνηθνθπξηψλ Eurostat/ΒΤ 

πρλφηεηα: εηήζηα, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2003/2004/2005. 

πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

E.2 Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην Αηαδίθηπν ζε ζρέζε κε ζθνπνχο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαηαλεκεκέλνο ζε ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα θ.ιπ.), επηκνξθσηηθά καζήκαηα, άιια 

καζήκαηα ζρεηηδφκελα εηδηθά κε δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο. 

E.3 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

Σ. Διεθηξνληθή πγεία(9) 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

Σ.1 Πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ (16 εηψλ θαη άλσ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Αηαδίθηπν 

πξνο άληιεζε πιεξνθνξηψλ πεξί πγείαο είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είηε γηα άιινπο. 
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Σ.2 Πνζνζηφ ηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο πνπ ηεξνχλ ειεθηξνληθά αξρεία αζζελψλ. 

Οξηζκφο: Πιεξνθνξίεο πεξί πγείαο θαιχπηνπλ φζα αθνξνχλ ηξαχκαηα, αζζέλεηεο θαη 

δηαηξνθή. πρλφηεηα: θαζεκεξηλά, θάζε εβδνκάδα, θάζε κήλα, ζπάληα, πνηέ. 

Αεκνγξαθηθά ζηνηρεία: ειηθία, θχιν. Αηάθξηζε κεηαμχ γεληθψλ επηγξακκηθψλ 

αλαδεηήζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηαηξνχ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, 

ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο: θιείζηκν ξαληεβνχ, αίηεζε ζπληαγήο, αίηεζε ηαηξηθψλ 

ζπκβνπιψλ. 

Πεγέο: λέα έξεπλα, έξεπλα λνηθνθπξηψλ Eurostat/ΒΤ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ην 2003, δεχηεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2003/2004/2005. 

Απλακηθφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Γ. Βπηγξακκηθέο νn-line αγνξαπσιεζίεο 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

Γ.1 Πνζνζηφ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ πξνεξρφκελν απφ ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Οξηζκφο: ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαηά ηελ έλλνηα πνπ ηνπ δίλεη ν ΟΟΏ, ηφζν κε 

ηνλ επξχ, φζν θαη κε ην ζηελφ νξηζκφ. Οη επηγξακκηθέο αγνξαπσιεζίεο 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ηηο κέζσ EDI. Οη πσιήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ  πσιήζεηο, ηφζν πξνο άιιεο επηρεηξήζεηο (B2B), φζν θαη πξνο ηδηψηεο 

πειάηεο (B2C), αιιά κφλνλ απφ επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επηγξακκηθά 

ηνπιάρηζηνλ ην 1 % ησλ αγνξαπσιεζηψλ ηνπο. Πιελ ηνπ Γ.2, νη πίλαθεο πξέπεη λα 

εκθαίλνπλ ηελ θαηαλνκή αλά θαηεγνξία κεγέζνπο πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο (10-

49, 50-249, 250 θαη άλσ) θαη αλά δξαζηεξηφηεηα (ππνδηαηξέζεηο NACE D, F, G, H, I, 

K, 92.1 + 92.2). 

Πεγέο: έξεπλα επηρεηξήζεσλ/έξεπλα λνηθνθπξηψλ Eurostat/ΒΤ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, δεχηεξε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2003/2004/2005. 
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πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

Γ.2. Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ παξάγγεηιαλ/αγφξαζαλ αγαζά ή ππεξεζίεο πξνο ηδησηηθή 

ρξήζε κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ εληφο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ κελψλ. 

Γ.3. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ παξαγγειίεο επηγξακκηθψο. 

Γ.4. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ πιεξσκέο επηγξακκηθψο γηα πσιήζεηο. 

Γ.5. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ έθαλαλ αγνξέο επηγξακκηθψο. 

H. Βηνηκφηεηα πξνο ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα(10) 

Αείθηεο πνιηηηθήο: χλζεηνο δείθηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. 

Οξηζκφο: καζεκαηηθή ζπλάξηεζε (θαζνξηζηέα εληφο ηνπ 2003), πνπ λα ζπλδπάδεη 

δηάθνξεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο θαίξηαο ζεκαζίαο, 

ηηο νπνίεο δηεμάγνπλ κε νινθιεξσκέλα ςεθηαθά κέζα νη επηρεηξήζεηο ζηα θξάηε-

κέιε. 

Πεγέο: έξεπλα επηρεηξήζεσλ Eurostat/ΒΤ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, αξρίδνληαο απφ ην έηνο αλαθνξάο 2003, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2003/2004/2005, εθφζνλ αξρίζεη. 

πληζηψζεο ηνπ δείθηε: 

α) Τηνζέηεζε ησλ ΣΠΒ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

α1. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Αηαδίθηπν. 

α2. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ κε ηζηνζειίδεο/ηζηνρψξν. 

α3. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δχν ηνπιάρηζηνλ εγθαηαζηάζεηο 

αζθάιεηαο(11) ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο. 

α4. Πνζνζηφ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ πνπ εξγάδνληαη κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή σο κέξνο ηεο θαλνληθήο ηνπο εξγαζίαο (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα). 

α5. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ κε επξπδσληθή ζχλδεζε κε ην Αηαδίθηπν. 

α6. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ LAN θαη ρξεζηκνπνηνχλ ελδνδίθηπν ή 

εμσδίθηπν. 
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β) Υξήζε ησλ ΣΠΒ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

β1. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ αγφξαζαλ αγαζά ή ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ, 

κέζσ EDI ή κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ πιεξνθνξηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ νη ελ ιφγσ 

αγνξέο αληηπξνζσπεχνπλ άλσ ηνπ 1 % ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ. 

β2. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ παξαγγειίεο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ, κέζσ EDI 

ή κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ πιεξνθνξηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ νη ελ ιφγσ παξαγγειίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ άλσ ηνπ 1 % ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. 

β3. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα πιεξνθνξηθά ηνπο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

παξαγγειηψλ ή αγνξψλ ζπλδένληαη απηφκαηα κε άιια εζσηεξηθά πιεξνθνξηθά 

ζπζηήκαηα. 

β4. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα πιεξνθνξηθά ηνπο ζπζηήκαηα ζπλδένληαη 

απηφκαηα κε πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα πξνκεζεπηψλ ή πειαηψλ εθηφο ηνπ νκίινπ 

επηρεηξήζεσλ φπνπ αλήθνπλ. 

β5. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν, πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

β6. Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πνπιήζεη πξντφληα ζε άιιεο επηρεηξήζεηο κέζσ 

παξνπζίαο ζε εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθηπαθέο αγνξέο. 

Ώζθαιήο πιεξνθνξηθή ππνδνκή 

Θ. Πείξα θαη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ 

ΣΠΒ. 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

Θ.1 Πνζνζηφ αηφκσλ κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 

Θ.2 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. 

Οξηζκφο: Σα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο νξίδνληαη γηα κελ ηα άηνκα σο απάηεο κε θάξηεο 

πιεξσκψλ(12), πιεξνθνξηθνί ηνί θαη θαηάρξεζε πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, γηα δε ηηο επηρεηξήζεηο ππνδηαηξνχκελεο θαηά κέγεζνο (10-49, 50-249, 

250 θαη άλσ), σο επηζέζεηο πιεξνθνξηθψλ ηψλ κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 
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πιεξνθνξηψλ ή ρξφλνπ εξγαζίαο, πξφζβαζε ρσξίο άδεηα ζε ζπζηήκαηα ή δεδνκέλα 

θαη εθβηαζκνί/απεηιέο θαηά ησλ δεδνκέλσλ ή ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο επηρείξεζεο κέζα 

ζην ηειεπηαίν δσδεθάκελν. 

Πεγέο: έξεπλα λνηθνθπξηψλ/επηρεηξήζεσλ Eurostat/ΒΤ πεξί ΣΠΒ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003, δεχηεξε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2003/2004/2005. 

πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

Θ.3 Πνζνζηφ αηφκσλ πνπ έιαβαλ πξνθπιάμεηο αζθαιείαο ΣΠΒ(13) εληφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

Θ.4 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ πξνθπιάμεηο αζθαιείαο ΣΠΒ. 

Θ.5 Πνζνζηφ αηφκσλ/επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη δηαηάμεηο αζθαιείαο 

ζηνπο αηνκηθνχο ππνινγηζηέο ηνπο θαη ηηο επηθαηξνπνίεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο 

κήλεο. 

Βπξπδσληθή ζχλδεζε 

Ε. Αηάδνζε ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο. 

Αείθηεο πνιηηηθήο: 

Ε.1 Αηαζεζηκφηεηα επξπδσληθήο πξφζβαζεο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

λνηθνθπξηψλ ή ησλ αηφκσλ αλά πιαηθφξκα πξφζβαζεο(14). 

Ε.2 Πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ κε επξπδσληθή πξφζβαζε. 

Ε.3 Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ ή ησλ αηφκσλ κε επξπδσληθή πξφζβαζε. 

Ε.4 Πνζνζηφ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε επξπδσληθή πξφζβαζε. 

Οξηζκφο: Βπξπδσληθή ζχλδεζε ζεκαίλεη ζχλδεζε κεγάιεο ηαρχηεηαο, π.ρ. ΥDSL, 

θαισδηαθή, δνξπθνξηθή, ζηαζεξή-αζχξκαηε, LAN θαη UMTS (ζην κέιινλ). Οη 

πίλαθεο λα είλαη θαηαλεκεκέλνη αλά ηχπν θνξέα. Δ δηαζεζηκφηεηα ηεο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο κεηξάηαη σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ ή ησλ αηφκσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ηειεθσληθφ θέληξν ην νπνίν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα 

ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία XDSL, ζε θαισδηαθφ δίθηπν ην νπνίν έρεη αλαβαζκηζζεί 

ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ θίλεζε Αηαδηθηχνπ ή ζε άιιεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο. 
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Πεγέο: κειέηε Βπηηξνπήο/έξεπλα λνηθνθπξηψλ/επηρεηξήζεσλ Eurostat/ΒΤ πεξί ΣΠΒ. 

πρλφηεηα: εηήζηα, πξψηε παξάδνζε ζηνηρείσλ ην 2003, δεχηεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2004, ηξίηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

2003/2004/2005. 

πκπιεξσκαηηθνί ζηαηηζηηθνί δείθηεο: 

Ε.5 Αηαθνξά κεηαμχ δηαζεζηκφηεηαο θαη δηάδνζεο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο, 

αλαιπκέλε αλά ηχπν πξφζβαζεο. 

Ε.6 Πνζνζηφ λνηθνθπξηψλ ή αηφκσλ εμνπιηζκψλ κε ζπλδέζεηο νηθηαθήο 

δηθηχσζεο(15). 

(1) Γηα φινπο ηνπο δείθηεο πνιηηηθήο, ζα πξέπεη, εη δπλαηφλ, λα παξέρεηαη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφο ζηαηηζηηθφο δείθηεο κε αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηηο ΔΠΏ, ηελ 

Εαπσλία ή άιιεο πξσηνζηαηνχζεο ρψξεο. 

(2) Οη δείθηεο πνιηηηθήο Ώ.1 θαη Ώ.2 κεηξψληαη επίζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε 

κηθξφ αξηζκφ ρσξψλ ζηα πιαίζηα ζπκπιεξσκαηηθήο πηινηηθήο κειέηεο. 

(3) Θα επηρεηξεζνχλ εζεινληηθέο πηινηηθέο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ 

απφ ην 2004 θαη νη επηρεηξήζεηο κε ιηγφηεξα απφ δέθα άηνκα. πκθσλήζεθε επίζεο 

φηη ε θαηαλνκή αλάινγα κε ην κέγεζνο ζα ήηαλ ρξήζηκε θαη φζνλ αθνξά ηνπο ππν-

δείθηεο. 

(4) Γηα ηηο ππνδηαηξέζεηο J θαη 92.1(θηλεκαηνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο βίληεν) ζπλ 

92.2 (δξαζηεξηφηεηεο ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο) ζα παξέρνληαη ζηνηρεία απφ ην 

2004 θαη ζην εμήο. 

(5) Βιάρηζηνο κέζνο φξνο κηζή κέξα εβδνκαδηαίσο. 

(6) Θα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πεξί δηαζεζηκφηεηαο ε ίδηα 

κεζνδνινγία φπσο θαη γηα ην eEurope 2002. 

(7) Άιια ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα πηζαλέο κειινληηθέο πηινηηθέο 

κειέηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ κνπζεία θαη πνιηηηζκηθνχο ρψξνπο πνπ 

πξνζθέξνπλ πξφζβαζε επηγξακκηθή (on-line), αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ Αεκνζίσλ 

ηζηνρψξσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο WAI, θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν θαη ζην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 
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(8) Ώθνχ γίλεη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα θξάηε-κέιε. 

(9) Ώλαγλσξίδεηαη φηη είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ δείθηεο κε ζεκαζία γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, κε δεδνκέλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο δεκνζηνλνκηθψλ 

κέζσλ θαη εθηθηνχ θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ κέξηκλαο γηα ηελ 

πγεία. πκθσλήζεθε φκσο πξνζσξηλά λα παξακείλνπλ νη δείθηεο Σ.1 θαη Σ.2 ιφγσ 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε ζπιινγή, έζησ θαη αλεπεμέξγαζησλ ζηνηρείσλ 

επ' απηψλ. πκθσλήζεθε επίζεο λα επηρεηξεζνχλ πηινηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ δεηθηψλ κε ζεκαζία γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο, πνπ λα 

αζρνινχληαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ επξπδσληθή ζχλδεζε ησλ λνζνθνκείσλ, ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ηειεταηξηθήο απφ ηνλ πιεζπζκφ θαη ηε δηαβίβαζε 

κεηξψσλ αζζελψλ κεηαμχ δηαθφξσλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. 

(10) Ο ζχλζεηνο δείθηεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απνηειεί αληηθείκελν πηινηηθήο 

εθαξκνγήο. Δ Eurostat δηεμαγάγεη, ζε δηαβνχιεπζε κε ηα θξάηε-κέιε, ζηε 

ζπλάξηεζε ηεο έξεπλαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πηινηηθή απηή εθαξκνγή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ έξεπλα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

2003. Οη ζπληζηψζεο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη φπσο αλσηέξσ. Σφζν ε ζχλζεζε, φζν θαη 

νη κεκνλσκέλεο ζπληζηψζεο απνηεινχλ αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο εθαξκνγήο απηήο ζα ππνβιεζνχλ ζην πκβνχιην ζηα ηέιε ηνπ 2003. 

(11) πσο νξίδεηαη ζηελ έξεπλα Eurostat. 

(12) Ο νξηζκφο ζα πεξηιάβεη ηφζν ηηο πηζησηηθέο φζν θαη ηηο ρξεσζηηθέο θάξηεο. 

(13) Οη πξνθπιάμεηο αζθαιείαο ΣΠΒ ζα νξηζζνχλ ρσξηζηά γηα ηα άηνκα θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

(14) Θα αλαιεθζεί πεξαηηέξσ κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε άιισλ πιαηθνξκψλ 

πξφζβαζεο (π.ρ. ζηαζεξψλ αζπξκάησλ) θαζψο ζα θαζίζηαληαη πιένλ δηαζέζηκεο θαη 

ζα απμεζεί ε ζρεηηθή δήηεζε. 

(15) Ο ζπκπιεξσκαηηθφο ζηαηηζηηθφο δείθηεο ζα πεξηιεθζεί φπνπ θαη φηαλ είλαη 

απαξαίηεην (πκβνχιην Βπξσπατθψλ  Κνηλνηήησλ 2003).  

2.2.3.4 Δλδηάκεζε  επαλεμέηαζε ηεο eEurope 2005 

Δ έθζεζε γηα ηελ ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηνπ eEurope 2005 (Βπξσπατθή Βπηηξνπή, 

2004) ππνγξακκίδεη, πσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη 
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ελζαξξπληηθά ζε πνιπάξηζκνπο ηνκείο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ζε πςειέο 

ηαρχηεηεο θαη ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Σν πνζνζηφ ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη πιήξσο ζην Αηαδίθηπν απμήζεθε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απφ ην 17 % ζην 43 % απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003. 

Βπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ πςειήο ηαρχηεηαο ζηελ ΒΒ ζρεδφλ 

δηπιαζηάζηεθε κεηαμχ 2002 θαη 2003. Δ έθζεζε παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

πξφνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηά ηνκείο θαη πξνζδηνξίδεη ηνπο ηνκείο γηα ηνπο 

νπνίνπο απαηηνχληαη επηπιένλ πξνζπάζεηεο: 

1. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε „e-government‟: παξά ηελ ζεκαληηθή πξφνδν 

πνπ επηηεχρζεθε ζηνλ ηνκέα απηφ, παξακέλνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηθηιία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Ώπαηηείηαη εμάιινπ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ηεο ΒΒ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε. 

2. Ζιεθηξνληθή κάζεζε: φια ζρεδφλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

ηδξχκαηα θαηάξηηζεο έρνπλ ζπλδεζεί ζην Αηαδίθηπν. Δ επαλεμέηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηδαγκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο θαη 

ηηο δξάζεηο δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο. 

3. Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο: νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο 

κεηαηξέπνληαη ζε πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Βίλαη εληνχηνηο απαξαίηεην λα 

ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ δξάζεσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ eEurope, δειαδή νη ειεθηξνληθέο θάξηεο 

πγείαο, νη ππεξεζίεο πγείαο ζην Αηαδίθηπν θαη ηα δίθηπα πγεηνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο. Ώπαηηείηαη εμάιινπ ζαθήο πνιηηηθή δέζκεπζε πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε επξσπατθή θιίκαθα ζηνλ ηνκέα 

απηφ. 

4. Ζιεθηξνληθφ εκπφξην: παξά ηε ζπλερή αχμεζε ησλ αγνξαπσιεζηψλ ζην 

Αηαδίθηπν, ηα επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζα πξέπεη 

λα μεπεξάζνπλ ην εκπφξην ζην Αηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πιήξεο 

ελνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Βμάιινπ θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ε έιιεηςε 
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δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ ζηηο επηρεηξήζεηο εκπνδίδεη ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε θαηαβνιή 

πξνζπαζεηψλ γηα ηελ θαζηέξσζε νλνκαζίαο πξσηνβάζκηνπ πεδίνπ „.eu‟ θαη 

γηα ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ θαη αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηα 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. 

5. Τςειέο ηαρχηεηεο: ε αγνξά ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ βξίζθεηαη ζε πιήξε 

εμάπισζε. Χζηφζν, ε ΒΒ ζα πξέπεη λα ππεξπεδήζεη δχν δπζθνιίεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηεο επξείαο δψλεο: 

α. ηα ηδησηηθά θεθάιαηα απνθεχγνπλ ηελ εμππεξέηεζε κε δίθηπα πςειήο 

ηαρχηεηαο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ ιφγσ ηεο απνπζίαο 

πηζαλήο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. 

β. ε δήηεζε γηα ζχλδεζε ζε πςειέο ηαρχηεηεο παξακέλεη ρακειφηεξε ηεο 

πξνζθνξάο ζε φια ηα θξάηε-κέιε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εθ λένπ εζηίαζε ζηε δήηεζε. Πξέπεη επίζεο λα εμεηάζεη ζε 

πεξηζζφηεξν βάζνο ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ. 

6. Αζθάιεηα: ην 80 % ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ δελ ηνικνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο ζην Αηαδίθηπν, ελψ κφλν ην 54 % ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ επίζεκε πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Δ 

αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ βξίζθεηαη ζην πξψην επίπεδν 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΒΒ γηαηί απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθφξεζεο. Δ πξνηεξαηφηεηα απηή 

κεηαθξάδεηαη θπξίσο απφ ηελ ηαρεία πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο ππεξεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

7. Φεθηαθή παξέκβαζε: ε ςεθηαθή παξέκβαζε αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα 

θνηλά νξηδφληηα ζέκαηα γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

eEurope 2005. Εδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ θαζηέξσζε 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ηνπ δηθηχνπ, 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ πξσηνβνπιία πξφζβαζεο ηζηνχ θαη 

θαλφλσλ γηα θνηλή επηζήκαλζε ησλ πξνζπειάζηκσλ ηζηνζειίδσλ. Θα πξέπεη 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24228_el.htm
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λα ππνζηεξηρζεί ε πνιππιαηθνξκηθή πξφζβαζε (ππνινγηζηήο, ςεθηαθή 

ηειεφξαζε, θηλεηά ηειέθσλα ηξίηεο γελεάο θηι.), πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

ε πξνζπειαζηκφηεηα γηα κεηνλεθηηθέο νκάδεο θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

πεξηνρέο. 

Δ έθζεζε ζα ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ζπδήηεζε κε ηα θξάηε-κέιε θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ζην 

πξφγξακκα eEurope 2005 κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2004. 

2.2.3.5 Αμηνιφγεζε ηεο eEurope 2005 

Δ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope 2005 ζπληάρζεθε απφ 

ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή Κνηλνηήησλ (2009) ηαπηφρξνλα κε ην πξφγξακκα  Modinis 

δεδνκέλεο ηεο ζπλέξγεηαο κεηαμχ ηνπο (European Commission DG Information 

Society 2007).  

Δ αμηνιφγεζε ηνπ eEurope είρε ηξία ζθέιε: 

- ε ζεκαζία ηνπ eEurope, 

- ε απφδνζε θαη ζπλνρή ηνπ eEurope, 

- ν δπλεηηθφο αληίθηππνο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope θαη νη κεραληζκνί εθαξκνγήο 

ηνπ. 

 

1. εκαζία 

ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ε ζεκαζία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope νξίδεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο δηάθνξεο νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη (π.ρ. θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο, επηρεηξήζεηο, παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, θηι.). Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο 

φηη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope θξίλνληαη ζπλαθείο απφ ηνπο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θξάηνο-κέινο, κπνξεί λα κελ 

αληαλαθιά ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο απηήο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πνιηηηθή πξνζέγγηζε, ην βαζηθφ δεηνχκελν ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

αλ παξακέλεη έγθπξν θαη εθηθηφ ην πιαίζην πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξνρή κηαο 

ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ζε έλα πεδίν πνιηηηθήο πνπ θαζίζηαηαη φιν θαη πην ψξηκν, 

αιιά θαη πην πνιχπινθν. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/radiofrequencies/l24202a_el.htm
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο δείρλνπλ φηη: 

Σν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ελφο δηαιφγνπ κεηαμχ ρσξψλ κε πνιχ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο θαη 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, επίπεδα επηδφζεσλ, θαζψο θαη ζεκαηνιφγην θαη πξνηεξαηφηεηεο 

„ΚηΠ‟ . 

Σα θξάηε-κέιε θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ζηελ άπνςή ηνπο γηα ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο eEurope σο γεληθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο ή ηνπιάρηζηνλ σο θνηλήο 

πξνζέγγηζεο κέζα ζηελ Βπξψπε. Σα θξάηε-κέιε αλαγλσξίδνπλ ελ πξνθεηκέλσ ηελ 

αλάγθε ελφο θφξνπκ ελνπνίεζεο θαη ζπληνληζκνχ, γηα παξάδεηγκα γηα ζέκαηα 

πξνηχπσλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη γηα άιια δεηήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Δ ζεκαζία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope ζε 

επίπεδν θξάηνπο-κέινπο, σζηφζν, κπνξεί λα εηπσζεί φηη παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο, 

κνινλφηη ε ζεκαζία γηα ηελ ΒΒ αθ‟ εαπηή είλαη πςειή. Σνχην νθείιεηαη ζηα 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ΣΠΒ θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αλάγθεο, κε 

απνηέιεζκα, γηα νξηζκέλα θξάηε-κέιε, νη ζηφρνη ηνπ eEurope λα κελ ηαηξηάδνπλ κε 

ην γεληθφ επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

2. Ώπφδνζε θαη ζπλνρή 

Δ απφδνζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope έρεη αμηνινγεζεί εμεηάδνληαο ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο eEurope θαη ησλ ζπλαθψλ ππννκάδσλ. 

Δ ζπκβνπιεπηηθή νκάδα eEurope έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο ζπλέβαιαλ, ψζηε νη 

αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ-κειψλ λα απνθηήζνπλ επξχηεξε επηζθφπεζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ζέηεη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ ιχζεσλ πνπ 

πηνζεηήζεθαλ απφ άιιεο ρψξεο. 

Χζηφζν, ν ξφινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο γηα ηε δεκηνπξγία ψζεζεο, φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ην 

ζπληνληζκφ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαίλεηαη φηη έρεη πεξηνξηζηεί κέρξη ζηηγκήο, ιφγσ 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ζπκκεηνρήο θάζε θξάηνπο-κέινπο, θαζψο θαη ιφγσ 

έιιεηςεο αιιειεπίδξαζεο ζηνλ φκηιν. Δ ζπκβνπιεπηηθή νκάδα δελ θαίλεηαη φηη 
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ιεηηνχξγεζε φπσο αλακελφηαλ - σο ιπδία ιίζνο - γηα ηηο ζηξαηεγηθέο „ΚηΠ‟  πνπ 

πξνηείλεη ε Βπηηξνπή. Σνχην κάιινλ ιφγσ αδπλακηψλ ζην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηα θξάηε-κέιε, ν νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εθπξνζσπήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ ρσξψλ ηνπο. 

Δ ρξεζηκφηεηα ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ eEurope 

είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιε. Δ εληνιή ήηαλ εμαξρήο αζαθήο θαη ην έξγν ηεο είρε 

πεξηνξηζκέλε επίδξαζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ eEurope. 

Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο νκάδαο ζπκβνχισλ ζπγθξνηήζεθε απφ δηάθνξνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο θαη ελδηαθεξφκελνπο θνξείο απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, 

θαζψο θαη απφ θιαδηθνχο ηνκείο. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο κάιινλ 

επξφθεηην γηα επνηθνδνκεηηθφ θφξνπκ επηθνηλσλίαο γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

ζπγθξφηεζε λέσλ δηθηχσλ. Χζηφζν, κε ηφζν επξχ πιαίζην θαη ρσξίο ζαθή εληνιή, νη 

ζπδεηήζεηο δε θαίλεηαη φηη πξνζέγγηζαλ ην απαξαίηεην επίπεδν εμεηδίθεπζεο θαη 

εκπεηξνγλσζίαο, ψζηε λα αζθήζνπλ πξαγκαηηθή επηξξνή. 

Ο θχξηνο φγθνο ησλ εξγαζηψλ δηεμάγεηαη ζηηο ππννκάδεο. Σφζν ζηελ ειεθηξνληθή 

πγεία, φζν θαη ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, νη ππννκάδεο ιεηηνχξγεζαλ θαιά, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ εμέηαζε θαη ηε ζπλαίλεζε γηα απηά ηα ζεκαληηθά ζέκαηα. 

Χζηφζν, κε ηελ εμάπισζε ησλ ππννκάδσλ θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπο 

ράζεθε ε δηαθάλεηα, ελψ ζεκεηψζεθε θαη επηθάιπςε πξνζπαζεηψλ. Βπηπιένλ, ν 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ eEurope θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζε 

άιιεο Γεληθέο Αηεπζχλζεηο είλαη αλεπαξθήο. 

 

3. Ώληίθηππνο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

Δ έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ δφζεθε ζηε ζπκβνιή ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο eEurope ζηε ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηα 

θξάηε-κέιε, δειαδή ζην πξψην επίπεδν ηνπ αληίθηππνπ. Χζηφζν, φπνπ ήηαλ 

δπλαηφλ, ε αμηνιφγεζε επηρείξεζε λα εληνπίζεη επηπηψζεηο ζε δεχηεξν επίπεδν, ζε 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζηα κέηξα. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην eEurope έρεη νδεγήζεη ζε άκεζε δξάζε ησλ θξαηψλ- 

κειψλ είηε ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ είηε ζηε βειηίσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζπληνληζκνχ. 
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Σν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 πξνθάιεζε δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηα θξάηε-κέιε, 

βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ κνριψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ρσξψλ. Δ 

αμηνιφγεζε εληφπηζε πέληε θαηεγνξίεο αληίθηππνπ: 

1. ην eEurope σο πιαηθφξκα γηα άζθεζε επηξξνήο. 

2. ην eEurope σο κείδσλ εηζεγεηήο θαη πξνσζεηηθή δχλακε εζληθήο πνιηηηθήο 

„ΚηΠ‟ . 

3. ην eEurope σο ζεκείν αλαθνξάο γηα εζληθή πνιηηηθή „ΚηΠ‟ . 

4. ην eEurope σο παξάγνληαο ψζεζεο ζε νξηζκέλα πεδία ηεο „ΚηΠ‟ . 

5. ην eEurope σο θίλεηξν γηα βειηησκέλν ζπληνληζκφ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο 

ζηελ „ΚηΠ‟ . 

Σα δηάθνξα είδε αληίθηππνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ζε 

δηάθνξα θξάηε-κέιε θαη ηεθκεξηψλνπλ φηη ε πξσηνβνπιία eEurope, σο Αεκφζηα 

παξέκβαζε, ήηαλ επηηπρήο επεξεάδνληαο ηα θξάηε-κέιε ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Δ 

αμηνιφγεζε θαηέδεημε επίζεο, φηη ν αληίθηππνο ηνπ eEurope είλαη ακθίδξνκνο, θαζψο 

ην  eEurope, σο ε ελνπνηεκέλε επξσπατθή πνιηηηθή, ελίνηε επεξεάδεηαη άκεζα απφ 

ηα θξάηε-κέιε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο δηαλνκήο ηνπ. 

Σν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 ήηαλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηε 

δηαηήξεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ επηθαηξφηεηα, ζε κηα επνρή φπνπ ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

ζέκα απηφ κεηψλεηαη, ελ κέξεη ιφγσ ηεο (επαλ)εκθάληζεο ησλ ζεκάησλ πνπ 

ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθά. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ζπλερήο αγψλαο γηα ηε δηαηήξεζε πνιηηηθήο 

ζηήξημεο πςεινχ επηπέδνπ ζε έλα πεδίν πνιηηηθήο, πνπ δελ θηάλεη απηφκαηα ζηελ 

θνξπθή ηνπ βξαρππξφζεζκνπ εζληθνχ πνιηηηθνχ ζεκαηνινγίνπ. Βδψ, ε αμηνιφγεζε 

επηζεκαίλεη φηη κέζσ ησλ κεραληζκψλ δηαλνκήο ηνπ, φπσο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή 

νκάδα, νη ππνπξγηθέο δηαζθέςεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ην 

ζρέδην eEurope έρεη δηαδξακαηίζεη δσηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ 

ππνζηήξημεο γηα ηηο πξσηνβνπιίεο ΣΠΒ. Σνχην κπνξεί επίζεο λα απνδνζεί ζηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο αληίθηππνπ, φπνπ ην πςειφ επίπεδν ππνζηήξημεο είλαη έλαο απφ 

ηνπο κείδνλεο θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο γηα πνιινχο απφ ηνπο ηχπνπο αληίθηππνπ. Δ 

ηφλσζε πςεινχ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε 
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βέιηηζηεο πξαθηηθήο ζα κπνξνχζε επνκέλσο λα ζεσξεζεί σο έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζηνρεπφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ 

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, φπσο ην eEurope θαη ε πξσηνβνπιία i2010. 

Σν eEurope ζπλέβαιε ζε κηα θίλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε θνηλψλ ζηφρσλ πνιηηηθήο 

ζην πεδίν ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, φπσο ελζσκαηψλεηαη ζηα ζρέδηα δξάζεο 

γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή πγεία, πνπ ακθφηεξα 

ππεξβαίλνπλ ηε γεληθή δήισζε ζπκθεξφλησλ ππέξ ελφο αθξηβέζηεξνπ θαζνξηζκνχ 

ζηφρσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο επηζεκαίλνπλ, αθελφο φηη ην eEurope έρεη 

πξνθαιέζεη πςειφ επίπεδν ππνζηήξημεο θαη, επνκέλσο, κέηξα πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΒ ζε εζληθφ επίπεδν, αθεηέξνπ ε επηζθφπεζε ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζε ζηφρνπο γηα ηελ πνιηηηθή ηεο „ΚηΠ‟ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο eEurope, θαηαδεηθλχεη φηη έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ εθπφλεζε πνιηηηθψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ειεθηξνληθήο πγείαο. Πξέπεη λα ηνληζηεί ε 

ζπκβνιή ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε - 

φπνπ νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο θαη ηελ θαηάηαμε - έρεη αλαδείμεη 

ζπλερψο ηνπιάρηζηνλ απηφλ ηνλ ηνκέα πνιηηηθήο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. 

 

2.3 Ζ πξσηνβνπιία i2010 

2.3.1 Ζ πξσηνβνπιία 

Σνλ Ενχλην ηνπ 2005, ε Βπηηξνπή ελέθξηλε ηελ πξσηνβνπιία „i2010: επξσπατθή 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε‟. Δ πνξεία ηεο 

eΒurope είρε νινθιεξσζεί θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ ήηαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηα 

αλακελφκελα. Τπήξρε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πνξείαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κέρξη ην 2010 (Μνπιαδνχδε 2011). Ο δηάδνρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο eEurope, 

ε πξσηνβνπιία i2010, είλαη κηα πεξηεθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ κεηέξρεηαη ην ζχλνιν ησλ 

θνηλνηηθψλ κέζσλ άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ςεθηαθήο 

νηθνλνκίαο. ΐαζίδεηαη ζε πνιηηηθέο ΣΠΒ, θαλνληζηηθή ξχζκηζε, σο θαη έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία, ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλαζεσξεκέλεο πιένλ 

ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο (Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 2005). Οη 
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βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο είλαη: α) αλαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ θαη 

αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηηο ππεξεζίεο 

κέζσλ επηθνηλσλίαο, β) ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζε ΣΠΒ θαη γ) λα  

δηαζθαιίζεη φηη ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο ζα απνθέξεη νθέιε 

ζε φινπο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή Κνηλνηήησλ 2009). 

Σν πξφζεκα „i‟ ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ην πξνεγνχκελν „e‟, θαη έρεη ηξεηο βαζηθέο 

εξκελείεο - ζηφρνπο: 

1. internal market for information services – έλαο θνηλφο επξσπατθφο ρψξνο γηα 

ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, πνπ ζα πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ επλντθφ 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

2. investment in ICT innovation for competitiveness – επελδχζεηο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα 

θαηαζηεί ε Βπξψπε πξσηνπφξνο θαη αληαγσληζηηθή. 

3. inclusion and better quality of life – αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ θαη κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ ησλ επθαηξηψλ πνπ 

παξέρνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ επθνιφηεξεο 

πξφζβαζεο θαη ρακειφηεξνπ θφζηνπο απφ ηηο ΣΠΒ  (Reding 2005). 

Με ην i2010, ε Βπηηξνπή αληηκεησπίδεη θαηά ελνπνηεκέλν ηξφπν ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηηο πνιηηηθέο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα ζηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε. Ώπνζθνπεί ζην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα λα 

δηεπθνιπλζνχλ ε ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Γηα ηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ, ε Βπηηξνπή εκπλεχζηεθε απφ κηα επξεία δηαβνχιεπζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο παιαηφηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη κέζα, φπσο ε 

eEurope θαη ε αλαθνίλσζε γηα ην κέιινλ ηεο επξσπατθήο θαλνληζηηθήο πνιηηηθήο 

ζηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα. 

Δ Βπηηξνπή πξνηείλεη ηξεηο ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ πξηλ 

απφ ην 2010 γηα ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο: νινθιήξσζε ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ 

ρψξνπ πιεξνθνξηψλ, ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα γηα 

http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24107_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24107_el.htm
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ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) θαη νινθιήξσζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κε βάζε 

ηελ θνηλσληθή έληαμε. 

 

2.3.2 Δληαίνο επξσπατθφο ρψξνο πιεξνθνξηψλ 

Γηα λα εληζρχζεη κηα αλνηθηή θαη αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά γηα ηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, ν πξψηνο ζηφρνο ηνπ i2010 είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα παξέρεη πξνζηηέο 

θαη αζθαιείο πςίξξπζκεο επηθνηλσλίεο, δηαθνξνπνηεκέλα θαη πςειήο πνηφηεηαο 

πεξηερφκελα θαη άιιεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο. Δ Βπηηξνπή επηδηψθεη λα επηηχρεη 

ηέζζεξηο ζηφρνπο: 

1. Ώχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πςειήο ηαρχηεηαο ζηελ Βπξψπε. 

2. Βλζάξξπλζε ηεο δηάζεζεο λέσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλσλ. 

3. Πξνψζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιαηθνξκψλ πνπ „επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο‟. 

4. Βλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ Αηαδηθηχνπ έλαληη απαηεψλσλ, επηβιαβνχο 

πεξηερνκέλνπ θαη ηερλνινγηθψλ ειιείςεσλ. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ πιεξνθνξηψλ, ε Βπηηξνπή 

πξνβιέπεη: 

1. Σελ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ νξηζκφ κηαο απνηειεζκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θάζκαηνο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ. 

2. Σε δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κέζσ: 

α. ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο νπηηθναθνπζηηθέο 

ππεξεζίεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο 

„Σειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα‟ (2005), 

β. ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θάζε απαξαίηεηεο πξνζαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ 

θεθηεκέλνπ πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο (2007), 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24190_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24101_el.htm
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γ. ηεο πξνψζεζεο ηεο ηαρείαο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο θεθηεκέλνπ. 

3. Σελ παξνρή ζπλερνχο ζηήξημεο ζηε δεκηνπξγία θαη δηάδνζε επξσπατθνχ 

πεξηερνκέλνπ, φπσο ηα πξνγξάκκαηα „eLearning‟ θαη „eContentplus‟. 

4. Σνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο γηα κηαλ αζθαιή επξσπατθή 

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηδίσο κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αλάγθε 

απηνπξνζηαζίαο, ηελ επαγξχπλεζε θαη ηελ επηηήξεζε ησλ απεηιψλ, ηελ 

ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ θαη ησλ ειιείςεσλ 

ησλ ζπζηεκάησλ. 

5. Σνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ζηνρνζεηεκέλσλ δξάζεσλ ζε ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηδίσο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ. 

 

2.3.3 Καηλνηνκία θαη επελδχζεηο ζηελ έξεπλα 

Γηα λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα γηα ηηο ΣΠΒ, ε 

Βπηηξνπή επηζπκεί λα ελζαξξπλζνχλ νη επηδφζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν ζηελ έξεπλα 

θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ, ψζηε λα κεησζεί ε απφζηαζε ηεο 

Βπξψπεο απφ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη πξνηείλεη ηα αθφινπζα: 

1. Να απμεζεί θαηά 80% έσο ην 2010 ε ζηήξημε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΒ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν θαη θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα πξάμνπλ ην ίδην. 

2. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θπξηφηεξνπο ηερλνινγηθνχο ππιψλεο ηνπ 7νπ 

πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

(ΠΠΒΏ), φπσο νη ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο γλψζεο, ησλ πεξηερνκέλσλ 

θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηα πξνεγκέλα θαη αλνηθηά δίθηπα επηθνηλσληψλ, 

ηα αζθαιή θαη αμηφπηζηα ινγηζκηθά, ηα ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ε 

λαλνειεθηξνληθή. 

3. Να δξνκνινγεζνχλ πξσηνβνπιίεο έξεπλαο θαη εγθαηάζηαζεο γηα λα 

εμαιεηθζνχλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ζπκθφξεζεο, ζηα πεδία π.ρ. ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο δηαρείξηζεο, ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ, γηα ηα νπνία απαηηνχληαη ιχζεηο πνπ είλαη 

ηαπηφρξνλα ηερλνινγηθέο θαη δηαξζξσηηθέο. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/c11073_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.htm
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4. Να νξηζηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ. 

5. Να δηαηππσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα κηα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε ζπλνρή θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013. 

6. Να νξηζηνχλ πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, πνπ λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ άξζε ησλ ηερλνινγηθψλ, δηαξζξσηηθψλ θαη λνκηθψλ 

θξαγκψλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΒ, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΒ). 

7. Να αλαπηπρζνχλ εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ κνληέισλ εξγαζίαο, ηα 

νπνία λα επλννχλ ηελ θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

λέεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο. 

 

2.3.4 Κνηλσληθή έληαμε, βειηίσζε ησλ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο 

Δ Βπηηξνπή επηζπκεί ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο 

ζπλνρήο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε 

ηελ έληαμε. Ώπνζθνπεί ζηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηξφπν 

πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε βειηίσζε 

ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο κε βάζε ηελ έληαμε, ε νπνία ζα 

παξέρεη Αεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ζα πξνζθέξεη θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο, ε Βπηηξνπή πξνβιέπεη θπξίσο ηα εμήο: 

1. Αηάδνζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζβαζηκφηεηα θαη επέθηαζε ηεο εδαθηθήο θάιπςεο κε πςίξξπζκα δίθηπα, 

γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΒ απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

αηφκσλ (2005). 

2. Πξφηαζε επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

απνθιεηζκνχ (ειεθηξνληθή έληαμε) πνπ λα θαιχπηεη ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ, 

ηηο δεμηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ ΣΠΒ θαη ηα ράζκαηα κεηαμχ πεξηθεξεηψλ 

(2008). 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l24204_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/si0004_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/si0004_el.htm
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3. Έγθξηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηνίθεζε θαη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ελζάξξπλζεο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ. Δ Βπηηξνπή ζα δξνκνινγήζεη έξγα επίδεημεο γηα λα 

δνθηκαζηνχλ, ζε επηρεηξεζηαθή θιίκαθα, ηερλνινγηθέο, λνκηθέο θαη 

δηαξζξσηηθέο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επηγξακκηθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

4. Χο αξρηθφ βήκα, δξνκνιφγεζε ηξηψλ πξσηνπνξηαθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο κε ρξήζε ΣΠΒ: πεξίζαιςε αηφκσλ ζε κηα γεξάζθνπζα 

θνηλσλία, αζθαιέζηεξεο θαη ιηγφηεξν ξππνγφλεο κεηαθνξέο, θαη θπξίσο ην 

„επθπέο απηνθίλεην‟ θαη νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο. 

 

2.3.5 Γηαθπβέξλεζε 

Δ Βπηηξνπή πξφθεηηαη λα εθπνλήζεη πξνηάζεηο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Πξνηείλεη 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θνηλνηηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ηελ ηφλσζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηε ζηξαηεγηθή έξεπλα, θαζψο θαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ζεκείσλ 

ζπκθφξεζεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηηο ΣΠΒ. Σέινο, απνβιέπεη ζηελ 

ελζάξξπλζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη πνηφηεηαο δσήο. 

ηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα θξάηε-κέιε 

δεζκεχνληαη λα πηνζεηήζνπλ έσο ηα κέζα Οθησβξίνπ 2005 πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ζχκθσλεο κε ηηο ελνπνηεκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Θα θξνληίζνπλ ηδίσο: 

1. Να εμαζθαιίδνπλ ηαρεία θαη πιήξε κεηαθνξά ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ 

λέσλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε, 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο αλνηρηέο θαη αληαγσληζηηθέο αγνξέο. 

2. Να απμήζνπλ ην κεξίδην πνπ δηαηίζεηαη ζηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ 

ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ δαπαλψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ θαη 

δηαιεηηνπξγηθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΒ. 

3. Να ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ κέζσ επελδχζεσλ. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l31102_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11323_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11323_el.htm
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4. Να εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζε εζληθή 

θιίκαθα κέζσ θηιφδνμσλ ζηφρσλ. 

Σα θξάηε-κέιε παξνπζίαζαλ ηα ζρεηηθά επηηεχγκαηά ηνπο εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

νξίζηεθε θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο. 

Δ Βπηηξνπή θαιεί επίζεο ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηάινγν 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Ώπεπζχλεηαη ηδίσο 

ζηνπο βηνκεραληθνχο εηαίξνπο, θαιψληαο ηνπο λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζηελ 

έξεπλα γηα λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. 

Με ζηφρν ηε ζπζπείξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ε Βπηηξνπή πξνηείλεη ηε 

ρξήζε ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή εηήζησλ εθζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2005).  

 

2.3.6 Πξψηε ελδηάκεζε  επαλεμέηαζε ηεο  i2010 

ηελ ελ ιφγσ δεχηεξε έθζεζε, ε Βπηηξνπή δηαηππψλεη νξηζκέλεο ζπζηάζεηο θαη 

πξνηείλεη δξάζεηο γηα ην 2007 θαη ην 2008: 

1. Βπαλεμέηαζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. 

2. πλέρηζε ηεο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ζε ζέκαηα ΣΠΒ κε ηηο θνηλέο 

ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο, ηελ πνιηηηθή ηππνπνίεζεο ηεο ΒΒ ή ην 

πξφγξακκα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία (ΠΏΚ). 

3. Έληαμε, ζπλερήο βειηίσζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 

(ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα, ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο, δηαδηθηπαθή 

Αηνίθεζε, επθπέο απηνθίλεην, ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα). 

Βλφςεη ηεο ελδηάκεζεο εμέηαζεο ηνπ 2008, ε έθζεζε πξνζδηνξίδεη κηα ζεηξά 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ δξάζεσλ, ήηνη: 

1. Καζνξηζκφ ησλ πξννπηηθψλ εμέιημεο, θπξίσο κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

λένπ Ίληεξλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα πςεινχ επηπέδνπ i2010. 

2. Αξνκνιφγεζε κηαο πνιπκεξνχο Αεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11318_el.htm
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3. πδήηεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκάησλ ηεο ελδηάκεζεο επαλεμέηαζεο ζην 

πιαίζην κηαο πςεινχ επηπέδνπ εθδήισζεο i2010 ην 2008. 

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αληαιιαγψλ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ελ κέξεη ηηο 

δηαβνπιεχζεηο ηνπ εαξηλνχ Βπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 2008, ην νπνίν πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηα ζέκαηα ηνπ Αηαδηθηχνπ λέαο γεληάο (Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ 2007β). 

Καηά ην 2006, νη επηγξακκηθέο Αεκφζηεο ππεξεζίεο σξίκαζαλ πεξηζζφηεξν,  

εκθαλέζηαηα κάιηζηα ζηα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο πγείαο. Σα θξάηε-κέιε ζεκεηψλνπλ πξφνδν ζηηο εζληθέο ηνπο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη ζπλεξγάδνληαη ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  ζε θνηλνηηθφ επίπεδν,  γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηιφδνμσλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έσο ην 2010. Σν 2006, 

δξνκνινγήζεθε ε δηθηπαθή πχιε ηεο ΒΒ γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία. ια ηα θξάηε-

κέιε έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία, ελψ 

πξφθεηηαη λα θαηαζηεί δηαζέζηκε ζπιινγή εζληθψλ πεξηπηψζεσλ νξζήο πξαθηηθήο 

ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Σα θξάηε-κέιε αλαγλσξίδνπλ ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε 

δπλαηφηεηεο ΣΠΒ θαη έρνπλ πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ηα βαζηθά κέζα γηα λα 

επηηεπρζεί δηαζπλνξηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

IDABC, ε Βπηηξνπή ζα αλαζεσξήζεη ην 2007 ην επξσπατθφ πιαίζην 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Δ Βπηηξνπή ζα εθδψζεη επίζεο ζχζηαζε γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ 

ειεθηξνληθή πγεία θαη ζα δξνκνινγήζεη κέηξα ζηήξημεο κηαο θηινθαηλνηνκηθήο 

αγνξάο ειεθηξνληθήο πγείαο ζην πεδίν ηεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

πξνζσπηθήο πγείαο. Έσο ην 2008 ζηφρνο είλαη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί δίθηπα 

πιεξνθνξηψλ πγείαο, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε ζηαζεξέο θαη αζχξκαηεο 

επξπδσληθέο επηθνηλσλίαο, θαζψο επίζεο θαη ππνδνκή θηλεηψλ επηθνηλσληψλ θαη 

ηερλνινγηψλ πιέγκαηνο (Grid).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007-2008,  κε πηινηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο ηεο πνιηηηθήο ΣΠΒ ζα ζπλερηζηεί ε ππνζηήξημε 

βειηησκέλσλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε πεδία φπσο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο (eID),  
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αζθαιήο κεηάδνζε εγγξάθσλ κεηαμχ Αεκνζίσλ Αηνηθήζεσλ, ειεθηξνληθέο Αεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή, δεδνκέλα αζζελψλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξαθία. Σα πηινηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο ζην πεδίν ησλ 

ειεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ή ησλ ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ ζα βνεζνχληαη 

επίζεο απφ ηηο ζπλερηδφκελεο εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC ζηα ελ ιφγσ πεδία. 

Καηά ην 2007-2008, ε Βπηηξνπή πξφθεηηαη:  

• Να ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε,  κεηαμχ άιισλ ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα 

νινθιήξσζε θαη κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δηθψλ ηεο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ,  θαζψο θαη 

κε αλαζεψξεζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

• Να εθδψζεη ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή πγεία,  

λα πξνσζήζεη θηινθαηλνηνκηθή αγνξά γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία θαη λα θαζηεξψζεη 

δηαιεηηνπξγηθφ δίθηπν πιεξνθνξηψλ πγείαο (2008).  

• Να δξνκνινγήζεη πηινηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο ζην πιαίζην ηνπ CIP (Βπηηξνπή 

ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2007β). 

 

2.3.7 Γεχηεξε ελδηάκεζε  επαλεμέηαζε ηεο  i2010 

ηε δεχηεξε ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηεο i2010 (Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ 2008) ε Βπηηξνπή δηαπηζηψλεη έληνλε επξπδσληθή αλάπηπμε ζηελ 

Βπξψπε. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο Βπξσπαίνπο (250 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη) 

είλαη πιένλ ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ. Πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα λένη ρξήζηεο 

θαηεγξάθεζαλ ην 2007. Οη Αεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην 96 % 

ησλ ζρνιείσλ θαη ην 57 % ησλ γηαηξψλ, ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πην ζπρλά 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. ζνλ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο, πνζνζηφ 77 % δηέζεηαλ 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Δ επξπδσληθή ζχλδεζε θαηαθηά ζπλερψο έδαθνο. 

Χζηφζν, πέξα απφ ηε δηαπίζησζε ηεο ηζρπξήο επξπδσληθήο αλάπηπμεο ζηελ ΒΒ, ε 

έθζεζε δίλεη επίζεο έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

πξσηνβνπιίαο i2010 γηα ηελ πεξίνδν 2008-2010. ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πιένλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 

απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Βπηηξνπή επηζπκεί λα 

δνζεί ψζεζε ζηηο θνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα πξναρζεί ε έξεπλα ζην 
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πιαίζην ησλ ΣΠΒ. To 2008 πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεί νδεγφο πνπ ζα επεμεγεί ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ ςεθηαθψλ ηερληθψλ ζηελ ΒΒ, 

ψζηε λα πξνσζεζεί ε ρξήζε λέσλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ θαη λα πεξηνξηζηεί ην 

ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Δ Βπηηξνπή έρεη επίζεο ζέζεη σο ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε ησλ παλεπξσπατθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φπσο ε πξσηνβνπιία γηα 

ηελ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα ή ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή (Βπηηξνπή ησλ 

Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2008).  

 

2.3.8 Αμηνιφγεζε ηεο i2010 

2.3.8.1 Κχξηα επηηεχγκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο i2010 

Δ ζηξαηεγηθή i2010 ζρεδηάζηεθε σο ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηηο πνιηηηθέο ζηελ 

επξσπατθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Πεξηέγξαθε ηε 

γεληθή θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε αλνηθηήο θαη αληαγσληζηηθήο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο ζηελ Βπξψπε θαη γηα πξψηε θνξά ηνληδφηαλ ε ζεκαζία ησλ 

ΣΠΒ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη ε νινθιήξσζε 

ηεο εληαίαο αγνξάο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ΣΠΒ πξνο φθεινο ησλ επξσπαίσλ 

θαηαλαισηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ Αεκνζίσλ Αηνηθήζεσλ. 

Δ πνιηηηθή ππέξ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ππέξ ηνπ θαηαλαισηή ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηεο i2010 έρεη λα επηδείμεη πάξα πνιιά απηά απνηειέζκαηα: 

1. ιν θαη πεξηζζφηεξνη Βπξσπαίνη δηαζέηνπλ επηγξακκηθή ζχλδεζε. Ο αξηζκφο 

ησλ ηαθηηθψλ ρξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ έρεη απμεζεί, απφ 43% ην 2005 ζε 

56% ην 2008. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ρξεζηκνπνηνχλ ην Αηαδίθηπν 

ζρεδφλ θαζεκεξηλά θαη κε πςειήο ηαρχηεηαο πξφζβαζε ζην Ίληεξλεη. Δ 

ηαθηηθή ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ παξνπζηάδεη επίζεο φιν θαη πην κεγάιε 

θνηλσληθή δηείζδπζε, κε ηαρχηεξε αλάπηπμε ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο 

(άλεξγνη, ιηγφηεξν κνξθσκέλνη θαη άηνκα ειηθίαο 55-64 εηψλ). 

2. Δ Βπξψπε έρεη θαηαζηεί παγθφζκηνο εγέηεο ζην επξπδσληθφ Αηαδίθηπν. Με 

114 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο είλαη ε κεγαιχηεξε παγθφζκηα αγνξά θαη ηα 

πνζνζηά δηείζδπζεο απμάλνληαη ηαρέσο. Σα κηζά απφ ηα επξσπατθά 

λνηθνθπξηά θαη πάλσ απφ ην 80% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

ζηαζεξή επξπδσληθή ζχλδεζε, ηα ηξία ηέηαξηα απφ απηνχο κε κέζε ηαρχηεηα 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/internet/l24190c_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l24118_el.htm
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πάλσ απφ 2 Mbps. Σν επξπδσληθφ Αηαδίθηπν δηαηίζεηαη ζην 93% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ΒΒ ησλ 25, έλαληη 87% ην 2005. 

3. Σα πςειά πνζνζηά επξπδσληθήο ζχλδεζεο έρνπλ νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ. Οη Βπξσπαίνη αιιάδνπλ κε γνξγφ ξπζκφ 

ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, πηνζεηψληαο λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Σν 80% ησλ 

ηαθηηθψλ ρξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ εκπιέθνληαη ζε φιν θαη πην δηαδξαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ επηγξακκηθή ρξήζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζε θνηλή ρξήζε θαη ζηε δεκηνπξγία λένπ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη ζε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο. 

4. Δ αγνξά θηλεηψλ ηειεθψλσλ έρεη ππεξβεί ην 100% ζε δηείζδπζε – αχμεζε, 

απφ ην 84% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΒΒ ην 2004 ζε 119% ην 2009. Σν γεγνλφο 

απηφ θαζηζηά ηελ Βπξψπε πξσηνπφξν ζηελ δηείζδπζε ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, θαζψο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηηο ΔΠΏ θαη ζηελ Εαπσλία 

θπκαίλνληαη ζην 80%. Οη θαηαλαισηέο αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

κηιψληαο θαη ζηέιλνληαο κελχκαηα ζε ηηκέο ηνπιάρηζηνλ θαηά 34,5% 

θηελφηεξεο απφ φ,ηη ην 2004, πεξηιακβαλφκελεο θαη κείσζεο ησλ ηειψλ 

πεξηαγσγήο θαηά 70% ζε ζρέζε κε ην 2005. 

5. Δ Βπξψπε έρεη ζεκεηψζεη ηαρεία πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη 

ρξήζε ησλ 20 αμηνινγεκέλσλ επηγξακκηθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Δ παξνρή 

πιήξσο δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο έρεη απμεζεί ζην 50% ην 

2007 (27% ην 2004) θαη αληίζηνηρα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην 70% (58% ην 

2004). Σν έλα ηξίην ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ζρεδφλ ην 70% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ ΒΒ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. 

6. Δ θνηλνηηθά ρξεκαηνδνηνχκελε έξεπλα ζηηο ΣΠΒ έρεη θαίξην ξφιν ζηηο 

κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο επηηπρίεο ηεο Βπξψπεο, φπσο ζηε κηθξν- θαη ηε 

λαλνειεθηξνληθή, ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηελ 

εθζηξαηεία ηεο ΒΒ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Δ Βπξψπε είλαη επίζεο έδξα 

ξεμηθέιεπζεο έξεπλαο, φπσο ηεο ηερλνινγίαο Giant Magneto-Resistance, ε 

νπνία έθεξε επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ, θεξδίδνληαο ην 

βξαβείν Νφκπει 2007 ζηε θπζηθή, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο ADSL, βάζεο 

γηα ηε ζεκεξηλή επηηπρία ηνπ επξπδσληθνχ Αηαδηθηχνπ. 
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7. Οη πνιηηηθέο γηα ηηο ΣΠΒ εληάζζνληαη ζπλερψο ζηηο ινηπέο πνιηηηθέο. Σα 

θξάηε-κέιε έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ησλ ΣΠΒ γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηε κεγέζπλζε, θαζψο θαη ην δπλακηθφ ησλ ΣΠΒ γηα ηελ 

επίηεπμε ζεηξάο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Πνιιά θξάηε-κέιε 

δηαζέηνπλ πιένλ νινθιεξσκέλεο εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο ΣΠΒ κε ζηφρνπο 

παξφκνηνπο κε εθείλνπο ηεο πξσηνβνπιίαο i2010. 

Ώπηέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο επηηπρίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηεηξαεηίαο. Χζηφζν, 

ηα ζπλνιηθά επηηεχγκαηα ηεο πξσηνβνπιίαο i2010 κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

θαιχηεξα ζπγθξηλφκελα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ ην 2005 γηα ηνπο ηξεηο 

ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο ηεο πξσηνβνπιίαο. 

2.3.8.2  Ώζεζε ηεο εληαίαο αγνξάο γηα επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ρξήζηεο  

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο 

ΣΠΒ ήηαλ εκθαλή γηα ηνπο Βπξσπαίνπο, αλαθέξεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο εληαίαο 

αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζηηο ππεξεζίεο νπηηθνανπζηηθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο, πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 

Ώπηφο ήηαλ ν βαζηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ πξψηνπ ππιψλα ηεο πξσηνβνπιίαο 

i2010: 

ηφρνο 1: Βληαίνο επξσπατθφο ρψξνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη νηθνλνκηθά 

πξνζηηέο θαη αζθαιείο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο, πνηθίιν θαη πινχζην πεξηερφκελν 

θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο. 

Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο επξσπατθήο αγνξάο ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ 

εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, εηο βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δ θαηάζηαζε απηή επηηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ςεθηαθήο 

νηθνλνκίαο· δελ ππάξρεη ηερληθφο ιφγνο λα εκπνδίδνπλ ηα ζχλνξα ηε ξνή ηεο 

δεκηνπξγίαο πινχηνπ. Δ Βπηηξνπή επεδίσμε δξαζηήξηα ην άλνηγκα ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, ηελ άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ θξαγκψλ, ηε βειηίσζε 

ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ 

ζπλζεθψλ γηα ηνπο επξσπατθνχο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, ηνλ θιάδν θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο. Τπνζηήξημε κηα πεξηζζφηεξν ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ζην 

ξαδηνθάζκα θαη ζηε δπλεηηθή ρξήζε ηνπ „ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο‟ ζε φια ηα θξάηε-
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κέιε. Οη δχν θαλνληζκνί γηα ηελ πεξηαγσγή απέβιεπαλ ζηε δεκηνπξγία επξσπατθήο 

εζσηεξηθήο αγνξάο γηα θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο. 

Δ κεηαξξχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο ρξνληθέο επηθνηλσλίεο, πνπ πξφθεηηαη λα 

ζεζπηζζεί ζχληνκα, ζα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ εληαία αγνξά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ζα πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο κεγαιχηεξε επηινγή 

θαη φηη ζα βειηηψζεη ηε δηαθάλεηα, πξνζηαηεχνληάο ηνπο θαιχηεξα απφ παξαβηάζεηο 

ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη απφ αλεπίθιεηα καδηθά 

κελχκαηα (spam), ελζαξξχλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ ζε λέα δίθηπα. Δ θαζηέξσζε ελφο 

λένπ ξπζκηζηηθφ θνξέα ζε επξσπατθφ επίπεδν αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ θαη κεγαιχηεξνπ βαζκνχ ζπλεθηηθφηεηαο 

ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ζε εζληθφ επίπεδν. Σαπηφρξνλα, νη εζληθέο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο ζα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ αλεμαξηεζίαο. Κάζε ρξφλν, νη εηήζηεο 

εθζέζεηο πξνφδνπ ζρεηηθά κε ην πιαίζην γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη 

επξσπατθνί θαλφλεο ππέξ ηνπ αληαγσληζκνχ πξνψζεζαλ ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο 

επελδχζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία, ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη πξνζέθεξαλ 

επξχηεξεο επηινγέο ζηνπο θαηαλαισηέο, πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη πνηνηηθά 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο. 

Δ έθδνζε ηνπ θαηαιφγνπ eYou Guide, ην Μάην ηνπ 2009, πξνζέθεξε ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο, εμεγψληαο ηνπο κε απιά ιφγηα ηελ ηζρχνπζα επξσπατθή 

λνκνζεζία ζηνλ επηγξακκηθφ θφζκν. Ο πξψηνο απηφο πνιπγισζζηθφο επηγξακκηθφο 

νδεγφο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ Βπξψπε αθνξά θαίξηα πεδία 

επηγξακκηθήο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο πξνζσπηθήο δσήο θαη ησλ δεδνκέλσλ, ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζην 

Αηαδίθηπν, ηεο επηγξακκηθήο δηαθήκηζεο, ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη ησλ επηγξακκηθψλ αγνξψλ. 

Δ ηειεφξαζε βξίζθεηαη ζε πεξίνδν εληππσζηαθψλ αιιαγψλ θαη ε Βπηηξνπή 

θξνληίδεη, ψζηε ε Βπξψπε λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή ησλ εμειίμεσλ 

πξνσζψληαο ηηο ςεθηαθέο εθπνκπέο θαη ηελ θηλεηή ηειεφξαζε. Με βάζε ηελ αξρή 

ηεο „ρψξαο πξνέιεπζεο‟, ζπκθσλήζεθε ε επηθαηξνπνίεζε θαλφλσλ πεξηερνκέλνπ 

πνπ ζα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ηηο λέεο νπηηθνανπζηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

δελ ζα πεξηιακβάλνπλ κφλν δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο (επίγεηα, θηλεηά, 

δνξπθνξηθά, δηαδηθηπαθά), αιιά θαη δηάθνξνπο κνξθφηππνπο (δηαινγηθή ηειεφξαζε, 



173 

 

βίληεν θαηά παξαγγειία, θνηλσληθή δηθηχσζε θηι.). Δ Βπξψπε δηαζέηεη ζήκεξα 

ζαθείο θαλφλεο γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ νπηηθνανπζηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 

ελψ ε πνηφηεηα ηνπ ζεάκαηνο πξνζηαηεχεηαη κέζσ πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθήκηζε ζηα 

ληνθηκαληέξ, ζηηο εηδήζεηο θαη ζηα παηδηθά πξνγξάκκαηα. Βμάιινπ, νη θαλφλεο 

αλαθνξηθά κε πεξηερφκελν ξαηζηζηηθφ ή πνπ ππνδαπιίδεη ην κίζνο επεθηάζεθαλ θαη 

ζηηο ππεξεζίεο θαηά παξαγγειία. 

Δ ππνζηήξημε απφ ηελ Βπηηξνπή γηα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κε βάζε ην θνηλνηηθφ 

πξφγξακκα MEDIA επεθηάζεθε ην 2007 έσο ην 2013 κε πξνυπνινγηζκφ 755 εθαη. 

επξψ ζπλέβαιε, ψζηε ηαηλίεο θαη πεξηερφκελν απφ ηελ ΒΒ λα θηάζνπλ ζηε δηεζλή 

νζφλε. Πνιιέο ηαηλίεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη παγθφζκηα θήκε, ρσξίο επξσπατθή 

ζηήξημε ζα είραλ απιψο πεξηνξηζηεί ζηε ρψξα παξαγσγήο. Δ θνηλνηηθή πξνζηηζέκελε 

αμία δελ έγθεηηαη κφλν ζηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ θαιιηηερληθψλ παξαγσγψλ, 

αιιά θέξλεη επίζεο ηελ επξσπατθή δσή θαη ηνλ πνιηηηζκφ ζε έλα επξχ δηεζλέο θνηλφ 

ράξε ζηηο επξσπατθέο ηαηλίεο πνπ δηαηίζεληαη εληφο θαη εθηφο Βπξψπεο. 

2.3.8.3 Σφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ΣΠΔ ζηελ Δπξψπε 

Καηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα, ε ΒΒ πζηεξεί ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο 

ηνπ θφζκνπ φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Β&Ώ) ζηηο ΣΠΒ, ηδίσο απέλαληη 

ζηηο ΔΠΏ. Αξνκνινγήζεθαλ θαηά ζπλέπεηα θηιφδνμα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πζηέξεζεο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε κειινληνζηξεθνχο Β&Ώ. 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε ΒΒ έρεη αθηεξσζεί ζηε εμάιεηςε ηεο θαζπζηέξεζεο, 

ελψ ηα επφκελα ρξφληα ζα επηδηψμεη λα θαηαθηήζεη ηελ παγθφζκηα πξσηνπνξία ηεο 

έξεπλαο ζηηο ΣΠΒ. 

Ώπηή ε πξνζέγγηζε αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζπλνιηθφ ζηφρν γηα ην δεχηεξν ππιψλα 

ηεο πξσηνβνπιίαο i2010: 

ηφρνο 2: Βπηδφζεηο παγθφζκηαο θιάζεο ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηηο ΣΠΒ γηα 

ηελ θάιπςε ηεο απφζηαζεο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο Βπξψπεο. 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ε Βπξψπε ελέθξηλε ηνλ πςειφηεξν έσο ηψξα 

πξνυπνινγηζκφ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηηο ΣΠΒ, πεξηζζφηεξα απφ 10 δηζ. επξψ 

γηα ΣΠΒ ζην πιαίζην ηνπ 7νπΠΠ θαη ην CIP απφ ην 2007 έσο ην 2013, ψζηε λα 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ επφκελνπ θχκαηνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη λα 
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θαηεπζχλεη ηε κεηάβαζε ζε κηα θνηλσλία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. 

ήκεξα, ειεθηξνληθέο ππνδνκέο φπσο ην GEANT, ηα ππνινγηζηηθά πιέγκαηα, νη 

ππεξ-ππνινγηζηέο θαη ηα απνζεηήξηα δεδνκέλσλ, είλαη νη θαηαιχηεο κηαο λέαο 

„επηζηεκνληθήο αλαγέλλεζεο‟ γηα ηελ ηφλσζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο κεγέζπλζεο. Δ 

επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο „Μειινληηθέο θαη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο‟ θαηέδεημε 

ηελ αλάγθε γηα ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ζε πεξηνρέο κεηαζρεκαηηζηηθήο έξεπλαο 

πςεινχ θηλδχλνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε Βπξψπε ζα παξακέλεη 

καθξνπξφζεζκα αληαγσληζηηθή ζηηο ΣΠΒ. 

Βπηπιένλ, έρνπλ δξνκνινγεζεί ξεμηθέιεπζεο ζπκπξάμεηο Αεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Οη θνηλέο ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο Artemis θαη Eniac ζηα ελζσκαησκέλα 

ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη ζηε λαλνειεθηξνληθή πξαγκαηεχνληαη ηερλνινγίεο 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε αληαγσληζηηθήο παξαγσγήο, απφ ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ηελ αεξνδηαζηεκηθή βηνκεραλία σο ηνλ ελεξγεηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο πγείαο. Δ πξσηνβνπιία γηα απηφλνκε δηαβίσζε 

ππνβνεζνχκελε απφ ην πεξηβάιινλ έρεη μεθηλήζεη κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε Βπξψπε 

θφκβνο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο 

Βπξψπεο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζπκβάιινπλ, ψζηε ε θνηλνηηθή βηνκεραλία λα 

θαηαζηεί πξσηνπφξα παγθνζκίσο θαη αλαδηαηάζζνπλ ηηο επελδχζεηο Β&Ώ 

παξέρνληαο θίλεηξα ζηε βηνκεραλία, αιιά θαη ζηα θξάηε-κέιε. ε κηα εμαεηία 

δηαηέζεθαλ πάλσ απφ 6 δηζ. επξψ γηα ηηο ηξεηο απηέο πξσηνβνπιίεο. 

Δ ΒΒ είλαη επίζεο έλα πηζαλφο εγέηεο ζην κειινληηθφ Ίληεξλεη. Δ Βπηηξνπή άξρηζε 

ηηο εξγαζίεο γηα κηα εηαηξηθή ζρέζε Αεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξίμεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ κειινληηθνχ Αηαδηθηχνπ πνπ ζα 

πξνζθέξεη ηαρχηεξε κεηαθνξά πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ, πεξηζζφηεξεο δηεπζχλζεηο 

IP, έλα πην αζθαιέο θαη θηιηθφ Αηαδίθηπν φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο θαη ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα είλαη αλνηρηφ, δηαιεηηνπξγηθφ θαη ζα επλνεί ηελ 

θαηλνηνκία, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ επρέξεηα επηινγήο. Σνχην ζα επεθηείλεη ηε 

ρξήζε RFID θαη ππεξεζηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ. Δ λέα πξσηνβνπιία βαζίδεηαη ζε 

πθηζηάκελεο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο· Π.ρ. ε επθνιία FIRE (έξεπλα θαη 

πεηξακαηηζκφο ζην κειινληηθφ Ίληεξλεη) μεθίλεζε πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζε πεηξάκαηα ζε λέα κνληέια δηθηχσζεο θαη ππεξεζηψλ. Οη 
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επξσπατθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο έρνπλ επίζεο αλνίμεη λέν έδαθνο, δξψληαο σο 

αλνηθηέο πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ θιάδνπ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Δ Βπξψπε κπνξεί πιένλ λα ζηεξηρζεί ζε απηά ηα κεγάια βήκαηα γηα λα κεησζεί 

ηαρχηεξα ε απφζηαζε ζηελ έξεπλα ΣΠΒ. Οη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα δελ είλαη παξά 

έλα κέζν θαη φρη απηνζθνπφο. Δ δηάζεζε ζηελ αγνξά θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ κεγέζπλζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ ΒΒ. Οξηζκέλα θξάηε-κέιε βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ 

παγθφζκηνπ θαηαιφγνπ θαηλνηνκίαο, ελψ ε εηνηκφηεηα γηα θαηλνηνκία παξακέλεη 

απνζπαζκαηηθή. Γσηηθήο ζεκαζίαο είλαη, επνκέλσο, ε ηζρπξφηεξε θαη πην 

ζπληνληζκέλε έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Σν Μάξηην ηνπ 2009 

εθδφζεθε αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ζηηο ΣΠΒ ζηελ 

Βπξψπε. ηφρνο ηεο ήηαλ λα θαζηεξψζεη ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο Βπξψπεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΒ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εκθάληζε λέσλ αγνξψλ θαη επηρεηξήζεσλ ΣΠΒ θαη λα 

θαηαζηεί ε Βπξψπε ειθπζηηθφηεξε γηα επελδχζεηο ζε δεμηφηεηεο, έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία. 

2.3.8.4 Να εμαζθαιηζηεί φηη φινη νη πνιίηεο ζα επσθειεζνχλ απφ ηηο ΣΠΔ 

ηε ζηξαηεγηθή i2010 πεξηιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηα δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα ηεο Βπξψπεο, ζέηνληαο ηνπο 

πνιίηεο ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο θαη πξνβάιινληαο ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο ησλ 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ. 

ηφρνο 3: Μηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, πνπ ζα παξέρεη 

Αεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ζα πξνάγεη ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Ώπηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία, φπνπ νη επξσπατθέο πνιηηηθέο 

βειηηψλνπλ ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ζε πνιχπινθα θαη δαπαλεξά ζπζηήκαηα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηα θξάηε-κέιε θαη απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επξσπατθήο βηνκεραλίαο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Αχν βαζηθέο πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο μεθίλεζαλ ην 2008: ε κία δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζε 

ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο θαη ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη ε δεχηεξε 

ππνβνεζά ηα θξάηε-κέιε λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαζπλνξηαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ πγείαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη 
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ηεο αγνξάο. Δ ειεθηξνληθή πγεία απνηειεί επίζεο έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο 

αλαθνίλσζεο ηεο πξσηνβνπιίαο Lead Market, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ επηηάρπλζε 

ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, κέζσ ζπζηεκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη άιιν έλα εμέρνλ πεδίν πνιηηηθήο, κε πνζνζηφ 

άλσ ηνπ 50% ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ λα είλαη πιένλ πιήξσο δηαζέζηκεο 

επηγξακκηθά. Μνινλφηη ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ, γηα λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο παξακέλεη κηθξφο, παξνπζηάδεη ζπλερή 

αχμεζε. Δ κεηάβαζε απφ „κνλναπεπζπληηθέο‟ ζε ππεξεζίεο επηθεληξσκέλεο ζηνλ 

πνιίηε ππήξμε ην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαηά 

ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. Σα πεληαεηέο ζρέδην δξάζεο πνπ εγθξίζεθε ην 2006 

δέζκεπζε ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε ζηελ παξαγσγή απηψλ 

νθειψλ γηα φινπο ηνπο Βπξσπαίνπο. Σν πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ζπκκεηνρήο δείρλεη πψο ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ παξέρνληάο ηνπ λέα εξγαιεία, γηα λα αθνπζηνχλ 

νη απφςεηο ηνπ. Σα ζπλερηδφκελα πηινηηθά έξγα CIP κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη γηα ηελ 

παλεπξσπατθή αλαγλψξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζε 

νιφθιεξε ηελ ΒΒ. 

Δ ζηξαηεγηθή i2010 ζηφρεπε επίζεο λα δείμεη πψο νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. Ώπηφ απνηέιεζε ην βαζηθφ ζηφρν ηεο πνιηηηθήο 

ειεθηξνληθήο έληαμεο απφ ην 2005. Σν 2008 άξρηζε ε πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

έληαμεο κε ηελ πξσηνβνπιία „Διεθηξνληθή έληαμε: δειψλσ ζπκκεηνρή!‟, ε νπνία 

θνξπθψζεθε κε ηελ ππνπξγηθή δηάζθεςε ηεο ΐηέλλεο γηα ηελ ειεθηξνληθή έληαμε. 

Άιια παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθά 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. Με δεδνκέλε ηε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ δεμηνηήησλ ΣΠΒ 

θαη ηεο έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε Βπηηξνπή πξνέβε ζε 

ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ζηελ Βπξψπε. 

Σν 2005, ε ζηξαηεγηθή i2010 πξφηεηλε ηξεηο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

„πνηφηεηα δσήο‟. Δ πξσηνβνπιία απηφλνκε δηαβίσζε ππνβνεζνχκελε απφ ην 
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πεξηβάιινλ „Ambient Assisted Living‟ δείρλεη πψο νη ΣΠΒ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δ πξσηνβνπιία γηα ηα 

επθπή νρήκαηα „Intelligent Car initiative‟, πνπ μεθίλεζε ην 2006, πξνσζεί 

επθπέζηεξα, αζθαιέζηεξα θαη θαζαξφηεξα νρήκαηα. ην εγγχο κέιινλ, ηα 

απηνθίλεηα πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζνβαξφ αηχρεκα ζα θαινχλ ην 112 γηα βνήζεηα. Δ 

πξσηνβνπιία απηή, επίζεο, έιθπζε ηελ παγθφζκηα πξνζνρή ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο ζηελ θνηλνηηθή έξεπλα γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ελεκέξσζε ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηα νθέιε απηψλ ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο πνπ βαζίδνληαη 

ζε ΣΠΒ. Σν 2008 ζήκαλε ηε γέλλεζε ηεο Europeana, ηεο επξσπατθήο επηγξακκηθήο 

πνιπκεζηθήο βηβιηνζήθεο, κνπζείνπ θαη αξρείνπ, κε πεξηζζφηεξα απφ ηξία 

εθαηνκκχξηα βηβιία, ράξηεο, ερνγξαθήζεηο, θσηνγξαθίεο, αξρεηαθά έγγξαθα, έξγα 

δσγξαθηθήο θαη ηαηλίεο απφ πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

δηαδηθηπαθήο πχιεο, ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Βπίζεο ην 2008, 

ε ζηξαηεγηθή i2010 αλαδείρζεθε ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο, κε ηελ έλαξμε κηαο ηέηαξηεο εκβιεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο ζρεηηθά κε 

ΣΠΒ γηα αεηθφξν αλάπηπμε „ICT for sustainable growth‟, κε επίθεληξν ηε ζπκβνιή 

ησλ ΣΠΒ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. 

2.3.8.5 Δπηπηψζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο i2010 ζηα θξάηε-κέιε 

Δ πξσηνβνπιία i2010 πινπνηήζεθε ζε φια ηα θξάηε-κέιε κε εζληθέο ζηξαηεγηθέο. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη γεληθέο ζηξαηεγηθέο ΣΠΒ, ελψ άιιεο αθνξνχλ εηδηθφηεξεο 

πνιηηηθέο, φπσο επξπδσληθφηεηα, ειεθηξνληθή έληαμε, πγεία, κάζεζε θαη επηρεηξείλ. 

Οη εζληθέο ζηξαηεγηθέο πθίζηαληαη ζπλερή αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε σο 

ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Ληζαβφλαο. ια ζρεδφλ ηα ζρέδηα απερνχλ πηζηά ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο i2010. 

Δ Φηλιαλδία πξνγξακκάηηζε έσο ην 2010 λα έρεη επηβάιεη ην 1 Mbps σο ππνρξέσζε 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη έσο ην 2015 ηα 100 Mbps γηα φινπο. Δ Γεξκαλία 

πξνγξακκάηηζε έσο ην 2010 πιήξε επξπδσληθή θάιπςε θαη, έσο ην 2014, ηνπιάρηζην 

50 Mbp ζην 75 % ησλ λνηθνθπξηψλ. Αηάθνξα θξάηε-κέιε εζηηάδνπλ επίζεο ζηελ 

αλάγθε επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζε πξνζηηέο ηηκέο. Δ Γαιιία ζηνρεχεη έσο ην 2012 

πιήξε επξπδσληθή θάιπςε κε κέγηζην κεληαίν ηέινο 35 επξψ. Δ Πνξηνγαιία 

εζηηάδεη ζε ππνδνκή νπηηθψλ ηλψλ, πξνεγκέλεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη 

εξεπλεηηθά δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ.  
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Σν 2005, κεηά ηε ζέζπηζε ηεο i2010 δξνκνινγήζεθε κηα πξψηε ζεηξά εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ΣΠΒ θαη πξφζθαηα αθνινχζεζε δεχηεξε. ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο 

ΣΠΒ θαίλεηαη πψο ιεηηνπξγεί ζηελ πξάμε ε αλνηρηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ: νξηζκέλνη 

αλαθέξνληαη ζαθψο ζε έκπλεπζε πνπ δέρηεθαλ απφ άιια θξάηε-κέιε. Δ πξψηε 

γεληά εζληθψλ επξπδσληθψλ ζηξαηεγηθψλ εζηηάζηεθε ζηε δηάζεζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ην ελδηαθέξνλ ζήκεξα βξίζθεηαη 

ζε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, ηελ επξπδσληθή ζχλδεζε σο ππνρξέσζε θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο ή ζηελ εμαζθάιηζε νπηηθήο ίλαο έσο ην ζπίηη. 

Πιένλ ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεησπίδνπλ λέα πεδία, ππεξβαίλνληαο ηηο θνηλέο ζε 

φια ηα θξάηε-κέιε, πξνηεξαηφηεηεο επξπδσληθφηεηαο, Αεκνζίσλ επηγξακκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Πνιιά απφ ηα κηθξφηεξα θξάηε-κέιε 

πξνζβιέπνπλ ηψξα λα θαηαζηνχλ θχξηνη ζπληειεζηέο ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Οξηζκέλεο ρψξεο εηζεγνχληαη λέα ζέκαηα ζηνλ θαηάινγν ησλ ΣΠΒ, φπσο πξάζηλεο 

ΣΟ, ράξηεο ειεθηξνληθψλ δηθαησκάησλ, λνκηθά κέηξα γηα ακεξνιεςία θαη 

πξνζβαζηκφηεηα ή λένπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, δεμηνηήησλ θαη ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ή κνληέισλ γηα ηελ ηφλσζε 

ηεο αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

2.3.8.6 Αηελίδνληαο ην κέιινλ - κειινληηθά πξνβιήκαηα πνιηηηθήο 

Οη επηηπρίεο ηεο Βπξψπεο ζηεξίρηεθαλ ζηελ επηκνλή, ζην ζεκηηφ αληαγσληζκφ, ζηηο 

αγνξέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζε κηα αγνξά ρσξίο ζχλνξα γηα ςεθηαθφ πεξηερφκελν 

θαη ππεξεζίεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Δ ηερλνινγηθή πξσηνπνξία ηεο Βπξψπεο 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηέο ηεο γηα δεκηνπξγία θξίζηκεο κάδαο Β&Ώ ζε 

αλαδπφκελνπο ηνκείο ησλ ΣΠΒ. Αηαζέηεη κεγάιε ηθαλφηεηα λα θεθαιαηνπνηεί 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο, φπσο ε ζθχδνπζα θαη επηηπρεκέλε θηλεκαηνγξαθηθή 

βηνκεραλία, ν ηνκέαο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ε επξσπατθή ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε. Δ ζπλνιηθή απηή πνιηηηθή ψζεζε παξακέλεη ζε ηζρχ γηα ην κέιινλ. 

Χζηφζν, ε επηηπρία ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ζηηο ΣΠΒ θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηεηξαεηία πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε παγθφζκηα πξννπηηθή. ήκεξα, θαζίζηαηαη 

θαλεξφ φηη αθφκε θαη ζε πεξηνρέο φπνπ θαηαιακβάλεη παγθφζκηα εγεηηθή ζέζε, ε 

Βπξψπε θηλδπλεχεη λα ράζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα , φηαλ πξφθεηηαη γηα 

λέεο, θαηλνηφκεο εμειίμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε Βπξψπε έρεη ηνπνζεηεζεί σο 

παγθφζκηνο εγέηεο ζην επξπδσληθφ Ίληεξλεη, αιιά πζηεξεί εληππσζηαθά ζε ζρέζε κε 
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ηελ Εαπσλία θαη ηε Νφηηα Κνξέα ζηηο νπηηθέο ίλεο πςειήο ηαρχηεηαο. Παξνκνίσο, νη 

επηηπρίεο ηεο Βπξψπεο ζηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο δελ είραλ αθφκα αληίθξηζκα ζηηο 

αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο, φπνπ ε Ώζία αλαδεηθλχεηαη σο παγθφζκηνο 

εγέηεο. Βπηπιένλ, ε Βπξψπε είλαη ζρεηηθά παξαγθσληζκέλε ζηηο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο, ελψ νη ΔΠΏ θπξηαξρνχλ ζην λέν δηαθξαηηθφ δηθηπαθφ 

ρψξν, ηδίσο ζηα ηζηνιφγηα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Καηά ζπλέπεηα, ε Βπξψπε ρξεηάδεηαη έλα λέν ςεθηαθφ πξφγξακκα γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο, λα δεκηνπξγεζεί κηα ππνδνκή παγθφζκηαο 

θιάζεο θαη λα απειεπζεξσζεί ην δπλακηθφ ηνπ Αηαδηθηχνπ σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

αλάπηπμεο θαη σο βάζε γηα αλνηρηή θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή. Σν 

Βπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Αεθεκβξίνπ 2008 ηάρζεθε ππέξ ελφο επξσπατθνχ ζρεδίνπ 

γηα ηελ θαηλνηνκία, φπνπ νη ΣΠΒ ζα είλαη βαζηθή ηερλνινγία. Δ Βπξψπε πξέπεη λα 

ελδηαθεξζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο πεξησπήο ζε ηνκείο 

πςειήο ηερλνινγίαο, λα πεξάζεη ηα θνλδχιηα γηα ηελ έξεπλα πην απνηειεζκαηηθά, 

έηζη ψζηε νη θσηεηλέο ηδέεο ζην εκπφξην λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αλαπηπμηαθέο, λα 

σζήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΣΠΒ σο αληηζηάζκηζε ζηε 

ζηαζηκφηεηα ΏΒΠ, θαζψο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αξρίδεη λα κεηψλεηαη κε ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ηεο πνιπάξηζκεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο. Δ πξνψζεζε λέσλ, 

επθπέζηεξσλ, θαζαξφηεξσλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ Βπξψπε λα 

επηηχρεη αλάπηπμε ηέηαξηνπ παξάγνληα ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία δηθηχσζεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Βπξψπε σο αλνηθηήο θαη δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο. 

Δ Βπηηξνπή πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη Αεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ζε ελλέα 

βαζηθνχο ηνκείο γηα ηηο κειινληηθέο πνιηηηθέο ηεο Βπξψπεο ζηηο ΣΠΒ θαη ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο: 

1. Ώπειεπζέξσζε ησλ ΣΠΒ σο θηλεηήξηαο δχλακεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη 

σο θαίξηνπ ζπληειεζηή ζην ζεκαηνιφγην ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε θαη απαζρφιεζε. Σνχην είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο Βπξψπεο. 
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2. Ώχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ ΣΠΒ ζηε κεηάβαζε πξνο κηα πεξηζζφηεξν αεηθνξηθή 

νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Έκθαζε ζηηο ΣΠΒ γηα 

πξνψζεζε ππεχζπλεο θαηαλάισζεο ζηα λνηθνθπξηά, ηηο κεηαθνξέο, ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο, ηε κεηαπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ δπλακηθνχ γηα ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Έμππλνη κεηξεηέο, απνδνηηθφο θσηηζκφο, ρξεζηκνπνίεζε „ππνινγηζηηθνχ 

λέθνπο‟ θαη θαηαλεκεκέλνπ ινγηζκηθνχ ζα κεηαηξέςεη ηνπο ηχπνπο ρξήζεο ησλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Λχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ΣΠΒ ζα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο Βπξψπεο γηα δηαρείξηζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηαλ αεηθνξηθή 

νηθνλνκία. 

3. ΐειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο Βπξψπεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηηο ΣΠΒ. 

Παξά ηα επηηεχγκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε επξσπατθή Β&Ώ αληηκεησπίδεη 

δηαξθψο πξνβιήκαηα. Μηα ηζρπξή βάζε Β&Ώ γηα ΣΠΒ ζηελ Βπξψπε είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο νη εμειίμεηο ζηηο ΣΠΒ είλαη θιεηδί γηα ηελ επίιπζε ζεηξάο 

πξνβιεκάησλ, φπσο ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηα δεηήκαηα κηαο γεξάζθνπζαο 

θνηλσλίαο, ε αζθάιεηα, ε ηδησηηθή δσή θαη ε δηαρείξηζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα 

νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

4. Αεκηνπξγία κηαο θαηά 100% ζπλδεδεκέλεο νηθνλνκίαο κέζσ Αηαδηθηχνπ πςειήο 

ηαρχηεηαο, αλνηθηήο γηα φινπο. Πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ην δπλακηθφ ησλ ππνδνκψλ 

πςειήο ηαρχηεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη 

ηελ θαηλνηνκία ζηελ Βπξψπε. Θα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε 

κειινληνζηξεθψλ δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ, αλνηθηψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε λέεο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν, γηα φινπο θαη απφ φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ζηελ επηγξακκηθή ζθαίξα. 

5. Βδξαίσζε ηεο εληαίαο επηγξακκηθήο αγνξάο. Βθθξεκεί αθφκα ε επίηεπμε κηαο 

επηγξακκηθήο εληαίαο αγνξάο, παξά ηε ζηαζεξή πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ. Δ Βπξψπε εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη λνκηθφ θαηαθεξκαηηζκφ, 

κε ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, αζθάιεηα, πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη άιια εκπφδηα 

πνπ απνζαξξχλνπλ ηελ ςεθηαθή κεηάβαζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ. Σνχην 

ηζρχεη επίζεο γηα ηελ αγνξά ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, φπνπ ν θαηαθεξκαηηζκφο 

δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ ζην πιήξεο εχξνο ηεο πινχζηαο 

θαη πνιηηηζηηθά πνηθηιφκνξθεο επηγξακκηθήο πξνζθνξάο πνπ δηαηίζεηαη ζε νιφθιεξε 

ηελ ΒΒ. 
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6. Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Σν λέν ςεθηαθφ πιαίζην (WΒΐ 

2.0 θαη πέξα) πξνζθέξεη κηαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ επθαηξία γηα λα απειεπζεξσζεί ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο Βπξψπεο. Σν ζεκεξηλφ Αηαδίθηπν είλαη έλα 

δηαδξαζηηθφ πνιηηηθφ βήκα, έλα ζθχδνλ θνηλσληθφ δίθηπν θαη κηα ηεξάζηηα πεγή 

γλψζεσλ. Με λέεο ζπκκεηνρηθέο πιαηθφξκεο θαη ππεξεζίεο, νη ρξήζηεο έρνπλ 

θαηαζηεί ελεξγνί παίθηεο, παξαγσγνί ή „prosumers‟ (παξαγσγνί-θαηαλαισηέο) θαη 

είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή λέεο πνιηηηθέο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηε ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ. 

7. Βλίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ΒΒ σο βαζηθνχ παξάγνληα ζην δηεζλή ζηίβν ησλ ΣΠΒ. Δ 

ζπλερηδφκελε επηηπρία ησλ ζχγρξνλσλ ΣΠΒ εμαξηάηαη απφ ην αλνηρηφ ραξαθηήξα 

ηνπο θαη ηε ζπλεξγαζία δηεζλψο, έλα Αηαδίθηπν ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζε θίλεζε, 

ηζηνηφπνπο, πιαηθφξκεο θαη ηχπν ηνπ ζπλδεφκελνπ εμνπιηζκνχ, ειεχζεξν απφ 

ινγνθξηζία. Βμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ ηθαλφηεηά καο γηα ρεηξηζκφ παγθφζκησλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο ε δηεζλήο Αηαθπβέξλεζε, ε αζθάιεηα, ην αθαηάιιειν 

πεξηερφκελν θαη ε αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, 

ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη λένη ηεξάζηηνη ρψξνη 

δηεπζπλζηνδφηεζεο (IPv6), ηα πνιχγισζζα αλαγλσξηζηηθά θαη νχησ θαζεμήο. Πνιιά 

απφ απηά ηα ζέκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κφλν ζε δηεζλέο επίπεδν, αιιά ε θσλή 

ηεο Βπξψπεο ζπρλά δπζθνιεχεηαη λα γίλεη αθνπζηή. 

8. χγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο Αεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη 

πξνζηηέο ζε φινπο. Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα 

ζηα θξάηε-κέιε. Χζηφζν, νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ Αεκνζίσλ Αηνηθήζεσλ. Ώπφ ηελ πιεπξά 

ηεο, γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ε Βπηηξνπή έρεη πξνηείλεη λα ζπλερηζηεί ην 

επηηπρεκέλν πξφγξακκα IDABC κε ηελ θαηάζεζε πξφηαζεο γηα λέν πξφγξακκα κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ιχζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο (ISA), 

ελψ ζπλερίδεη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ απνβιέπεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ θαλφλσλ θαη αξρψλ 

γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Αεκνζίσλ Αηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΒΒ. Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηα ζρνιεία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά 

θαη νη ζηφρνη ηεο Ληζαβφλαο γηα εμνπιηζκφ θαη ζχλδεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ ζηελ 

Βπξψπε έρνπλ ήδε επηηεπρζεί. Βθαξκνγέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη πγείαο κπνξνχλ 
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λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζε νιφθιεξε ηελ ΒΒ. Χζηφζν, ηα νθέιε απφ φιεο απηέο ηηο εθαξκνγέο 

δελ έρνπλ αθφκε πινπνηεζεί πιήξσο. Πξέπεη λα απνθεπρζεί έλα λέν ςεθηαθφ ράζκα. 

Ο ζπκκεηνρηθφο Παγθφζκηνο Εζηφο πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο αιιά θαη πξνβιήκαηα 

γηα ηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο, παξέρνληαο ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαζεσξήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο αξρέο. 

9. Υξήζε ΣΠΒ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο ΒΒ, κε ην άλνηγκα 

ησλ απνζεθψλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Βπξψπεο θαη ηελ επηγξακκηθή αλάδεημή 

ηνπ. Δ πξσηνβνπιία ειεθηξνληθήο έληαμεο ηνπ 2008 θαηέδεημε ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο, ελψ ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα ηεο 

ειεθηξνληθήο έληαμεο είλαη ζήκεξα πην ηζρπξή απφ πνηέ γηα λα μεπεξαζηνχλ νη 

θχξηεο αδπλακίεο, φπσο ε ειηθία, ε εθπαίδεπζε, ην θχιν θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε. 

Καηά ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή χθεζε, νη απνζηεξεκέλνη άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ 

ηδηαίηεξα λα αληηκεησπίζνπλ πεξαηηέξσ απνθιεηζκφ απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

2.3.8.7 πκπεξάζκαηα 

Σα επηηεχγκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο i2010 θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έρεη εθαξκνζηεί 

ζηα θξάηε-κέιε είλαη ην ζηηγκηφηππν ηνπ δπλακηζκνχ θαη ηνπ θάζκαηνο ζπζηεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ θαηλνηφκεο πνιηηηθέο. Δ ζηξαηεγηθή i2010 έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα κηα ζχγρξνλε θνηλσλία κε δπλαηφηεηεο ΣΠΒ. Δ επξπδσληθή ηερλνινγία 

θαηαιακβάλεη ζήκεξα ζηαζεξή ζέζε ζην πνιηηηθφ ζεκαηνιφγην. 

ηελ Βπξψπε φκσο, εθθξεκεί ε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ νηθνδφκεζε 

κηαο αδηάιεηπηα ζπλδεδεκέλεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο πνπ είλαη έηνηκε γηα ηελ 

αλάθακςε. Βπηπιένλ, ηα επφκελα ρξφληα ην Αηαδίθηπν αλακέλεηαη λα απνβεί 

απαξαίηεηε ππεξεζία, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή καο ζηελ 

θνηλσλία. 

Γηα λα αμηνπνηεζνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο, ε Βπηηξνπή θάιεζε ηα θξάηε-κέιε θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε λα ζπλεξγαζηνχλ ελεξγά έσο ηηο αξρέο ηνπ 2010 ζηελ 

θαηάξηηζε ελφο λένπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ, ψζηε ε Βπξψπε λα κπνξέζεη λα 

αλαδπζεί απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε κε πεξηζζφηεξν ηζρπξή, αληαγσληζηηθή θαη αλνηθηή 

ςεθηαθή νηθνλνκία, θαηεπζχλνληαο ηελ επξσπατθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη 

θαηλνηνκία (Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2009β). 
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2.4  ηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξώπε ηνπ 2020  

Δ Βπξψπε βξίζθεηαη ζε θάζε κεηαζρεκαηηζκνχ. Δ θξίζε εμνπδεηέξσζε πνιιά 

ρξφληα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο 

δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βπξψπεο. Βλ ησ κεηαμχ, ν θφζκνο 

πξνρσξά κε ηαρείο ξπζκνχο θαη νη καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο - παγθνζκηνπνίεζε, 

ζηελφηεηα πφξσλ, δεκνγξαθηθή γήξαλζε - εληείλνληαη. Δ ΒΒ νθείιεη πιένλ λα 

αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ην κέιινλ ηεο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010α). 

Δ Βπξψπε κπνξεί λα επηηχρεη αλ ελεξγήζεη ζπιινγηθά, σο κηα Έλσζε. Υξεηάδεηαη 

κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα βνεζήζεη λα βγεί ηζρπξφηεξε απφ ηελ θξίζε θαη λα 

κεηαηξέςεη ηελ ΒΒ ζε κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκία κε 

πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Δ Βπξψπε 

2020 πξνζθέξεη έλα φξακα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο ηεο 

Βπξψπεο γηα ηνλ 21ν αηψλα. 

Δ Βπξψπε 2020 πξνηάζζεη ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο: 

 Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία. 

 Αηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην 

πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο. 

 Ώλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: κηα νηθνλνκία κε πςειή απαζρφιεζε πνπ ζα 

επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

Δ ΒΒ πξέπεη λα θαζνξίζεη ηη ζέιεη λα επηηχρεη κέρξη ην 2020. Πξνο ηνχην, ε Βπηηξνπή 

πξνηείλεη ηνπο εμήο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ ΒΒ:  

 75% ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ 20-64 εηψλ πξέπεη λα έρεη απαζρφιεζε. 

 3% ηνπ ΏΒΠ ηεο ΒΒ πξέπεη λα επελδχεηαη ζε E&A. 

 Οη ζηφρνη ηνπ 2020 σο πξνο ην θιίκα/ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ζε 30% ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ). 
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 Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 10% θαη ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ λέσλ πξέπεη λα 

έρνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα πξέπεη λα κεησζεί θαηά 

20 εθαηνκκχξηα. 

Οη ζηφρνη απηνί είλαη αιιειέλδεηνη θαη έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

γεληθφηεξε επηηπρία. Γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη θάζε θξάηνο-κέινο ζα πξνζαξκφζεη ηε 

ζηξαηεγηθή Βπξψπε 2020 ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, ε Βπηηξνπή πξνηείλεη λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ νη ζηφρνη ηεο ΒΒ ζε εζληθνχο ζηφρνπο θαη πνξείεο.  

Οη ζηφρνη αληαλαθινχλ ηηο ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο, δειαδή ηελ έμππλε, δηαηεξήζηκε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, αιιά ην πεδίν ηνπο είλαη επξχηεξν: γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο ζα απαηηεζεί κεγάιν θάζκα δξάζεσλ ζε εζληθφ, ελσζηαθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Δ Βπηηξνπή πξνηείλεη επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ελεξγήζνπλ 

σο θαηαιχηεο γηα ηελ επίηεπμε πξνφδνπ ζε θάζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα: 

1. „Έλσζε θαηλνηνκίαο‟, γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ-πιαίζην θαη ηεο 

πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη θαηλνηφκεο ηδέεο ζα κπνξέζνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο. 

2. „Νενιαία ζε θίλεζε‟, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. „Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε‟, γηα ηελ επίζπεπζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Αηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηελ άληιεζε 

νθειψλ απφ κηα ςεθηαθή εληαία αγνξά γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. 

4. „Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο‟, γηα ηελ 

απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, ηε ζηήξημε 

ηεο κεηάβαζεο ζε νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ηελ αχμεζε ηεο 

ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

5. „Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο‟, γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΒ, θαη ηε 



185 

 

ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο κηαο ηζρπξήο θαη βηψζηκεο βηνκεραληθήο βάζεο, 

ηθαλήο λα αζθεί αληαγσληζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

6. „Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο‟, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ ζηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο 

δηα βίνπ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρεζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

7. „Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο‟, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, νχησο ψζηε λα 

εμαπισζνχλ επξέσο ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηα 

άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ λα 

απνθηήζνπλ ηα κέζα αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά 

ζηελ θνηλσλία.  

Οη επηά απηέο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζα απνηειέζνπλ δέζκεπζε, ηφζν γηα ηελ 

ΒΒ, φζν θαη γηα ηα θξάηε-κέιε. Σα κέζα ηεο ΒΒ, ηδίσο ε εληαία αγνξά, ηα κέζα 

ρξεκαηνδνηηθήο κφριεπζεο θαη νη κεραληζκνί εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζα 

ελεξγνπνηεζνχλ πιήξσο κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζεκείσλ 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Βπξψπε 2020. Χο άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα, ε Βπηηξνπή θαηαγξάθεη φια φζα πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα ραξαρζεί 

κηα αμηφπηζηε ζηξαηεγηθή εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, λα ζπλερηζηεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, λα δηαζθαιηζηεί ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε κε 

γλψκνλα ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. 

Θα απαηηεζεί ηζρπξφηεξε νηθνλνκηθή Αηαθπβέξλεζε, ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

απνηειέζκαηα. Δ Βπξψπε 2020 ζα βαζίδεηαη ζε δχν ππιψλεο: ηε ζεκαηηθή 

δηάξζξσζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη ζπλδπάδεη πξνηεξαηφηεηεο θαη 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαηά ρψξα, πνπ ζα βνεζήζεη ηα 

θξάηε-κέιε λα αλαπηχμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα ηελ επάλνδν ζε δηαηεξήζηκε 

αλάπηπμε θαη δηαηεξήζηκα Αεκφζηα νηθνλνκηθά. Θα πηνζεηεζνχλ νινθιεξσκέλεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε επίπεδν ΒΒ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ΒΒ. ηα θξάηε-κέιε ζα απεπζχλνληαη εηδηθέο θαηά ρψξα ζπζηάζεηο. 
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ε πεξίπησζε αλεπαξθνχο αληαπφθξηζεο απφ κέξνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζα κπνξνχλ 

λα εθδίδνληαη πξνεηδνπνηήζεηο πνιηηηθήο. Δ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηελ Βπξψπε 2020 

θαη ε αμηνιφγεζε βάζεη ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Ώλάπηπμεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα κελ, αιιά νη ζρεηηθνί κεραληζκνί ζα παξακείλνπλ 

απηνηειείο, ελψ παξάιιεια ζα δηαηεξεζεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ πκθψλνπ. 

Σν Βπξσπατθφ πκβνχιην ζα έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο θαη ζα 

απνηειεί ηελ εζηία ηεο. Δ Βπηηξνπή ζα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζα δηεπθνιχλεη ηηο αληαιιαγέο πνιηηηθήο θαη ζα ππνβάιιεη ηηο 

απαηηνχκελεο πξνηάζεηο κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ΒΒ. Σν Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα απνηειεί 

θηλεηήξηα δχλακε πνπ ζα θηλεηνπνηεί ηνπο πνιίηεο θαη ζα ελεξγεί σο απφ θνηλνχ 

λνκνζέηεο ζην πιαίζην βαζηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ώπηή ε ηχπνπ „εηαηξηθήο ζρέζεο‟ 

πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα ηεξεζεί θαη απέλαληη ζε επηηξνπέο ηεο ΒΒ, ζηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα θαη εζληθέο, ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζε θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

ζε ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ψζηε φινη λα είλαη 

ζπκκέηνρνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο. 

Δ Βπηηξνπή πξφηεηλε ζην Βπξσπατθφ πκβνχιην λα πηνζεηήζεη, ηνλ Μάξηην ηνπ 

2010, ηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ επηινγή ησλ πξσηαξρηθψλ 

ζηφρσλ ηεο ΒΒ θαη ηνλ Ενχλην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, λα εγθξίλεη ηηο ιεπηνκεξείο 

παξακέηξνπο ηεο ζηξαηεγηθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νινθιεξσκέλσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. Δ Βπηηξνπή πξνζβιέπεη επίζεο 

ζηηο απφςεηο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ζηελ απφ κέξνπο ηνπ ππνζηήξημε 

πξνθεηκέλνπ ε Βπξψπε 2020 λα ζηεθζεί απφ επηηπρία (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010α). 

 

2.5 Φεθηαθό Θεκαηνιόγην γηα ηελ Δπξώπε 

2.5.1 Ζ πξσηνβνπιία 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β),  είλαη 

λα απνθνκηζζνχλ βηψζηκα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε απφ κηαλ εληαία ςεθηαθή 

αγνξά πνπ ζα βαζίδεηαη ζε Αηαδίθηπν κεγάιεο θαη πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηαο θαη ζε 

δηαιεηηνπξγηθέο εθαξκνγέο.  
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Δ θξίζε έρεη εθκεδελίζεη ρξφληα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη έρεη 

απνθαιχςεη ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ηεο Βπξψπεο ζήκεξα πξέπεη λα είλαη ε επηζηξνθή ηεο Βπξψπεο ζην 

πξνζθήλην. Γηα λα επηηεπρζεί έλα βηψζηκν κέιινλ, νθείινπκε ήδε λα θνηηάμνπκε 

πέξα απφ ηα βξαρππξφζεζκα. Ώληηκέησπνη κε ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε θαη ηνλ 

παγθφζκην αληαγσληζκφ, έρνπκε ηξεηο επηινγέο: λα εξγαζηνχκε ζθιεξφηεξα, 

πεξηζζφηεξν ή εμππλφηεξα. Θα ρξεηαζηεί κάιινλ λα θάλνπκε θαη ηα ηξία, πάλησο ε 

ηξίηε επηινγή είλαη ν κφλνο ηξφπνο πνπ εγγπάηαη ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ησλ Βπξσπαίσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην δηαηππψλνληαη 

πξνηάζεηο γηα δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ άκεζα, ψζηε λα επαλέιζεη ε 

Βπξψπε ζηελ πνξεία πξνο ηελ έμππλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε, ρσξίο θνηλσληθνχο 

απνθιεηζκνχο. Οη πξνηάζεηο ηνπ ζεκαηνινγίνπ ζα ραξάμνπλ ην πιαίζην γηα ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζα επέιζνπλ απφ ηε δηεχξπλζε ηεο 

ςεθηαθήο βάζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Δ Βπξσπατθή Βπηηξνπή δξνκνιφγεζε ηνλ Μάξηην 2010, ηε ζηξαηεγηθή „Βπξψπε 

2020‟, γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Έλσζεο γηα ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Δ „Βπξψπε 2020‟ θαζνξίδεη έλα φξακα γηα ηελ 

επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

πνπ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζε ελσζηαθφ θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν. Ώπηή ε κάρε γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ απαζρφιεζε απαηηεί 

αίζζεκα επζχλεο ζην αλψηαην πνιηηηθφ επίπεδν θαη θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ 

αλά ηελ Βπξψπε.  

Σν ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Βπξψπε είλαη κία απφ ηηο επηά εκβιεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηεο ζηξαηεγηθήο „Βπξψπε 2020‟, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζηθνχ 

θαηαιπηηθνχ ξφινπ πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ θαη 

Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ), ψζηε ε Βπξψπε λα επηηχρεη ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηεο ην 

2020. 

Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζεκαηνινγίνπ είλαη λα ραξάμεη κηα πνξεία γηα ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ησλ ΣΠΒ, θπξίσο ηνπ Αηαδηθηχνπ, 

δσηηθνχ κέζνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο: γηα ηελ άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ εξγαζία, ην παηρλίδη, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ειεχζεξε έθθξαζε. Δ επηηπρήο πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζεκαηνινγίνπ ζα πξνσζήζεη 
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ηελ θαηλνηνκία, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ζα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλή δσή γηα 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Βπξχηεξε εγθαηάζηαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ζα επηηξέςνπλ ζηελ Βπξψπε λα αληηκεησπίζεη ηα 

βαζηθά ηεο πξνβιήκαηα θαη ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο Βπξσπαίνπο πνιίηεο θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο, γηα παξάδεηγκα κέζσ θαιχηεξεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, 

αζθαιέζηεξσλ κεηαθνξψλ, θαζαξφηεξνπ πεξηβάιινληνο, λέσλ επθαηξηψλ ζε κέζα 

επηθνηλσλίαο θαη επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ζε Αεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηερφκελν.  

ηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ νθείιεηαη ην 5% ηνπ επξσπατθνχ ΏΒΠ, αγνξαίαο αμίαο 660 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εηεζίσο, κε πνιχ κεγαιχηεξε φκσο ζπκβνιή ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (20% απεπζείαο απφ ηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ θαη θαηά 

30% απφ ηηο επελδχζεηο ΣΠΒ). Σνχην νθείιεηαη ζηα πςειά επίπεδα δπλακηζκνχ θαη 

θαηλνηνκίαο ηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ζηνλ θαηαιπηηθφ ηνπ ξφιν ζηελ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε άιινπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σαπηφρξνλα, ν θνηλσληθφο αληίθηππνο ησλ ΣΠΒ έρεη θαηαζηεί 

ζεκαληηθφο - γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 250 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ θαζεκεξηλά ζηελ Βπξψπε θαη φηη ζρεδφλ φινη 

νη Βπξσπαίνη δηαζέηνπλ θηλεηά ηειέθσλα, έρεη κεηαβάιεη ηνλ ηξφπν δσήο.  

Δ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ πςειήο ηαρχηεηαο ζήκεξα έρεη ηνλ ίδην επαλαζηαηηθφ 

αληίθηππν, φπσο ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ 

πξηλ απφ έλαλ αηψλα. Οη ζπλερείο εμειίμεηο ζηα ειεθηξνληθά είδε επξείαο 

θαηαλάισζεο αίξνπλ ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο αλάκεζα ζηηο ςεθηαθέο ζπζθεπέο. 

Οη ππεξεζίεο ζπγθιίλνπλ θαη κεηαθηλνχληαη απφ ην θπζηθφ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν, 

φληαο θαζνιηθά πξνζβάζηκεο ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή είηε πξφθεηηαη γηα έμππλν 

ηειέθσλν „smartphone‟ είηε γηα επηπαιάκην ή πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, ςεθηαθφ 

ξαδηφθσλν ή ηειεφξαζε πςειήο επθξίλεηαο. Πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ην 2020 ην 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη νη εθαξκνγέο ζα δηαλέκνληαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ 

επηγξακκηθά (δηαδηθηπαθά).  

Σν ηεξάζηην απηφ δπλακηθφ ησλ ΣΠΒ κπνξεί λα θηλεηνπνηεζεί κέζσ ελφο εχξπζκνπ 

ελάξεηνπ θχθινπ δξαζηεξηνηήησλ. Βιθπζηηθφ πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη κέζα ζε δηαιεηηνπξγηθφ δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο ζχλνξα. Σνχην ζα 

ηνλψζεη ηε δήηεζε γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο θαη ρσξεηηθφηεηα, θαη κε ηε ζεηξά ηνπ 
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ζα δεκηνπξγήζεη επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα επελδχζεηο ζε ηαρχηεξα δίθηπα. Δ 

εμάπισζε θαη ε αθνκνίσζε ηαρχηεξσλ δηθηχσλ, ζα αλνίμεη αθνινχζσο ην δξφκν γηα 

θαηλνηφκεο ππεξεζίεο πνπ αμηνπνηνχλ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο. Δ δηαδηθαζία απηή 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ δαθηχιην ηνπ ρήκαηνο  13 πνπ αθνινπζεί:  

 

 

ρήκα 13: Ο ελάξεηνο θχθινο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία  

 

Δ ξνή απηνχ ηνπ θχθινπ κπνξεί ζε κεγάιν βαζκφ λα απηνεληζρχεηαη. Πξνο ηνχην 

απαηηείηαη έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα επλνεί ηηο επελδχζεηο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. κσο, ελψ ε κεηαζρεκαηηζηηθή δχλακε ησλ ΣΠΒ ζεσξείηαη 

δεδνκέλε, νη πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

αμηνπνηήζεη είλαη ζνβαξέο. Μνινλφηη αλαδεηθλχεηαη έλαο ςεθηαθφο ηξφπνο δσήο γηα 

πνιινχο Βπξσπαίνπο πνιίηεο, κε βάζε ηελ ηερλνινγία πνπ δειψλεη ην „παγθφζκην‟ 

θαη ρσξίο ζχλνξα βειελεθέο ηεο, νη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα δερηνχλ φηη κηα εληαία 

αγνξά πνπ είρε ζρεδηαζηεί πξηλ απφ ην Αηαδίθηπν εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη 

ζνβαξέο επηγξακκηθέο ειιείςεηο. Δ απφιαπζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, εθ κέξνπο 

ησλ πνιηηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ, πεξηνξίδεηαη απφ αλεζπρίεο 
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ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηελ αζθάιεηα, αλεπαξθή πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν, 

πεξηνξηζκέλε ρξεζηηθφηεηα, απνπζία ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ ή απφ ηελ έιιεηςε 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα φινπο. Οη Βπξσπαίνη είλαη απνγνεηεπκέλνη φηαλ νη ΣΠΒ δελ 

εθπιεξψλνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο γηα βειηίσζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Οη 

πνιίηεο αλεζπρνχλ φηη, θαζψο ην Αηαδίθηπν έρεη επηηαρχλεη ηνλ αληαγσληζκφ γηα 

επελδχζεηο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή επηξξνή ζε παγθφζκην επίπεδν, ε 

Βπξψπε δελ εμνπιίδεηαη επαξθψο γηα λα επεκεξήζεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο.  

Με βάζε ηε δηαβνχιεπζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κε ηηο ηδέεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηε δήισζε ηεο Γξαλάδαο θαη ζην ςήθηζκα ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε 

Βπηηξνπή επεζήκαλε ηα επηά ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα. Ώπηά απαξηζκνχληαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ δαθηχιην ηνπ ρήκαηνο 13 θαη πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία παξαθάησ. Ώπφ 

κφλα ηνπο ή ζπλδπαζκέλα, ηα εκπφδηα απηά ππνλνκεχνπλ ζνβαξά ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ, θαζηζηψληαο ζαθή ηελ αλάγθε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη 

εληαίαο πνιηηηθήο απάληεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Αείρλνπλ φηη ε Βπξψπε πζηεξεί 

έλαληη ησλ βηνκεραληθψλ εηαίξσλ ηεο. ήκεξα παξαηεξείηαη ηεηξαπιάζηα 

ηειεθφξησζε κνπζηθήο ζηηο ΔΠΏ απ‟ φ,ηη ζηελ ΒΒ, ιφγσ έιιεηςεο λφκηκεο 

πξνζθνξάο θαη θαηαθεξκαηηζκέλσλ αγνξψλ. Σν 30% ησλ Βπξσπαίσλ δελ έρνπλ 

αθφκε ρξεζηκνπνηήζεη ην Αηαδίθηπν, ζηελ Βπξψπε ζεκεηψλεηαη δηείζδπζε δηθηχσλ 

νπηηθψλ ηλψλ πςειήο ηαρχηεηαο κφιηο 1%, ελψ ζηελ Εαπσλία είλαη 12% θαη ζηε 

Νφηηα Κνξέα 15% θαη ελψ νη δαπάλεο ηεο ΒΒ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηηο ΣΠΒ 

αλέξρεηαη ζε κφιηο 40% ηνπ ακεξηθαληθνχ επηπέδνπ. 

 

2.5.2 Καηαθεξκαηηζκέλεο ςεθηαθέο αγνξέο 

Δ Βπξψπε εμαθνινπζεί λα είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα εζληθψλ επηγξακκηθψλ αγνξψλ, 

ελψ νη Βπξσπαίνη δελ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο 

εληαίαο αγνξάο εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ. Σν εκπνξηθφ θαη 

ην πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν θαη νη ππεξεζίεο πξέπεη λα θπθινθνξνχλ εθαηέξσζελ ησλ 

ζπλφξσλ. Σνχην πξέπεη λα επηηεπρζεί κε εμάιεηςε ησλ ξπζκηζηηθψλ θξαγκψλ θαη 

δηεπθφιπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη ηηκνινγίσλ, ηεο επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ θαη  ηεο ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ. Μπνξνχλ θαη πξέπεη λα 
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γίλνπλ πεξηζζφηεξα κέζα ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, ψζηε λα νηθνδνκεζεί κηα 

εληαία αγνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

2.5.3 Έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

Δ Βπξψπε δελ έρεη αθφκε απνθνκίζεη ην κέγηζην φθεινο απφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

Ώδπλακίεο ζηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ, ζηηο Αεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζην ζπληνληζκφ 

κεηαμχ ησλ Αεκνζίσλ αξρψλ εκπνδίδνπλ ηελ απξφζθνπηε, φπσο ζα έπξεπε, 

ζπλεξγαζία ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

Βπξσπαίνη. Σν ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην ζα κπνξέζεη λα πεηχρεη κφλν εάλ ηα δηάθνξα 

ηκήκαηα θαη νη εθαξκνγέο ηνπ είλαη δηαιεηηνπξγηθά θαη εάλ βαζίδνληαη ζε αλνηθηά 

πξφηππα θαη πιαηθφξκεο. 

 

2.5.4 Αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, απεηιή γηα ηελ αμηνπηζηία 

ησλ δηθηχσλ 

Οη Βπξσπαίνη δελ ζα πξνρσξήζνπλ ζε αθφκε πην εμειηγκέλεο επηγξακκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, εάλ δελ αηζζάλνληαη φηη νη ίδηνη ή ηα παηδηά ηνπο, κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη πιήξσο ζηα δίθηπά ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Βπξψπε πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ εκθάληζε λέσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο - „ην έγθιεκα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν‟ - πνπ θπκαίλεηαη απφ ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ έσο ηελ 

αληηπνίεζε ηαπηφηεηαο θαη ηελ πεηξαηεία ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη λα αλαπηχμεη 

κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο. Παξάιιεια, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εμ απνζηάζεσο έιεγρν 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ζέηεη λέα πξνβιήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ησλ Βπξσπαίσλ φζνλ αθνξά ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ηελ ηδησηηθή δσή. Σν Αηαδίθηπν έρεη πιένλ απνβεί θξίζηκε ππνδνκή πιεξνθνξηψλ, 

ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο, φζν θαη γηα ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο, θαη 

ζπλεπψο ηα ζπζηήκαηα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηα δίθηπά καο πξέπεη λα 

θαηαζηνχλ αλζεθηηθά θαη αζθαιή ζε θάζε είδνπο λέεο πξνζβνιέο. 
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2.5.5 Έιιεηςε επελδχζεσλ ζε δίθηπα 

Πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλάπηπμε θαη ε αθνκνίσζε 

ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ γηα φινπο, κε απμεκέλεο ηαρχηεηεο, κέζσ ζηαζεξψλ θαη 

αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηα λέα, 

πνιχ γξήγνξα επηγξακκηθά δίθηπα, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο αξηεξίεο κηαο 

κειινληηθήο νηθνλνκίαο. Δ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη 

ζηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ γηα ηελ ηφλσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, 

πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ πξνζεθηηθά ζηνρεπκέλεο Αεκφζηεο επελδχζεηο, ρσξίο 

ηελ εθ λένπ κνλνπψιεζε ησλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

ξαδηνθάζκαηνο. 

 

2.5.6 Αλεπαξθείο πξνζπάζεηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο  

Δ Βπξψπε εμαθνινπζεί λα ππν-επελδχεη, λα δηαζπά ηηο πξνζπάζεηέο ηεο, λα ππν-

ρξεζηκνπνηεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ΜΜΒ, ελψ αδπλαηεί λα κεηαηξέςεη ην 

δηαλνεηηθφ πιενλέθηεκα ηεο έξεπλαο ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαηλνηνκηψλ 

γηα ηελ αγνξά. Πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ην ηαιέλην ησλ εξεπλεηψλ καο γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκηψλ, φπνπ νη επξσπατθέο εηαηξείεο ΣΠΒ φισλ 

ησλ κεγεζψλ ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξντφληα παγθφζκηαο πεξησπήο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ δήηεζε. Πξέπεη, ινηπφλ, λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεπαξθείο ζεκεξηλέο 

πξνζπάζεηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε κεγαιχηεξε πξνζθπγή ζε ηδησηηθέο 

επελδχζεηο, θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ, „ειαθξχηεξε θαη 

ηαρχηεξε‟ πξφζβαζε ςεθηαθψλ ΜΜΒ ζε ελσζηαθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, 

θνηλέο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη πφινπο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη αλάπηπμε πξνηχπσλ 

θαη αλνηρηψλ πιαηθνξκψλ γηα λέεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο.  

 

2.5.7 Έιιεηςε ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ θαη δεμηνηήησλ  

Δ Βπξψπε πάζρεη απφ έιιεηςε θαιιηέξγεηαο ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ΣΠΒ 

θαη απφ έιιεηκκα ςεθηαθήο παηδείαο. Ώπηέο νη ειιείςεηο απνθιείνπλ πνιινχο πνιίηεο 

απφ ηελ ςεθηαθή θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία απνηειψληαο ηξνρνπέδε γηα ην κεγάιν 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εμαηηίαο ηεο 
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αθνκνίσζεο ησλ ΣΠΒ. Πξνο ηνχην απαηηείηαη ζπληνληζκέλε αληίδξαζε κε ηα θξάηε-

κέιε θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηψλ. 

 

2.5.8 Υακέλεο επθαηξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

Με ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ ΣΠΒ, ε Βπξψπε ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπίζεη πνιχ θαιχηεξα νξηζκέλα απφ ηα νμχηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα: ηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη άιιεο πηέζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, 

ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Βπξψπεο θαη ηε δηάζεζε απηήο 

ζηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο, θηι.. 

Σν ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Βπξψπε νξηνζεηεί ηηο βαζηθέο δξάζεηο ηνπ γχξσ 

απφ ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ ζπζηεκαηηθά ηα επηά απηά πξνβιεκαηηθά πεδία, 

θαη σο νξηδφληηα πξσηνβνπιία θαιχπηεη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο κεγέζπλζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο „Βπξψπε 2020‟. Δ Βπηηξνπή ζα ζπλερίζεη λα επαγξππλεί γηα ηελ 

εκθάληζε πξφζζεησλ εκπνδίσλ θαη ζα αληηδξάζεη αλαιφγσο. 

Γηα ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην ζα απαηηεζεί δηαξθήο δέζκεπζε, ζε επίπεδν ΒΒ θαη 

θξαηψλ-κειψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ). Αελ κπνξεί 

λα επηηχρεη ρσξίο ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ „ςεθηαθψλ ηζαγελψλ‟, πνπ έρνπλ πνιιά λα καο 

δηδάμνπλ. Σν ζεκαηνιφγην είλαη έλα ζηηγκηφηππν ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ θαη ζα εμειηρζεί ππφ ην πξίζκα ηεο 

εκπεηξίαο θαη ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ θνηλσλία (Βπξσπατθή 

Βπηηξνπή 2010β). 

 

2.6 Σν επξσπατθό ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

2011-2015 

2.6.1 Σν ζρέδην δξάζεο 

Σν ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Βπξψπε νξίδεη ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

κέζα ζε νινθιεξσκέλν ζχλνιν κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

σθειεκάησλ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) ζε επξσπατθή 
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θιίκαθα. ε κηα επνρή εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλσλ Αεκνζίσλ πφξσλ, νη ΣΠΒ κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ην Αεκφζην ηνκέα λα αλαπηχμεη θαηλνηνκηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ  πξνο ηνπο πνιίηεο, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη 

κείσζε ηνπ θφζηνπο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β). Σν επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο γηα 

ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 2011-2015 πξέπεη λα εθιεθζεί σο έκπξαθηε 

κεηνπζίσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ Βπξψπε  (Βπηηξνπή 

ησλ Πεξηθεξεηψλ 2011).  

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεθηνληθή 

Αηαθπβέξλεζε, νη θπβεξλήζεηο ζε φια ηα θξάηε-κέιε αληάιιαμαλ βέιηηζηε 

πξαθηηθή. Πξνέθπςε έηζη, έλαο αξηζκφο πηινηηθψλ έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Μηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα επαγγεικαηηψλ 

(http://www.epractice.eu/), πνπ ηδξχζεθε ην 2002, απνηέιεζε βήκα ζπδήηεζεο κεηαμχ 

80.000 ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ ζε 

πεδία φπσο ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, νη ππεξεζίεο πγείαο θαη ε θνηλσληθή 

έληαμε. Πξφνδνο ζεκεηψζεθε επίζεο ζηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα (http://www.peppol.eu), θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο γηα ηηο Αεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζα παξέρεη ζε εηαηξείεο απφ φιε ηελ 

Βπξψπε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε θπβεξλήζεηο εθηφο ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπο (http://www.eid-stork.eu). ε νιφθιεξε ηελ ΒΒ, 

δεκηνπξγνχληαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε Αεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Δ δηάζεζε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα, έρεη απμήζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηελ αληαπφθξηζε θαηά ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα 

είδε επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ. Χζηφζν, νη δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη ιίγεο ελψ, αθφκε θαη φηαλ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΒΒ είλαη απξφζπκε λα 

ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Βίλαη ζαθέο φηη ππάξρεη αλάγθε λα ζηξαθνχκε πξνο έλα πην 

αλνηρηφ κνληέιν ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο θαη παξάδνζεο επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ, 

αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ πνιηηψλ, 

επηρεηξεκαηηψλ θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ο ζπλδπαζκφο λέσλ ηερλνινγηψλ, 

αλνηρηψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηλνηνκηθψλ αξρηηεθηνληθψλ θαη ε χπαξμε πιεξνθνξηψλ 

http://www.epractice.eu/
http://www.peppol.eu/
http://www.eid-stork.eu/
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ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ λα απνθέξνπλ κεγαιχηεξε αμία ζε πνιίηεο πνπ 

δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο.  

Δ Βπηηξνπή πξνηείλεη επνκέλσο έλα δεχηεξν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην θηιφδνμν φξακα πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηε δήισζε ηεο 5
εο

 Τπνπξγηθήο Αηάζθεςεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, ε 

„δήισζε ηνπ Malmö‟ „Ministerial Declaration on eGovernment, 2009‟, ε νπνία 

ππνζηεξίρζεθε επίζεο απφ ηνλ θιάδν θαη απφ νκάδα πνιηηψλ (http://eups20. 

wordpress.com/the-open-declaration/). 

χκθσλα κε ην θηιφδνμν απηφ φξακα, κέρξη ην 2015, νη επξσπατθέο Αεκφζηεο 

Αηνηθήζεηο ζα ‘αλαγλσξίδνληαη σο αλνηρηέο, επέιηθηεο θαη ζπλεξγάζηκεο ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Θα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε γηα λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απφδνζή ηνπο, θαζψο 

θαη γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαηά ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη κεγηζηνπνηεί ηε Γεκφζηα αμία, ππνζηεξίδνληαο 

ηε κεηάβαζε ηεο Δπξψπεο ζε κηα πξσηνπφξα νηθνλνκία ηεο γλψζεο’. 

Δ δήισζε ηνπ Malmö νξίδεη ηέζζεξηο (4) πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα φιεο ηηο 

επξσπατθέο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο θαηά ηελ επφκελε 5εηία: 

1. Οη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ελδπλακψλνληαη απφ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαζψο θαη απφ βειηησκέλε πξφζβαζε 

ζε πιεξνθνξίεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα, ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο.  

2. Δ θηλεηηθφηεηα ζηελ εληαία αγνξά εληζρχεηαη απφ αδηάιεηπηεο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη γηα 

ηηο ζπνπδέο, ηελ εξγαζία, ηελ θαηνηθία θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε νπνπδήπνηε ζηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε.  

3. Αηεπθνιχλεηαη ε απφδνζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ράξε ζε ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ρξήζε δπλαηνηήησλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ζθνπφ 

ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, ηε βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηελ πξνψζεζε κηαο βηψζηκεο νηθνλνκίαο κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα.  



196 

 

4. Δ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ράξε ζηε 

δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ θαίξησλ θαηαιπηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηε ζέζπηζε 

ησλ απαξαίηεησλ λνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ.  

Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ θαιχηεξεο Αεκφζηεο ππεξεζίεο κε ιηγφηεξνπο 

πφξνπο. Καζεκία απφ ηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θηλείηαη πξνο ηνλ 

ζηφρν απηφ, θαζψο θαη πξνο ηελ παξνρή λέσλ θαη θαιχηεξσλ ηξφπσλ ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ. Δ εκθάληζε θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο νη „αξρηηεθηνληθέο κε 

γλψκνλα ηηο ππεξεζίεο‟ ή ην „λέθνο‟ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε πην αλνηρηέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ επξχηεξε αληαιιαγή, πεξαηηέξσ ρξήζε θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ΣΠΒ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνθείκελε επηδίσμε γηα επίηεπμε απφδνζεο ζην Αεκφζην 

ηνκέα. 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο νιφθιεξεο ηεο Βπηηξνπήο γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε κηαο έμππλεο θαη αεηθνξηθήο νηθνλνκίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Βπξσπατθή ηξαηεγηθή 2020, ην παξφλ ζρέδην δξάζεο 

ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε δχν βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα 

ηελ Βπξψπε, θαη εηδηθφηεξα:  

1. Έσο ην 2015, κηα ζεηξά βαζηθψλ δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζα είλαη επηγξακκηθά 

δηαζέζηκεο, παξέρνληαο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηε δπλαηφηεηα λα ηδξχνπλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη κηα επηρείξεζε νπνπδήπνηε ζηελ Βπξψπε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αξρηθή ηνπο γεσγξαθηθή ζέζε θαη επηηξέπνληαο ζηνπο πνιίηεο λα ζπνπδάδνπλ, λα 

εξγάδνληαη, λα δηακέλνπλ θαη λα ζπληαμηνδνηνχληαη νπνπδήπνηε ζηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε.  

2. Έσο ην 2015, ην 50% ησλ πνιηηψλ ηεο ΒΒ ζα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

Αεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εμίζνπ κεγάιεο 

ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ην παξφλ ζρέδην δξάζεο έρεη επίζεο σο ζηφρν ηνπ, έσο 

ην 2015, ην 80% ησλ επηρεηξήζεσλ λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε.  
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2.6.2 Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

Σν παξφλ ζρέδην δξάζεο απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ εζληθψλ θαη ησλ επξσπατθψλ κέζσλ πνιηηηθήο. Τπνζηεξίδεη ηε 

κεηάβαζε απφ ηε ζεκεξηλή ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζε κηα λέα γεληά αλνηθηψλ, 

επέιηθησλ θαη ζπλεξγαηηθψλ αδηάιεηπησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα ελδπλακψζνπλ 

πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

Τπάξρνπλ ηζρπξνί πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί ιφγνη ππέξ ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο 

ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Δ αλάιεςε θνηλήο δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο κε απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ Αεκνζίσλ πφξσλ θαη κείσζε ησλ Αεκνζίσλ 

δαπαλψλ. Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

νηθνλνκηθφηεξα κε ην ζπληνληζκφ θαη ηελ νκαδνπνίεζε Αεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

πφξσλ.  

Αεδνκέλνπ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ελ 

ιφγσ ζρεδίνπ δξάζεο, θχξηα επζχλε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο είλαη ε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ 

ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Πεξηιακβάλεηαη ε ζέζπηζε πξνυπνζέζεσλ, φπσο ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε. Οη ππεξεζίεο απηέο 

εληζρχνπλ ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηεο ΒΒ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπνπ νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ: ζηηο Αεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε δηθαηνζχλε, ηελ 

πγεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ελψ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ ησλ πνιηηψλ  (Άξζξν 11 ηεο ζπλζήθεο 

γηα ηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη άξζξν 24 ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο κε εξγαιεία ησλ ΣΠΒ). Δ Βπηηξνπή ζα επηδηψμεη λα δξάζεη 

παξαδεηγκαηηθά. 
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2.6.3 Πξνηεξαηφηεηεο θαη Γξάζεηο  

Παξαθάησ πξνηείλνληαη δηάθνξεο δξάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέζζεξηο (4) 

πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ, καδί κε ην πξνβιεπφκελν 

ρξνλνδηάγξακκα. Μπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηε πλζήθε:  

1. Βθφζνλ επηθεθαιήο είλαη ηα θξάηε-κέιε θαη βαζίδνληαη ζηνπο δηθνχο ηνπο 

πφξνπο, ε Βπηηξνπή ζα βνεζήζεη κε ππνζηήξημε θαη ζπληνληζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σα πξνηεηλφκελα κέηξα ζα επηθεληξσζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ζηφρσλ καδί κε ηα θξάηε-κέιε, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

απηψλ κε κέηξα φπσο ε αληαιιαγή βέιηηζηεο πξαθηηθήο θαη πιεξνθνξηψλ, ε 

δηεμαγσγή κειεηψλ θαη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. 

2. Βθφζνλ ε Βπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα ηελ αλάπηπμε, 

ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε βειηίσζε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ, ε Βπηηξνπή ζα 

αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλνί 

πφξνη, ελψ ηα θξάηε-κέιε ζα θέξνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηψληαο δηθνχο ηνπο πφξνπο. Σα πξνηεηλφκελα κέηξα ζα 

πεξηιακβάλνπλ έξεπλα θαη αλάπηπμε, πηινηηθά έξγα, απφ θνηλνχ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ απφ ηα θξάηε-κέιε θαη κεηαθνξά γλψζεσλ ζηελ αγνξά.  

3. Βθφζνλ ε Βπηηξνπή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαηαιπηηθέο ζπλζήθεο, ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα ζα πεξηιακβάλνπλ ηε ζέζπηζε λνκηθψλ κέζσλ, ηε ζέζπηζε 

πξνηχπσλ, ηε δηαηχπσζε θνηλψλ πιαηζίσλ, ηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ γεληθνχ 

ραξαθηήξα, ηελ παξνρή (επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ) ηερληθψλ δνκνζηνηρείσλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

2.6.4 Δλδπλάκσζε ησλ ρξεζηψλ 

Βλδπλάκσζε ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ινηπψλ νξγαληζκψλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Οη Αεκφζηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, αληαπνθξηλφκελεο 

πιεξέζηεξα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ θαη πξνζαξκνδφκελεο κε γλψκνλα ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ. Δ ελδπλάκσζε 
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ζπλεπάγεηαη επίζεο φηη νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε 

Αεκφζηεο πιεξνθνξίεο, λα βειηηψζνπλ ηε δηαθάλεηα θαη λα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία 

ράξαμεο πνιηηηθήο. 

 

2.6.5 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκέλεο βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη 

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Έληαμεο 

Δ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζεκαίλεη φηη νη 

ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ παξνρή 

επέιηθησλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ ηξφπσλ αιιειεπίδξαζεο θαη εθηέιεζεο ζπλαιιαγψλ 

κε ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. Γηα παξάδεηγκα, παξαθνινχζεζε επηδνκάησλ, εγγξαθή ζε 

ζρνιεία ή παλεπηζηήκηα, αίηεζε θαη παξαιαβή επηγξακκηθψλ βεβαηψζεσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ, δηαδηθηπαθή ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Πξέπεη επηπιένλ λα 

βειηησζεί ε ρξεζηηθφηεηα θαη ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κε ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αηαδηθηχνπ, ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ ηειεθψλνπ, θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ ή θαηά πεξίπησζε, κέζσ κεζαδφλησλ). 

2011-

2013 

Δ Βπηηξνπή ζα ζηεξίμεη ηα θξάηε-κέιε ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο κε: 

 ζπκθσλία κε ηα θξάηε-κέιε πάλσ ζε θνηλνχο ζηφρνπο θαη θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, 

 δηνξγάλσζε αληαιιαγψλ πνιχηηκεο ηερλνγλσζίαο ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ ππνζηήξημε πεξαηηέξσ 

αθνκνίσζεο,  

 ππνζηήξημε απνηειεζκαηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ 

πξνζβαζηκφηεηαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηα θαηά πεξίπησζε ζρεηηθά 

επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, κέζσ επίδεημεο. 

2013 Σα θξάηε-κέιε ζα αλαπηχμνπλ εμαηνκηθεπκέλεο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 
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ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

 

2.6.6 πλεξγαηηθή παξαγσγή ππεξεζηψλ 

Δ θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία (π.ρ. ηερλνινγίεο Web 2.0) 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ώλ θαη αθφκα πεξηνξηζκέλνο, 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη 

πνπ ζπρλά έρεη αλαπηπρζεί απφ νξγαληζκνχο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ Αεκνζίνπ 

ηνκέα. Χζηφζν, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια εξγαιεία θαη 

πνηνο ν θαιχηεξνο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηδησηψλ.  

ε πξψηε θάζε είλαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ησλ ηερληθψλ ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο 

πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΒ θαη ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

παξέρνπλ Αεκφζηεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Με απηή ηε γλψζε, 

ν ζθνπφο πξέπεη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηξίησλ ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ. 

2011 ΐάζεη κειέηεο πνπ ήδε εθπνλήζεθε, ε Βπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη θαηαξράο 

πψο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ελεξγά νη ρξήζηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαγσγή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ζα επεμεξγαζηεί 

κε ηα θξάηε-κέιε πεξαηηέξσ ζπζηάζεηο/θαηεπζχλζεηο γη απηά.  

2011-

2013 

Δ Βπηηξνπή ζα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πείξαο κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζε ζπκθσλία κε ηα θξάηε-κέιε, ζα ζέζεη θνηλνχο 

ζηφρνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπλεξγαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

2.6.7 Πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα 

Ο Αεκφζηνο ηνκέαο απνηειεί έλα ζεζαπξφ πιεξνθνξηψλ. Μεγάιν κέξνο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη Αεκφζηεο αξρέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

εμππεξεηνχλ πεξηνξηζκέλνπο κφλνλ ζθνπνχο. Δ θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Αεκνζίνπ πνπ δελ είλαη πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (γεσγξαθηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, 

ζηαηηζηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ θηι.), ηδίσο ζε κεραληθά αλαγλψζηκε 

κνξθή, παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ 
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λένπο ηξφπνπο γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα θαηλνηνκηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Δ Βπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε έρνπλ δεζκεπηεί λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο 

πεξαηηέξσ ρξήζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα (ΠΑΣ), π.ρ. δηαζέηνληαο 

αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα θαη έγγξαθα γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, ζε επξεία πνηθηιία 

κνξθνηχπσλ (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο κεραληθά αλαγλψζηκεο κνξθήο) θαη 

γισζζψλ, θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ππιψλ γηα ΠΑΣ. Οη δξάζεηο ζην 

πεδίν απηφ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή θαη επαλεμέηαζε ηεο νδεγίαο 

ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα „νδεγία ΠΑΣ‟, 

ηελ επαλεμέηαζε ηεο απφθαζεο ηεο Βπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ ηεο Βπηηξνπήο (Βπηηξνπή ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2006) θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ΠΑΣ
 
. 

2011 Σα θξάηε-κέιε ζα θαηαιήγνπλ ζε έλα θνηλφ ζχλνιν δεηθηψλ πεξαηηέξσ 

ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ (ΠΑΣ). 

2011 Δ Βπηηξνπή εθπνλεί κειέηε γηα λα δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκφ έρνπλ 

θαηαξηηζηεί θαη εθαξκνζηεί απφ ηα θξάηε-κέιε αλνηρηνί θαηάινγνη 

δεδνκέλσλ ή/θαη δηθηπαθέο πχιεο ΠΑΣ (π.ρ. data.gov.uk).  

2011-

2013 

Δ Βπηηξνπή ζα πξναγάγεη αληαιιαγέο νξζήο πξαθηηθήο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ελψ ζα εγθξίλεη ηελ εζσηεξηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο φζνλ αθνξά πεξαηηέξσ ρξήζε ΠΑΣ, βάζεη επαλεμέηαζεο 

ηεο απφθαζεο ΠΑΣ. 

2011-

2012 

Δ Βπηηξνπή  επαλεμεηάδεη ηελ νδεγία γηα ηηο ΠΑΣ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζην 

ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Βπξψπε, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα κηαο 

εθηεηακέλεο  ζηξαηεγηθήο γηα επξσπατθέο ΠΑΣ. 

 

2.6.8 Βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο  

Δ δηαθάλεηα ζηε ιήςε θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηε ζρεηηθή ρξήζε 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο ζηνπο πνιίηεο, 

ελψ ζα αλαβαζκίζεη ηε ινγνδνζία ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο. Μνινλφηη πνιιά 

θξάηε-κέιε έρνπλ ζέζεη ζηφρνπο σο πξνο ηε δηαθάλεηα, δελ ππάξρνπλ αθφκα θνηλνί 

επξσπατθνί ζηφρνη.  
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πσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, λέεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα 

πνπ απνζεθεχνληαη απφ ηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

ειέγρνπλ πνηνο είρε πξφζβαζε ζηνπο δηνηθεηηθνχο θαθέινπο ηνπο θαη ηνπο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο 

πιένλ δεκνθηιείο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Δ δξάζε ζηνλ ηνκέα 

απηφ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ (νδεγία 

95/46/ΒΚ).  

2011 Δ Βπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε θαζνξίδνπλ θνηλνχο εζεινληηθνχο ζηφρνπο 

δηαθάλεηαο θαη αληαιιάδνπλ δηαζέζηκεο εκπεηξίεο. 

2013 Σα θξάηε-κέιε θαη ε Βπηηξνπή ζα παξέρνπλ επηγξακκηθή πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη θαλνληζκνχο, ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

2014 χκθσλα κε ηελ νδεγία 95/46/ΒΚ, ηα θξάηε-κέιε ζα παξέρνπλ ζηνπο 

πνιίηεο ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά κε απηνχο δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηεξνχλ, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζα ηνπο ελεκεξψλνπλ ειεθηξνληθά φπνηε ηα 

δεδνκέλα απηά πθίζηαληαη επεμεξγαζία κε απηφκαηα κέζα, κε απιφ θαη 

ζαθή ηξφπν. 

 

2.6.9  πκκεηνρή πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε δηαδηθαζίεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο 

Σα θξάηε-κέιε έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ρξεζηκφηεξσλ θαη 

θαιχηεξσλ ηξφπσλ, βάζεη ιχζεσλ ΣΠΒ, ψζηε νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε ηε Αεκφζηα πνιηηηθή, ζε ζπδεηήζεηο θαη 

ζε δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο. Νέα εξγαιεία γηα ηε κνληεινπνίεζε ηεο 

Αηαθπβέξλεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζήκεξα ζην πιαίζην ηνπ 

έβδνκνπ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ ηεο ΒΒ γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

θαη ηελ επίδεημε „7
ν
 Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο ΒΒ‟, ζα ζηεξίμνπλ ηηο θπβεξλήζεηο ζηελ 

παξνρή έμππλσλ, ζηνρεπκέλσλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ πνιηηηθψλ, κε θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ.  
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Οη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ζα βειηηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο ζηα θξάηε-κέιε θαη ζηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο. Οη δξάζεηο απηέο ζα βαζίδνληαη ζε έξγα 

ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί ζην πξφγξακκα πιαίζην γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία „CIP‟, π.ρ. κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΒ 

γηα ειεθηξνληθέο αηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε „πξσηνβνπιηψλ ησλ πνιηηψλ‟ ή 

γηα λέεο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζην έβδνκν πξφγξακκα 

πιαίζην „7
ν
 ΠΠ‟.  

2011 Δ Βπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο „πξσηνβνπιηψλ ησλ πνιηηψλ‟ (φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 11 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Βπξσπατθή Έλσζε). 

2011 Δ Βπηηξνπή αμηνινγεί ηα πθηζηάκελα εξεπλεηηθά έξγα θαη δξνκνινγεί λέα, 

ζην ζηφρν „ΣΠΒ γηα κνληεινπνίεζε Αηαθπβέξλεζεο θαη πνιηηηθήο‟ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ 2011-2012 ηνπ 7νπ ΠΠ θαη δηαζθάιηζε ηεο 

πεξαηηέξσ αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη βέιηηζηεο πξαθηηθήο. 

2011-

2015 

Σα θξάηε-κέιε, ε Βπηηξνπή θαη άιινη αληηπξνζσπεπηηθνί ζεζκνί, φπσο ηα 

θνηλνβνχιηα, πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ ζε Αεκφζηνπο δηαιφγνπο θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ κε βάζε πηινηηθά έξγα θαη έξγα επίδεημεο.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο Αεκφζηεο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο δελ ιεηηνπξγνχλ πέξα απφ ηα 

ζχλνξα ή ζπλεπάγνληαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο πξνζβαζηκφηεηαο. Πνιίηεο κηαο 

ρψξαο ηεο ΒΒ δελ κπνξνχλ εχθνια λα δεηήζνπλ Αεκφζηεο ππεξεζίεο ζε άιιε ρψξα 

απφ εθείλε ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη, ρξεζηκνπνηψληαο γηα παξάδεηγκα ην 

εζληθφ ειεθηξνληθφ δειηίν ηαπηφηεηαο. Ώπηφ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ θηλεηηθφηεηα 

επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, νη 

θπβεξλήζεηο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ „αδηάιεηπηεο‟ ππεξεζίεο, ψζηε νη επηρεηξεκαηίεο 

λα ηδξχνπλ θαη λα δηεπζχλνπλ κηα επηρείξεζε νπνπδήπνηε ζηελ Βπξψπε θαη νη 

πνιίηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάδνπλ, λα εξγάδνληαη, λα δηακέλνπλ, λα 

έρνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη λα ζπληαμηνδνηνχληαη νπνπδήπνηε ζηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε.  
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2.6.10 Αδηάιεηπηεο ππεξεζίεο γηα επηρεηξήζεηο  

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πσινχλ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη 

πξντφληα ζε νιφθιεξε ηελ ΒΒ, κε απιέο ειεθηξνληθέο Αεκφζηεο ζπκβάζεηο. Σελ 

ηειεπηαία δηεηία πινπνηήζεθαλ θαη ζηνπο δχν ηνκείο δχν ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο:  

1. SPOCS „απιέο επηγξακκηθέο δηαδηθαζίεο γηα δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο‟ 

(http://www.eu-spocs.eu):  ζηνρεχεη ζηελ άξζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ επξσπατθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ζεκείσλ εληαίαο 

εμππεξέηεζεο επφκελεο γεληάο θαη ησλ ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ.  

2. PEPPOL „παλεπξσπατθέο επηγξακκηθέο Αεκφζηεο ζπκβάζεηο‟ 

(http://www.peppol.eu): ζηνρεχεη ζε πηινηηθή ιχζε δηαιεηηνπξγηθψλ 

Αεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ ζε επίπεδν ΒΒ, πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζνπλ επηγξακκηθά νιφθιεξν ηνλ 

θχθιν ηεο Αεκφζηαο ζχκβαζεο, απφ ηελ παξαγγειία κέρξη ηελ ηηκνιφγεζε 

θαη ηελ πξφζβαζε ζε θαηαιφγνπο. Ώπηφ ζα κεηψζεη ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην, ελψ 

σο αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζα πξνθχςνπλ ε απμεκέλε 

δηαθάλεηα θαη ελδερνκέλσο ε κεγάιε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ πξσηνβνπιηψλ, νη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο 

πξέπεη λα είλαη: κηα δηαζπλνξηαθή θαη δηαιεηηνπξγηθή ππνδνκή Αεκνζίσλ 

ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ κεγάιεο 

θιίκαθαο PEPPOL, θαζψο θαη ε αλάπηπμε „δεχηεξεο γεληάο‟ εληαίσλ θέληξσλ 

εμππεξέηεζεο, καδί κε επέθηαζε ηεο νδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο ζε άιινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη κέρξη ην 2015, νη επηρεηξήζεηο ζηελ 

Βπξψπε ζα είλαη ζε ζέζε λα πσινχλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε Αεκφζηεο 

Αηνηθήζεηο άιισλ ρσξψλ ην ίδην εχθνια φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο. Δ επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο ζε άιιεο ρψξεο θαη ε εγγξαθή κπνξεί λα γίλεη εμ 

απνζηάζεσο, δειαδή απφ ην γξαθείν.  

2011 Σα θξάηε-κέιε θαη ε Βπηηξνπή αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ PEPPOL 

θαη SPOCS θαη  εμαζθαιίδνπλ βηψζηκε ζπλέρεηα. 

2011 Δ Βπηηξνπή εθδίδεη ιεπθή βίβιν ζρεηηθά κε ηα πξαθηηθά βήκαηα γηα 

δηαζχλδεζε ηεο ηθαλφηεηαο ζχλαςεο Αεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ 

http://www.peppol.eu/
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ζε νιφθιεξε ηελ εζσηεξηθή αγνξά
 
(Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β). 

2012-

2014 

Σα θξάηε-κέιε πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ PEPPOL θαη SPOCS. 

2013 Σα θξάηε-κέιε ζα δηαζθαιίζνπλ φηη ε „δεχηεξε γεληά‟ ησλ εληαίσλ 

θέληξσλ εμππεξέηεζεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πιήξε θέληξα ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πεδία πνπ θαιχπηνληαη 

απφ ηελ νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β). 

 

2.6.11 Πξνζσπηθή θηλεηηθφηεηα 

Οη πνιίηεο ηεο Βπξψπεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ 

ειεχζεξα ζε νιφθιεξε ηελ Βπξψπε. Σα θξάηε-κέιε θαη ε Βπηηξνπή ζα 

ζπλεξγαζηνχλ ζην πεδίν απηφ γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ, ηα νπνία επηζπκνχλ λα κεηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, π.ρ. γηα κειέηε, εξγαζία, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, δηακνλή ή/θαη 

ζπληαμηνδφηεζε.  

Οη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζα θαζηζηνχλ εθηθηή γηα ηνπο πνιίηεο ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ, ηελ απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, πξνο θαη απφ, Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο ζε φιε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε. Θα 

επηηξέςνπλ ηελ παξνρή αζθαινχο δηαζπλνξηαθήο αληαιιαγήο θαη ηελ αζθαιή 

θχιαμε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ (ειεθηξνληθή δηαλνκή εγγξάθσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ). Οη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πξνζσπηθά 

έγγξαθα, φπσο ζε πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο, απφ φιε ηελ Βπξψπε, λα είλαη επηιέμηκνη 

θαη λα ιακβάλνπλ ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, εθφζνλ ζπληαμηνδνηνχληαη ζε άιιε 

ρψξα απφ εθείλε φπνπ εξγάδνληαλ ή λα εγγξάθνληαη ειεθηξνληθά ζε νπνηνδήπνηε 

επξσπατθφ παλεπηζηήκην. 

2012-

2014 

Δ Βπηηξνπή ζα ππνζηεξίμεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζηεο πξαθηηθήο θαη ζα 

ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ απφ θνηλνχ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαλνκήο. 
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2015 Σα θξάηε-κέιε ζα παξέρνπλ δηαζπλνξηαθέο θαη δηαιεηηνπξγηθέο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο δηαλνκήο γηα ηνπο πνιίηεο, ψζηε λα κπνξνχλ, π.ρ. λα 

ζπνπδάδνπλ, λα εξγάδνληαη, λα δηακέλνπλ, λα έρνπλ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαη λα ζπληαμηνδνηνχληαη νπνπδήπνηε ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε. 

 

2.6.12 Τινπνίεζε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζε ελσζηαθή θιίκαθα 

Δ Βπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε ζα αληαιιάζζνπλ επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο πνπ 

απνθηήζεθαλ ζηα πηινηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο (https://www.eid-stork.eu/, 

http://www.epsos.eu), ψζηε λα θαζνξίδνπλ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε βαζηθέο 

δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο έηνηκεο γηα αεηθνξηθή εθαξκνγή ζε νιφθιεξε ηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε. Σα θξάηε-κέιε θαη ε Βπηηξνπή ζα αμηνινγήζνπλ ηελ εηνηκφηεηά 

ηνπο βάζεη αλάιπζεο ησλ νξγαλσηηθψλ, λνκηθψλ, ηερληθψλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ 

θξαγκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ νξηζηηθή εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Δ δηάζεζε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΒΒ ζα απμεζεί, αξρηθά κέζσ ηεο ζηήξημεο 

ζε λέα πηινηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο θαη κε βάζε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο 

αλάγθεο (π.ρ. ζε πεδία φπσο ε ειεθηξνληθή δηθαηνζχλε ή ην ειεθηξνληθφ 

πεξηβάιινλ), θαζψο θαη επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ ρξήζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ. Οη 

πξνβιεπφκελεο δξάζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα θξάηε-κέιε 

λα αλαιάβνπλ ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ζε νιφθιεξε ηελ ΒΒ, ησλ δηαζπλνξηαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη λα εγθαηληάζνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ. 

2011 Δ Βπηηξνπή απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε-κέιε, εθπνλεί κειέηε ζρεηηθά κε ηε 

δήηεζε γηα δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο θαη αμηνινγεί ηα νξγαλσηηθά, λνκηθά, 

ηερληθά θαη ζεκαζηνινγηθά εκπφδηα. 

2011 Σα θξάηε-κέιε ζπκθσλνχλ ζε ζεηξά βαζηθψλ δηαζπλνξηαθψλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ κεηαμχ 2012 θαη 2015 θαη  

πξνζδηνξίδνπλ ηηο θαηάιιειεο εθδειψζεηο / θάζεηο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 

2010β). 

2012-

2015 

Δ Βπηηξνπή ζα ππνζηεξίμεη θαη ζα ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

θξαηψλ- κειψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηινηηθψλ έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο 

θαη ηε δξνκνιφγεζε λέσλ, ελψ παξάιιεια ζα ελζαξξχλεη ην ζπληνληζκφ 

θαη ηελ πεξαηηέξσ απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ιχζεσλ. 

https://www.eid-stork.eu/
http://www.epsos.eu/
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2012-

2015 

Δ Βπηηξνπή ζα ζπλεξγαζηεί κε ηα θξάηε-κέιε θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

γηα ηελ πινπνίεζε δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ 

πεξηβάιινληνο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β). 

 

2.6.13 Απφδνζε θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα Κπβεξλήζεσλ θαη Γεκνζίσλ 

Γηνηθήζεσλ  

Οη δξάζεηο ζηελ πξνηεξαηφηεηα απηή ζα επηθεληξσζνχλ ζηε ρξήζε ΣΠΒ θαη 

νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ γεληθήο εθαξκνγήο, ψζηε λα παξέρνληαη θαιχηεξεο, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθέο, βησζηκφηεξεο θαη ηαρχηεξεο Αεκφζηεο ππεξεζίεο, κέζσ ηεο κείσζεο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, ηεο βειηίσζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

πξνψζεζεο κηαο αεηθνξηθήο νηθνλνκίαο κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα. 

2.6.13.1 Βειηίσζε νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ρξεζηκεχεη σο κέζν αιιαγήο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο ηεο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα κεησζεί ζηηο ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο Αεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, κε παξάιιειε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

φπσο κέζσ ηεο ηαρχηεξεο επεμεξγαζίαο. Οη Αεκφζηνη ππάιιεινη ζα σθειεζνχλ απφ 

ηε βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη απφ εκπεηξίεο ζε άιια 

κέξε ηεο Βπξψπεο φζνλ αθνξά ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Καίξην ξφιν ελ πξνθεηκέλσ ζα δηαδξακαηίζεη ε δηθηπαθή πχιε ePractice.eu.  

Βπηπιένλ, ε Βπηηξνπή ζα δψζεη ην παξάδεηγκα θαη ζα εθαξκφδεη ζηε δηθή ηεο 

νξγαλσηηθή δνκή ππεξζχγρξνλεο θαη ηηο πιένλ θαηάιιειεο ηερλνινγίεο θαη πνιηηηθέο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Σν ζρέδην δξάζεο ειεθηξνληθή Βπηηξνπή 2011-2015 

ζα ππνζηεξίμεη εμνξζνινγηζκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ζα απινπζηεχζεη ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ Βπηηξνπή. 

2011 Δ Βπηηξνπή δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ελζαξξχλνληαο ηελ 

πεξαηηέξσ ρξήζε επηηπρψλ ιχζεσλ θαη εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ηε 

δηεξεχλεζε λέσλ κεζφδσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηψλ-κειψλ φζνλ 

αθνξά ηε βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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2011-

2012 

Δ Βπηηξνπή ζα κεηαηξέςεη ηε δηθηπαθή πχιε ePractice.eu ζε εξγαιείν 

απνηειεζκαηηθήο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

αζθνχληεο ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζηα θξάηε-κέιε. 

2011-

2015 

Δ Βπηηξνπή ζα εθαξκφζεη έλα θηιφδνμν ζρέδην δξάζεο eCommission 

„ειεθηξνληθή Βπηηξνπή‟ 2011-2015, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πιήξσο 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο Αεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζηξαηεγηθέο 

πιεξνθφξεζεο ζην Αεκφζην ηνκέα θαη πνιηηηθέο δηαθάλεηαο (Βπξσπατθή 

Βπηηξνπή 2010β).  

2013 Δ Βπηηξνπή ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε-κέιε, ζα θαηαξηίζεη 

πξφγξακκα γηα ηηο αληαιιαγέο πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ Αηνηθήζεσλ ζε 

δηάθνξα θξάηε-κέιε. 

2.6.13.2 Πεξηνξηζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 

Γηα πνιινχο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ε θαιχηεξε θπβέξλεζε είλαη απηή πνπ πεξλά 

απαξαηήξεηε. ηελ πξάμε φκσο, πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο θαζηζηνχλ ηηο 

ζπλαιιαγέο κε ηηο θπβεξλήζεηο επαρζείο απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη πφξσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε απινχζηεπζε ή θαηάξγεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ νθείιεη λα απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηφρν, φπσο πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε.  

Οη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο αλακέλεηαη φηη ζα βνεζήζνπλ ηα θξάηε-κέιε ζηελ 

εμάιεηςε πεξηηηνχ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ. Ώπηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, π.ρ. κε έμππλε 

ρξήζε απφ ηηο Αεκφζηεο αξρέο, ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηίζεληαη ζηε 

δηάζεζε ησλ πνιηηψλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο „εθάπαμ‟ θαηαρψξηζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο 

ζπγθεληξψλνληαη κία κφλν θνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο. 

2011-

2013 

Δ Βπηηξνπή ζα νξγαλψζεη απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε-κέιε, ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο „εθάπαμ‟ θαηαρψξηζεο θαη, 

δεδνκέλνπ φηη νη ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο θαη επηθνηλσλίεο έρνπλ απνβεί 

θχξηνο αγσγφο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη ζα θαηαξηίζνπλ έλα 
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ράξηε πνξείαο γηα ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή. 

2.6.13.2 Πξάζηλε Γηαθπβέξλεζε  

Δ ζχζηαζε ηεο Βπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο πξνο κηα 

ελεξγεηαθά απνδνηηθή νηθνλνκία κε ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα πεξηιακβάλεη ηνπο 

Αεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ώπνπζηάδνπλ εηδηθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ.  

Οη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ απνβιέπνπλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ησλ Αεκνζίσλ Αηνηθήζεσλ ζηα θξάηε-κέιε, 

γηα παξάδεηγκα κε ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο, ηελ επηινγή 

ηειεδηαζθέςεσλ αληί ησλ κεηαθηλήζεσλ, θηι.. 

2012 Δ Βπηηξνπή ζα εθπνλήζεη κειέηε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα 

ησλ θπβεξλήζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο πεξηπηψζεηο βέιηηζηεο πξαθηηθήο. 

2013 Σα θξάηε-κέιε πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε δείθηεο θαη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

απνηππψκαηνο άλζξαθα ησλ Αηνηθήζεψλ ηνπο, σο απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

 

2.6.14 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Οξηζκέλεο ηερληθέο θαη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή, ψζηε 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ Βπξψπε. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε πξνψζεζε 

ηεο δηαζπλνξηαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ - κεηαμχ άιισλ - θαζηζηά δπλαηή ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, εθαξκνγή κεζφδσλ κνλναπεπζπληηθήο εμππεξέηεζεο (κίαο 

ζπξίδαο), παλεπξσπατθή ρξήζε ιχζεσλ (εζληθήο) ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. Δ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ππνζηεξίδεηαη κέζσ αλνηθηψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θαηαιπηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη 

ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο θαη ε ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. 
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2.6.14.1 Αλνηρηέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Αηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεραλψλ γηα αληαιιαγή, 

επεμεξγαζία θαη νξζή εξκελεία πιεξνθνξηψλ. Αελ είλαη απιψο έλα πξφβιεκα 

ηερληθνχ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη λνκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη 

ζεκαζηνινγηθέο πηπρέο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Δ δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα αλνηρηή θαη επέιηθηε παξνρή ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ Αεκνζίσλ Αηνηθήζεσλ ζηελ Βπξψπε. Βηδηθφηεξα, ηα πξφηππα θαη νη αλνηθηέο 

πιαηθφξκεο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ 

θαη παξνρή ππεξεζηψλ.  

Οη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξηηζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

2011-

2015 

Δ Βπηηξνπή (κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ISA) ζα πινπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

„ΒΠΑ/EIF‟ θαη ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

„EIS‟. 

2012 Δ Βπηηξνπή ζα νξγαλψζεη ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη ζα πξνσζήζεη 

ηελ πεξαηηέξσ θαη θνηλή ρξήζε ησλ ιχζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. ε απηά 

πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία δηεπαθψλ γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο θαη 

ηε ρξήζε απζεληηθψλ εζληθψλ πεγψλ.  

2013 Σα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα ελαξκνλίζνπλ ηα νηθεία εζληθά πιαίζηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην EIF/ΒΠΑ (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β). 

2.6.14.2 Βαζηθνί θαηαιπηηθνί παξάγνληεο 

Γηα πνιιέο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο είλαη απαξαίηεηε ε ηαπηνπνίεζε θαη ε 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν ζα 

παξαδνζεί κηα ππεξεζία. Οη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο „eID‟ θαη νη 

ππεξεζίεο επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο είλαη νπζηψδεηο παξάγνληεο γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηφζν ζηνλ Αεκφζην, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

ήκεξα, ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα ηελ επαιήζεπζε ηαπηφηεηαο είλαη κέζσ 

θσδηθψλ πξφζβαζεο, αιιά είλαη νινέλα θαη πην αλαγθαία ε επηινγή αζθαιέζηεξσλ 
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ιχζεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθή ζθαίξα. Δ Βπξψπε ρξεηάδεηαη βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εγθαηάζηαζε δηαζπλνξηαθψλ 

επηγξακκηθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξαθηηθψλ ιχζεσλ 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο „eIdentification‟ θαη ειεθηξνληθήο επαιήζεπζεο 

ηαπηφηεηαο „eAuthentication‟. Οη πξσηνβνπιίεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη, φπσο ην 

πηινηηθφ έξγν κεγάιεο θιίκαθαο STORK, ην νπνίν απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία 

επξσπατθήο πιαηθφξκαο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα eID, πνπ ζα θαηαζηήζεη δπλαηή γηα 

ηνπο πνιίηεο ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κέζα θαη έμσ 

απφ ηε ρψξα ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εζληθή ηνπο eID.  

Οη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο ζα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνδφκεζε παλεπξσπατθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε eID (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β) πνπ ζα παξέρεη 

ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζήο ηνπο ζε 

νιφθιεξε ηελ Βπξψπε. Δ πξνζέγγηζε πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλσηέξσ πξσηνβνπιηψλ, ηδίσο ηεο STORK, βαζηδφκελε ζε ηαπηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε έιεγρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο 

θαη ησλ δεδνκέλσλ. Σν έξγν απηφ ζα ζπκπιεξψζεη θαη ζα ιάβεη ππφςε ην 

πθηζηάκελν επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο θαη ηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε, θαζψο θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2011. 

2011 Δ Βπηηξνπή πξνηείλεη αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο, κε ζθνπφ λα ππάξμεη λνκηθφ πιαίζην γηα δηαζπλνξηαθή 

αλαγλψξηζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αζθαιψλ ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010β). 

2012 Δ Βπηηξνπή ζα πξνηείλεη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο επαιήζεπζεο ηαπηφηεηαο 

ζε νιφθιεξε ηελ ΒΒ, κε βάζε επηγξακκηθέο „ππεξεζίεο ειέγρνπ ηαπηφηεηαο‟ 

πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζε φια ηα θξάηε-κέιε (ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιένλ ελδεδεηγκέλα επίζεκα έγγξαθα ηαπηφηεηαο, πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηνλ Αεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 

2010β). 
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2012-

2014 

Σα θξάηε-κέιε νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ θαη εγθαζηζηνχλ ιχζεηο eID, κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ STORK θαη άιισλ έξγσλ ζπλαθψλ κε ηελ 

eID. 

 

2.6.15 Καηλνηνκηθή ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Δ λέα γεληά ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί θαη λα 

αμηνπνηήζεη θαηλνηνκηθέο ηερληθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο ηα „λέθε‟ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη αξρηηεθηνληθήο, κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ (SOA) γηα ηε 

δεκηνπξγία αλνηρηψλ, επέιηθησλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ΣΠΒ. Γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ρξήζεο πξφζθνξεο, θαηά παξαγγειία πξφζβαζεο ζε 

κεξηδφκελνπο πφξνπο θαη ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ παξνρή πηινηηθψλ έξγσλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ζα δξνκνινγεζνχλ πηινηηθά έξγα. 

Βπηπιένλ, νη Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο πξέπεη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο ππνδνκήο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην IPv6 (δηθηπαθέο 

πχιεο, ηζηνζειίδεο, εθαξκνγέο, θηι.) θαη επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ Αεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ελφςεη ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ δηεπζχλζεσλ IPv4. Δ ελ ιφγσ 

αθνκνίσζε ηνπ IPv6 ζα είλαη επσθειήο γηα ηηο Αεκφζηεο αξρέο ζηα θξάηε-κέιε, 

ψζηε λα εληζρχζνπλ θαηλνηνκηθέο, απνηειεζκαηηθέο θαη πξνζηηέο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο (Commision of the European Unions 2008). 

Οη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηάδνζε 

δνθηκαζκέλσλ θαη αζθαιψλ ιχζεσλ γηα „λέθε‟ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

αξρηηεθηνληθψλ SOA θαη ζηξαηεγηθέο κεηάβαζεο γηα ηε κεηαηξνπή απφ ην IPv4 ζην 

IPv6. 

2011 Δ Βπηηξνπή δξνκνινγεί ηελ εθπφλεζε κειέηεο θαη πξνηείλεη δξάζεηο γηα 

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη παξαδεηγκάησλ (φπσο 

νη SOA θαη νη ζπζηάδεο Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ) ζην Αεκφζην ηνκέα. 

2011 Δ Βπηηξνπή δξνκνινγεί δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

CIP γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Αηνηθήζεσλ γηα πηινηηθή αλαβάζκηζε ζην 

IPv6, δεκηνπξγψληαο έηζη ππνδείγκαηα θαη δίλνληαο λέα ψζεζε ζηε 

κεηάβαζε κεγάιεο θιίκαθαο ζην IPv6.  
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2012 Δ Βπηηξνπή ζα δξνκνινγήζεη πηινηηθά έξγα γηα λα θαηαδείμεη, πψο νη 

Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κε πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνηνκηθέο αξρηηεθηνληθέο θαη ηερλνινγίεο. 

 

2.6.16 Γηαθπβέξλεζε  

Σα θξάηε-κέιε έρνπλ δεζκεπζεί πιήξσο ζηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δήισζεο 

ηνπ Malmö. Κάιεζαλ επίζεο ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή λα νξγαλψζεη απφ θνηλνχ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ δξάζεο, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ θξαηψλ-κειψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή ζα ζπζηήζεη θαη ζα πξνεδξεχεη ζε νκάδα 

εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ, απνηεινχκελε απφ αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ- 

κειψλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

Ώπηή ε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ ζα ελεκεξψλεη ηελ νκάδα πςεινχ 

επηπέδνπ γηα ην ςεθηαθφ ζεκαηνιφγην θαη ζα ζπληνλίδεηαη κε ηελ επηηξνπή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA. Θα ελζαξξπλζεί επίζεο πξφζζεηε ζπλεξγαζία. 

Πξέπεη λα ζπζηαζεί ζπλεθηηθφ πιαίζην γηα ηελ εμέηαζε πνιηηηθψλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

Σν 2013 ζα δηεμαρζεί ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ 

δξάζεο. Θα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ 

δξάζεο, ε ζρεηηθή πξφνδνο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ. Ώλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο, ηπρφλ αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα επαλεμεηαζηνχλ κε ηελ 

πξνηεηλφκελε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ.  

Δ ζπλνιηθή πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί ζρεηηθά κε ην ζρέδην δξάζεο θαη γηα ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ελ γέλεη ζα απνηηκάηαη ζε εηήζηα βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηάιιειν ζπλδπαζκφ κέζσλ (ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, κάζεζε κέζσ ζχγθξηζεο, 

απην-αμηνιφγεζε θηι.) θαη κεζφδσλ (δηαδηθηπαθή έξεπλα, αλάιπζε Αεκνζίσλ 

δεδνκέλσλ, δνθηκαζίεο ρξεζηψλ, ζπλεληεχμεηο, θηι.). Σα θξάηε-κέιε ζα 

αληαιιάζζνπλ  ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ Βπξσπατθή 
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Βπηηξνπή θαη άιια θξάηε-κέιε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλάπηπμε θνηλψλ 

αζθήζεσλ κέηξεζεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.  

2011 Δ Βπηηξνπή δεκηνπξγεί νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ απφ 

αληηπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη  πξνηείλεη θαηάιιειε εληνιή. 

2012 Σα θξάηε-κέιε ζα ελεκεξψλνπλ ηελ Βπηηξνπή θαη ηελ νκάδα 

εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ ζρεηηθά κε πσο νη πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ππνπξγηθήο δήισζεο ηνπ Malmö ειήθζεζαλ ή ζα 

ελζσκαησζνχλ ζηηο εθάζηνηε εζληθέο ζηξαηεγηθέο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο.  

2013 ια ηα θξάηε-κέιε ζα έρνπλ ελζσκαηψζεη ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο δήισζεο ηνπ Malmö ζηηο εζληθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο. 

2013 Σν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζα αμηνινγεζεί θαη 

ηα επξήκαηα ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

2015 ια ηα θξάηε-κέιε ζα ελεκεξψλνπλ ηελ Βπηηξνπή θαη ηελ νκάδα 

εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

έρνπλ επηηεπρζεί νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δήισζεο ηνπ Malmö 

(Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2010γ). 

 

  

 

 

  



215 

 

Κεθάιαην 3 Ζ πνξεία ηεο Διιάδαο  πξνο ηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

 

Κχξηα ψζεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζηελ Βιιάδα έδσζε ε 

ρξεκαηνδφηεζε  απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε κέζσ ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ 

ηήξημεο (ΚΠ). Δ ειιεληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ειεθηξoληθή Αηαθπβέξλεζε θαη ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζεκείσζε ξαγδαία εμέιημε ηηο πεξηφδνπο  ηνπ ΐ΄ ΚΠ 

(1994-2000) θαη Γ΄ ΚΠ (2000-2006) (Markellos et al. 2007). Οη πξνζπάζεηεο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ ΐ΄ ΚΠ επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε θπβεξλεηηθψλ 

δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη  ζηελ πξνζπάζεηα εθνδηαζκνχ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε 

ησλ ππαιιήισλ κε ηα ηερλνινγηθά κέζα θαζψο θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα 

εθζπγρξνληζκφ (Νηαιηάλλε 2009). Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γ΄ ΚΠ αξρίδεη ε παξνρή  

θάπνησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (Hahamis et  al. 2005). Δ ειιεληθή 

θπβέξλεζε δηακφξθσζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζέγγηζε ζηελ ειεθηξνλθή 

Αηαθπβέξλεζε θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζε έθζεζε απφ ην γξαθείν ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ ην 1999, ε νπνία δίλεη κεγάιε έκθαζε ζε δχν παξάγνληεο: ζην 

ζρεδηαζκφ γηα φινπο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε βειηίσζε ηνπ βησηηθνχ επηπέδνπ (Gouscos et 

al. 2000). ηελ Βιιάδα, ππεχζπλνη θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνλθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο (Κηνζζέ 2011). κσο, ν Αεκφζηνο Σνκέαο ζηελ Βιιάδα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα (Charalambidis et al 2008), ρακειή απφδνζε, έιιεηςε 

ζηε κεραλνξγάλσζε, ειάρηζηεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη κηθξφ πνζνζηφ δαπαλψλ 

γηα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσλίαο (Boufeas 2004), γεγνλφηα, ηα νπνία 

έθαλαλ πην δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

 

3.1Σν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ‘Κιεηζζέλεο’ 

Σν πξψην νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο έγηλε 

κε ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Κιεηζζέλεο‟ ην 1994, ην νπνίν πξνέβιεπε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζηελ Βιιάδα, κε ηελ ελζσκάησζε  λέσλ 
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ηερλνινγηψλ ηελ πεξίνδν 1994-2000 (Παπαδφπνπινο 2007). Ο „Κιεηζζέλεο‟ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θνηλνχ απφ ην ΐ΄ ΚΠ θαη ηελ ειιεληθή πνιηηεία. 

Πξσηαξρηθφο ηνπ ζηφρνο  ήηαλ  ε  δεκηνπξγία  ησλ  ζπλζεθψλ  γηα  έλαλ  ζπλερή 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα κέζσ παξεκβάζεσλ ηερληθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα (Markellos et al  2007). Σν πξφγξαµµα είρε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζµφ 96,4 δηζεθαηνµµπξίσλ δξαρµψλ γηα ηελ πεξίνδν 1994-1999 θαη 

ρξεµαηνδφηεζε (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 2002): 

1. Βπηρεηξεζηαθά έξγα θαη έξγα πιεξνθνξηθήο ζηνπο ηνκείο ησλ Αεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

2. Βηζαγσγηθά θαη ζπλερηδφκελα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

3. Μειέηεο θαη εθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο θνηλήο ππνδνκήο  

(Γηαλλνπθάθνπ  2010).  

Οη ζπλνιηθέο λνµηθέο δεζµεχζεηο ήηαλ 329 εθαη. επξψ (116% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζµνχ), ελψ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο 288 εθαη. επξψ µε πνζνζηφ 

απνξξφθεζεο 101% (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 2002). Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο (81%) δηαηέζεθε ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε (12%). Οξηζκέλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην πξφγξακκα „Κιεηζζέλεο‟ ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ θνξνινγίαο „TAXISnet‟ θαη ε δεκηνπξγία ηεο πηινηηθήο θάζεο ηνπ 

εζληθνχ δηθηχνπ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο „χδεπμηο‟. 

Σελ 1
ε
 Ώπξηιίνπ ηνπ 2001 ε ειιεληθή θπβέξλεζε έζεζε ζε εθαξκνγή ην θπβεξλεηηθφ 

δίθηπν „χδεπμηο‟, σο έλα πηινηηθφ έξγν,  κε ηε ζπκκεηνρή 15  θξαηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα απνηειέζεη έλα παλεζληθφ εζσηεξηθφ δίθηπν 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζπλδένληαο νινθιεξσηηθά πεξηζζφηεξνπο απφ 1.700 

νξγαληζκνχο ζε εζληθφ επίπεδν. Σν δίθηπν  πξνζθέξεη εμειηγκέλεο ππεξεζίεο 

επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβάλνληαο ηειεθσλία θαη κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2007β).  

Σν Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππνζηεξίμεη ην ζεζκφ ηεο 

Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο ην 1999, ελέηαμε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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„Κιεηζζέλεο‟ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ππεξεζία ησλ Αήκσλ.  

Ώλάζεζε ζηελ ΒΒΣΏΏ ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

νξηνζεηεζνχλ νη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην απαξαίηεην πιηθφ 

Δ/Τ θαη  ινγηζκηθφ πνπ ζα έπξεπε λα πξνκεζεπηνχλ νη Αήκνη. 

Έηζη, εθπνλήζεθε ην πξφγξακκα ηεο „Μεραλνξγάλσζεο ησλ ΟΣΏ‟ πνπ πεξηιάκβαλε 

ηε ιεηηνπξγία, ζε φινπο ηνπ Αήκνπο, ησλ εθαξκνγψλ: Ώπηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, 

Αεκνηνινγίνπ, Μεηξψνπ Ώξξέλσλ, Πξσηνθφιινπ, Μηζζνδνζίαο, Όδξεπζεο θαη ην 

Οηθνλνκηθφ-Αηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαθεξφηαλ ζηελ πξνκήζεηα ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εγθαηάζηαζε 

δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. 

Γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθε 

κεραληζκφο ππνζηήξημεο, ηφζν ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠΒΑΑΏ, φζν θαη ζηηο 

Πεξηθέξεηεο κε ηε ζηειέρσζε Οκάδσλ Βξγαζίαο. 

ΐάζεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνρψξεζε ζηελ θαηάηαμε ησλ 1.033 

Αήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πιεζπζκφ : Ώ΄ (έσο 

3.000 θάηνηθνη) - ΐ΄ (3.001-5.000 θάηνηθνη) - Γ΄ (5.001-10.000 θάηνηθνη) θαη Α΄ (απφ 

10.000 θάηνηθνη θαη πάλσ). Δ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θάζε Αήκνπ ήηαλ  ζπγθεθξηκέλε 

βάζεη ηνπ πιεζπζκηαθνχ απηνχ θξηηεξίνπ. 

Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έθζαζε πεξίπνπ ζηα 15 

δηζεθαηνκκχξηα δξρ. πεξίπνπ. Δ πξνκήζεηα ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο Αήκνπο ησλ θαηεγνξηψλ Ώ΄, ΐ΄ θαη νξηζκέλσλ ηεο 

Γ΄ θαηεγνξίαο πινπνηήζεθε κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ αλήθνπλ, νη νπνίεο θαη 

αλέιαβαλ ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο.  Οη ππφινηπνη 

Αήκνη  Γ΄  θαηεγνξίαο θαη φινη ηεο Α΄ θαηεγνξίαο αλέιαβαλ  κε δηθή ηνπο επζχλε λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

πνπ ηνπο δφζεθαλ (Καινγήξνπ θ.ά. 2005).  

Σελ άλνημε ηνπ 2002, εγθαηληάζηεθαλ ηα πξψηα δέθα (10) „Κέληξα Βμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ‟ (ΚΒΠ), ηα νπνία είλαη Αεκφζηα θαηαζηήκαηα „κίαο ζηάζεο‟, εληφο ή θνληά 

ζε δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά γξαθεία. Σα ΚΒΠ έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν λα 

πξνζθέξνπλ φιεο ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο κέζσ νινθιεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ΣΠΒ. Ο αξηζκφο ησλ ΚΒΠ αλακέλεηαη λα έρεη θηάζεη ηα 1.100 κέρξη 
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ην ηέινο ηνπ 2003.  Σα θπζηθά θαηαζηήκαηα κίαο ζηάζεο ζπκπιεξψλνληαη απφ κία 

δηαδηθηπαθή πχιε „internet portal‟, κία ηειεθσληθή γξακκή ρσξίο ρξέσζε, πνπ 

ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ηελ εκέξα επί  7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

Σν 1998 δεκνπξγείηαη κηα θαηλνηφκνο γξακκή εμεπεξέηεζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη 

σο ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Αεκνζίνπ. Ο πνιίηεο  θαιψληαο ζηνλ ηεηξαςήθην αξηζκφ 1502 κπνξνχλ λα θάλνπλ  

ηειεθσληθέο αηηήζεηο γηα έλαλ αξηζκφ πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. 

Οη αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο θαη νη πνιίηεο ιακβάλνπλ ην 

πηζηνπνηεηηθφ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 10 εκεξψλ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζην ζπίηη ηνπο ή 

ην παξαιακβάλνπλ νη ίδηνη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Μέρξη θαη ην Αεθέκβξην ηνπ 2001, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, είλαη: 

1. πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, 

2. απνζπάζκαηα ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ γέλλεζεο, γάκνπ θαη ζαλάηνπ, 

3. πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο (ηχπνπ Ώ΄ θαη ΐ΄), 

4. απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, 

5. πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο, 

6. πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο, 

7. δηαβαηήξην, 

8. βεβαηψζεηο ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθψλ θαη Βξγνιεπηψλ Αεκνζίσλ 

Έξγσλ (ΣΜΒΑΒ), 

9. πηζηνπνηεηηθά απφ ηα Ώλψηαηα Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα ηεο Υψξαο (βεβαίσζε 

ζπνπδψλ, αληίγξαθν πηπρίνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο), 

10. πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα Σερλνινγηθά Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα ηεο Υψξαο (ηξεηο 

πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ, σο αλσηέξσ), 

11. βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο γηαηξνχο απφ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο - Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Ώζθαιίζεσλ, 

12. βεβαηψζεηο ησλ ζρνιψλ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, 

13. βεβαίσζε λνζειείαο απφ ηα Ννζειεπηηθά Εδξχκαηα ηεο Υψξαο, 
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14. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε άηνκα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ απφ ηηο 

Αηεπζχλζεηο Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ, 

15. βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 

ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ ζηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Βθπαίδεπζε, 

16. βεβαηψζεηο γηα αγξφηεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Αηεπζχλζεηο Ώγξνηηθήο 

Ώλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ (ηξεηο πεξηπηψζεηο εγγξάθσλ: 

βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο, πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη 

κεηαβνιψλ, θαζψο θαη βεβαίσζε απνδνρψλ), 

17. βεβαηψζεηο ηνπ ΣΒΒ, πνπ ρνξεγνχληαη ζηα κέιε ηνπ (βεβαίσζε άζθεζεο 

επαγγέικαηνο θαη βεβαίσζε πεξί ηέιεζεο ή κε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο), 

18. βεβαίσζε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο απφ ην Τπνπξγείν Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο, 

19. πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα κεηαδεκφηεπζε, 

20. βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο γηα αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνπο θαζεγεηέο, 

21. βεβαίσζε απνδνρψλ γηα ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, 

22. πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη κεηαβνιψλ γηα ηνπο ππεξεηνχληεο 

θαζεγεηέο. 

Μέρξη θαη ηνλ Ενχιην ηνπ 2011, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην αλσηέξσ κέηξν εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, είλαη: 

1. πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο (γηα ελήιηθεο θαη αλειίθνπο), 

2. απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, 

3. απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ, 

4. απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ, 

5. πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα κεηαδεκφηεπζε, 

6. απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Βλεκεξφηεηαο, 

7. πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Ώ΄, 

8. πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ ΐ΄, 

9. πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ Σχπνπ Ώ΄, 
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10. πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ Σχπνπ ΐ΄, 

11. απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, 

12. πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, 

13. πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ, 

14. αληίγξαθν πηπρίνπ, 

15. πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, 

16. πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ, 

17. βεβαίσζε λνζειείαο, 

18. βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ γηα ηνπο γηαηξνχο, 

19. βεβαίσζε θνίηεζεο ζε ρνιή ηνπ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, 

20. βεβαίσζε απνθνίηεζεο απφ ρνιή ηνπ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, 

21. βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο γηα ππεξεηνχληεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, 

22. πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη κεηαβνιψλ ζε ππεξεηνχληεο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, 

23. βεβαίσζε απνδνρψλ ζε ππεξεηνχληεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε, 

24. βεβαίσζε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο, 

25. βεβαίσζε θιήξνπ, 

26. αλάιπζε κεξίδαο, 

27. βεβαίσζε αζθάιηζεο γηα θχξηα ζχληαμε, 

28. βεβαίσζε αζθάιηζεο γηα Βηδηθφ Λνγαξηαζκφ Πξφζζεησλ Παξνρψλ, 

29. βεβαίσζε αζθάιηζεο γηα θιάδν Τγείαο Σακείνπ, 

30. βεβαίσζε αζθάιηζεο ζπληαμηνχρνπ,  

31. βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 

32. βεβαίσζε πεξίζαιςεο αζθαιηζκέλνπ ή θαη κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ιφγσ 

πξνζσξηλήο δηακνλήο ζε θξάηνο-κέινο ηεο ΒΒ, 
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33. βεβαίσζε πεξίζαιςεο παηδηνχ ιφγσ πξνζσξηλήο δηακνλήο ζε θξάηνο-κέινο ηεο 

ΒΒ, 

34. δηαβαηήξην, 

35. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε ηπθινχο, 

36. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε θαζπζηεξεκέλα λνεηηθά άηνκα, 

37. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε άηνκα πάζρνληα απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, 

38. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε άηνκα κε βαξηά αλαπεξία, 

39. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε ζπαζηηθά άηνκα, 

40. βεβαίσζε ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα κνλαρηθά άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ θαη 

αλαζθάιηζηα άηνκα, 

41. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε παξαπιεγηθά άηνκα, 

42. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε απξνζηάηεπηα άηνκα, 

43. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζε πάζρνληεο απφ AIDS, 

44. βεβαίσζε ρνξήγεζεο επηδφκαηνο θαπζίκσλ γηα ηα απηνθίλεηα αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, 

45. βεβαίσζε ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, 

46. βεβαίσζε άζθεζεο θχξηνπ αγξνηηθνχ επαγγέικαηνο,  

47. βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ακπεινπξγηθφ κεηξψν, 

48. βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηα κέιε ηνπ ΣΒΒ, 

49. βεβαίσζε ηέιεζεο ή κε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απφ έλα κέινο ηνπ ΣΒΒ 

(ρνξεγνχληαη κφλν ζηα κέιε ηνπ ΣΒΒ), 

50. βεβαίσζε βαζκνινγηθήο αληηζηνηρίαο, 

51. αθξηβέο αληίγξαθν βαζκνινγηθήο αληηζηνηρίαο - Πξάμε αλαγλψξηζεο, 

52. απφζπαζκα πξαθηηθψλ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

53. βεβαίσζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ, 

54. βεβαίσζε γηα ην νκνηαγέο Παλεπηζηεκίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν 

κε ηα αλαγλσξηζκέλα Ώ.Β.Ε. ηεο αιινδαπήο, 
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55. βεβαίσζε πξνππεξεζίαο γηα ππεξεηνχληεο ζηελ Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, 

56. πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη κεηαβνιψλ ζε ππεξεηνχληεο ζηελ 

Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε, 

57. βεβαίσζε απνδνρψλ ζε ππεξεηνχληεο ζηελ Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε 

(Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2011). 

Σν 2000 νη θιήζεηο αλήιζαλ ζηηο 600.000, ελψ γηα ην 2001 ν αξηζµφο θιήζεσλ 

πιεζίαζε ηηο 680.000. Ώπφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζµφ γεληθφηεξσλ θιήζεσλ γηα ην 2001, 

νη 328.000 µεηαηξάπεθαλ ζε πηζηνπνηεηηθά. Λεηηνπξγεί, επίζεο ην ηειεθσληθφ 

θέληξν 1464, ην νπνίν εμππεξέηεζε πεξίπνπ 500.000 πνιίηεο ην 2000 θαη 1.300.000 

ην 2001. ην θέληξν „1464‟ εληάρζεθαλ ήδε ηα θέληξα πιεξνθφξεζεο ηνπ Βζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, ελψ παξέρεηαη θαη ε πιεξνθφξεζε 

πνπ αθνξά ζην ΣΏΥΕS θαη γεληθψο φια ηα ζέµαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ 

(Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 2002).  

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνµηθψλ πινπνηεί µε ρξεµαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο 

„Κιεηζζέλεο‟ ηνπ ΐ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη κεηέπεηηα ηνπ 

Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάµµαηνο „Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‟ ζεµαληηθφ αξηζµφ 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζηνπο ηνµείο ηεο θνξνινγίαο (πξφγξαµµα TAXIS), ησλ 

ηεισλείσλ, θηι.. Σα έξγα απηά αλαθέξνληαη ζε ηδηαίηεξα θξίζηµνπο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο ηνµείο θαη ζπµβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ησλ παξερφµελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφµελνπο µε ην Τπνπξγείν, ζηελ 

απνηειεζµαηηθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ πάηαμε ηεο 

δηαθπγήο θφξσλ θαη δαζµψλ θαη ζηελ πεξηζηνιή ησλ Αεµνζίσλ δαπαλψλ. 

Οη ππεξεζίεο TAXISnet (www.taxisnet.gr) γηα ηελ θνξνινγηθή εμππεξέηεζε πνιηηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ πεξηιαµβάλνπλ, µεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

δειψζεσλ ΦΠΏ µε πιεξσµή ηνπ θφξνπ µέζσ ππεξεζηψλ ηνπ Σξαπεδηθνχ 

πζηήµαηνο, ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ Φφξνπ Βηζνδήµαηνο, ηελ 

εμαηνµηθεπµέλε ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γηα ηα απνηειέζµαηα εθθαζάξηζεο ηνπ 

Φφξνπ Βηζνδήµαηνο, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ µέζσ fax. 

Οξηζµέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο, φπσο θαη άιιεο ππεξεζίεο γεληθήο 

πιεξνθφξεζεο, είλαη επίζεο δηαζέζηµεο µέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ εμππεξέηεζεο 

θιήζεσλ θαη µέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 
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πζηεµάησλ (www.gsis.gov.gr). Οη ππεξεζίεο TAXISnet, φπσο θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήµαηα Φνξνινγίαο TAXIS θαη Σεισλείσλ ICIS, έρνπλ πξνζαξµνζηεί πιήξσο 

ζην εληαίν επξσπατθφ λφµηζµα, ελψ ε αληαπφθξηζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ TAXISnet έρεη ππάξμεη εμαηξεηηθά 

ζεηηθή. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ ηελ έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο (Μάηνο 

2000) µέρξη ηνλ Εαλνπάξην 2002 γίλνληαη δεθηέο, θαηά µέζν φξν, 500 πεξίπνπ 

εγγξαθέο λέσλ ρξεζηψλ αλά εξγάζηµε εµέξα. Ο ζπλνιηθφο αξηζµφο εγγεγξαµµέλσλ 

ρξεζηψλ μεπεξλά ηηο 200.000, ελψ πεξίπνπ 400.000 δειψζεηο έρνπλ ππνβιεζεί 

ειεθηξνληθά, µε ζπλνιηθφ εηζπξαρζέλ πνζφ άλσ ησλ 600 εθαη. επξψ. Δ ππεξεζία 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο Ώπνδεηθηηθψλ Φνξνινγηθήο Βλεµεξφηεηαο έρεη εμππεξεηήζεη 

πιένλ ησλ 144.000 αηηήζεσλ, ελψ ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

εθθαζάξηζε Φφξνπ Βηζνδήµαηνο πάλσ απφ 5.000.000 θιήζεηο (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 2002).  

Οζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Βπρεηξεζηθνχ Πξνγξάκκαηνο Κιεηζζέλεο, ηα 

βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα παξαθάησ 

θαίξηα ζεκεία: 

1. Δ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ έξγσλ θαη ε έιιεηςε ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο θαη ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θνξέσλ θαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ. 

2. Δ εζσζηξέθεηα ησλ έξγσλ, δειαδή ε επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο κεραλνξγάλσζεο 

ησλ θνξέσλ, γεγνλφο πνπ είρε ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ειάρηζην 

αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

3. Δ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ε απαξαίηεηε 

ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε, κε απνηέιεζκα λα κεραλνγξαθνχληαη δπζιεηηνπξγηθέο 

ππεξεζίεο (www.espa.gr/elibrary/ExAnte_Aksiologisi_EP_KtP.doc). 

 

3.2 Σν πξόγξακκα ‘Πνηόηεηα γηα ηνλ Πνιίηε’  

Δ Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο έζεζε 

ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα  „Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε‟, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε 

ζχλδεζε θαη ε ελνπνίεζε φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ δηάζπαξησλ ξπζκίζεσλ θαη 

δξάζεσλ ζε ηέζζεξα (4) πεδία δξάζεο (Υαηδεπαλεγχξε 2008): 
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1. ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο,  

2. ζηε Λεηηνπξγία,  

3. ζην Ώλζξψπηλν Απλακηθφ, θαη 

4. ζηηο Οξγαλσηηθέο Ανκέο.  

Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

1. Δ δεκνπξγία ππνδνκήο θαη κεραληζκψλ Βπηθνηλσλίαο ηνπ θξάηνπο κε ηνπο 

πνιίηεο. 

2. Δ ηφλσζε ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη πνιηηψλ. 

3. Δ ζσζηή Αηαρείξηζε ησλ Παξαπφλσλ θαη Τπνδείμεσλ ησλ πνιηηψλ. 

4. Δ δεκηνπξγία δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

5. Δ δεκνπξγία κηαο Αηνίθεζεο απνηειεζκάησλ. 

6. Δ δεκηνπξγία θηιηθνχ θιίκαηνο, εκπηζηνζχλεο θαη ζπκκεηνρηθφηεηαο κεηαμχ 

Αηνίθεζεο θαη θνηλσλίαο. 

7. Δ εγθαζίδξπζε κηαο ινγηθήο πνιηηηθήο αλάιπζεο θαη πξφηαζεο γηα ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε πνπ ζα αθνινπζεί ηε ινγηθή ησλ πνιηηψλ (Κηνζζέ 2011).  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα νινθιεξσζεί ζε ηξεηο 

θάζεηο:  

1. ηελ πξψηε θάζε, ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ηνπ 

θξάηνπο, γηα λα επηθνηλσλεί κε ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη γηα λα κεηξάεη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη.  

2. ηε δεχηεξε θάζε, ζηφρνο ήηαλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ κέζσ 

ησλ απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

3. ηελ ηξίηε θάζε, ζηφρνο ήηαλ ε δηάθξηζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αλάινγα κε 

ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη πνιίηεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

Σν πξφγξακκα απηφ είρε σο πεδία εθαξκνγήο ηηο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ,  ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο Ώ΄ ΐαζκνχ.  Οη δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν Τπνπξγείσλ 
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πεξηείραλ κεηαμχ ησλ άιισλ ηελ θαηάξηηζε ελφο Υάξηε Αηθαησκάησλ ησλ Πνιηηψλ, 

ηελ απινχζηεπζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο,  θ.ά..  ε 

επίπεδν Πεξηθεξεηψλ πινπνηήζεθαλ δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ νξγάλσζε ησλ 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ, ελψ ζε επίπεδν Ώπηνδηνίθεζεο, νη δξάζεηο 

αθνξνχζαλ θπξίσο ζηε δηακφξθσζε λέσλ εληαίσλ εληχπσλ γηα ηηο άδεηεο πνπ 

ρνξεγνχζαλ νη Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο (Ώπνζηνιάθεο θ.ά. 2004). 

 

3.3 Ζ Λεπθή Βίβινο ‘Ζ Διιάδα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 

ηξαηεγηθή θαη Γξάζεηο’ 

Σν δεχηεξν βήκα ηεο Βιιάδαο πξνο ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έγηλε ην 1999, κε 

ηελ δεκνζίεπζε ηεο  Λεπθήο ΐίβινπ „Δ Βιιάδα ζηελ Κνλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 

ηξαηεγηθή θαη Αξάζεηο‟, ε νπνία αλαζεσξήζεθε ην 2002. Δ Λεπθή απηή ΐίβινο 

απνηειεί ην ζρέδην ηεο θπβεξλεηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο ζηελ Βιιάδα ηα επφκελα ρξφληα. Βίλαη κηα θαζνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε, ηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θ.ά. (Boufeas 2004).  

Η ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηεξίδεηαη ζε µεξηθέο 

βαζηθέο αξρέο: ίζεο επθαηξίεο θαη πξφζβαζε γηα φινπο, δεµηνπξγία πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνµίαο θαη ηελ άλζεζε επηρεηξεµαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 

δηαθχιαμε αηνµηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεµνθξαηηθψλ ζεζµψλ. Με 

βάζε απηέο ηηο αξρέο, νξηνζεηνχληαη νη παξαθάησ ζηφρνη, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

νπνίσλ ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία Αεµνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνµέα, ζε µία θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ πνπ ζπµµεηέρεη ζηε δηαµφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο: 

 ΐειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

(εθζπγρξνληζµφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, µεγαιχηεξε δηαθάλεηα). 

 Καιχηεξε πνηφηεηα δσήο (εθαξµνγέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα, ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο µεηαθνξέο). 

 Βθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα θαη έξεπλα πξνζαξµνζµέλα ζηελ ςεθηαθή επνρή 

(εθπαίδεπζε µε λέεο ηερλνινγίεο, δηθηχσζε ζρνιείσλ θαη Παλεπηζηεµίσλ). 
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 Απλαµηθή νηθνλνµηθή αλάπηπμε (δεµηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, αλάδπζε 

λέσλ θιάδσλ, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο). 

 Ώχμεζε ηεο απαζρφιεζεο (λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, βειηίσζε θαη πξνζαξµνγή 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ζηηο λέεο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, αλάπηπμε λέσλ µνξθψλ εξγαζίαο, φπσο ε ηειε-εξγαζία). 

 Ώλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζµνχ µε λέα µέζα (ηεθµεξίσζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο, πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, επαθή µε ηελ 

νµνγέλεηα). 

 Ώμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα µέζα µαδηθήο επηθνηλσλίαο (θαηάιιειν 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, δηαζθάιηζε πνιπθσλίαο θαη ειεχζεξεο έθθξαζεο). 

 Εζφηηµε ζπµµεηνρή ησλ πεξηθεξεηψλ ζηνλ παγθφζµην ρψξν (απνθέληξσζε, 

ελζάξξπλζε πξσηνβνπιηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν). 

 Ώλάπηπμε ηεο εζληθήο ππνδνµήο επηθνηλσληψλ (πξσηνβνπιίεο αλαπηπμηαθνχ 

ραξαθηήξα, απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαζνιηθή ππεξεζία). 

 Πξνζηαζία ησλ δηθαησµάησλ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ θαηαλαισηή, δηαθχιαμε 

ζπλζεθψλ αληαγσληζµνχ, δεµνθξαηηθφο έιεγρνο ζηελ ςεθηαθή επνρή 

(Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 2002).  

Δ Λεπθή ΐίβινο δηαπηζηψλεη φηη νη „δπζιεηηνπξγίεο ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη 

µεραληζµνχο ηνπ Αεµνζίνπ ηνµέα ζηελ Βιιάδα απνηεινχλ ζεµαληηθφ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ δεµηνπξγία µίαο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. Ώθαηάιιειεο 

δνµέο, γξαθεηνθξαηία, αλεπαξθήο ζηειέρσζε, ειιηπήο πξνγξαµµαηηζµφο θαη 

αλππαξμία απνινγηζµνχ, εµπνδίδνπλ ηελ επηηπρή εηζαγσγή, αθνµνίσζε θαη ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ Αεµφζην ηνµέα θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε‟  (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 2002, ζ. 11). ην πιαίζην ινηπφλ 

ηεο αλνηρηήο θαη απνηειεζκαηηθήο Αηαθπβέξλεζεο ε Λεπθή ΐίβινο πξνηείλεη „Οη 

λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ζεµαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δεµηνπξγία ζχγρξνλνπ 

δεµνθξαηηθνχ θξάηνπο, µε ηνλ εθζπγρξνληζµφ ηεο Αεµφζηαο Αηνίθεζεο, θαη ηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη πνιίηε. Γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ήδε ιεηηνπξγνχλ ή βξίζθνληαη ζε ζηάδην πινπνίεζεο, 

εθαξµνγέο θαη ππεξεζίεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Δ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο ζηνρεχεη ζηε δεµηνπξγία πεξηβάιινληνο δηαδηθηχσζεο ζηε 
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Αεµφζηα Αηνίθεζε, ζηελ µεηαηξνπή ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο ζε ςεθηαθή µνξθή, 

ζηε δεµηνπξγία θαη ζπληήξεζε βάζεσλ δεδνµέλσλ, ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο µε 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο‟ (Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 2002, ζ. 

6).  

Μηαο ηέηνηαο µνξθήο αλνηθηή θαη απνηειεζµαηηθή Αεµφζηα Αηνίθεζε: 

 δεµηνπξγεί νινθιεξσµέλεο δνµέο θαη µεραληζµνχο παξαγσγήο, δηαρείξηζεο 

θαη δηάζεζεο ησλ Αεµνζίσλ πιεξνθνξηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο 

πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

 ζπλεηζθέξεη ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο σο 

ξπζµηζηηθφο θαη αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο ηεο εζληθήο νηθνλνµίαο, 

δηεπθνιχλνληαο ηε δεµηνπξγία θξίζηµεο µάδαο ρξεζηψλ θαη δεµηνπξγψλ 

πιεξνθνξίαο. 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο  ζηξαηεγηθήο ηεο Λεπθήο ΐίβινπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο  πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ ΚΠ κέζσ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο „Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‟ (ΚηΠ) θαη κία ζεηξά πξφζζεησλ 

παξεκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πξσηνβνπιίαο eEurope θαη ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο eEurope 2002 (Boufeas 2004). 

 

3.4 Σν Δπηρεηξεζηαθό ‘Πξόγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο’ 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο „ΚηΠ‟ ζηελ Βιιάδα µε ηξφπν 

ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν, έρεη εληαρζεί έλα μερσξηζηφ Βπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξαµµα (ΒΠ) γηα ηελ „ΚηΠ‟, ην ΒΠ „ΚηΠ‟, ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ ΚΠ, ηελ πεξίνδν 

2000 - 2006. ην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα, ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο δεµηνπξγεί 

λέα δεδνµέλα θαη λέεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε, επεµεξία θαη πνηφηεηα δσήο. Δ 

αλάπηπμή ηεο βαζίδεηαη ζηε ξαγδαία εμέιημε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Βπηθνηλσλίαο „ΣΠΒ‟. Οη ηερλνινγίεο απηέο απνηεινχλ νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα 

αλνηρηή θαη απνηειεζµαηηθή Αηαθπβέξλεζε θαη γηα ηελ παξνρή βειηησµέλσλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. 

Σν ΒΠ „ΚηΠ‟ απνηειεί ζχλνιν νινθιεξσµέλσλ θαη ζπµπιεξσµαηηθψλ 

παξεµβάζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνµείο ηεο νηθνλνµηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, έηζη ψζηε 
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λα µπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο  ζηελ Βιιάδα.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ Γεληθψλ ηνπ ηφρσλ, ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζέηεη κηα 

ζεηξά απφ Βηδηθνχο ηφρνπο ή Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ νη επηκέξνπο ζηφρνη 

θάζε Άμνλα εμεηδηθεχνληαη κέζα απφ έλαλ αξηζκφ Μέηξσλ. Σν Β.Π. „ΚηΠ‟  απνηειεί 

ηνλ θχξην κνριφ πινπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πνξεία πξνο 

ηελ ΚηΠ.  εκαληηθέο δξάζεηο ζεζκηθνχ ραξαθηήξα, θηλνχληαη παξάιιεια θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο άμνλεο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

πλνιηθά, ζα αμηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟  πεξηζζφηεξα απφ 2,4 δηζ. 

επξψ Αεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πξνζερή επηαεηία, έλα επίπεδν δαπάλεο 

αλάινγν κε εθείλα ησλ πιένλ θηιφδνμσλ πεξηνρψλ ηεο ΐφξεηαο Βπξψπεο ζηελ 

πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2011α).  

 

3.4.1 ηφρνη θαη ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 

ηελ πνξεία γηα ηελ ΚηΠ, ε Βιιάδα αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο.  Γηα λα 

κπνξέζεη ε ρψξα λα θαξπσζεί ηα νθέιε ησλ εμειίμεσλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

αδπλακίεο πνπ εκπνδίδνπλ επελδχζεηο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη δπζιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ θαη κεραληζκψλ πξέπεη λα 

μεπεξαζηνχλ, ελψ ρξεηάδεηαη ηαρχηεξε αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζε 

πεξηβάιινλ πιήξνπο απειεπζέξσζεο.  

Δ „ΚηΠ‟ είλαη πξσηαξρηθά θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ απνηειεί θεληξηθφ άμνλα κηαο ζηξαηεγηθήο παξεκβάζεσλ. Σα ρακειά 

πνζνζηά εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα 

κεηεθπαίδεπζε θαη ζπλερή κάζεζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Πξνηεξαηφηεηα 

επίζεο, είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ ππνδνκψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα λέα δεδνκέλα.  

Δ ίδηα ε θχζε ησλ ΣΠΒ, κε ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζε κηθξή θιίκαθα θαη ηελ 

έκθαζε ζηε γλψζε, ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, πξνζθέξεη ηελ 

επθαηξία γηα μεπέξαζκα ησλ ζεκεξηλψλ αδπλακηψλ. Υξεηάδεηαη φκσο, έλα 

ζπγθξνηεκέλν θαη επέιηθην πιέγκα πξσηνβνπιηψλ, ην νπνίν λα πξνζθέξεη θίλεηξα 

θαη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 
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ηελ παξνχζα ζπγθπξία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληαμε ηεο Βιιάδαο ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη ηελ επξσπατθή ελνπνίεζε γεληθφηεξα, έρεη 

πιένλ δηακνξθσζεί κία ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο.  Ώπηή ε ζηξαηεγηθή ζηεξίδεηαη 

πάλσ ζε κεξηθέο βαζηθέο αξρέο: 

 Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο: Δ ΚηΠ αλαπηχζζεηαη 

ζηεξηδφκελε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πξέπεη λα 

δηεπθνιχλεη ηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηελ θαηλνηνκία. 

 Γεκνθξαηία θαη αηνκηθέο ειεπζεξίεο: Δ ΚηΠ πξέπεη λα εληζρχεη ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαθπιάζζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. 

 Ίζεο επθαηξίεο θαη αιιειεγγχε: Δ ΚηΠ πξέπεη λα δίλεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο 

πξφζβαζε ζηηο επθαηξίεο, ηε γλψζε θαη ηηο αγνξέο πνπ παξέρνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη λα είλαη αιιειέγγπα ζε φζνπο δελ θαηαθέξνπλ λα εληαρζνχλ. 

Σν Β.Π. „ΚηΠ‟ απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ πινπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ ΚηΠ.  εκαληηθέο δξάζεηο ζεζκηθνχ 

ραξαθηήξα, θηλνχληαη παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο άμνλεο παξέκβαζεο 

ηνπ Β.Π. (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2008). 

Οη γεληθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Β.Π. ΚηΠ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006 είλαη δχν: 

Πξψηνο γεληθφο ζηφρνο είλαη „Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε θαη Βειηίσζε ηεο 

Πνηφηεηαο Εσήο‟. Ώθνξά ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ 

πνιίηε κέζα απφ παξεκβάζεηο ζε κία ζεηξά απφ θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, ε πγεία, νη κεηαθνξέο θαη ην πεξηβάιινλ. Οη παξεκβάζεηο αθνξνχλ θπξίσο 

ζηελ έληαμε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο νινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

Αεχηεξνο ζηφρνο είλαη „Αλάπηπμε θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ‟. Ώθνξά ζηε 

δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ελίζρπζε κηαο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, φπνπ ε ηερλνινγία θαη ε γλψζε απνηεινχλ ηνλ θχξην 

κνριφ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ησλ εηζνδεκάησλ, 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Βλέρεη δξάζεηο γηα 
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ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κεραλήο θαη ηεο απαζρφιεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

21νπ αηψλα, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ δχν γεληθψλ ζηφρσλ ην Β.Π. „ΚηΠ‟ ζέηεη κία ζεηξά απφ εηδηθνχο 

ζηφρνπο:  

1. Παηδεία θαη πνιηηηζκφο: Βμνπιηζκφο, δηθηχσζε, θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηνλ 21ν αηψλα, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηεθκεξίσζε θαη πξνβνιή ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  

2. Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο: ρξήζε ΣΠΒ γηα 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα, ζην πεξηβάιινλ, ζηηο κεηαθνξέο, θαζψο θαη ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ.  

3. Αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία: δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα 

ηε κεηάβαζε ζηε „λέα νηθνλνκία‟ κε ηελ πξνψζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ  

επηρεηξείλ, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηεο κε ηελ παξαγσγή, ηεο 

θαηάξηηζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ηειε-εξγαζίαο, 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) 

απφ ηηο ΜΜΒ. 

4. Δπηθνηλσλίεο: ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, δξάζεηο 

αλάπηπμεο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο γηα 

παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο θαη ζεκείσλ πξφζβαζεο 

γηα ηνπο πνιίηεο. 

Με δεδνκέλε ηελ απφθαζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (20-6-2008/ Β(2008) 3102) 

γηα ηελ παξάηαζε ησλ αμφλσλ 2 θαη 4 ηνπ ΒΠ „ΚηΠ‟ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πεξί ησλ θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ ηνπ 

θαινθαηξηνχ ηνπ 2007, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απνδηάξζξσζεο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηζηνχ ησλ ππξφπιεθησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηελ άκεζε 

απνηειεζκαηηθή απνθπγή λέσλ θαηαζηξνθψλ θαη πεξαηηέξσ δπζκελψλ επηπηψζεσλ 
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ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο, είλαη πξνθαλέο φηη επεξεάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Δ δηαθνξνπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο εζηηάδεηαη 

πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: 

A. ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ΣΠΒ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

αλάινγσλ θαηαζηάζεσλ, θαη 

B. ζηε ζπκβνιή ηνπ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ησλ ππξθαγηψλ ζηηο ηέζζεξηο (4) ππξφπιεθηεο Πεξηθέξεηεο 

(Κνλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2008α). 

 

 

ρήκα 14: Ανκή ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟ .  

Πεγή:  Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008β 

 

3.4.2 χλδεζε κε άιιεο πνιηηηθέο 

Ο ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο θαη νη δξάζεηο ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟ ελαξκνλίδνληαη  πιήξσο  κε  

ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζε θνηλνηηθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν:  

ΜΕΣΡΟ 1.1
Δμνπιηζκόο & Γηθηύσζε

ζε όιεο ηηο βαζκίδεο

ηεο εθπαίδεπζεο - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 1.2
Δηζαγσγή & Αμηνπνίεζε

ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ

ζηελ εθπαίδεπζε - ΔΚΣ

ΜΕΣΡΟ 1.3
Σεθκεξίσζε, αμηνπνίεζε &

αλάδεημε ηνπ Διιεληθνύ

Πνιηηηζκνύ - ΔΣΠΑ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  1
"Παηδεία & Πνιηηηζκόο"

ΜΕΣΡΟ 2.1
Ηιεθηξνληθή θπβέξλεζε γηα ηελ

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε: Δπηρεηξ.

ρέδηα, Μειέηεο, Πηινη.έξγα - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 2.2
Ηιεθηξνληθή θπβέξλεζε

ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 2.3
Τπνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ

πόξσλ ησλ δηαξζξσηηθώλ ηακείσλ

& κεηάβαζεο ζην ΔΤΡΩ - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 2.4
Πεξηθεξεηαθά γεσγξαθηθά

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα &

θαηλνηόκεο ελέξγεηεο - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 2.5
Καηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο & κειέηεο ππν-

ζηήξ. ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηεο - ΔΚΣ

ΜΕΣΡΟ 2.6
Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο &

επηθνηλσλίαο ζηελ Τγεία &

Πξόλνηα - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 2.7
Καηάξηηζε θαη ζεζκηθά κέηξα

ζηελ Τγεία & Πξόλνηα

ΔΚΣ

ΜΕΣΡΟ 2.8
Δπθπείο κεηαθνξέο

ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 2.9
Τπνδνκή δεδνκέλσλ θαη

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ζε έλα

ζύγρξνλν Κηεκαηνιόγην - ΔΣΠΑ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  2
"Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε &

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο"

ΜΕΣΡΟ 3.1
Γεκηνπξγία επλντθνύ ςεθηαθνύ

πεξηβάιινληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή

δξαζηεξηόηεηα - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 3.2
Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ

εηζαγσγή ηνπο ζηελ ςεθηαθή

νηθνλνκία - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 3.3
Δξεπλα & Σερλνινγηθή αλάπηπμε

γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 3.4
Αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ ηνπ

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

ΔΚΣ

ΜΕΣΡΟ 3.5
Πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

ΔΚΣ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  3
"Αλάπηπμε & Απαζρόιεζε"

ΜΕΣΡΟ 4.1
Αλάπηπμε κεραληζκώλ γηα ηελ εθαξκν-

γή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ & ηελ

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 4.2
Αλάπηπμε ππνδνκώλ δηθηύσλ

ηνπηθήο πξόζβαζεο

ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 4.3
Πξνεγκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο

ππεξεζίεο γηα ηνλ πνιίηε θαη ηηο

επηρεηξήζεηο - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 4.4
Αλάπηπμε & εθζπγρξνληζκόο ησλ ηαρπ-

δξνκηθώλ ππνδνκώλ & αλάδεημε ηαρπδξ.

γξαθ. ζε πνιπδύλακα θέληξα - ΔΣΠΑ

ΜΕΣΡΟ 4.5
Καηάξηηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληώλ

ΔΚΣ

ΜΕΣΡΟ 4.6
Καηάξηηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

ησλ ΔΛΣΑ

ΔΚΣ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  4
"Δπηθνηλσλίεο"

ΜΕΣΡΟ 5.1
Σερληθή Βνήζεηα ΔΚΣ

ΔΚΣ

ΜΕΣΡΟ 5.2

ΜΕΣΡΟ 5.3
Σερληθή Βνήζεηα ΔΣΠΑ

ΔΣΠΑ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  5
"Σερληθή Βνήζεηα"

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ"
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 Ώθνινπζψληαο ην γεληθφ πιαίζην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο θαη 

ηνπ ΒΑΏ, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ απνηεινχλ θεληξηθφ ζηφρν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ώπνηεινχλ αληηθείκελν ζεηξάο δξάζεσλ πνπ εζηηάδνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ έληαμε 

κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Δ δηάρπζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ 

ηζηφ ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη παξέρεη 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο αιιά θαη εμππεξέηεζεο ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Δ πξνψζεζε ηεο ηειε-εξγαζίαο εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή 

κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Βπηπιένλ, ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ηφζν κε ηελ αχμεζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, φζν θαη κε ηηο 

απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλά. 

 Οη δξάζεηο γηα ηελ „ΚηΠ‟  έρνπλ έληνλε πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε 

θαη ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ απνθέληξσζε. 

ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 

πεξηθεξεηψλ ζηνλ παγθφζκην ρψξν. Ώπηφ επηηπγράλεηαη δίλνληαο κεγαιχηεξε 

εκβέιεηα ζηελ παξνπζία ηεο ίδηαο ηεο πεξηθέξεηαο ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

„ΚηΠ‟ , θαζψο θαη κε ηε δηακφξθσζε ζρεδίνπ αλά πεξηθέξεηα κε άμνλεο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο απνκφλσζεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, ηελ 

ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 Δ έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη νξαηή ζε ζεηξά δξάζεσλ 

ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟. ην Β.Π. εληάζζνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε 

δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαθνξέο, κε άκεζεο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, νη δξάζεηο γηα ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηελ ηειε-εξγαζία ή θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ παξαγσγή, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζπκβαηνχ κε ηελ „αεηθφξν αλάπηπμε‟. 
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Δ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ γηα ηελ „ΚηΠ‟  δελ απνηειεί απηνζθνπφ. Μπνξεί λα 

επηηχρεη κφλν ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο πξννπηηθήο γηα ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκνχ, κηαο αλνηρηήο θνηλσλίαο θαη ελφο 

πνηνηηθά θαιχηεξνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δξάζεηο γηα ηελ „ΚηΠ‟  

είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλεο ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή θάζε αλαπηπμηαθήο 

δξάζεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζε κία κφλν ρξεκαηνδνηηθή πξνηεξαηφηεηα. Δ 

Βπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΚΠ δίλεη ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο 

Βπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο ησλ Σνκεαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο έξγσλ ηεο „ΚηΠ‟, 

ζηελ παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ επηπηψζεσλ (Κνηλσλία ηεο  

Πιεξνθνξίαο 2008α).  

 

3.4.3 Μέηξα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Ο δεχηεξνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟  αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία, ε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, ζε ζχληνκν ρξφλν θαη κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο. Οη ΣΠΒ  πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε απηνχ 

ηνπ ζθνπνχ, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

ζε πιαίζην δηαθάλεηαο θαη δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην, νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 είλαη 

νη εμήο: 

 ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

ππεξεζηψλ απφ ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν (Κπβέξλεζε On-Line).  

 Αεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ 

ησλ Αηαξζξσηηθψλ  Σακείσλ θαη ηεο κεηάβαζεο ζην Βπξψ ζε θάζε επίπεδν 

ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 
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 ηήξημε ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ρεηξηζηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 Καζηέξσζε θαη ππνζηήξημε γεσγξαθηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

ραξηνγξαθηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ελζάξξπλζε θαηλνηνκηθψλ πηινηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν.  

 Υξήζε ΣΠΒ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο παξνρήο 

βειηησκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, θαζψο 

θαη γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Αηνίθεζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο. 

 „Βπθπείο‟ κεηαθνξέο κέζσ ηεο εηζαγσγήο εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο ζηηο 

ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο θαη ελαέξηεο κεηαθνξέο. 

 Αεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο Τπνδνκήο δεδνκέλσλ θαη ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ  ζε εζληθφ επίπεδν, γηα έλα ζχγρξνλν Κηεκαηνιφγην.  

 πκβνιή ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο θαη 

ελεκέξσζεο ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο.  

Δ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο ππξφπιεθηεο Πεξηθέξεηεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επίπεδν 

Μέηξνπ ζην πκπιήξσκα Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Οη δξάζεηο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεκαληηθψλ ηνκέσλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ κεραληζκψλ παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ Αεκνζίσλ 

πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε θαη ζπλερή βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο πινπνηνχληαη κέζσ νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ  

πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη επαλεηδίθεπζε, δεκηνπξγία εηδηθψλ ππνδνκψλ, 

πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε εμσηεξηθψλ εηδηθψλ 
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ζπκβνχισλ. Εδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ 

πνπ ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, 

θαζψο θαη  ζηελ απαηηνχκελε δέζκεπζε ηεο ηεξαξρίαο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ 

κε επηηπρία νη δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εηζαγσγή 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ (Κνηλσλία ηεο  

Πιεξνθνξίαο 2008α).  

 

Γείθηεο Απνηειεζκάησλ (κεηαβνιή κεηαμύ 2000 θαη 2008)  – Δπηπηώζεηο 

 Ώξηζκφο Διεθηξνληθά Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ ζηνπο Πνιίηεο, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ακειεηέν ζε επηά (7). 

 Πνζνζηφ δηαζπλδεδεκέλσλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ: Τπνπξγεία, απφ 75% ζε 

100%, Ννκαξρίεο, απφ 2% ζε 100%, Αήκνη, απφ 0,2% ζε 100%.   

 Πνζνζηφ Καηαξηηδνκέλσλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ κε εηδηθή θαη εμεηδηθεπκέλε 

θαηάξηηζε εθαξκνγήο ΣΠΒ πνπ νινθιήξσζαλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο πξνο 

ζχλνιν Αεκνζίσλ ππαιιήισλ, απφ  0% ζε  10%.  

 Πνζνζηφ Αεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ πνπ εμνπιίδνληαη, απφ 22% ζε 50%. 

 Πνζνζηφ Κέληξσλ Τγείαο θαη Μνλάδσλ Τγείαο πνπ εμνπιίδνληαη, απφ 0% ζε 

50%.  

 Πνζνζηφ δηαζπλδεδεκέλσλ θέληξσλ πγείαο, απφ 0% ζε 50% . 

 Πνζνζηφ θαηαξηηδνκέλσλ ζηηο ΣΠΒ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ νινθιήξσζαλ 

ηελ θαηάξηηζή ηνπο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα, απφ 

ακειεηέν ζε 10%.  

 Βπηθαηξνπνίεζε βαζηθνχ ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο 

1:5000, 100% κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Οη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ, ζηνλ αξηζκφ εμππεξεηνχκελσλ 

πειαηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζηελ αξηζκεηηθή κείσζε δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζα εμεηδηθεπζνχλ 

ζην επίπεδν ηνπ Μέηξνπ ζην πκπιήξσκα Πξνγξακκαηηζκνχ (Κνηλσλία ηεο  

Πιεξνθνξίαο 2008α).  
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Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο „Βμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε θαη ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

Γσήο‟ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα: 

Μέηξν 2.1: „Διεθηξνληθή θπβέξλεζε‟ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε: 

Βπηρεηξεζηαθά ζρέδηα, κειέηεο θαη πηινηηθά έξγα.  

Μέηξν 2.2: „Διεθηξνληθή θπβέξλεζε‟ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

Μέηξν 2.3:Τπνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ησλ Αηαξζξσηηθψλ  Σακείσλ θαη 

ηεο κεηάβαζεο ζην Βπξψ. 

Μέηξν 2.4: Πεξηθεξεηαθά γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θαηλνηνκηθέο 

ελέξγεηεο. 

Μέηξν 2.5: Καηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη 

κειέηεο ππνζηήξημεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

Μέηξν 2.6: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Βπηθνηλσλίαο ζηελ Τγεία θαη Πξφλνηα. 

Μέηξν 2.7: Καηάξηηζε θαη ζεζκηθά κέηξα ζηελ Τγεία θαη Πξφλνηα. 

Μέηξν 2.8: „Βπθπείο‟ κεηαθνξέο. 

Μέηξν 2.9: Τπνδνκή δεδνκέλσλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζχγρξνλν 

Κηεκαηνιφγην. 

 

Μέηξν 2.1. ‘Ηιεθηξνληθή θπβέξλεζε’ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε: Δπηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα, κειέηεο θαη πηινηηθά έξγα. 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: Σν κέηξν απηφ ζηνρεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη 

ζην ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ απφ ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Τξφπνο Υινπνίεζεο: Δ εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε έξγσλ ζην Β.Π. 

„ΚηΠ‟. Παξάιιεια ε ρξεκαηνδφηεζε πηινηηθψλ έξγσλ  ζπλεηζθέξεη, ηφζν ζηελ 
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σξηκφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ, φζν 

θαη  ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη  βησζηκφηεηα ησλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη. 

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 ΜαΎνπ  1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  

 

Μέηξν 2.2. ‘Ηιεθηξνληθή θπβέξλεζε’ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: Σν κέηξν απηφ ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

ππεξεζηψλ απφ ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

(ειεθηξνληθά παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ), 

αμηνπνηψληαο ζπλαθή απνηειέζκαηα ηνπ Μέηξνπ 2.1. Οη απαηηνχκελεο, γηα ηελ 

ππνζηήξημε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, εθαξκνγέο ΣΠΒ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ σο ηκήκαηα 

έξγσλ πνπ νδεγνχλ ζε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο ππεξεζηψλ κε θαζνξηζκέλν θαη επαιεζεχζηκν ηξφπν.  

ην πιαίζην απηφ, πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε  εθαξκνγψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

εμππεξέηεζε κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ε ρξήζε ΣΠΒ γηα 

απινπνίεζε θαη επαλαθαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ θαη επηθνηλσλίαο εληφο θαη κεηαμχ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε φιε ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, ε ειεθηξνληθή δηθηχσζε ησλ 

θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν, νη απαηηνχκελεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εγθαηαζηάζεηο, 

θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηεπαθήο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο  κε ηνλ πνιίηε θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ζηνπο εμήο ηνκείο:  

 ζην δεκνζηνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ,  

 ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε,  

 ζηε δηθαηνζχλε,  

 ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη Αηνίθεζε, 

 ζηε δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε (π.ρ. άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά), 
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 ζηηο ππεξεζίεο άκεζεο βνήζεηαο, πξφιεςεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ζπλαθψλ δξάζεσλ ηνπ 2νπ 

ΚΠ. ηφρνο είλαη έσο ην 2003 λα παξέρνληαη κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κία ζεηξά βαζηθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Τξφπνο Υινπνίεζεο: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε δξάζεσλ πςεινχ 

βαζκνχ ζπλέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, ζηελ αλάπηπμε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαζψο θαη άιισλ εθαξκνγψλ ΣΠΒ ζηελ ειιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε, 

ζπληνληζηηθφ ξφιν αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο „Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Ώ.Β.‟. 

Οη πξναλαθεξφκελεο πξνηεξαηφηεηεο ζα πινπνηεζνχλ κέζσ νινθιεξσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη επαλεηδίθεπζε, πξνκήζεηα 

πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε εμσηεξηθψλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ. 

Εδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ πνπ ζα είλαη 

ππεχζπλεο, ηφζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, φζν θαη 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε  ππνδνρή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, θαζψο θαη ζηελ απαηηνχκελε δέζκεπζε ηεο 

ηεξαξρίαο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία νη ζεζκηθέο δηνηθεηηθέο θαη 

δηαρεηξηζηηθέο αιιαγέο πνπ ππνρξεσηηθά ζπλνδεχνπλ ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ 

ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείσλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

ηελ πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζα δνζεί έκθαζε, ζηε  δπλαηφηεηα 

απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη ζηε ζηαδηαθή εηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

πινπνίεζεο, φπσο ην ζρήκα ηεο αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο „outsourcing‟ θαη ε 

πεξηγξαθή εξγαζηψλ ζε επίπεδν παξερφκελεο ππεξεζίαο „service level‟. 

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 ΜαΎνπ  1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  
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Μέηξν 2.4. Πεξηθεξεηαθά γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θαηλνηνκηθέο 

ελέξγεηεο 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: ηφρνη απηνχ ηνπ κέηξνπ είλαη ε εθπφλεζε 

ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ „ΚηΠ‟  ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ε ελζάξξπλζε 

θαηλνηφκσλ πηινηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηεο „ΚηΠ‟  

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ε θαζηέξσζε θαη ππνζηήξημε 

γεσγξαθηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξηνγξαθηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.   

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ ελζάξξπλζε θαηλνηφκσλ πηινηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηεο „ΚηΠ‟ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζηνρεχνπλ 

ζηελ:  

 αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ,  

 ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ππνδνκήο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

ρξήζεο πξντφλησλ, εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ „ΚηΠ‟,   

 βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο δσήο  θαη κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο,  

 ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά κέζσ ηεο  „ΚηΠ‟. 

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ θαζηέξσζε θαη ππνζηήξημε γεσγξαθηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

ραξηνγξαθηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζε θεληξηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν  πεξηιακβάλνπλ δχν εηδψλ δξάζεηο: 

 Αεκηνπξγία γεσγξαθηθψλ ραξηνγξαθηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κε ηε ζχληαμε ςεθηαθψλ ραξηψλ σο ππφβαζξν γηα ηελ 

παξαγσγή γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

Αηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ  ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. Σα παξαπάλσ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε Βζληθήο Τπνδνκήο 

Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε δηνηθεηηθψλ, θνηλσληθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ.  

 Υξήζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ  

ζηνπο ηνκείο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ, πξφιεςεο θαη  

αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ,  δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο θηι..  
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Τξφπνο Υινπνίεζεο:  Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ 

πηινηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Δ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη 

ζηε βάζε αμηνινγηθήο θαη αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή ησλ δξάζεσλ 

θαη ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ζην ηνπηθφ επίπεδν. Σα  απνηειέζκαηα απφ ηηο πηινηηθέο 

ελέξγεηεο ζα δηαρένληαη ελεξγά απφ ηνλ κεραληζκφ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ είλαη αλαγθαία ε θηλεηνπνίεζε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

θνξέσλ (π.ρ. δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, επηκειεηήξηα, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί), 

εηαηξηψλ (ηειεπηθνηλσληψλ, πιεξνθνξηθήο, εθπαίδεπζεο, θηι.) θαη πεξηθεξεηαθψλ 

αθαδεκατθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

„Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Ώ.Β‟, ζηε βάζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ „ΚηΠ‟  πνπ ζα 

έρεη εθπνλεζεί ζε θάζε Πεξηθέξεηα κέρξη ηα κέζα ηνπ 2001. 

Δ εζηίαζε ζα είλαη ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο πςεινχ ελδηαθέξνληνο θαη ρξεζηκφηεηαο 

γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε (θαηά πξνηεξαηφηεηα) ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε 

ππάξρνπζαο θαη δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίαο. Θα αμηνπνηεζνχλ πινπνηεκέλα θαη 

πινπνηνχκελα ζπλαθή έξγα ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο θαη ζα 

πξνσζεζνχλ θαηά πξνηίκεζε αιιά φρη απνθιεηζηηθά, εθαξκνγέο ηειεξγαζίαο ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο,  εθαξκνγέο ηειεθπαίδεπζεο, ηειεταηξηθήο θαη ηειεπιεξνθφξεζεο 

ζε δπζπξφζηηεο, λεζησηηθέο θαη κε αζηηθέο πεξηνρέο.  

 Δ αλάπηπμε εζληθήο ππνδνκήο γεσγξαθηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ραξηνγξαθηθψλ 

θαη δηαρεηξηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πινπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

πνξίζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη, ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη λα δηαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλέξγηα ησλ  

εκπιεθνκέλσλ ππνπξγείσλ.  

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 ΜαΎνπ  1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  
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Μέηξν 2.5. Καηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη κειέηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: Δ επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε θαη ζηνλ επξχηεξν Αεκφζην ηνκέα γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, θαζψο θαη απφ ηηο 

δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο αιιαγέο πνπ ππνρξεσηηθά ζπλνδεχνπλ ηελ εηζαγσγή 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

Δ ηαρεία πξνζαξκνγή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ 

πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ, ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΒ. 

Γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ, νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ παξφληνο κέηξνπ, 

είλαη:  

 ΐειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα 

γηα επθνιφηεξε απνδνρή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΒΣΠΏ ζην πιαίζην ηνπ 

Άμνλα 2  θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.  

 ΐειηίσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ησλ ηκεκάησλ/ 

ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζα δηαρεηξηζζνχλ ηηο αιιαγέο. 

 Μειέηεο γηα ηε ρξήζε ΣΠΒ κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο (π.ρ. πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ  κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο δηαζχλδεζεο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, πιαίζην γηα ηε δηάζεζε Αεκφζηαο πιεξνθνξίαο, θηι.).  

 ΐειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ κειψλ θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη  θαη πξνάγνπλ ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ.  

 Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο δνκψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 2, κέζσ ηεο απφθηεζεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο αλέξγσλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Τξφπνο Υινπνίεζεο:  Δ θαηάξηηζε ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα πάξεη ηηο παξαθάησ 

κνξθέο:  
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 Καηάξηηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο, σο κέξνο 

ηεο ζχκβαζεο θαη απφ ηνπο αλαδφρνπο ησλ αληηζηνίρσλ έξγσλ. 

 Καηάξηηζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηάρπζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ, απφ 

ηνπο αλαδφρνπο ησλ αληηζηνίρσλ έξγσλ ή απφ άιινπο πηζηνπνηεκέλνπο 

θνξείο θαηάξηηζεο. 

 Βθπαίδεπζε ζηνπο λένπο „θαλφλεο εξγαζίαο‟ (αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο γηα ηελ „ΚηΠ‟), ζε ζπλδπαζκφ κε 

δξάζεηο νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ θαη κε έκθαζε ζηελ εκπινθή ηεο ππεξεζηαθήο 

ηεξαξρίαο. Δ εθπαίδεπζε απηή ζα γίλεη απφ ην Ελζηηηνχην Βπηκφξθσζεο ηνπ 

ΒΚΑΑΏ, απφ ζρνιέο ηνπ Αεκνζίνπ θαη απφ άιινπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 

θαηάξηηζεο (ΚΒΚ θηι.) ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ αξκφδηνπ θνξέα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

 Καηάξηηζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ κειψλ ησλ θνξέσλ πνπ 

πξνάγνπλ ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ.  

Οη δξάζεηο θαηάξηηζεο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο απφ ην Β.Π. „Ώπαζρφιεζε‟ θαη κφλν ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ην Β.Π. 

„ΚηΠ‟  ζε πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ ΣΠΒ ζην πιαίζην έξγσλ πνπ νδεγνχλ ζε βειηίσζε 

ησλ παξερνκέλσλ ζηνπο πνιίηεο ππεξεζηψλ κε θαζνξηζκέλν θαη επαιεζεχζηκν 

ηξφπν.  

Δ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζε ΣΠΒ ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα αθνινπζείηαη απφ 

αλάινγε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε.  

Χο γεληθή αξρή, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Μέηξνπ ζα 

θαηεπζπλζεί ζηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ κφλν ζε κειέηεο γηα ηε 

ρξήζε ΣΠΒ κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 ΜαΎνπ  1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  
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Μέηξν 2.6 Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Υγεία θαη Πξφλνηα 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: Σν κέηξν ζηνρεχεη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηε 

ζηήξημε ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο  εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Αηνίθεζεο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. θνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιήξσο αλαζεσξεκέλν 

ζχζηεκα πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ λα αμηνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο ΣΠΒ.  

ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πγεία θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε πεξηιακβάλνληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα παξαθάησ:  

 Δ ζχλδεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηνκέα ζε 

ππνδνκέο ηαηξηθήο ηειεκαηηθήο γηα πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. 

 Δ δηαζχλδεζε πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θέληξσλ - κνλάδσλ πγείαο 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη θέληξα ζε απνκαθξπζκέλεο, λεζησηηθέο θαη νξεηλέο 

πεξηνρέο) κε ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θεληξηθά ζεκεία. 

 Δ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο. 

 Δ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ειηθησκέλνπο θαη ΏΜΒΏ. 

 Δ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο κνλάδεο πγείαο ζηε βάζε 

ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Δ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ γηα αζθαιή θαη εκπηζηεπηηθή πξφζβαζε ζε δίθηπα 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο αζζελείο. 

Τξφπνο Υινπνίεζεο:  Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζην ρψξν 

ηεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ε ζπγθξφηεζε κεραληζκψλ Αηνίθεζεο- παξαθνινχζεζεο, ε 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ κέζσ ηεο „ΚηΠ‟  ΏΒ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Β.Π. „ΚηΠ‟, ε δεκηνπξγία πιαηζίσλ θαη πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο, ν θαζνξηζκφο εληαίσλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, θηι.. 

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 ΜαΎνπ  1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  
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Μέηξν 2.7. Καηάξηηζε θαη ζεζκηθά κέηξα ζηελ Υγεία θαη Πξφλνηα 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: Σν κέηξν απηφ θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ κέηξνπ. 

Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο ζηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθέο θαηεπζχλζεηο:  

 Βθπαίδεπζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε 

εθαξκνγέο ΣΠΒ ζηελ ηαηξηθή γηα πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, θαζψο 

θαη θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο ΣΠΒ.  

 Βθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θέληξσλ θαη κνλάδσλ πγείαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

 Μειέηεο θαη θσδηθνπνηήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο, γηα ηελ αζθάιεηα 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ θαη πξνηχπσλ 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, θηι.. 

 Βπαηζζεηνπνίεζε κέζσ δεκνζηφηεηαο ή/θαη άιισλ ελεξγεηψλ (π.ρ. 

κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο θηι.) ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ελδηαθεξφκελσλ 

θαη άιισλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη πηνζέηεζεο ΣΠΒ 

ζηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ, λνζειεπηηθψλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Δ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΒ ζηνλ ηνκέα πγείαο-

πξφλνηαο ζχκθσλα κε ηηο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ 2.6.  

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 ΜαΎνπ  1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  

Μέηξν 2.8. ‘Δπθπείο’ κεηαθνξέο 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ κπνξεί λα απνθνκίζεη 

πνιχπιεπξα νθέιε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ΣΠΒ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Σα νθέιε απηά αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

κέηξνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο κηαο δηαδξνκήο, 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απψιεηαο παξαγσγηθνχ ρξφλνπ, ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. 
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Δ ζπιινγή, ζπζηεκαηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξίαο θαη ε ρξήζε 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνδνκψλ ησλ κεηαθνξψλ. Υσξίο λα 

ππνθαζηζηά ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, ε πξνζέγγηζε απηή εζηηάδεηαη ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πθηζηακέλσλ. Δ εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ πξνυπνζέηεη ππνδνκή θαη 

ηερλνγλσζία, ηφζν ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζε επίπεδν ρξήζηε.   

ην πιαίζην απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

 Δ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, 

αζθάιεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.  

 Δ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ  κεηαθνξψλ.  

 Δ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εθηάθησλ γεγνλφησλ 

„αλαδήηεζεο θαη δηάζσζεο‟ ζηνλ ηνκέα ησλ  κεηαθνξψλ. 

 Δ ηειεπηθνηλσληαθή δηαζχλδεζε κέζσλ κεηαθνξάο κε θέληξα δηαρείξηζεο θαη  

εληνπηζκφο γεσγξαθηθήο ζέζεο. 

Τξφπνο Υινπνίεζεο:  Σν Μέηξν απηφ ζα εμεηδηθεπζεί ζε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ 

κε ην ηε Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηνπ Β.Π. „Μεηαθνξέο‟ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ „επθπψλ‟ κεηαθνξψλ, ζα δηαζθαιηζηεί ν 

ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππνπξγείσλ.   

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 ΜαΎνπ  1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  

Μέηξν 2.9. ‘Υπνδνκή δεδνκέλσλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζχγρξνλν 

Κηεκαηνιφγην’ 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Μέηξνπ: Σν κέηξν απηφ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ιεηηνπξγηθήο θαη πςειήο πνηφηεηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν, ε νπνία ζα 

πεξηέρεη πξνθαηαξθηηθά θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ηεο 
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Πιεξνθνξηθήο. Δ βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ε Κηεκαηνιφγην Ώ.Β. θαη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηε βάζε απηή, ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε 

Τπεξεζίεο θαη πνιίηεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ παξνρή 

ησλ ζηνηρείσλ.  Οη ππεξεζίεο απηέο ζα έρνπλ έλα πνζνηηθά θαζνξηζκέλν επίπεδν 

πνηφηεηαο θαη ζα πξνζθέξνληαη επηγξακκηθά ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Σα έξγα πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο κέηξνπ είλαη: 

1. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεσδαηηηθνχ Γηθηχνπ 

1.1 Σν Βιιεληθφ χζηεκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Βληνπηζκνχ Θέζεο „HEPOS: 

HEllenic POsitioning Service‟. 

2. Χεθηνπνίεζε θαη κεηαηξνπή ησλ πθηζηακέλσλ ραξηψλ θαη κεηξψσλ  

2.1 Φεθηνπνίεζε ζηνηρείσλ ησλ δηαλνκψλ θαη αλαδαζκψλ. 

2.2 Φεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ ησλ „ελεξγψλ‟ ηίηισλ ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ. 

2.3 Βηδηθά Κηεκαηνιφγηα. 

3. Γεκηνπξγία εληαίσλ βαζηθψλ ππνβάζξσλ 

3.1 „Πξαγκαηηθέο‟ νξζν-αλνηγκέλεο εηθφλεο „true ortho imagery‟ κεγάιεο 

θιίκαθαο γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

3.2 Οξζνθσηνράξηεο θιίκαθαο 1:5.000 γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 

4. Σπιινγή ελδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο 

εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ 

4.1 Οξηνζέηεζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. 

4.2 Αεκηνπξγία ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηε ράξαμε αηγηαινχ. 

5. Βειηίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 

5.1 Βθζπγρξνληζκφο ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. 

5.2 Αηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο γηα δηάζεζε δεδνκέλσλ. 

5.3: Αηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο γηα ηηο λέεο θηεκαηνγξαθήζεηο. 
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Τξφπνο Υινπνίεζεο: Σν Μέηξν απηφ βαζίδεηαη ζηνλ Βπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ ηεο 

Κηεκαηνιφγην Ώ.Β., ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε ζπλνιηθνχ 

χςνπο 79.670.000 Βπξψ (50% θνηλνηηθή ζπκκεηνρή - ΒΣΠΏ θαη 50% Βζληθή 

ζπκκεηνρή) θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ ςεθηαθή ππνδνκή πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Βζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 

Σν Μέηξν απηφ εμεηδηθεχεηαη κε ηξφπν, ν νπνίνο λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο δξάζεηο ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ 

απηνχ είλαη αλαγθαία ε θηλεηνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ Τπνπξγείσλ Αηθαηνζχλεο, 

Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Άκπλαο, φπσο 

θαη επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ. 

ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελφο κεγάινπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 25/26 ηνπ θαλνληζκνχ 1260/1999 κε πνιιαπιέο δξάζεηο, νη 

νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ζε πέληε (5) θαηεγνξίεο πξάμεσλ. Οη δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ δε ζα κεηαθεξζνχλ ζε άιια κέηξα ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟  ρσξίο ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο.  

πνηεο θξαηηθέο εληζρχζεηο δηαηεζνχλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ Μέηξνπ είηε ζα είλαη 

ζπκβαηέο κε ηνλ θαλφλα „de minimis‟ είηε ζα εθαξκνζηνχλ ζηε βάζε κίαο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ „EC‟ 

No. 994/98 ηεο 7 Ματνπ 1998 (Κνηλσλία ηεο  Πιεξνθνξίαο 2008α).  
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ρήκα 15:πλνιηθή Βηθφλα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ θαηά Άμνλα   

Πεγή:  Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2011γ)  

 

ρήκα 16: πλνιηθή Βηθφλα ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ θαηά Άμνλα (Αεκφζηα Ααπάλε) 

Πεγή:  Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2011γ)  
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ρήκα 17: Άμνλαο 2: εληαγκέλεο Πξάμεηο, πκβάζεηο, δαπάλεο  

Πεγή:  Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (2011γ)  

 

3.5 Σν έξγν ‘Αξηάδλε’ 

Ώλαθνξηθά µε ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή Αηνίθεζε,  πηνζεηείηαη ην έξγν „Ώξηάδλε‟ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Ώπνηειεί 

έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ Β.Π. „ΚηΠ‟ (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2011β). 

Σν έξγν πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2000-2006 θαη είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην 

Πξφγξακκα ησλ Αεκνζίσλ Βπελδχζεσλ, εζληθνχο πφξνπο θαη ηελ Βλσκέλε Βπξψπε 

ζην πιαίζην ηνπ Γ΄
 
ΚΠ. ηφρνο είλαη  ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ  επίπεδν,  θπξίσο κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα  ηηο  πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη επηθνηλσλία,  ηφζν κε 

ηελ θεληξηθή Αηνίθεζε, φζν θαη κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια 

πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία „ππεξεζίαο κηαο ζηάζεο‟ γηα ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

ζηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο, ψζηε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο µε ην Αεµφζην ρξεζηµνπνηψληαο ην ∆ηαδίθηπν θαη 
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ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο, ηφζν ζε ρξήµαηα, φζν θαη ζε ρξφλν µεηαθίλεζεο 

(Παξαηεξεηήξν γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2011). Σν πξφγξακκα επίζεο 

πξνέβιεπε έξγν γηα ηελ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ λα 

κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ην πιαίζην απηφ 

πξνβιεπφηαλ ε θαηαγξαθή ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ, ε  κειέηε  ηνπ  ζρεηηθνχ  

λνκηθνχ  πιαηζίνπ  θαη  ε  πξνεηνηκαζία κηαο αλαζεσξεκέλεο λνκνζεζίαο/δηαηάμεσλ, 

πνπ ζα βαζίδνληαη ζε πνηνηηθά θξηηήξηα, φπσο αληαπφθξηζε  ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ,  απνηειεζκαηηθφηεηα,  δηαθάλεηα,  βαζκφο εθαξκνγήο θαη απιφηεηα 

(Γηαλλνπθάθνπ 2010).  

Σν έξγν „Ώξηάδλε‟, απνηειεί δειαδή έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν παξεκβάζεσλ, φπσο ε 

ειεθηξνληθή δηάζεζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πνιίηε, ην θέληξν θιήζεο 1564, ην πξφγξακκα 

„Ώζηεξίαο‟, ε δεκηνπξγία One-Stop Shops, ε ςεθηνπνίεζε εληχπσλ, ε απινπνίεζε 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θ.ά..  

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ επηηπγράλεηαη πεξηνξηζκφο ηεο αλαγθαηφηεηαο 

απηνπξφζσπεο παξνπζίαο ηνπ πνιίηε ζηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο, εθφζνλ ηα Κέληξα 

Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΒΠ) θαζίζηαληαη ην κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε 

κε ην θξάηνο, γηα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ππνζέζεηο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, δειαδή ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ, εμνπιηζκνχ ππνδνκήο ησλ ΚΒΠ θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο πηινηηθήο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΒΠ, αλέξρεηαη ζε 90,6 

εθαηνκκχξηα Βπξψ.  

Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% απφ ην ΒΣΠΏ. 

ΐαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο „Ώξηάδλε‟ είλαη ε νξγάλσζε, αλαλέσζε θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο ππάξρνπζαο Αεκφζηαο πιεξνθνξίαο ζε ςεθηαθή κνξθή, ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζή ηεο ζε δηθηπσκέλεο θαη ππνζηεξηδφκελεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, πξνζπειάζηκεο κέζσ Αηαδηθηχνπ.  

Οη δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα (π.ρ. ςεθηνπνηεκέλα έληππα) είλαη 

πξνζπειάζηκα απφ ηνλ πνιίηε κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Μέζσ ηειεθψλνπ. 

 Μέζσ Internet. 

http://www.ypes.gr/
http://www.ypes.gr/
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 Μέζσ ησλ Κέληξσλ Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 

Σα Γξαθεία „Ώξηάδλε‟ - Κέληξα Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ - ΚΒΠ εγθαζίζηαληαη ζηνπο 

δήκνπο θαη ηηο λνκαξρίεο ηεο ρψξαο. Σα ΚΒΠ, εθηφο απφ ζεκεία εμππεξέηεζεο ηνπ 

πνιίηε, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ζεκεία Αεκφζηαο πξφζβαζήο ηνπ ζην Internet.  

Ώπηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε: 

 πιινγή, νξγάλσζε, ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηεο Αεκφζηαο 

πιεξνθνξίαο θαη εηζαγσγή ηεο ζηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν, θαζψο επίζεο 

θαη ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε βάζεο δεδνκέλσλ δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη εληχπσλ απφ ζπγθεθξηκέλε νκάδα (έρνπλ ζπιιερζεί, αμηνινγεζεί θαη 

ςεθηνπνηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 δηαδηθαζίεο, 900 απφ ηηο νπνίεο έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί κε θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηα 

ΚΒΠ). 

 Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε 

θέληξνπ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε (κέζσ ηνπ ηεηξαςήθηνπ 

αξηζκνχ θιήζεο 1564, έρνπλ εμππεξεηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 4.500.000 

θιήζεηο). 

 Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

θεληξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη: 

o Βγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε θεληξηθνχ θφκβνπ 

πιεξνθφξεζεο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαρσξείηαη φιε ε πιεξνθνξία πνπ ζα 

δηαηίζεηαη πξνο εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. 

o Αεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θεληξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ, γηα λα είλαη 

δπλαηή ε άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην Internet. 

o Τινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεραλήο αλαδήηεζεο ηνπ 

θεληξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

o Βγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε θφκβνπ, ν νπνίνο ζα 

παξέρεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

o Βγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία IP δηθηχνπ δηαζχλδεζεο ησλ Κέληξσλ 

Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 
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o πληνληζκφο, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

Κέληξσλ Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ - Σερληθή ππνζηήξημε – Help-Desk 

(ην νπνίν εμππεξεηεί πεξηζζφηεξεο απφ 4.000 ηειεθσληθέο θιήζεηο ην 

κήλα). 

o Αηαδηθηπαθή πχιε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο http://www.kep.gov.gr/, ε 

νπνία δέρεηαη κεληαίσο πεξηζζφηεξεο απφ 9.000.000 επηζθέςεηο. 

o Βληαίν ηδεαηφ ηδησηηθφ IP δίθηπν (VPN) δηαζχλδεζεο ησλ ΚΒΠ. Βρνπλ 

εληαρζεί ζην δίθηπν 1.014 ΚΒΠ. 

Με ηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα ζε ηέζζεξηο (4) κνξθέο: 

Υπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο: Βμαζθαιίδνληαη θπξίσο κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο 

http://www.kep.gov.gr/, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ επηθαηξνπνηεκέλε 

ιίζηα δηθαηνινγεηηθψλ „Βλδεηθηηθφο θαηάινγνο απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ‟ αλά 

θαηεγνξία αηηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ/ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηε ρνξήγεζε 

ησλ επηδνκάησλ πνπ δηθαηνχληαη. Links κε φιεο ηηο δηθηπαθέο πχιεο θξαηηθψλ 

θνξέσλ θηι. (ππνπξγεία, ΕΚΏ, ΟΓΏ, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θ.ν.θ.). 

Υπεξεζίεο επηθνηλσληψλ θαη αιιειεπίδξαζεο: Βμαζθαιίδνληαη κέζσ παξνρήο 

ππεξεζίαο e-mail, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα θαη λα 

ιακβάλνπλ απαληήζεηο, αιιά θαη κέζσ ρξήζεο ηνπ θφκβνπ FAQ. Πεξαηηέξσ, νη 

πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ςεθηνπνηεκέλα έληππα, απαξαίηεηα γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηφο ηνπο (π.ρ. αίηεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο νδήγεζεο 

απηνθηλήηνπ, αίηεζε γηα ρνξήγεζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ, θ.ν.θ.).   

Υπεξεζίεο ζπλαιιαγήο: Βμαζθαιίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε αηηήζεσλ απφ 

ηνπο πνιίηεο γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ (φρη κφλν ιακβάλνπλ ην 

έληππν ηεο αίηεζεο απφ ην Αηαδίθηπν, αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην απνζηείινπλ 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ειεθηξνληθά, ρσξίο λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην ζπίηη ή ην 

γξαθείν ηνπο). 

Υπεξεζίεο ζπλδπαδφκελεο: Βμαζθαιίδνληαη θπξίσο απφ ηελ νινθιήξσζε ελφο 

αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε απφ ηα ΚΒΠ, ρσξίο απηφο λα ρξεηαζηεί λα επηζθεθζεί ηελ 

αξκφδηα ή ηηο αξκφδηεο Αεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν αίηεκά ηνπ δειαδή, νινθιεξψλεηαη 

http://www.kep.gov.gr/
http://www.kep.gov.gr/
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ζην ΚΒΠ ην νπνίν επηζθέπηεηαη, αθνχ απηφ επηθνηλσλεί ειεθηξνληθά κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη φρη ν πνιίηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη ε έθδνζε αληηγξάθσλ 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία ν πνιίηεο ιακβάλεη άκεζα, 

κεηά απφ αίηεζε ζην ΚΒΠ ηεο επηινγήο ηνπ, ρσξίο θακία κεηαθίλεζή ηνπ ζηηο 

Αεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Βίλαη θαλεξφ φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ αθνξνχλ, ηφζν ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, φζν θαη ζε νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Οθέιε γηα ηνλ πνιίηε: 

 ΐειηησκέλε πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πνιίηεο. 

 Εζφηηκε πξφζβαζε πνιηηψλ ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ηνπηθνχ, 

λνκαξρηαθνχ ή θεληξηθνχ επηπέδνπ. 

 Παξνρή ελφο κεγάινπ θαη ζχλζεηνπ ζπλφινπ πιεξνθνξηψλ κε θηιηθφ ηξφπν. 

 Απλαηφηεηα πξνζπέιαζεο πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ κέζσ ελφο ζεκείνπ 

πξφζβαζεο. 

 Απλαηφηεηα εθηέιεζεο επηγξακκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπηθέο αξρέο. 

 Βμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ απφ κεηαθηλήζεηο πνπ ηψξα πηα δελ θξίλνληαη 

αλαγθαίεο. 

 Σαρεία θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε. 

Οθέιε γηα ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε: 

 Απλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εμππεξέηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ. 

 Βμνηθνλφκεζε Αεκνζίνπ ρξήκαηνο, κέζα απφ ηε ρξήζε θζελφηεξσλ κέζσλ 

γηα ηελ πξφζβαζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ (ζπγθξηηηθά κε ην ηζρχνλ 

ζχζηεκα, πνπ απαηηεί ηε ζπληήξεζε θαη ζηειέρσζε κεγάισλ ηειεθσληθψλ 

θέληξσλ). 
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 Διεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (θεληξηθέο ππεξεζίεο ΤΠΒΑΑΏ, ΟΣΏ, 

ΚΒΠ, άιια ππνπξγεία, λνκαξρίεο, θηι.) (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2011β). 

 

3.6 Σν  πξόγξακκα ‘Αζηεξίαο’  

Μέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο „Ώξηάδλε‟, είλαη ην εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα „Ώζηεξίαο‟, 

πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ βειηίσζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

ειιεληθψλ λεζηψλ. Σν πξψελ Τπνπξγείν Ώηγαίνπ ζρεδίαζε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο ην πξφγξακκα 

„Ώζηεξίαο‟ πνπ ππήξμε πξνάγγεινο ησλ ζεκεξηλψλ Κέληξσλ Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

(ΚΒΠ). Ο ζηξαηεγηθφο απηφο ζηφρνο ζπλέβαιε: 

 ηελ άξζε ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο. 

 ηελ απνδνηηθή πινπνίεζε ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ. 

 ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ πνιηηηθψλ (Γεληθή Γξακκαηεία 

Ώηγαίνπ  θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 2011).  

Με ην πξφγξακκα „Ώζηεξίαο‟ δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα δηθηχσζεο ησλ Ο.Σ.Ώ. ηνπ 

Ώηγαίνπ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ θαη Βπαξρείσλ ηνπ Ώηγαίνπ θαη ησλ 

ινηπψλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ. Ο πνιίηεο ηνπ λεζηνχ πνπ δηακέλεη ζε πεξηνρή φπνπ 

δελ ιεηηνπξγεί ε αξκφδηα Τπεξεζία, δε ρξεηάδεηαη κε ην ηξφπν απηφ λα κεηαθηλείηαη 

είηε γηα ηελ ππνβνιή κίαο αίηεζεο είηε γηα ηελ παξαιαβή ελφο πηζηνπνηεηηθνχ. Γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο „Ώζηεξίαο‟ δεκηνπξγήζεθε ζε θάζε Ννκαξρία, 

Βπαξρείν θαη Αήκν ηνπ Ώηγαίνπ, Γξαθείν ηνπ Πνιίηε. Σν γξαθείν απηφ έρεη ηελ 

απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηειερψλεηαη κε εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, ν 

νπνίνο έρεη θαζήθνλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηθηχσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ (δήκνη - λνκαξρίεο - πεξηθέξεηεο) 

εληάζζνληαη ηακεία, ΑΟΤ, ΟΏΒΑ, Αηθαζηήξηα, Βπηκειεηήξην θ.ά.. Αηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο „Ώζηεξίαο‟ φιεο νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο „θαηεβαίλνπλ‟ ζην Αήκν, 

δειαδή ζην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ πνιίηε δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

Σελ ςεθηαθή αίηεζε κπνξεί λα ηππψλεη ν ππάιιεινο ηνπ Γξαθείνπ, λα  ηελ 

παξαδίδεη ζηνλ πνιίηε ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
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πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αίηεκά ηνπ. Σε ζπκπιεξσκέλε αίηεζε καδί 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά ν ππάιιεινο ζα ηα δηαβηβάδεη κε FAX ζην ζχλδεζκν πνπ 

ππάξρεη ζε θάζε Γξαθείν Πνιίηε ηεο αληίζηνηρεο Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο ή 

Βπαξρείνπ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα ηελ δηαβηβάδεη ζηελ θαζ‟ χιελ αξκφδηα 

Τπεξεζία γηα επεμεξγαζία θαη παξνρή ηνπ ηειηθνχ δηνηθεηηθνχ πξντφληνο. ηε 

ζπλέρεηα, ε αξκφδηα Τπεξεζία ζα δηαβηβάδεη ην δηνηθεηηθφ πξντφλ ζην Γξαθείν ηνπ 

Πνιίηε πνπ ππνβιήζεθε αξρηθά ην αίηεκα ή ζα ην παξαδίδεη ζηνλ πνιίηε φηαλ απηφ 

απαηηείηαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ή ζα απνζηείιεη απηφ ηαρπδξνκηθψο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην επηζπκεί ν πνιίηεο (Τπνπξγείν Ώηγαίνπ 2011). Οη Αήκνη ησλ 

λεζηψλ κεηαηξάπεθαλ κέζσ ηνπ „Ώζηεξία‟ ζε θέληξα παξνρήο νινθιεξσκέλσλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν „Γξαθείν ηνπ Πνιίηε‟ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα Κέληξα 

Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΒΠ) κε ηελ έλαξμε ηνπ Ν.3013/2002 ην Μάην ηνπ 2002. 

(Γεληθή Γξακκαηεία Ώηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 2011).  

 

3.7 Σν  πξόγξακκα ‘Πνιηηεία’  

Σν 2000 ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην πξφγξακκα „Πνιηηεία: ε Βπαλίδξπζε ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟, ην νπνίν  απνηειεί  κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

πνιίηεο (European Commission 2011). Σν πξφγξακκα „Πνιηηεία‟ βαζίδεηαη ζηελ 

πνιηηηθή απφθαζε πνπ πεγάδεη απφ ηε βαζηά επίγλσζε φηη ε Αεκφζηα Αηνίθεζε 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξφνδν ηεο ρψξαο (Παπαδφπνπινο 2007). Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Πνιηηεία‟, 

εξγαιείν Αεκφζηαο πνιηηηθήο, ζηνρεχεη ζηελ Βπαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, 

ψζηε λα θαηαζηεί ζεζκφο εγγχεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο  

(Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2005). ηφρνο ηνπ 

είλαη λα κεηαηξαπεί ε ειιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε ζε κηα ζχγρξνλε,  εμσζηξεθή 

Αηνίθεζε, ζηνρεχνληαο απνθιεηζηηθά ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πνιηηψλ κε ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ  κνληέισλ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο,  ηελ  

απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξφζιεςε θαιά εθπαηδεπκέλσλ 

ππαιιήισλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 
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Αηνίθεζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε  δηαθάλεηαο θαη εμάιεηςε ηεο 

δηαθζνξάο (Μνπιαδνχδε 2011).  

3.7.1  Ζ Δπηηαθηηθφηεηα ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο  

ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνηθίιεο Αεκφζηεο 

πνιηηηθέο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί γηα ηε βειηίσζή ηεο. Χζηφζν, παξά ηα 

φπνηα ζεηηθά βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ, ε ηεθκεξησκέλε αλάιπζε 

αλαδεηθλχεη ην „έιιεηκκα Αηνίθεζεο‟, ην φπνην δηαρέεηαη ζε φια ηα επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δ ειιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε, ζηηο αξρέο 

ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα, ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο επξχηεξα γλσζηέο 

παζνινγίεο: ην γξαθεηνθξαηηζκφ, ηελ απνπζία ζηξαηεγηθήο δξάζεο, ηελ 

αλαμηνθξαηία, ηε ζπάηαιε δηαρείξηζε ησλ αλεπαξθψλ Αεκφζησλ πφξσλ, ηε δηαθζνξά 

θαη ηε δνκηθή αδξάλεηα, ην λνκηθηζκφ, ηε δηνηθεηηθή ηζνπέδσζε, ηελ αηξνθία ηνπ 

πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, ηελ εθδήισζε ήζζνλνο πξνζπάζεηαο ζπκπεξηθνξψλ, ηηο 

νξγαλσηηθέο επηθαιχςεηο, ηελ απνπζία νξζνινγηθήο ζρεδίαζεο ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Πξαθηηθή ζπλέπεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο είλαη ην θφζηνο ησλ παξαγνκέλσλ 

απνηειεζκάησλ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα ππνιείπεηαη ηνπ νθέινπο. Πξάγκαηη, 

ζρεηηθή κειέηε εξγαζίαο ηεο Βπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζπκπεξαίλεη ηελ 

αλαληηζηνηρία κεηαμχ εηζξνψλ-εθξνψλ εηο βάξνο ησλ πξψησλ. Ώληίζηνηρα, κειέηε 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο εληνπίδεη σο θχξηα αδπλακία πξνζέιθπζεο θαη ίδξπζεο 

λέσλ εηαηξηψλ, ηε γξαθεηνθξαηία. Βηδηθφηεξα, ε Βιιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 

εθαηνζηή εηθνζηή πέκπηε (125ε) ζέζε ζε ζχλνιν εθαηφλ ηξηάληα δχν (132) θξαηψλ, 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηηο αλάινγεο εκέξεο γηα 

ηελ ίδξπζε κηαο λέαο εηαηξίαο. Πξνθαλψο αλαινγηθά, επεξεάδεηαη ν ξπζκφο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ώληίζηνηρα φκσο ζπκπεξάζκαηα 

επηβεβαηψλνληαη θαη βάζεη ηεο έθζεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Institute of 

Management and Development, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ ηεζζαξαθνζηή έθηε (46ε) ζέζε ην 2003, έπεζε ζηε 

ηεζζαξαθνζηή έλαηε (49ε) ην 2004, ινγίδνληαο σο κία απφ ηηο αηηίεο ηνπ ηξφπνπ 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Βπνκέλσο, ίζσο δελ ερνχζε πνηέ πην ερεξά 

ην αίηεκα γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο, γηα επαλαπξνζέγγηζε ηεο θχζεο θαη ηεο 

απνζηνιήο ησλ ζεζκψλ Αηνίθεζεο Αεκνζίνπ ραξαθηήξα. ηελ ηζηνξηθή επνρή ηεο 
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παγθνζκηνπνίεζεο ην θξάηνο πξέπεη λα επαληδξπζεί θαη απηφο είλαη έλαο αλαγθαίνο 

ζηξαηεγηθφο ζθνπφο, πνπ απαληά πεηζηηθά ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Μηα ηέηνηα 

πξφηαζε θέξλεη ζην πξνζθήλην ελφο πξνγξάκκαηνο κεηαξξχζκηζεο ηελ απάληεζε 

ζην εξψηεκα πνηα είλαη ε απνζηνιή ηνπ θξάηνπο, δήηεκα πνπ πξνζεγγίδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. πλνπηηθά, ζα κπνξνχζε λα ηνληζηεί φηη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ππνλνκεχνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εκπνδίδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη 

Ώπνθέληξσζεο 2005).  

Βλδεηθηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο θξίζηκεο δηνηθεηηθέο παζνινγίεο είλαη νη παξαθάησ: 

Αλαπνηειεζκαηηθό ύζηεκα Γηνίθεζεο: Δ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα 

ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο Αηνίθεζεο. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα Αηνίθεζεο ησλ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ δελ παξέρεη πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα άζθεζεο Αηνίθεζεο. Οη 

πθηζηάκελνη πεξηνξηζκνί πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα. Βλδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη Αηνηθήζεηο ησλ Αεκνζίσλ 

θνξέσλ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν θαινχληαη λα δηνηθήζνπλ (πξνζιήςεηο, κεηαθηλήζεηο, 

αμηνιφγεζε, επηβξάβεπζε ή επηβνιή πνηλψλ, θηι.), γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αδπλακία πξνγξακκαηηζκνχ θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη ηελ 

απαμίσζε ηεο ίδηαο ηεο Αηνίθεζεο. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα Αηνίθεζεο εκθαλίδεη θαη αδπλακίεο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπγρξφλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ Αηνίθεζεο, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ 

ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Δ έιιεηςε ηαθηηθνχ θαη 

κεζνδεπκέλνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή 

αδπλακία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο Αηνίθεζεο, θαζψο δελ επηηξέπεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ νξζή 

θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θνξέα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ κε ηελ έιιεηςε αμηφπηζησλ ζπζηεκάησλ 

κέηξεζεο απφδνζεο, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Αηνίθεζεο 

ησλ Αεκνζίσλ θνξέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηνξζσηηθψλ 
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ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Γαηδαιώδεο Ννκηθό θαη Καλνληζηηθό Πιαίζην: Δ ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο είλαη ζεκαληηθά επηβαξπκέλε απφ έλα δαηδαιψδεο λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν θαζνξίδεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηφζν 

ην γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο, φζν θαη ηελ αδπλακία εθζπγρξνληζκνχ θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο ζε αιιαγέο. Δ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ ιεπηνκεξεηαθψλ 

λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, αθελφο κελ δπζρεξαίλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηνπο, αθεηέξνπ δε δεκηνπξγεί έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο θαλφλεο „rule oriented‟ θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα „result 

oriented‟. Με άιια ιφγηα, ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ππεχζπλν θαη γηα ηε δηνηθεηηθή θνπιηνχξα πνπ δηέπεη ηε ζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα ηεο ρψξαο. 

Δ ειιηπήο θσδηθνπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο απνηειεί ηξνρνπέδε, ζηηο φπνηεο 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, θαζψο απαηηείηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, αθελφο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαη αθεηέξνπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ ηε κεηαβνιή ή 

θαηάξγεζε κέξνπο ηεο. Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ εθαξκνγή ξηδηθψλ 

κεηαβνιψλ θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. 

Τςειό Κόζηνο Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο: Δ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Σα αίηηα ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηεο ρακειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο είλαη πνιιαπιά θαη πξνθχπηνπλ απφ: 

 Κελά. 

 Βπηθαιχςεηο. 

 Ώλεπαξθή αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κέζσλ. 

 Με νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ζπαηάιε πφξσλ.  

 Ώζάθεηα ζηφρσλ θαη ζρεδηαζκνχ. 
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Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή αδπλακία νξηνζέηεζεο θαη 

πεξηγξαθήο αξκνδηνηήησλ, επζπγξάκκηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ κε επίθεληξν ην ρξήζηε ησλ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη αμηνιφγεζε ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

Υακειή Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ: Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, φπσο είλαη νξγαλσκέλε θαη ιεηηνπξγεί ζήκεξα, είλαη ε ρακειή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. Σα βαζηθά 

αίηηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ρακειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη: 

 Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

  Άζθνπεο κεηαθηλήζεηο κεηαμχ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Βιιηπήο ελεκέξσζε. 

 Βπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ.  

 Τςεινί ρξφλνη δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ. 

 Με θηιηθή αληηκεηψπηζε. 

 Αηαθζνξά θαη αδηαθάλεηα. 

Πξνβιεκαηηθή ρέζε Πνιίηε - Κξάηνπο: ηε ζεκεξηλή επνρή ν πνιίηεο 

αληηκεησπίδεη ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζα 

δηαησλίδνληαη φζν δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ξηδηθέο κεηαβνιέο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο. Μεηαβνιέο, νη νπνίεο ζα έπεηζαλ ηνλ πνιίηε γηα πξαγκαηηθή κεηαζηξνθή απφ ην 

ζεκεξηλφ γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ζε έλα κνληέιν, ην νπνίν ζα 

αθνπγθξάδεηαη θαη ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε, κε ηε κνξθή 

πνπ έρεη θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ζήκεξα, πξνθαιεί ζθεπηηθηζκφ θαη 

αλαζθάιεηα ζηνλ πνιίηε - απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηα θαηλφκελα αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο πνπ καζηίδνπλ ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε, θαζψο θαη απφ ην ρακειφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ην νπνίν αλαγθάδεη ηνλ πνιίηε λα ηαιαηπσξείηαη θαη λα ράλεη ρξφλν θαη 

ρξήκα, γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο φπνηεο ζπλαιιαγέο έρεη κε ην Αεκφζην. Πνιιέο απφ 

ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη αιιειέλδεηεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

επίιπζε κίαο απφ απηέο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή επίιπζε 

κηαο άιιεο (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2005). 
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3.7.2 Ζ θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία : Δπαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο‟ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θξάηνπο κε φξνπο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαζνξίδεη θαη ηε θχζε ηνπ πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία: Βπαλίδξπζε ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟. Δ απνζαθήληζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηε θχζε ηνπ 

δεκηνπξγεί ηνπο φξνπο ζρεδηαζκνχ ησλ αλαγθαίσλ ππν-πξνγξακκάησλ, έξγσλ θαη 

δξάζεσλ, φπσο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηνπ. πλνπηηθά, ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ είλαη: 

Ρηδνζπαζηηθή αλαδηνξγάλσζε ζπλαηλεηηθνύ ραξαθηήξα: Με ην ζηνηρείν απηφ 

πηνζεηείηαη κηα κνξθή αλαδηνξγάλσζεο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αηηηψλ θαη φρη ησλ ζπκπησκάησλ παζνινγίαο. Δ επαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

δελ αθνξά ην „θαίλεζζε‟ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σέηνηεο αιιαγέο φηαλ 

πξνθξίλνληαη εμαληινχληαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ εμσξατζκνχ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

αθήλνληαο αλέπαθα ηα αίηηα ή ην „είλαη‟ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ηέηνηα 

κέηξα έρνπλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη επηθνηλσληαθά, 

αιιά δελ επαλαδηαηππψλνπλ ηνπο ζπζηαηηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ζεκειηψδεο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο δέζκεο κέηξσλ ιεηηνπξγηθά 

αξζξσκέλσλ, νξγαληθά αιιεινεμαξηψκελσλ, δίρσο επηθαιχςεηο, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα κεηαξξχζκηζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Δθαξκνζκέλε πνιηηηθή δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο: Σν δεχηεξν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία: Βπαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟ είλαη απηφ ηεο 

δηακφξθσζεο εθαξκνζκέλσλ Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε 

δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία: Βπαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟ δελ 

έρεη κειεηεηηθφ ραξαθηήξα. Ώπελαληίαο, έρεη θπξίσο, αλ φρη απνθιεηζηηθά, 

πεξηερφκελν (κέηξα, δξάζεηο) απηνχ θαη εθαξκνζκέλνπ ραξαθηήξα. Έλα πξφγξακκα 

ζηελ παξνχζα ηζηνξηθή ζπγθπξία έρεη νπζηαζηηθφ λφεκα φηαλ παξάγεη 

απνηειέζκαηα, φηαλ ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ησλ παζνινγηψλ πνπ έρνπλ κάιινλ 

θαηαζηεί ελδεκηθήο θχζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Σν 

ζηνηρείν απηφ, ηεο εθαξκνζκέλεο δξάζεο ζπληζηά θαη ηελ „πνηνηηθή δηαθνξά‟ απφ 

πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα κεηαξξχζκηζεο. 
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 Δξγαιεηαθή - Δπηρεηξεζηαθή δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε: πλαθέο κε ηα δχν 

παξαπάλσ ζπζηαηηθά ζηνηρεία είλαη θαη απηφ ηεο εξγαιεηαθήο - επηρεηξεζηαθήο 

πξνζέγγηζεο ησλ πξνο δηαρείξηζε παζνινγηψλ. Με ηνλ φξν απηφ επηδηψθεηαη ε 

δηακφξθσζε απαληήζεσλ ιεηηνπξγηθήο ππφζηαζεο, νχησο ψζηε ην δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα λα απνθηήζεη ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα δξάζεο πνπ θαίλεηαη φηη δελ 

έρεη αλαπηχμεη ηελ πεξίνδν απηή. Βπνκέλσο, ηα κέηξα ή ηα έξγα ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη απφ ηε ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ σο 

επηρεηξήζεηο, αιιά πνπ δελ λννχληαη ζεζκηθά σο ηέηνηεο. 

To Όξακα ηεο Δπαλίδξπζεο Κξάηνο - ηξαηεγείν: O απνθαινχκελνο Αεκφζηνο 

ηνκέαο ζηελ Βιιάδα απνηειεί έλα ηεξάζηην ζε φγθν, θφζηνο, λνκηθέο ξπζκίζεηο θαη 

πξνζσπηθφ, πνιηηηθφ νξγαλσηηθφ κφξθσκα πεξηνξηζκέλεο παξαγσγηθφηεηαο. Δ 

εηεξφθιηηε θχζε ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία νξζνινγηθήο νξγάλσζεο έρνπλ 

νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε ελφο δαηδαιψδνπο Αεκνζίνπ ηνκέα, θαηά θαλφλα 

αληηπαξαγσγηθνχ. Σν ζεκεξηλφ θξάηνο - Αεκφζηα Αηνίθεζε ζηελ Βιιάδα, φπσο 

δηακνξθψζεθε ηζηνξηθά, ιεηηνπξγεί, ηφζν σο „πινεγφο‟, φζν θαη σο „θσπειάηεο‟ ηεο 

νηθνλνκίαο ζε αληίζεζε κε ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

έλα θξάηνο - ζηξαηεγείν, έλα θξάηνο πνπ ζρεδηάδεη Αεκφζηεο πνιηηηθέο, 

δεκηνπξγψληαο φιεο εθείλεο ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία 

θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Οη δχν ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ 

θξάηνπο είλαη επνκέλσο: α) ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη β) ε νηθνλνκηθή επεκεξία. 

Ώπηφ ην δίπηπρν θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή αλακφξθσζεο ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη εθθξάδεηαη επηρεηξεζηαθά κέζσ ηεο επαλίδξπζήο ηεο. Βπνκέλσο, ην 

δεηνχκελν είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε νξγάλσζε Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε επαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη απηφ είλαη ην λφεκα θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία: Βπαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟. Έηζη, ζηε 

ζπλέρεηα αλαιχεηαη ζπλνπηηθά πνηα θχζε έρεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ζε πνηα 

ππνπξνγξάκκαηα ππνδηαηξείηαη, φπσο επίζεο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα επηκέξνπο 

κέηξα θαη δξάζεηο θάζε ππνπξνγξάκκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε πξφηαζε ηεο 

επαλίδξπζεο δνκείηαη επηρεηξεζηαθά, έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα εθαξκνγήο 

πξνζδηνξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο κεηαξξχζκηζεο. 

Οη ζηξαηεγηθνί ζθνπνί ηνπ Πξνγξάκκαηνο ‘Πνιηηεία: Η επαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο’: Δ Νέα Αηαθπβέξλεζε, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ επαλίδξπζε ηεο 
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Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, πξνσζεί ηηο παξαθάησ αμίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο: 

1. Αηαθάλεηα ζηηο δξάζεηο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο: Δ δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Μέρξη ζήκεξα νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαζθάιηζή ηεο 

γίλνληαλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ θαη ππεχζπλσλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ φισλ ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο 

παξαβάηεο. Έλαο δξαζηηθφο ηξφπνο γηα ηνλ σο άλσ ζηφρν είλαη ε αλάπηπμε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ πνιηηψλ θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

2.  πκκεηνρηθφηεηα: Δ ζπκκεηνρηθφηεηα, σο αμία ηεο Νέαο Αηαθπβέξλεζεο, 

αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο κέζσ επηθνηλσληαθψλ 

θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ζηηο 

επηινγέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ηεο Διεθηξνληθήο 

Αεκνθξαηίαο. 

3. Πνηφηεηα Παξερνκέλσλ Τπεξεζηψλ: Δ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο απνηειεί 

βαζηθή κέξηκλα ηεο Νέαο Αηαθπβέξλεζεο. Δ αλαβάζκηζε απηή ζα πξνέιζεη 

κέζα απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ Κ.Β.Π. ζε 

„ππεξεζίεο κηα ζηάζεο‟, αιιά θαη σο απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

4. Βκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε πξνο ηνπο ζεζκνχο: ηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο αμίεο ηεο 

Νέαο Αηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεο εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ πνπ απηφ πξεζβεχεη, σο 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή επαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

5. Ώμηνθξαηία θαη παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο: Δ αξρή ηεο αμηνθξαηίαο, 

αλαθέξεηαη, ηφζν ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο 

αλεμαξηήησο θχινπ θαη ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, φζν θαη ζηελ επηινγή, 

ακνηβή, εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε θαη επηβξάβεπζε ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε βάζε ηελ απφδνζή ηνπο. 
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6. Ώπνηειεζκαηηθφηεηα: Δ αμία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αθνξά ζε κηα λέα 

θηινζνθία Αηνίθεζεο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ζπζηεκαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηνρνζέηεζε, θαζψο θαη 

ζηελ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ κέηξεζεο ηεο επίδνζεο 

ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

7. Ώπνθέληξσζε: Δ αμία ηεο απνθέληξσζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο απηνδηνίθεζεο, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ζην πιεζηέζηεξν 

πξνο απηφλ επίπεδν, ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο εζληθήο αλάπηπμεο, 

θαζψο θαη ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο. 

8. Δ αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλσλ ζηηο ΣΠΒ, πνπ ζα 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

9. Δ ζεζκηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε.  

10. Δ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο γηα λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζην λέν κνληέιν Αηνίθεζεο, θαη 

11. Δ κεηαζηξνθή ηνπ εζσζηξεθνχο δηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε έλα ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ, πνπ δηέπεηαη απφ εμσζηξέθεηα θαη κεηαηνπίδεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε (πνιηηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε) (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη 

Ώπνθέληξσζεο 2005). 

 

3.7.3 Σν πξφγξακκα „Πνιηηεία 2000‟ 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο, ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟, πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ ζε έμη (6) 

Τπνπξνγξάκκαηα, ελψ ζα παξαζρεζεί θαη Σερληθή ΐνήζεηα ζην πιαίζην ελφο 

εβδφκνπ. Ώλαιπηηθφηεξα: 

 Τπνπξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη κέηξα φπσο ν αλαζρεδηαζκφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε άξζε δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, ε εμππεξέηεζε 

εηδηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ.   
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 Τπνπξφγξακκα γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη 

Αηνίθεζεο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη κέηξα φπσο 

θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, εηζαγσγή ζπζηεκάησλ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, αλαδηνξγάλσζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.   

 Τπνπξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ζην 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη κέηξα φπσο ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, αλάπηπμε δηθηπαθψλ ηφπσλ, 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ.   

 Τπνπξφγξακκα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη κέηξα, φπσο πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

ζρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηνρνζεζία, δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ 

ππαιιήισλ.   

 Τπνπξφγξακκα γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηηο αμίεο ηεο ρξεζηήο Αηαθπβέξλεζεο, 

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη κέηξα φπσο ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αλάπηπμε απνηειεζκαηηθνχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαθάλεηα.   

 Τπνπξφγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη κέηξα, φπσο θαζηέξσζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο, θαζηέξσζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ζηειερψλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

 Τπνπξφγξακκα γηα ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο γηα ηελ εμαζθάιηζε θάζε 

αλαγθαίαο ππνζηήξημεο, ψζηε λα εμειηρζεί απνηειεζκαηηθά ην ζχλνιν ησλ 

ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

κέηξα, φπσο ε εθπφλεζε κειεηψλ, ε αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ ή ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπο, νη ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Μνπιαδνχδε 2011). 
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3.7.4 Σν πξφγξακκα „Πνιηηεία 2005-2007‟ 

3.7.4.1 Σν πξφγξακκα 

Σν αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα  „Πνιηηεία‟ έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα πξνο ην 

Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο „ΚηΠ‟ θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαη‟ εμνρήλ 

κέζν δξάζεσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο φρη κφλν κέζσ ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 3 

„Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε‟, αιιά θαη απφ κέηξα ησλ ππφινηπσλ 

ππνπξνγξακκάησλ (Ώπνζηνιάθεο θ.ά. 2008). Πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ ζε 

έμη (6) Τπνπξνγξάκκαηα, ελψ ζα παξαζρεζεί θαη Σερληθή ΐνήζεηα ζην πιαίζην ελφο 

εβδφκνπ. Σα Τπνπξνγξάκκαηα θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ησλ Τπνπξνγξακκάησλ είλαη: 

Τπνπξόγξακκα 1: Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ. θνπφο ηνπ παξφληνο  

είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ κεηαζηξνθήο απφ ην ζεκεξηλφ 

κνληέιν ιεηηνπξγίαο ζε έλα κνληέιν, ην νπνίν ζα αθνπγθξάδεηαη θαη ζα ηθαλνπνηεί 

ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα απνθαηαζηήζεη ηηο ζρέζεηο 

θξάηνπο – πνιηηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο.  

Ώλαιπηηθά νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

„Πνιηηεία‟ είλαη νη παξαθάησ: 

 ΐειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πξνο φθεινο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (ηαρχηεξεο, απινχζηεξεο, θηιηθφηεξεο 

ππεξεζίεο). Πξνψζεζε θαη παξνπζίαζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε 

φξνπο αληηζηνίρνπο ησλ γεγνλφησλ δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβάλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη κε βάζε ησλ 

νξγαλσηηθφ κνληέιν ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ. 

 Ώπνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο θξάηνπο- πνιίηε. 

 Βλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο. 

 Βλίζρπζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ, 

αιιά θαη δηεχξπλζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο απηψλ ζε ζέκαηα 

Εζφηεηαο ησλ Φχισλ. 

Σν Τπνπξφγξακκα 1 „Βμππεξέηεζε Πνιηηψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ‟ πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα (4) κέηξα, ηα νπνία έρνπλ σο επίθεληξν ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, 
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ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα απηψλ. Σα κέηξα ηνπ 

ππνπξνγξάκκαηνο εμεηδηθεχνληαη παξαθάησ σο εμήο: 

 Ώλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. 

 Βμππεξέηεζε Βηδηθψλ Οκάδσλ Πνιηηψλ. 

 Άξζε Αηνηθεηηθψλ Βκπνδίσλ „Cut Red Tape‟ θαη αλαζρεδηαζκφο  

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

 Τπνπξόγξακκα 2: Νέα πζηήκαηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. Σν ππνπξφγξακκα 2 απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο δξάζεο ησλ Αεκνζίσλ νξγαλψζεσλ πινπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο πνπ εθθξάδνπλ αλάγθεο πνιηηψλ. Βπηπξφζζεηα, κε δέζκε ζπγθεθξηκέλσλ 

κέηξσλ θαη δξάζεσλ αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκβάινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο θαη ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο. Βπνκέλσο, πξφθεηηαη 

γηα ην ππνπξφγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηεμέιημε ησλ πάζεο θχζεσο Αεκνζίσλ 

νξγαλψζεσλ απφ ζπζηήκαηα εζσζηξεθνχο ιεηηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ 

πθηζηακέλσλ αμηψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δνκψλ ζε ζπζηήκαηα Αηνίθεζεο εμσζηξεθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δξάζεο. Σν ππνπξφγξακκα απηφ ζεκειηψλεηαη αμησκαηηθά ζηε 

ζεψξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ Αεκνζίσλ νξγαλψζεσλ ζε ζπζηήκαηα αλνηθηήο 

Αηνίθεζεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αξρέο: 

 ηεο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

 ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ κε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

πνηφηεηαο θαη ηζφηεηαο,  

 ηεο δηαξθνχο κάζεζεο.  

H  αλαιπηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ κέηξσλ ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο είλαη ε εμήο: 

 Ώλαδηνξγάλσζε Κεληξηθήο Αηνίθεζεο.  

 Ώλαζπγθξφηεζε ηεο Ώπνθέληξσζεο (πεξηθέξεηα). 

 Αηάθξηζε κεηαμχ ησλ επηηειηθψλ απφ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ.  

 Καζηέξσζε ζπζηεκάησλ ISO.  
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 Καζηέξσζε ζπζηεκάησλ Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο: Ώπηναμηνιφγεζε 

Αεκνζίσλ Οξγαλψζεσλ.  

 Βθαξκνγή πζηήκαηνο  Μέηξεζεο  Ώπφδνζεο  Αεκνζίσλ  Οξγαλψζεσλ.  

 Βηζαγσγή ζπζηεκάησλ ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

 

Τπνπξόγξακκα 3: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. χκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή 

Έλσζε, ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη „ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ Κνηλνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ‟.  

θνπφο ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαπηχμεη ην θαηάιιειν ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην αλαγθαίν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε λα κεηεμειηρζεί ζε ειεθηξνληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ. 

ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξφγξακκα απνζθνπεί λα δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλεο, 

λφκηκεο θαη αζθαιείο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, νη νπνίεο ζα δηεθπεξαηψλνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.  

χκθσλα κε απηά, επηδηψθεηαη: 

 Να δεκηνπξγεζνχλ πξφηππνη δηθηπαθνί ηφπνη, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Κεληξηθή Αηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΤΠΒΑΑΏ ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο. 

 Να αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 Να ηππνπνηεζνχλ νη ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ Αεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο κε ηε ρξήζε 

θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ. 

 Να δεκηνπξγεζνχλ επηγξακκηθέο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. 
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Σν Τπνπξφγξακκα 3 „ Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε‟ πεξηιακβάλεη πέληε (5) Μέηξα 

ηα νπνία είλαη: 

 Ώλάπηπμε πηζηνπνηεκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη δηαδηθηπαθψλ ππιψλ. 

 Ώζθάιεηα ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ (Αηαρείξηζε Διεθηξνληθήο 

Ώπζεληηθνπνίεζεο). 

 Σππνπνίεζε ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ (G2G-

Αηαιεηηνπξγηθφηεηα).  

 Αεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ κε πξνζηηζέκελε αμία γηα πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο (πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ). 

 Καηλνηνκίεο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

Αλάπηπμε πηζηνπνηεκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη δηαδηθηπαθψλ ππιψλ: χκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, φινη νη πνιίηεο θαη φιεο νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα πξντφληα, ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. ην πιαίζην απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ην ΤΠΒΑΑΏ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ζα 

αλαπηχμεη ηελ Κεληξηθή Αηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

σο Τπεξεζία κηαο ζηάζεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ Κεληξηθή Πχιε 

ζα ζπλδεζνχλ νη δηθηπαθνί ηφπνη θαη νη δηαδηθηπαθέο πχιεο ησλ Φνξέσλ, εθφζνλ 

πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Οη Φνξείο απηνί (Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, 

Ννκαξρίεο, Αήκνη, Οξγαληζκνί) πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηελ Κεληξηθή Πχιε ζα 

νλνκάδνληαη „πηζηνπνηεκέλνη εηαίξνη‟. 

Με ην Μέηξν επηδηψθεηαη λα αλαζρεδηαζζνχλ νη παιηνί δηθηπαθνί ηφπνη, λα 

δεκηνπξγεζνχλ λένη, πνπ ζα θαιχπηνπλ αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ θαη λα 

ζρεδηαζηνχλ νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο, κε ηηο νπνίεο ζα πηζηνπνηείηαη φηη φινη νη 

ηφπνη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελαξκνληζκέλε 

δηαζχλδεζε ηνπο κε ηελ Κεληξηθή Αηαδηθηπαθή Πχιε. Αξάζεηο: 

 Ώλάπηπμε ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο Αεκνζίσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

 Ώλάπηπμε πηζηνπνηεκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

 Ώλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ „ΒΑΠ‟ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο 

πιεζπζκνχ ( πχιεο γηα καζεηέο, γεσξγνχο, νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, θηι.). 
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 Ώλαζρεδηαζκφο δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπο κε ηελ Κεληξηθή 

Πχιε. 

Αζθάιεηα ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ. (Ηιεθηξνληθή απζεληηθνπνίεζε θαη δηαρείξηζε 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ): Οη επηθνηλσλίεο θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απζεληηθφηεηα 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο 

ζεζκηθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα λφκηκσλ δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. ην 

πιαίζην απηφ ην ΤΠΒΑΑΏ πξνγξακκαηίδεη ηε δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο 

απζεληηθνπνίεζεο κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. 

θνπφο ηνπ Μέηξνπ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο 

θαη νη ζεζκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Αεκνζίσλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο ηνπ Αεκνζίνπ θιεηδηνχ θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπο κε ην ζχζηεκα 

απζεληηθνπνίεζεο πνπ ζα αλαπηχμεη ην ΤΠΒΑΑΏ. Αξάζεηο: 

 Αεκηνπξγία ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Καζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ απζεληηθνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Θεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο γηα ηελ ππνζηήξημε δηαρείξηζε ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ησλ Αεκνζίσλ 

ππαιιήισλ.  

Τππνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

(G2G-Γηαιεηηνπξγηθφηεηα): ηε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε νη Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο ζα ιεηηνπξγνχλ θαη ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ςεθηαθά. ην πιαίζην 

απηφ, ζα αλαπηπρζνχλ ηα πξφηππα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο. Σν 

Μέηξν απνζθνπεί λα αλαπηχμεη ηα ηερλνινγηθά πξφηππα θαη λα ηα ζεζκνζεηήζεη, 

έηζη ψζηε λα απνηεινχλ έλα ελαξκνληζκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο, θνηλφ γηα φιεο ηηο 

Αεκφζηεο ππεξεζίεο. Αξάζεηο: 

 Καηαγξαθή αλαγθψλ Αεκνζίσλ θνξέσλ γηα ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζχλζεησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζεζκηθέο 

νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Καζνξηζκφο κεηαδεδνκέλσλ θαη ηππνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη 

κεηαμχ Αεκνζίσλ θνξέσλ. 
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 Μεηαηξνπή πεξηερνκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε ππεξεζίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηερληθά αξρέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Αεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ (e- mails). 

Αεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ κε πξνζηηζέκελε αμία γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

(πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ): Οη πχιεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζα έρνπλ πξαγκαηηθή 

αμία γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κφλνλ εάλ είλαη θηιηθέο θαη ζα ηνπο 

παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ, 24 ψξεο ηελ 

εκέξα θαη επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. χκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, φινη νη δηθηπαθνί ηφπνη θαη νη δηαδηθηπαθέο πχιεο ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα ζα έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ζα βαζίδνληαη ζε „γεγνλφηα δσήο‟ ή ζε „ ζπκβάληα επηρεηξήζεσλ‟. Αξάζεηο: 

 Ώλαζρεδηαζκφο δηθηπαθψλ ηφπσλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ (γεγνλφηα δσήο, ζπκβάληα επηρεηξήζεσλ). 

 Αεκηνπξγία επηγξακκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεζζάξσλ (4) θάζεσλ. 

 Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο Οινθιεξσκέλσλ Διεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ. 

Τπνζηήξημε έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηηο Βμεηδηθεπκέλεο 

Αηαδηθηπαθέο Πχιεο. 

Καηλνηνκίεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε: Οη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ αλαπηχζζνπλ πξντφληα θαη πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο επηδφζεηο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. θνπφο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε 

εηζαγσγή θαη ε δνθηκή απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

Αξάζεηο: 

 Ώλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

 Ώλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ρξήζε έμππλσλ θαξηψλ. 

 Ώλάπηπμε θνηλψλ εξγαιείσλ πξφζβαζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο 2005β). 

 

Τπνπξόγξακκα 4: Δλδπλάκσζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Θεκειηψδεο πφξνο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε κνξθήο Αεκφζηαο νξγάλσζεο είλαη ην πξνζσπηθφ απηήο. Δ 
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νξγαλσηηθή αλάπηπμε θαη ν ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο, φηαλ δε ζπλνδεχνληαη 

απφ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαξθή αλαβάζκηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ δελ 

επηηπγράλνπλ παξά, νξηαθά ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Δ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, 

ν ζπζηεκαηηθφο εμνπιηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζηειερψλεη ηηο πάζεο 

θχζεσο Αεκφζηεο νξγαλψζεηο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηα 

αλαγθαία νπζηαζηηθά πξνζφληα ζπληζηνχλ κία απφ ηηο πιένλ θξίζηκεο δηαζηάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία: Βπαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟. ηελ επνρή ηεο 

δηαθηλδχλεπζεο θαη ηεο πςειήο αβεβαηφηεηαο ν ζαπκαζκφο ζηνλ εξαζηηέρλε θαη ζηνλ 

εκπεηξνηέρλε έρεη δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ επαγγεικαηία Αεκφζην ιεηηνπξγφ πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ηθαλφηεηεο, ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο θαη 

ηερληθέο ηθαλφηεηεο.  

Σν Τπνπξφγξακκα αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππνδηαηξείηαη ζε δέζκε κέηξσλ 

πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο εθθάλζεηο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Αεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ. Σα κέηξα απηά, βαζίδνληαη ζηε ινγηθή ηεο ζχδεπμεο ησλ αηνκηθψλ 

αλαγθψλ κε ηηο νξγαλσηηθέο επηδηψμεηο: 

 Πξνγξακκαηηζκφο Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ (πξνζιήςεηο). 

 Βπηκφξθσζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Ώλαζπγθξφηεζε Τπαιιειηθνχ ψκαηνο.  

 Ώλακφξθσζε πζηήκαηνο Ώκνηβψλ Αεκνζίσλ Λεηηνπξγψλ.  

 χζηεκα αμηνιφγεζεο απφδνζεο Αεκνζίσλ Λεηηνπξγψλ. 

 ρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο βάζεη ζηφρσλ (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

2005β). 

 

Τπνπξόγξακκα 5: Γηαθάλεηα θαη Αμίεο Υξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο. Δ πθηζηάκελε 

ζρέζε θξάηνπο-πνιίηε ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο 

ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. Σν γεγνλφο φηη ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο 

κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζε ζέκαηα δηαθζνξάο θαη παξανηθνλνκίαο, εληζρχεη 

απηή ηελ αίζζεζε θαη πξνβάιιεη ηελ άκεζε αλάγθε γηα ιήςε κέηξσλ, πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ πάηαμε ησλ παξαπάλσ θαηλφκελσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο, νη έλλνηεο ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο απνηεινχλ 
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ζεκέιηνπο ιίζνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Δ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ αμηψλ δηαζθαιίδεηαη κε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ: 

 πξνζαξκνγή ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, 

 δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ (εζσηεξηθψλ θαη απφ αλεμάξηεηεο αξρέο), 

 εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο επηδφζεσλ, 

 ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, 

 εθαξκνγή θσδίθσλ εζηθήο θαη δενληνινγίαο, 

 εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

ην πιαίζην ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιίηε βαζηθέο παξάκεηξνη 

είλαη: 

 βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πνιηηηθήο, 

 αμηνπνίεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

 ελζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο Εζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ, 

 κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

 ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. 

Χο ειεθηξνληθή δεκνθξαηία „e-democracy‟ νξίδεηαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε ζηελ 

ζρέζε ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο πνιίηεο, κε απνηέιεζκα λα εληζρπζνχλ νη 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δ ειεθηξνληθή Αεκνθξαηία κπνξεί λα εληζρχζεη ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη λα θέξεη πάιη πίζσ ηνπο πνιίηεο ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη. 

Σν παξφλ Τπνπξφγξακκα εζηηάδεηαη ζηα δεηήκαηα δηαθάλεηαο θαη ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο Αηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνθξαηίαο. 

Οη αξρέο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή δηαθάλεηαο ζηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε είλαη νη εμήο: 

 Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα είλαη 

ζαθείο, μεθάζαξνη θαη θαηαλνεηνί. 



273 

 

 Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη ζε λνκηθά θείκελα πξνζβάζηκα ζε φινπο. 

 Οη θάηνρνη Αεκνζίσλ ζέζεσλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ επρέξεηα άκεζεο παξνρήο 

ππνζηήξημεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ 

δηαθζνξάο. 

 Οη θάηνρνη ησλ Αεκνζίσλ ζέζεσλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Δ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη μεθάζαξε. 

 Πξέπεη λα είλαη ζαθέο ην πιαίζην ζρέζεσλ κεηαμχ Αεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

 Οη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηαρείξηζεο ηνπ Αεκνζίνπ ρξήκαηνο 

πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ δηαθάλεηα. 

 Οη κέζνδνη Αηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ ησλ θχισλ. 

 Όπαξμε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 

Ο ζηφρνο ηνπ παξφληνο Τπνπξνγξάκκαηνο είλαη ε θαζηέξσζε ησλ αμηψλ ρξεζηήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ε ελίζρπζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο απηή, κε ηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο 

δηαθάλεηαο ζηελ δξάζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Ώλαιπηηθφηεξα, ζηφρνο ηνπ 

Τπνπξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ησλ παξαθάησ αμηψλ: 

 Αηαθάλεηα ζηε δξάζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

 Ώμηνπηζηία ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα. 

 Εζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ. 

 πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Πνηφηεηα παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Σν Τπνπξφγξακκα 5: Αηαθάλεηα & Ώμίεο Υξεζηήο Αηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη ηα 

εμήο κέηξα: 

 πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  
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 Ώλάπηπμε απνηειεζκαηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαθάλεηα. 

 Πνιηηηθέο επαγγεικαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο. 

 Μεραληζκνί Βιέγρνπ (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

 

Τπνπξόγξακκα 6: Γηαρείξηζε Καηαζηξνθώλ. Δ πξνψζεζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ξφινπ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κέζσ ηεο βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 

Βπηπιένλ, ε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ 

ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ απφθξηζε θαηά ηελ εθδήισζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ. Πεξηιακβάλεη ηα εμήο πέληε (5) κέηξα : 

 ΐειηίσζε ηεο ππνδνκήο θαη ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βληαίνπ 

Βπξσπατθνχ Ώξηζκνχ Κιήζεσλ Έθηαθηεο Ώλάγθεο (112). 

 Καζηέξσζε Βζληθνχ πζηήκαηνο Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο. 

 Ώλάπηπμε ΐάζεο Αεδνκέλσλ ζε Βζληθφ Βπίπεδν γηα ζέκαηα  

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 ΐειηίσζε ππνδνκψλ ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 Καζηέξσζε Βληαίνπ πζηήκαηνο Βθπαίδεπζεο ζηειερψλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

 

Τπνπξόγξακκα 7: Σερληθή Βνήζεηα: θνπφο ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο „Σερληθή 

ΐνήζεηα‟ είλαη ε ππνζηήξημε φισλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟. Πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

δχν κέηξα : 

 Βλέξγεηεο Τπνζηήξημεο πξνγξάκκαηνο. 

 Βλέξγεηεο πξνβνιήο πξνγξάκκαηνο (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

3.7.4.2 Απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία  2005-2007‟ 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα  „Πνιηηεία 2005-2007‟ ππήξμε κέξνο ηνπ επξχηεξνπ 

ζρεδηαζκνχ καο γηα ηε δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ηε κεηάβαζε ζηελ Φεθηαθή 
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Αεκφζηα Αηνίθεζε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα κεγάια έξγα ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Ώ.Β., πνιιά 

απφ ηα νπνία, κάιηζηα, έρνπλ ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, φπσο είλαη ην Βζληθφ 

Αίθηπν „χδεπμηο‟, αιιά θαη ην πξψην Βηδηθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηε 

„Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013‟, φπσο θαη ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

„Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013‟. Ήηαλ έλα πξφγξακκα πνπ, ζην πιαίζην ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ, εμππεξέηεζε ηελ αλαπηπμηαθή ινγηθή  γηα ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε θαη πέηπρε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, έρνληαο λα επηδείμεη πνιχ θαιέο επηδφζεηο. 

Καίξηαο ζεκαζίαο ππήξμε ε αλακφξθσζε θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ηδίσο κε ηνλ λ.3345/2005, ε νπνία ην απάιιαμε απφ ηηο παζνγέλεηεο ηεο αδηαθάλεηαο 

θαη ηεο θαθνδηαρείξηζεο θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ  θιεξνδφηεζε ην „Πνιηηεία‟. 

Βηδηθφηεξα, θαηά ηα έηε 2005 - 2007, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟ 

εληάρζεθαλ 274 έξγα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 15,5 εθ. επξψ. Ώλαδείρζεθε ν 

απνθεληξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο εθηέιεζεο 

έξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηα. Βίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζηα Τπνπξγεία αληηζηνηρεί ην 64,6% 

ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ (177 έξγα), ελψ ζηηο Πεξηθέξεηεο αληηζηνηρεί ην πςειφ γηα ηα 

δεδνκέλα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ πνζνζηφ 35,4% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ (97 έξγα). 

Σν 2005 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ έξγσλ αλήιζε ζε 76, πξνυπνινγηζκνχ 5,5 εθ. 

επξψ. Σα 44 έξγα εθηειεζηήθαλ απφ ην ΤΠ.Β., 20 απφ ηα ππφινηπα Τπνπξγεία θαη 

10 απφ ηηο Πεξηθέξεηεο.  

Σν 2006, ήηαλ ε θαιχηεξε ρξνληά ηνπ πξνγξάκκαηνο - δεδνκέλνπ φηη απέδσζε 

θαξπνχο ε αλακφξθσζή ηνπ - αθνχ εληάρζεθαλ ζπλνιηθά 114 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 

5,6 εθ. επξψ, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ έξγσλ θαηαλέκνληαη ζην Τπνπξφγξακκα 3 

„Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε‟ (30 έξγα), ζην Τπνπξφγξακκα 2 „Νέα πζηήκαηα 

Οξγάλσζεο & Αηνίθεζεο Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ‟ (29 έξγα) θαη ζην Τπνπξφγξακκα 1 

„Βμππεξέηεζε Πνιηηψλ & Βπηρεηξήζεσλ‟ (2έξγα). ηηο δαπάλεο ηνπ έηνπο 2006 

ζπκπεξηιήθζεθαλ θαηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη δαπάλεο γηα εληαγκέλα έξγα ηνπ 

2005. Καηά ην 2007 νη δαπάλεο αλέξρνληαη ζε 1,5 εθ. επξψ πεξίπνπ, κε ζπλνιηθφ 

ηξέρνληα Πξνυπνινγηζκφ έξγσλ ηα 3,9 εθ. επξψ.  

Δ απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θπκάλζεθε ζε ρακειά επίπεδα θαηά ην έηνο 

2005, δεδνκέλνπ θαη ησλ ζηελψλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πινπνίεζεο / δέζκεπζεο ησλ 

πφξσλ, ελψ ην 2006 απμήζεθε θαηαθφξπθα ράξε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ νξγάλσλ 

Αηνίθεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Σν 2007 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ έξγσλ αλήιζε ζηα 84, πξνυπνινγηζκνχ 3,8 εθ. 

επξψ. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο ηα 

40 έξγα αλήθνπλ ζε απηέο θαη ηα ππφινηπα 44 ζε Τπνπξγεία. 

Σν Πξφγξακκα „Πνιηηεία 2005-2007‟ απνηέιεζε έλα ρξήζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ 

εξγαιείν Αεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζεζε θξίζηκσλ θαη 

ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάδεημε ηεο Αηνίθεζεο ζε 

αζθαιηζηηθή δηθιείδα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

θαη εζηίαζε ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο παξέκβαζεο: 

 Βμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 Νέα ζπζηήκαηα Οξγάλσζεο θαη Αηνίθεζεο Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

 Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. 

 Βλδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Αηαθάλεηα θαη αμίεο ρξεζηήο Αηαθπβέξλεζεο. 

 Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ.  

 Σερληθή βνήζεηα. 

Σν Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ πξνψζεζε ζπλνιηθά 105 έξγα νξηδφληηνπ ραξαθηήξα, ζην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο επηηειηθνχ θνξέα γηα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο 

ησλ έξγσλ ηνπ ΤΠ.Β. αλήιζε αζξνηζηηθά θαη γηα ηα ηξία έηε ζηα 6,4 εθ. επξψ, απφ 

ηα νπνία, πεξίπνπ 3,8 εθ. επξψ εληάρζεθαλ θαηά ην 2005, 1,6 εθ. επξψ θαηά ην 2006 

θαη 1 εθ. επξψ θαηά ην 2007. Οη δαπάλεο ηνπ ΤΠ.Β. αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 4,2 εθ. 

επξψ παξνπζηάδνληαο ηδηαίηεξε έληαζε ην έηνο 2006. 

Βληζρχζεθε ε θαηλνηνκία θαη δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηα έξγα λέσλ ηδεψλ θαη 

πξαθηηθψλ, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο εκπεηξίαο, γηα 

ηελ άξζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ. Σειηθφο ζηφρνο, ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ώπφ ηα έξγα απηά ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε, γηα 

πξψηε θνξά, ησλ „έμππλσλ θαξηψλ‟ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ηε Αηνίθεζε θαη, 
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ηδίσο, ηελ πηινηηθή ηνπο ρξήζε γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

θαξκάθσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ Ώλσλχκσλ Βηαηξεηψλ θαη ησλ Β.Π.Β. κε ηηο Αεκφζηεο αξρέο, ηε 

„Λεηηνπξγηθή Αηαζχλδεζε Οξγάλσλ, Ανκψλ θαη ππεξεζηψλ Αεκφζηαο Τγείαο‟, ην 

„χζηεκα Παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο εμέιημεο Αεκνζίσλ έξγσλ‟, ηα έξγα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε (π.ρ. 

εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Ώμηνιφγεζεο), θαζψο θαη κε ηε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πνιίηε απφ ηηο δηάθνξεο Αεκφζηεο ππεξεζίεο, ηελ εηδηθή κέξηκλα 

γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. Οδεγφο ηνπ Πνιίηε κε Ώλαπεξίεο), ηηο 

βάζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ Κέληξσλ Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θξίζηκσλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θηι. (Τπνπξγείν 

Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2008). 

Δ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ελζσκαηψλεη θαη δηεπξχλεη ηηο 

πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο εθζπγρξνληζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη δηαζθαιίδεη ηε 

ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ησλ δξάζεσλ θαη έξγσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

αλαβαζκίδνληαο πεξαηηέξσ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε Αηνίθεζε. 

Πξνηείλνληαη θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο εληζρχνπλ θαη πξνσζνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ 

ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιίηε. Βηδηθφηεξα, κε 5 ππνπξνγξάκκαηα θαη 15 κέηξα, 

πξνζαλαηνιίδνληαη:  

 ηελ εηζαγσγή θαη νινθιήξσζε λέσλ δνκψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

 ηελ πηνζέηεζε λέσλ κνξθψλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ Οξγάλσζεο 

ηεο Αηνίθεζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ην πιαίζην απηφ 

απνδίδεηαη έκθαζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ζηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

ηελ πξνψζεζε κηαο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ελ γέλεη ζεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππεο δηαδηθαζίεο γηα δξάζεηο πξφιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο, ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνχ, δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα 

ηε ραξηνγξάθεζε ησλ θηλδχλσλ, ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 
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γηα ηελ πξνζηαζία απφ θπζηθνχο ή ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο). 

ηελ πεξαηηέξσ εκπέδσζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επρεξέζηεξεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

 ηε ζσξάθηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ. 

 ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, αιιά θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ πνιηηψλ θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ππφ φξνπο 

αζθάιεηαο.  

 

3.7.5 Σν πξφγξακκα „Πνιηηεία 2008-2010‟ 

3.7.5.1 Σν πξφγξακκα 

Δ ηέηαξηε πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2007 - 2013 έρεη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο ζηφρνπο, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

σο πξνο ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απνηειεί ε πξφθξηζε 

ζηφρεπζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ πφξσλ ζε πνιιά θαη κηθξά έξγα, φπνπ ε ζπλνρή θαη ε 

ζπλέξγεηα αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα εκθαλίδνληαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Σν 

Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Πνιηηεία‟ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη κηθξέο 

παξεκβάζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα νδεγνχλ ζε νξαηά θαη άκεζα 

απνηειέζκαηα θαη ζα πξνσζνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ κεγάια έξγα, ζπκβάιινληαο 

ζηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο (Β.Π. 

Πνιηηεία 2009α). 

Κεληξηθφ άμνλα ηνπ „Βζληθνχ ρεδίνπ Αξάζεσλ γηα ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε 2008-

2010‟ απνηειεί ε παξαδνρή φηη νη Αεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζε 

φινπο, απιά, εχθνια θαη γξήγνξα, µε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ειεχζεξε επηινγή ηνπ 

δίαπινπ πξφζβαζεο, ελψ νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο νθείινπλ λα γίλνπλ πην απιέο θαη 

πξνζηηέο, ψζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ε δηνηθεηηθή πνιππινθφηεηα θαη ε 

γξαθεηνθξαηία. Σν Πξφγξακκα „Πνιηηεία 2008-2010‟ είλαη έλα αθφκε ρξήζηκν 

εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά ην φξακα γηα κηα Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο 
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ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, εθαξκφδνληαο ηνπο ζχγρξνλνπο θαλφλεο Αηνίθεζεο 

κε ζηφρνπο θαη πηνζεηψληαο απαξέγθιηηα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο (Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 2011α). 

Οη δξάζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

θαιχπηνληαη θχξηα απφ ην Β.Π. «Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» θαη ην Β.Π. «Ώλάπηπμε 

Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ». Χζηφζν, ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Πνιηηεία‟ 

ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε αλαγθψλ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ 

ελζσκάησζε λέσλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο βαζηζκέλσλ ζε δηεζλείο πξαθηηθέο θαη 

ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θηλεηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο ρξεζηήο Αηνίθεζεο. 

Βπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, θαηλνηφκα ζηνηρεία ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

„Πνιηηεία‟ απνηεινχλ: 

 ε πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ κε απηά 

απνηειέζκαηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ κεηαξξχζκηζεο ζηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, 

 ε ζπλέρηζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε νξγαληζκνχο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, αιιά θαη ε ελζσκάησζε 

βέιηηζησλ κνληέισλ Αηνίθεζεο θαη κεζφδσλ ζπλεξγαζίαο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

 ε ελίζρπζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

νξγάλσζεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, 

 ε πινπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ κεγάισλ έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ 

ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (ηαρεία πξνψζεζε κειεηψλ σξίκαλζεο θαη ζχληαμεο 

ηεπρψλ πξνθήξπμεο γηα κεγάια έξγα θαη δξάζεηο, νκάδεο εξγαζίαο 

ππνζηήξημεο κε ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη παξαδνηέα, ηα νπνία ζα αμηνπνηεζνχλ 

πιήξσο ζην πιαίζην κεγάισλ έξγσλ), νη νπνίεο είλαη επηιέμηκεο πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Πνιηηεία‟ είηε γηαηί δε 

δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ άιια Β.Π. είηε γηαηί ε έληαμε θαη 
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πινπνίεζε ηνπο απφ άιια Β.Π. ζα απαηηήζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ζα επεξεάζεη ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ. 

Σέινο, ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πνιηηεία δξα ππνζηεξηθηηθά ζηελ ελίζρπζε θαη 

ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

ζηνηρείν πνπ απνηειεί θαηλνηφκν παξέκβαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο πθίζηαηαη 

κέξηκλα γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία 

θαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε αλαδεηθλχνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο θξαηηθήο 

κεραλήο ζηε δηαρείξηζε, πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά, ησλ θξίζεσλ ιφγσ 

θαηαζηξνθψλ απφ θπζηθά ή άιια αίηηα (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

θαη Ώπνθέληξσζεο 2008). 

Ώξρέο ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟ ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη ηεο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ ηεο 

Αηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο απνηεινχλ ε πξνζβαζηκφηεηα, ε δηαθάλεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ησλ ππεξεζηψλ, ε πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αηνίθεζεο θαη ε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αξρέο, νη πνιίηεο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο 

ζρεδηαζηηθήο αιιά θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο αληίιεςεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο ε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε ζπλερίδεη ηε κεηαζηξνθή ηεο απφ έλα απξφζσπν θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα ζε έλα ζχζηεκα Αηνίθεζεο θαη εμππεξέηεζεο κε επίθεληξν 

ηνλ πνιίηε. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη Αεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζε φινπο, ην ίδην 

απιά, εχθνια θαη γξήγνξα, κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ειεχζεξε επηινγή ηνπ 

δίαπινπ πξφζβαζεο, ελψ νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα γίλνπλ πην απιέο θαη 

νπζηαζηηθέο, ψζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ε δηνηθεηηθή πνιππινθφηεηα θαη 

γξαθεηνθξαηία. ηφρνο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε δηεπθφιπλζε 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

εθαξκφδνληαο ηνπο ζχγρξνλνπο θαλφλεο Αηνίθεζεο κε ζηφρνπο, πηνζεηψληαο φξνπο 

φπσο ε απνδνηηθφηεηα θαη ε ινγνδνζία. 

Δ ηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο αθνξά ζηελ πξνψζεζε - ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο 

θαη ζηελ εμεηδίθεπζε πνιηηηθψλ βειηίσζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο αιιά θαη ζηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ πινπνίεζεο κεγάισλ 
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έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κέζα απφ παξεκβάζεηο ρακεινχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη κηθξήο δηάξθεηαο πινπνίεζεο. 

Δ ηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟ ελζσκαηψλεη θαη ππνζηεξίδεη κε 

θαηάιιεια κέζα θαη ζηνλ απαξαίηεην βαζκφ, ηε ηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βζσηεξηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

ηελ πεξίνδν 2007 – 2013.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνηεηλφκελε ηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ελίζρπζε θαη πξνψζεζε δχν βαζηθψλ πεδίσλ ηεο Αεκφζηαο 

δξάζεο: 

 Σν πεδίν ππνζηήξημεο ησλ Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Αεκφζηαο δξάζεο, κε έκθαζε, ηφζν ζην επίπεδν ηεο 

θεληξηθήο, φζν θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο Αηνίθεζεο. 

 Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη εμαζθάιηζεο ζπλεξγηψλ 

Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, κε ηειηθφ ζηφρν, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο ησλ Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο παξαγσγήο Αεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πςεινχ 

πνηνηηθνχ επηπέδνπ ζε φια ηα επίπεδα ηεο Αηνίθεζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο λέαο πεξηφδνπ ιακβάλεη ππφςε ηε κέρξη ζήκεξα πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ην βαζκφ σξηκφηεηαο θαη αληαπφθξηζεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ ζην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαο ηηο αθφινπζεο 

θαηεπζχλζεηο: 

3.7.5.2 Καηεχζπλζε πξψηε: χγρξνλε Γηαθπβέξλεζε 

Δ πξψηε θαηεχζπλζε αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο Αηνίθεζεο πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πινπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη ζηελ επίηεπμε 

άκεζσλ, ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ, εμαζθαιίδνληαο, 

ηαπηφρξνλα, ηε βέιηηζηε πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε. Δ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ δχλαηαη λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ 
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πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζηηο λέεο κνξθέο Αηνίθεζεο θαη 

απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ. 

Πξφζζεηα, πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ αμηψλ ηεο ρξεζηήο Αηνίθεζεο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζηε λέα Αηαθπβέξλεζε, ε νπνία 

πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε επηθνηλσληαθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ζηηο επηινγέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. εκαληηθφ θαηλνηφκν ζηνηρείν απνηειεί ε εηζαγσγή 

πξσηνβνπιηψλ πεξί δηνηθεηηθήο ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε 

άιιεο αληίζηνηρεο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΒΒ θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο, νη νπνίεο ζα 

αθνξνχλ έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ / πξσηνβνπιηψλ πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ην λέν κνληέιν Αηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζηαδηαθή 

θαη νπζηαζηηθή δηνηθεηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. 

3.7.5.3 Καηεχζπλζε δεχηεξε: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Δ δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

ζηελ θαιχηεξε θαη θηιηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Δ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε (e-government) είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα Αεκφζηαο 

πνιηηηθήο ζήκεξα. Σν εχξνο ηνπ νξάκαηνο είλαη ηεξάζηην θαζψο αγθαιηάδεη ην 

ζχλνιν ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηελ θνηλσλία. Ο ζεζκφο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο βξίζθεηαη ζην θέληξν ελφο πνιχπινθνπ ηζηνχ 

δηνηθεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ θαη δελ παξνπζηάδεη ρξνληθφ ζεκείν 

ιήμεο. ηφρνο απνηειεί ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ ησλ πνιηηψλ. Με ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ψζηε εθηφο ηεο 

αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, λα απμεζεί ε ηαρχηεηα θαη λα 

απινπνηεζνχλ ή λα δηεπθνιπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο. 

εκαληηθφ θαηλνηφκν ζηνηρείν απνηεινχλ πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηελ ςεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ 

πνπ δηαζέηνπλ νη Αεκφζηνη νξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία κεγάισλ έξγσλ Πιεξνθνξηθήο. Βπίζεο, 

θαηνρπξψλεηαη ζεζκηθά ν λένο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ ζα 
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αμηνπνηεί  ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Βπηθνηλσληψλ  θαη ζα εμαζθαιίδεη δηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν Αηαθπβέξλεζεο, ελψ ζα 

εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δηαζθαιίδνληαο, ηαπηφρξνλα ην 

Αεκφζην ζπκθέξνλ.  

3.7.5.4 Καηεχζπλζε ηξίηε: Δλδπλάκσζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Δ θαηεχζπλζε απηή αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ 

εμαζθάιηζε ελφο λένπ κνληέινπ εθπαίδεπζεο βαζηζκέλνπ ζε δηεζλείο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο θαη ζηελ θαηαγξαθή, ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. εκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, 

θαζψο θαη ηεο επηινγήο ππνςεθίσλ πνπ θαηέρνπλ πςειά πξνζφληα, δεδνκέλνπ φηη ην 

εκπιεθφκελν ζηελ παξνρή ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνζσπηθφ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη επνκέλσο, πθίζηαηαη ε βνχιεζε 

ψζηε νη πξνζπάζεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ λα εζηηάδνληαη πξνο ηελ απνδνηηθή, 

απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ. εκαληηθφ θαηλνηφκν ζηνηρείν 

απνηειεί ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ηφζν ηνπ 

ζηειερηθνχ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, φζν θαη ησλ απνδεθηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο (πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ, θηι.), ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο ην πιαίζην 

δηαθαλνχο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηήο Αηνίθεζεο. 

3.7.5.5 Καηεχζπλζε ηέηαξηε: Γηαρείξηζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Δ ηέηαξηε θαηεχζπλζε αθνξά ζηε δηαρείξηζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο άζθεζεο πνιηηηθψλ θαη κέζσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δ βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε δελ κπνξεί λα αγλνεί ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο θξαηηθήο 

κεραλήο, πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά, ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ πξνεξρφκελσλ απφ 

θαηαζηξνθέο θπζηθέο ή θαη ηερλνινγηθέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλακέλνληαη λα 

πινπνηεζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηε δηνηθεηηθή ζχγθιηζε θαη 

πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία απαηηήζεηο ηεο ΒΒ, 

ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αιιά θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηεο κε ηελ 



284 

 

ηαπηφρξνλε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο πνιίηεο ζε πεξηφδνπο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

3.7.6 Νέα δηάξζξσζε ηνπ Δ.Π. „Πνιηηεία‟ γηα ηελ ηξίηε πεξίνδν 

εθαξκνγήο θαη εμεηδίθεπζή ηνπ ζε ππνπξνγξάκκαηα, κέηξα θαη 

δξάζεηο 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηεο ζε πέληε 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πξνζδηνξίδεηαη ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟, ε πξνηεηλφκελε δνκή ηνπ νπνίνπ δηαηεξεί, ζε ζπλέρεηα 

ηεο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2005-2007, ηξία επίπεδα ζρεδηαζκνχ 

θαη πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Σν επίπεδν ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 

 Σν επίπεδν ηνπ Μέηξνπ αλά Τπνπξφγξακκα 

 Σν επίπεδν Αξάζεο αλά Μέηξν Τπνπξνγξάκκαηνο 

ην παξαπάλσ πιαίζην, ε λέα πξνηεηλφκελε δηάξζξσζε πεξηιακβάλεη πέληε (5) 

Τπνπξνγξάκκαηα θαη δέθα πέληε (15) Μέηξα, ελψ αλά Μέηξν παξαηίζεληαη 

θαηεγνξίεο Αξάζεσλ. Δ παξάζεζε δξάζεσλ έρεη ζηφρν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ηφζν φζνλ αθνξά ζην επίπεδν ηεο 

Αηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε, ζε αμίεο φπσο είλαη ε πνηφηεηα, ε 

απνηειεζκαηηθή θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα. 

 

3.7.6.1 Τπνπξφγξακκα 1: χγρξνλε Γηαθπβέξλεζε  

Σν Τπνπξφγξακκα 1 πεξηιακβάλεη ηα κέηξα: 

1.1 ΐειηίσζε Πνηφηεηαο θαη Ώπνδνηηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

1.2 Αηαθάλεηα θαη Υξεζηή Αηνίθεζε. 

1.3 Βμππεξέηεζε Πνιηηψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ. 

Σν πξψην Τπνπξφγξακκα αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο Αηνίθεζεο 

πνπ λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πινπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη ζηελ 

επίηεπμε άκεζσλ, ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ, εμαζθαιίδνληαο, 
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ηαπηφρξνλα, ηε βέιηηζηε πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη 

ηε δηαθάλεηα ζε φια ηα επίπεδα Αηνίθεζεο. 

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Τπνπξνγξάκκαηνο, νη Αξάζεηο πνπ πξνσζνχληαη 

αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηε λέα Αηαθπβέξλεζε, 

ε νπνία ζα πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηελ πξνψζεζε επηθνηλσληαθψλ θαη 

ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα ζηηο επηινγέο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αεκνθξαηίαο. 

Πνιιέο απφ ηηο Αξάζεηο πνπ πξνσζνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, εηδηθά απηέο πνπ έρνπλ νξηδφληην ή δηαξζξσηηθφ ραξαθηήξα, έρνπλ 

πςειφ θφζηνο, ην νπνίν δχζθνια κπνξνχλ λα επσκηζηνχλ νη θνξείο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 

Μέζσ ησλ παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ Μέηξσλ επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ησλ 

ηξαηεγηθψλ ηφρσλ 2 θαη 4 θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ - δξάζεσλ ζηνπο νπνίνπο 

εμεηδηθεχεηαη: 

 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαη Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Φνξέσλ Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο. 

 Βιαρηζηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ 

επηβαξχλεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 Βλίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 Ώληαπφθξηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. 

 Πξνψζεζε δηνηθεηηθήο ζχγθιηζεο Αεκνζίσλ Αηνηθήζεσλ ρσξψλ ηεο ΒΒ θαη 

ελζάξξπλζε αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ. 

 Αεκηνπξγία κεραληζκψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ. 
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 Βλζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

 Αηακφξθσζε θαη ελίζρπζε δνκψλ δηαθαλνχο θαη ρξεζηήο αμηνπνίεζεο ησλ 

Αεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. 

 Αηάρπζε απνηειεζκάησλ Αηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα Αηνίθεζεο θαη ζηνπο 

πνιίηεο. 

εκαληηθφ θαηλνηφκν ζηνηρείν απνηειεί ε εηζαγσγή δχν λέσλ Μέηξσλ: 

 Σν Μέηξν 1.1 πεξί ΐειηίσζεο Πνηφηεηαο θαη Ώπνδνηηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη λα πινπνηεζνχλ νη 

θαηεπζχλζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κέζα απφ ζπζηήκαηα ζηνρνζεζίαο θαη 

ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ψζηε λα απμεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ απφ ηηο παξερφκελεο πξνο απηνχο ππεξεζίεο. Ο ζηξαηεγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη θαηλφκελα δηαθζνξάο θαζψο 

νη ζηφρνη θαη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα θαη κεηξήζηκα, 

νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζα είλαη γλσζηέο θαη νη αλάγθεο ιήςεο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πξνβεβιεκέλεο πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Πξφζζεηα ησλ παξαπάλσ, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ηξαηεγηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζπλδέεηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζήκεξα εληνπίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο κέζσ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη ε επηζπκεηή, ηδεαηή κειινληηθή ζέζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ε θαηεχζπλζε ησλ δξάζεψλ ηεο 

αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ηξαηεγηθήο πνπ πξνζδηνξίδεη θάζε θνξέαο. 

 Σν Μέηξν 1.2, ην νπνίν αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ρξεζηήο Αηνίθεζεο πεξηιακβάλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηφζν ηνπ 

ζηειερηθνχ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φζν θαη ησλ απνδεθηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο (πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ, θ.ιπ.), ψζηε λα θαηαζηεί ζαθέο ην 

πιαίζην δηαθαλνχο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηήο Αηνίθεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ Αξάζεσλ ησλ Μέηξσλ ηνπ παξφληνο 



287 

 

Τπνπξνγξάκκαηνο θαη νινθιεξψλεηαη απφ αληίζηνηρεο Αξάζεηο ησλ 

επφκελσλ ηξηψλ Τπνπξνγξακκάησλ. 

Σν πξψην Τπνπξφγξακκα εμεηδηθεχεηαη ζηα παξαθάησ Μέηξα θαη Αξάζεηο αλά 

Μέηξν. 

 

Μέηξν 1.1: Βειηίσζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

ηφρνο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε ππεξεζηψλ θαη ε επίηεπμε πςειφηεξσλ επηπέδσλ απνδνηηθφηεηαο 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, φπσο ζπζηήκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ISO, Αηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο θαη δξάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

πζηήκαηα ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

Ώθνξά ζε δξάζεηο ζηξαηεγηθήο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ έρεη ζέζεη ν λφκνο 3230/2004 πεξί ζηνρνζεζίαο θαη Αηνίθεζεο κε 

ζηφρνπο. Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Πνιηηεία‟ ζρεδηάζηεθε θαη ζεζκνζεηήζεθε 

επηδηψθνληαο ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη πνιηηηθέο ζην δηεζλή 

ρψξν επηηπγράλνληαο ηε ζπκβαηφηεηα θαη ζχκπιεπζε ηεο Βζληθήο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο κε ηηο ζχγρξνλεο θάζε θνξά αλάγθεο, θαζηζηψληαο ηελ, έηζη, αξσγφ θαη 

βαζηθφ θαηαιχηε γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο θαη ε αληαπφθξηζε ησλ θνξέσλ (Τπνπξγείσλ, 

Πεξηθεξεηψλ), απαηηείηαη ε εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ θεηκέλσλ κέζα απφ ηα νπνία λα 

εμεηδηθεχνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη θαηεπζχλζεηο εθζπγρξνληζκνχ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο αλά εκπιεθφκελν θνξέα πινπνίεζεο. 

 

ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ επηδηψθεηαη ε πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Βθπφλεζεο 

ηξαηεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο (.Β..Π.) κέζα απφ: 
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 ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνξέσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΒΠ κέζσ ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ, 

 ηελ ελίζρπζε  ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, 

 ηελ εμαζθάιηζε  ζπλεθηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ 

πζηήκαηνο Βθπφλεζεο ηξαηεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Βθαξκνγή πζηήκαηνο Μέηξεζεο Ώπφδνζεο Αεκνζίσλ Οξγαλψζεσλ 

ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ εληάζζνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο απφδνζεο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ θνξέσλ, ηε βειηίσζε θαη 

απινχζηεπζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Πξσηαξρηθή επηδίσμε, 

απνηειεί ε ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο πνπ εηζάγεηαη κε ην πξνεγνχκελν 

Μέηξν θαη ε απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 

ηηζέκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ κέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ηα απνηειέζκαηα πινπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο. Σν παξφλ Μέηξν 

απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε πνιιαπιψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο: 

 θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κέζσ αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

 δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πξνο φθεινο ηνπ 

πνιίηε θαη κεγηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ, 

 ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζην ζχλνιφ ηεο, 

 ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη 

επαχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε ζε απηέο, 

 κεγηζηνπνίεζε θαη αμηνθξαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, 
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 νξζνινγηθή θαη πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, 

 δεκηνπξγία θνηλήο αληίιεςεο γηα ηηο αλάγθεο βειηίσζεο ηνπ θνξέα, 

επζπγξακκίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε ζηξαηεγηθή, 

 εμεηδίθεπζε ηεο πξνζδηνξηδφκελεο ζηξαηεγηθήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη δηαρένληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, θαζψο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ δξάζεσλ, 

 δηεπθφιπλζε εληνπηζκνχ ησλ ζεκείσλ - «πεξηνρψλ» πνπ απαηηνχλ 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο, 

 αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ βάζεη 

αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ θαη αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ. 

 

Βθαξκνγή πζηεκάησλ ISO θαη Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Σν ζπγθεθξηκέλν Μέηξν ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

νξγάλσζεο θαη ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ελψ εμαζθαιίδεη έλα άξηην επίπεδν 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε. 

Δ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, 

κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ 

ην ζχζηεκα, θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε πνηφηεηα θαη 

ηαρχηεηα. Κεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ε νπνία κεηξάηαη κέζα απφ θαηάιιεια πξνζδηνξηζκέλνπο 

δείθηεο (γηα παξάδεηγκα παξάπνλα πνιηηψλ, αξηζκφο δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

νινθιεξψλνληαη ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο θηι.). 

Βλδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

1.1 ΐειηίσζε Πνηφηεηαο θαη Ώπνδνηηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

1. Βθαξκνγή πζηεκάησλ Πηζηνπνίεζεο θαηά ISO. 

2. Βθαξκνγή πζηήκαηνο απηφ-αμηνιφγεζεο κε βάζε ην Κνηλφ Πιαίζην 

Ώμηνιφγεζεο. 
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3. Βθαξκνγή ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ην λφκν 3230/04. 

4. Βθαξκνγή κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο Αεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ θαηά ην λφκν 3230/04. 

5. Βθαξκνγή πζηήκαηνο Μέηξεζεο Εθαλνπνίεζεο Πνιηηψλ. 

6. ΐξάβεπζε Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνσζνχλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κε αλαπεξία). 

7. Ώμηνιφγεζε ζπλεξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο κεηαμχ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

8. Υάξηα δηθαησκάησλ θαη εμππεξέηεζεο πνιηηψλ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε, 

εθηφο ησλ άιισλ, θξηηήξηα φπσο πξνζβαζηκφηεηα θαη κε δηάθξηζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. 

9. Μειέηε θαη εθαξκνγή ζπγθξηηηθψλ επηδφζεσλ. 

 

Μέηξν 1.2: Αηαθάλεηα θαη Ώμίεο Υξεζηήο Αηαθπβέξλεζεο 

Δ αξρή ηεο δηαθάλεηαο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε αξρή πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηελ 

νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Δ δηαθάλεηα 

δηαζθαιίδεη ηε δηθαηνζχλε, ελψ απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε. Παξάιιεια, ε ινγνδνζία θαη ν απνινγηζκφο ησλ ππεξεζηψλ γηα 

ην πινπνηνχκελν έξγν ππνδειψλεη νξζφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη επζχλε πξνο ηνπο 

πνιίηεο δίλνληαο ηνπο δηθαίσκα άκεζεο άζθεζεο θξηηηθήο. Βπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ 

Μέηξνπ είλαη: 

 Ώπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Δ ιεηηνπξγία ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε φξνπο δηαθάλεηαο απνηειεί αλαγθαίν κέζν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε απνηειέζκαηα. 

 Βλίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηε Αηνίθεζε. Δ βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο Αηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο. 

 Ώμηνθξαηία. Δ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ε δπλαηφηεηα δίθαηεο κεηαρείξηζεο 

ησλ πνιηηψλ απφ ηα φξγαλα ηεο Αηνίθεζεο απνηειεί γεληθή απαίηεζε γηα φιεο 

ηηο ζπλαιιαγέο θαη επαθέο ηνπο κε ηε Αηνίθεζε. 
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 Ώλάπηπμε ηεο επζχλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. Ο παξψλ ζηφρνο ηνπ Μέηξνπ απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αηζζήκαηνο επζχλεο ηεο Αηνίθεζεο έλαληη ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη, ηφζν ε εμσζηξέθεηα ηεο Αηνίθεζεο, φζν θαη ε 

ζπκβνιή φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο. Βπίζεο, κέζσ ηνπ Μέηξνπ πξνσζνχληαη κεραληζκνί ειέγρνπ ρξεζηήο 

Αηνίθεζεο. Δ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ: 

 απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα επξχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξία ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ, 

 δηεπθνιχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ πηέζεσο γηα 

πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο, θαη 

 βνεζά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ απνθάζεσλ ηεο Αηνίθεζεο κε ηε κεηαθνξά 

ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. 

Σν Μέηξν, αθνξά ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο ζχγρξνλεο απνζηνιήο ηνπ Αεκνζίνπ 

ππαιιήινπ ζε κηα θνηλσλία δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρήο θαη δηαθάλεηαο. Ο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ Αεκνζίνπ ππαιιήινπ, θαζίζηαηαη πξνυπφζεζε 

γηα ηελ αλαδηάηαμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αηνίθεζεο θαη πνιηηψλ - ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο. Δ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο, ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο θαη 

ςεθνθνξίαο, αιιά θαη ε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ δενληνινγίαο απφ ηνπο 

Αεκνζίνπο ππαιιήινπο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζα πξνψζεζεο ησλ αμηψλ ηεο 

ρξεζηήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Βλδεηθηηθέο Αξάζεηο ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

1.2 Αηαθάλεηα θαη Υξεζηή Αηνίθεζε. 

1. Αξάζεηο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο. 

2. Βθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο. 

3. πζηήκαηα ζπκκεηνρήο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
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4. Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο ζε δηάθνξνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

5. Οδεγφο θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηνηθεηηθήο δενληνινγίαο. 

6. πζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

7. Μεραληζκνί θαη κέηξα αμηνπνίεζεο πξνηάζεσλ απφ αλεμάξηεηεο αξρέο θαη  

ζψκαηα επηζεψξεζεο πνπ αθνξνχλ, εθηφο ησλ άιισλ, ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο 

θαη πξνζβαζηκφηεηαο. 

 

Μέηξν 1.3: Βμππεξέηεζε Πνιηηψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ 

Δ βέιηηζηε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί 

πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. ηφρνη ηνπ 

Μέηξνπ είλαη ε πξνψζεζε λέαο κνξθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη λένπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ησλ βάζεσλ γηα ηε 

κειινληηθή κεηαξξχζκηζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ. Οη 

λέεο κνξθέο Αηνίθεζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ζαθέο ζεζκηθφ πιαίζην, 

πνπ ζα πξνδηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζα ηππνπνηεί ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο, 

αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ κνξθψλ ηεο ζχγρξνλεο Αηαθπβέξλεζεο. Δ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εληνπίδεηαη θχξηα, ζηα παξαθάησ 

ζεκεία: 

 

πζηήκαηα απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ - Αλακφξθσζε Δληχπσλ θαη 

Γηαδηθαζηψλ ζε επηιεγκέλεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 

Δ απινχζηεπζε ηνπ πνιπδαίδαινπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαζνξίδεη ηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο απνηειεί έλα απφ ηα ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελα αηηήκαηα 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σν Μέηξν απνζθνπεί ζηελ 

επίηεπμε ζεηξάο ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο: 



293 

 

 Καιχηεξε, γξεγνξφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε 

επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 Βθζπγρξνληζκφο θαη απινπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηνηθεηηθψλ 

εληχπσλ πνπ λα θαιχπηνπλ, φπνπ απαηηείηαη θαη αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηαο 

ζηα έληππα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 Βθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ψζηε 

απηέο λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 Μείσζε απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη γξαθεηνθξαηίαο. 

 Ώχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.  

 Βληνπηζκφο θνηλψλ-δηαηνκεαθψλ νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

νκνγελνπνίεζε δνκψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ θνηλέο αλάγθεο. 

 Μείσζε ρξφλνπ εμππεξέηεζεο. 

 Μείσζε θφζηνπο, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 πκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Κέληξσλ Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο αληαπνθξηηηθήο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΚΒΠ.  

 

Πξνζδηνξηζκφο Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ Γηνίθεζεο - Γηάρπζε Καιψλ Πξαθηηθψλ 

Δ χλνδνο Κνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο (Μάξηηνο 2000), δηαηχπσζε κε ζαθήλεηα φηη ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο. Δ πηνζέηεζε 

ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ κνληέισλ - βαζηθή επηδίσμε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγαληζκψλ - ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηνλ πνιίηε θαη ηεξαξρεί σο 

θχξην ζηφρν ηνπο, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ. Δ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ δηέπεηαη απφ κηα εμσζηξέθεηα θαη κεηαηφπηζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε, ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο Ώληαπνθξηηηθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο σο 
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θχξην κνληέιν δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. ην πιαίζην απηφ, ε επίηεπμε ζεηξάο ζηφρσλ 

θαη απνηειεζκάησλ επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο: 

 Ώλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πνιίηε. 

 ΐειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Τηνζέηεζε απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο θνηλψλ αξρψλ γηα ηελ επίηεπμε 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ (λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ). 

 Εζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ γηα φιεο ηηο επξσπατθέο 

ρψξεο.  

 χγθιηζε ζην επίπεδν ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

κηζζνινγηθήο θιίκαθαο.  

 Πξφζβαζε ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

δηθηχσζε ησλ βαζηθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

Δ ζπγθεθξηκέλε δέζκε δξάζεσλ αλαθέξεηαη, ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ / 

πξσηνβνπιηψλ πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν Αηνίθεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζηαδηαθή θαη νπζηαζηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο. ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ επηδηψθεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, 

θαζψο θαη ε δηάρπζε θαη επηβξάβεπζε ησλ θαιψλ (βέιηηζησλ) πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα (Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, ΝΠΑΑ, 

ΝΠΕΑ, θεληξηθέο θαη απνθεληξσκέλεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ππνπξγείσλ, ΟΣΏ Ώ΄ θαη 

ΐ΄ βαζκνχ) ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία κηαο πην πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Βλδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

1.3 Βμππεξέηεζε Πνιηηψλ θαη Βπηρεηξήζεσλ. 

1. πζηήκαηα απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ (ζχληκεζε ρξφλνπ 

εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαηάξγεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ιπ.). 
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2. Ώλακφξθσζε εληχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε επηιεγκέλεο Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο. 

3.  Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ δνκψλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ. 

4. Ώμηνιφγεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ Αηνίθεζεο ζε θξάηε-κέιε ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ειιεληθή Αεκφζηα 

Αηνίθεζε. 

5. Ώμηνιφγεζε θαη πηνζέηεζε βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ Αηνίθεζεο 

πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε αλαπεξία. 

3.7.6.2 Τπνπξφγξακκα 2: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Σν ππνπξφγξακκα 2 πεξηιακβάλεη ηα κέηξα: 

2.1 Πξνψζεζε δξάζεσλ επίηεπμεο ζπλεξγηψλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο έξγσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

2.2 Αεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξνζηηζέκελε αμία ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

2.3 Καηλνηφκεο Αξάζεηο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

2.4 Ώλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. 

Ώπηφ πνπ ραξαθηεξίδεη θπξίσο ην ζεζκφ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ε 

ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ), ε νπνία κεηαηξέπεη 

ην λέν απηφ ζεζκφ ζε έλα παλίζρπξν εξγαιείν αλάπηπμεο, πνιηηηθήο θαη Αηνίθεζεο, 

θαζψο: 

 Βπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη δηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ - εθαξκνγψλ, 

πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηεο κε ξπζκφ ηαρχηεξν απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ. 

 Αηαρέεη ηε γλψζε, κε ηε ρεηξαθέηεζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ηφπν ηεο 

απνζήθεπζήο ηεο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε πιεξνθνξία γίλεηαη πξνζηηή ζηνλ 

θαζέλα. 

 πλεπάγεηαη ζρεδφλ κεδεληθφ νξηαθφ θφζηνο, θαζψο πεξηνξίδεη ξηδηθά ην 

θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 
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 Ώπμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ θαη 

θαηλνηφκσλ κνληέισλ δηαρείξηζεο. 

 Αηεπθνιχλεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα ππεξβνχλ ηα γεσγξαθηθά ή πνιηηηζηηθά 

ηνπο φξηα θαη λα γίλνπλ ηκήκαηα επξχηεξσλ δηθηχσλ, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά 

ζηνλ ππφ δηακφξθσζε εληαίν Βπξσπατθφ Υψξν Βξγαζίαο. 

Σα παξαπάλσ Μέηξα εμππεξεηνχλ θπξίσο ηνπο ηξαηεγηθνχο ηφρνπο 1 θαη 3 θαη 

εμεηδηθεχνληαη ζηηο θάησζη δξάζεηο: 

 ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηηο 

Αεκφζηεο ππεξεζίεο κε ηελ πξναγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο εμππεξέηεζεο απφ έλα 

θαη κφλν ζεκείν (one stop shop). Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ζα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ψζηε εθηφο ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, λα απμεζεί ε ηαρχηεηα θαη λα απινπνηεζνχλ ή λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο. Σαπηφρξνλα, απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. 

 Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ησλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ Αεκνζίσλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο πνιηηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ κέζσ αμηνπνίεζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Βπηθνηλσληψλ. 

 Τινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζεζκηθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δξάζεσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε‟. 

 Βλαξκφληζε κε πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, 

δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ςεθηαθήο απζεληηθνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ 

Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη Πξφηππα 

Αηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ην ΤΠ.Β.. 
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 Βλίζρπζε ησλ νινθιεξσκέλσλ θαη αζθαιψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ηφζν κεηαμχ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ σο απνδέθηεο ππεξεζηψλ. 

 πκπιεξσκαηηθέο Αξάζεηο ζε κεγάια έξγα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

εκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο απνηειεί ην Μέηξν 2.1, ην νπνίν 

αθνξά ζηελ πξνψζεζε δξάζεσλ επίηεπμεο ζπλεξγηψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα ζε δξάζεηο γηα ηελ 

πηνζέηεζε εληαίσλ πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ςεθηαθήο απζεληηθνπνίεζεο θαη ζρεδηαζκνχ - πξνζαξκνγήο θαη πινπνίεζεο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

Βπίζεο, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ θαη έξγσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ θαη πξνγξάκκαηα πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο, πνπ 

βειηηζηνπνηνχλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε κεγάισλ νξηδφληησλ 

έξγσλ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

Σν δεχηεξν Τπνπξφγξακκα εμεηδηθεχεηαη ζηα παξαθάησ Μέηξα θαη Αξάζεηο αλά 

Μέηξν: 

Μέηξν 2.1: Πξνψζεζε δξάζεσλ επίηεπμεο ζπλεξγηψλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο έξγσλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σν Μέηξν, αθνξά ζηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ πνπ πξνσζνχλ θαη ζηνρεχνπλ ζηε 

επίηεπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ Αηνίθεζεο πνπ ζα αμηνπνηεί ηε ρξήζε 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ θαη ζα ζπκβάιιεη 

ζηε κεηάβαζε ηεο Αηνίθεζεο ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Δ επίηεπμε ζπλέρεηαο 

αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ή αθφκε θαη ζπλέξγηαο κεηαμχ ζρεδηαδφκελσλ θαη 

πινπνηνχκελσλ έξγσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, απνηεινχλ αλαγθαίεο ζπλζήθεο 

ζηελ επηινγή δξάζεσλ πξνο έληαμε ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Μέηξν είλαη ελδεηθηηθά: 

 

Αλάπηπμε θαη βειηίσζε πηζηνπνηεκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζχκθσλα κε ην 

Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΤΠ.Δ. 

ηφρν ηνπ Μέηξνπ απνηειεί ε αλάπηπμε λέσλ ηζηνζειίδσλ Αεκνζίσλ θνξέσλ θαη ε 

βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ζχκθσλα κε ηα λέα πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα 
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πξνθχςνπλ απφ ην ειιεληθφ πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο θαη ην πξφηππν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε 

πξνζπάζεηα κέζσ ηνπ Μέηξνπ γηα θνηλά ζρεδηαζηηθά πξφηππα ηζηνζειίδσλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ ππιψλ, θαζψο θαη ε παξνρή κέζσ απηψλ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Σν Μέηξν ζα αθνξά ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλακφξθσζε θαη ζπλερή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ψζηε 

λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα 

ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Δ αλακφξθσζε απηή ζα πξέπεη λα αθνξά, παξάιιεια, 

ηφζν ζην πεξηερφκελν, φζν θαη ζηε δνκή ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, ε θαηαζθεπή ησλ 

νπνίσλ απφ εδψ θαη πέξα, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε δπλακηθή θαη νξηδφληηα 

παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ (αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο ηεο εκπινθήο πεξηζζνηέξσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ) θαη φρη κφλν ζηελ θάζεηε παξνπζίαζε, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ζηαηηθή δνκή ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Βπίζεο, νη δξάζεηο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε 

απηφ ην Μέηξν ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηηο 

βέιηηζηεο δηνηθεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ ή δηθηπαθψλ ηφπσλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φπσο ζα θαζνξηζηεί απφ ην 

θνηλφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο „Βξκήο‟. 

 

Αζθάιεηα ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ (Φεθηαθή Απζεληηθνπνίεζε θαη Γηαρείξηζε 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ - Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ) ζχκθσλα κε ην Πιαίζην 

πνπ ζέηεη ην ΤΠ.Δ. 

Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε δε ζπλεπάγεηαη κφλν ηε ρξήζε ησλ ΣΠΒ, αιιά ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε ηεο Αεκφζηαο 

πιεξνθνξίαο. Πξνυπφζεζε γηα ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

πνιηηψλ θαη Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

αζθάιεηαο, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο απζεληηθνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

(ειεθηξνληθή ππνγξαθή θηι.), ηα νπνία απνηεινχλ θαη ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Μέηξνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν Μέηξν δξα ζπκπιεξσκαηηθά θαη σο πξνο ηελ σξίκαλζε 

ησλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο λα κεηαβνχλ ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 
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ππνγξαθψλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ / ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 

πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ. 

Δ αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε ειεθηξνληθή απζεληηθνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζηελ ειιεληθή Αεκφζηα Αηνίθεζε έρεη ήδε 

πξνδηαγξαθεί. Σν ΤΠ.Β. έρεη ήδε δηακνξθψζεη ην νξγαλσηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην, 

θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ, ψζηε αθελφο λα είλαη θαζ‟ φια 

ζχλλνκεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αθεηέξνπ λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 

φισλ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηα ζρεηηθά ζέκαηα (άξζξν 20 ηνπ Ν. 3448/2006 

(ΦΒΚ 57/Ώ 715-3-2006), έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 

3536/2007). 

Ώπψηεξνο ζηφρνο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Ώληαπνθξηηηθήο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ε δεκηνπξγία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κειινληηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη εξγαιείσλ. Δ πινπνίεζε 

ηνπ Μέηξνπ αλακέλεηαη λα δξάζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζην αλαπηπζζφκελν Βιιεληθφ 

Πξφηππν Αηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο ζα δηακνξθψζεη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζα 

πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ψζηε λα βειηησζεί ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κέζα απφ ηε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ζπλνδεπηηθψλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε ζπκκφξθσζε ηεο Αηνίθεζεο κε ην 

Βιιεληθφ Πξφηππν Αηαιεηηνπξγηθφηεηαο επηηπγράλνληαο απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. 

Δ πινπνίεζε ηνπ Μέηξνπ κέζσ ζρεηηθψλ δξάζεσλ αλακέλεηαη λα: 

 πκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Κέληξσλ Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 

 πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο Ώληαπνθξηηηθήο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΚΒΠ. 

 πκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεζηαθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

Φνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ ΚΒΠ. 

 Βκθαλίδεη ζπλέξγηεο κε ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

ηνπ Γ΄ ΚΠ. 
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 Έρεη νξηδφληην ελδηαθέξνλ γηα ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη ιακβάλεη ππφςε 

άιια έξγα νξγαλσηηθψλ αλαζρεδηαζκψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζην ρψξν, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ έξγσλ: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Πεξηθεξεηψλ, Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο, Αεκνηνινγίνπ θηι.. 

Βλδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

2.1 Πξνψζεζε δξάζεσλ επίηεπμεο ζπλεξγηψλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο έξγσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

1) Ώλάπηπμε θαη βειηίσζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ζχκθσλα κε ην Πιαίζην 

Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΤΠ.Β.. 

 Βθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε Πιαηζίνπ Πηζηνπνίεζεο Αεκνζίσλ Αηθηπαθψλ 

Σφπσλ πνπ πινπνηεί ην ΤΠ.Β.. 

  Ώλάπηπμε / Πξνζαξκνγή δηθηπαθψλ ηφπσλ ζχκθσλα κε ηo Πιαίζην 

Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΤΠ.Β.. 

 Ώλάπηπμε / Πξνζαξκνγή δηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηηο αλάγθεο εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ην Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο ηνπ 

ΤΠ.Β.. 

2) Ώζθάιεηα ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ (Φεθηαθή Ώπζεληηθνπνίεζε θαη Αηαρείξηζε 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ – Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ) ζχκθσλα κε ην Πιαίζην 

πνπ ζέηεη ην ΤΠ.Β.. 

 Βθαξκνγή πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ θαη 

αλάπηπμε ζρεηηθψλ ππνδνκψλ αλάινγα κε ηελ παξερφκελε ειεθηξνληθή 

ππεξεζία θαη ηηο εκπιεθφκελεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Ώλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ελζσκάησζε ζε απηέο ησλ δπλαηνηήησλ 

πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία ηεο ςεθηαθήο πηζηνπνίεζεο εγγξάθσλ. 

 Πξνζαξκνγή ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξνρή αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ 

ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο. 

3) Πξνψζεζε ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

θαη Πξφηππα Αηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 
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 Τινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Αεκνζίσλ 

θνξέσλ ή/θαη κε ηε Αηαδηθηπαθή Πχιε „Βξκήο‟ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε 

ηεο δηεθπεξαίσζεο ζχλζεησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πινπνίεζε 

ζεζκηθψλ-νξγαλσηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ θαη 

αλαζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ θνξέσλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην 

ειιεληθφ πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη 

πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Πξνψζεζε δξάζεσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο ηππνπνίεζε δεδνκέλσλ, 

θαζνξηζκφο κεηαδεδνκέλσλ θηι.. 

 

Μέηξν 2.2: Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε  ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξνζηηζέκελε 

αμία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ηφρνο ηνπ Μέηξνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε επηηπρία κεγάια έξγα πιεξνθνξηθήο 

πνπ ζήκεξα πινπνηνχληαη απφ ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο ή ζα πινπνηεζνχλ ζην κέιινλ απφ ην Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε‟. Σν 

Μέηξν θαιχπηεη ζεκεξηλέο αλαγθαηφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ 

θαη ιεηηνπξγίαο Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ηφζν ζηηο 

Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο, φζν θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, ελψ πξνθχπηεη αλάγθε γηα 

ηξνθνδνζία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο Βξκήο, ησλ ΟΠ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ, 

ηνπ Ραπηάξρε, θηι.. 

Βλδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

2.2 Αεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξνζηηζέκελε αμία ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

1) Πξνεηνηκαζία, επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ κε 

ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ κεγάισλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο (ΟΠΝΏ, ΟΠ Πεξηθεξεηψλ, Ραπηάξρεο, Βξκήο, θηι., ΟΠΤ 

ΤΠΒ, Έξγα ΤΠ.ΟΕ.Ο., θηι.). 
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Μέηξν 2.3: Καηλνηφκεο Γξάζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

Σν Μέηξν ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε δξάζεσλ θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Οη δξάζεηο απηέο 

ζα αθνξνχλ θχξηα ζηε δεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Διεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ ζε 

εζληθφ θαη παλεπξσπατθφ επίπεδν, ζηελ εθπφλεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε 

επίπεδν θνξέα ή ζε επίπεδν ηνκέα πνιηηηθήο γηα ζρεδηαζκφ θαη εηζαγσγή λέσλ 

δηνηθεηηθψλ πξντφλησλ, γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηάζεζεο πξντφλησλ ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αμηνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ή κε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θηι.. Βπίζεο, ζην Μέηξν απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ 

ηερλνινγηψλ θαη απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

επίηεπμε νξγαλσηηθήο, ζεκαζηνινγηθήο θαη ηερληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα έξγα „Semantic Gov‟ 

θαη „F1T‟, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 6
ν
 θαη 7° Πξφγξακκα Πιαίζην. Πξφζζεηα, 

ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ, ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε 

ελαιιαθηηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ Υξεκαηνδφηεζεο Έξγσλ Βθζπγρξνληζκνχ 

Φνξέσλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (ΑΕΣ, global grants, θηι.). 

Βλδεηθηηθέο δξάζεηο ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

2.3 Καηλνηφκεο Αξάζεηο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

1) πζηήκαηα θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ θαη δνκψλ δηαθάλεηαο -

ελίζρπζεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο (Αεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία, δηεχξπλζε θαη έληαμε ηνπ πνιίηε ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ –„e- participation‟, θηι.). 

2) Βθπφλεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν θνξέα ή ζε επίπεδν ηνκέσλ 

πνιηηηθήο, γηα ζρεδηαζκφ θαη εηζαγσγή λέσλ δηνηθεηηθψλ πξντφλησλ, γηα 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηάζεζεο πξντφλησλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, αμηνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ή κε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θηι.. 

3) Βλαιιαθηηθέο Ανκέο θαη Αηαδηθαζίεο Υξεκαηνδφηεζεο Έξγσλ 

Βθζπγρξνληζκνχ Φνξέσλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (ΑΕΣ, global grants, θηι.). 
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Μέηξν 2.4: Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο 

ηφρνο ηνπ κέηξνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο θαη ε 

ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή εμάπισζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, αλαπηχζζνληαο θαη 

βειηηψλνληαο ζεζκνχο φπσο ηα Κέληξα Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κέζα απφ κία 

πιεζψξα ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ, ηφζν ηα ίδηα ηα ΚΒΠ ζε 

νξηδφληηα βάζε, φζν θαη θνξείο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο κέζα απφ ηα ΚΒΠ. Οη ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο πξνηείλεηαη λα 

δηαζθαιίδνπλ επηπιένλ θαη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Βλδεηθηηθέο Αξάζεηο ηνπ Μέηξνπ είλαη: 

2.4 Ώλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. 

1) Ώπηφκαηε εμππεξέηεζε πνιηηψλ. 

2) Ώλάπηπμε ππεξεζηψλ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο.  

3) Έληαμε λέσλ θαη βειηίσζε ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο απφ ηα 

Κέληξα Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΒΠ). 

4) Ώλάπηπμε ππεξεζηψλ κία ζηάζεο παξερφκελεο απφ ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο. 

3.7.6.3 Τπνπξφγξακκα 3: Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

Καηάξηηζε Πξνδηαγξαθψλ, Καλνληζκψλ θαη Πξνηχπσλ Αηαδηθαζηψλ γηα δξάζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

1) Καηάξηηζε θαη πξνηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πξφιεςεο, επηρεηξεζηαθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ. 

2) Ώλάπηπμε θαλνληζκψλ γηα δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. θαλνληζκφο γηα 

δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνιηηψλ κε αλαπεξία). 

3) Ώλάπηπμε δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

αληαιιαγή κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ, δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

4) Καηάξηηζε θαη έθδνζε εγρεηξηδίσλ (π.ρ. θαηάξηηζε εγρεηξηδίσλ πξνζβάζηκσλ 

ζε άηνκα κε αλαπεξία). 
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Ώλάπηπμε ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ γηα δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

1) Ώλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ θπζηθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη ινηπψλ θηλδχλσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

2) Ώλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο θαη πιεξφηεηαο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

3) Ώλάπηπμε δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

4) Αηαζχλδεζε λέσλ θαη πθηζηάκελσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηελ Βζληθή ΐάζε 

Αεδνκέλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 

Βλίζρπζε ηνπ Βζεινληηζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

1) Μειέηε θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ „ζέζεσλ εξγαζίαο‟ εζεινληψλ κε βάζε ην 

πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εζεινληηθήο 

πξνζθνξάο. 

2) Ώλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εζεινληψλ. 

3) Ώλάπηπμε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο εζεινληψλ. 

4) Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο. 

5) Ώλάπηπμε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πηζηνπνίεζεο εζεινληψλ. 

Βλεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, 

ηερλνινγηθνχο θαη ινηπνχο θηλδχλνπο. 

1) Μεηξήζεηο θαη αλάιπζε ηεο αληίιεςεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

θπζηθνχο ηερλνινγηθνχο θαη ινηπνχο θηλδχλνπο. 

2) Ώλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

3) Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο ΏΜΒΏ. 

4) Καηάξηηζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. 

5) Ώλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βπξσπατθνχ Ώξηζκνχ Κιήζεσλ 

Έθηαθηεο Ώλάγθεο „112‟, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 
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εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ (π.ρ. πξφβιεςε δηθηχνπ, θείκελν ηειεθψλσλ κε 

αξηζκφ θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο, πξφζβαζε ζε εηδηθφ δίθηπν ππεξεζηψλ γηα 

άηνκα κε αλαπεξία κέζσ ηνπ 112, θηι.). 

 

3.7.6.4 Τπνπξφγξακκα 4: Δλδπλάκσζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκφο Ώλζξσπίλσλ πφξσλ – χζηεκα Πξνζιήςεσλ.  

1) Ώλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

2) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. 

3) Πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ. 

4) Υαξηνγξάθεζε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα βάζεη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ηνπ Ώ..Β.Π.. 

ηνρεπκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο.  

1) Καηάξηηζε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο. 

2) Βθπαίδεπζε κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζε 

επηηειηθά θαζήθνληα θαη δεμηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ κε αλαπεξία. 

3) Αξάζεηο πλεξγαζίαο ησλ Βζληθψλ Ελζηηηνχησλ θαη ρνιψλ επηκφξθσζεο 

Αεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ κε αληίζηνηρα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

4) Βθπαίδεπζε Αεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο δηαθζνξάο θαη 

βειηίσζεο ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

Τηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

1) Ώλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

2) Πεξηγξαθέο ραξαθηεξηζηηθψλ „profile‟, ξφισλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζε 

νξγαληθέο κνλάδεο. 

3) Βθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο, θαζψο θαη ινηπέο θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο  

δηαδηθαζίεο. 
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3.7.6.5 Τπνπξφγξακκα  5: Σερληθή Βνήζεηα 

Σερληθή ΐνήζεηα 

1) Βλέξγεηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηνπ λα θαηαζηνχλ γλσζηά, ηφζν ζηνπο ινηπνχο θνξείο ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, φζν θαη ζηνπο πνιίηεο. Οη 

ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο πξνηείλεηαη, φπνπ απαηηείηαη, λα δηαζθαιίδνπλ 

επηπιένλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

2) Λεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ηνπ κεραληζκνχ Αηνίθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ελέξγεηεο ή θαη εξγαιεία - κέζα 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ, ηφζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, φζν θαη 

ζε επίπεδν πινπνίεζεο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο 

επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3) Αξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο κεραληζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο „Πνιηηεία‟  κε 

ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ (εμνπιηζκφο, εθαξκνγέο, θηι.)  

(Β.Π. Πνιηηεία 2009β). 

 

 3.8 ‘ύδεπμηο’ – Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

Δ δηαπηζησκέλε αλάγθε γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ κηαο 

εληαίαο εζσηεξηθήο ππνδνκήο ζε θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, κηα πιαηθφξκα 

πάλσ ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

(Ώπνζηνιάθεο θ.ά. 2008). Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζε απηνχο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

παξνρή πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ (Hahamis et al. 2005). Πξφθεηηαη γηα 

έλα δίθηπν πξφζβαζεο θαη θνξκνχ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Αεκνζίνπ, κε ζθνπφ λα 

θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο γηα ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία κε Σειεθσλία  

(ηειεθσληθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θνξείο), Αεδνκέλα (επηθνηλσλία 

ππνινγηζηψλ - Internet) θαη Video (ηειεδηάζθεςε - ηειεθπαίδεπζε) (Κηνζζέ 2011).  

ηφρνο είλαη ην Βζληθφ Αίθηπν ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, γηα ηξία ρξφληα ρσξίο 

θαλέλα θφζηνο, λα πξνζθέξεη ζηνπο θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ ππεξεζίεο 

φπσο: 
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 Αηαζχλδεζε ζε έλα Βληαίν Αίθηπν Αεδνκέλσλ θαη θσλήο πεξί ησλ 2.000 

θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

 Βπξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην Internet θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

 Αηαδηθηπαθή Πχιε κε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. Τπεξεζίεο 

θαηαιφγνπ, εθαξκνγέο ηειεζπλεξγαζίαο θηι.) ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

 Τπνδνκή αζθάιεηαο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Διεθηξνληθφ ζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο (χγρξνλεο θαη Ώζχγρξνλεο). 

 Τπεξεζίεο ηειεδηάζθεςεο.  

 Ασξεάλ ηειεθσλία, ηφζν κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Φνξέα, φζν θαη γηα φιεο 

ηηο ζπλδεδεκέλεο Τπεξεζίεο (χδεπμηο 2011α).  

Οη  εηδηθφηεξνη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη κε ην Έξγν είλαη: 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (πινπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο) κε ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ 

ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Δ δηάδνζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Έξγνπ ζηα ζηειέρε ηνπ ειιεληθνχ Αεκνζίνπ 

ηνκέα. Οη ελέξγεηεο θαηάξηηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ θαηάξηηζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

ειιεληθνχ Αεκνζίνπ ηνκέα, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζηε ρξήζε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Δ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

θνξέσλ ηνπ ειιεληθνχ Αεκνζίνπ ηνκέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηεο εγθαηάζηαζεο ηεξαξρηθνχ δηθηχνπ εμππεξεηεηψλ 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηε ινγηθή θιεηζηψλ 

πεξηβαιιφλησλ. 
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 Δ εθκεηάιιεπζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε απνθπγή 

επηθαιχςεσλ - επαλαιήςεσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηθηπαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Δ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

ειιεληθνχ Αεκνζίνπ ηνκέα θαη ε θεληξηθή θαη θαηαλεκεκέλε ππνζηήξημε ησλ 

ηειεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 Δ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ ειιεληθνχ 

Αεκνζίνπ ηνκέα κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη αζθάιεηαο 

δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δ ελνπνηεκέλε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ, 

κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε ζπζηεκάησλ 

πιεξνθφξεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο ειιεληθέο Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο. 

 Δ εχθνιε θαη γξήγνξε αλαδήηεζε απφ ηνλ πνιίηε πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 

έρνπλ σο πεγή Φνξείο ηνπ ειιεληθνχ Αεκνζίνπ ηνκέα. 

 Δ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, ηδηαίηεξα γηα δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

απαηηνχλ εκπινθή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θνξέα, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο. 

 Δ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη απφ ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ πινπνίεζεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ έξγσλ. 

 Δ κείσζε ηνπ „ςεθηαθνχ ράζκαηνο‟ ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 Παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζε έλα πεξηβάιινλ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Δ εκθάληζε ελφο ηφζν κεγάινπ Έξγνπ φπσο 

ην „χδεπμηο‟, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

θπξίσο ζηελ παξνρή ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (χδεπμηο 2011β).  
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ην Αίθηπν „χδεπμηο‟ κεηέρνπλ 4.435 θνξείο ηνπ ειιεληθνχ Αεκνζίνπ ηνκέα, νη 

νπνίνη θαηεγνξηνπνηνχληαη κε 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

 Γεσγξαθηθά (Νεζίδεο). 

ην έξγν „χδεπμηο‟ ε Βιιεληθή Βπηθξάηεηα έρεη ρσξηζηεί ζε έμη „ηειεπηθνηλσληαθά 

δηακεξίζκαηα‟, πνπ νλνκάδνληαη Νεζίδεο.  

o Νεζίδα1 (ΏΣΣΕΚΔ-1): Σα Τπνπξγεία, νη Γεληθέο Γξακκαηείεο, νη 

Αηαρεηξηζηηθέο Ώξρέο θαη ηα ηξαηνινγηθά γξαθεία – ππεξεζίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Ώηηηθήο. 

o Νεζίδα2 (ΏΣΣΕΚΔ-2): Δ Πεξηθέξεηα Ώηηηθήο, νη Φνξείο ηεο Ώ΄ θαη ΐ΄ 

ΐαζκίδαο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηα ΚΒΠ ηεο πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο 

θαζψο θαη ηα Ννζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο. 

o Νεζίδα3 (Ν. ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ): Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ 

θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο. 

o Νεζίδα4 (ΚΡΔΣΔ): Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο. 

o Νεζίδα5 (ΐ. ΒΛΛΏΑΏ): Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Απηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πιελ Φνξέσλ Ννκαξρίαο 

Θεζζαινλίθεο), ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Βιιάδαο. 

o Νεζίδα6 (Ν. ΒΛΛΏΑΏ): Οη Φνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Ενλίσλ Νήζσλ, Δπείξνπ, Απηηθήο Βιιάδαο, 

Πεινπνλλήζνπ θαη Ννηίνπ Ώηγαίνπ (χδεπμηο 2011γ). 

 Αηνηθεηηθά (VPN). 

Οη θνξείο πνπ είλαη „ζπλδεδεκέλνη‟ ζην „χδεπμηο‟ αλήθνπλ ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη έρνπλ νξγαλσζνχλ ζε 4 δηαθνξεηηθά ηδεαηά θιεηζηά δίθηπα (VPN). 

Σν θάζε ηδεαηφ θιεηζηφ δίθηπν εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ: 

o Ώλνηρηή επηθνηλσλία θάζε Φνξέα κε φινπο ηνπο Φνξείο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο, πνπ αλήθνπλ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο λεζίδαο, αιιά θαη κε 

Φνξείο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή λεζίδα κέζσ 

ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ ηνπ „χδεπμηο‟. 

http://www.syzefxis.gov.gr/node/37
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o Βιεγρφκελε - Πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία κε Φνξείο πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία θαη είλαη είηε κέζα ζηα φξηα ηεο λεζίδαο είηε ζε 

άιιε λεζίδα. 

o Βιεγρφκελε - Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν (Internet). 

o Βιεγρφκελε - Πεξηνξηζκέλε ηειεθσληθή πξφζβαζε ζηελ εθηφο „χδεπμηο‟ 

θνηλφηεηα. 

o Βιεγρφκελε - Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ 

(δίθηπν TESTA, δίθηπν ΒΑΒΣ, θηι.). 

Tα 4 VPNs είλαη ηα εμήο : 

o Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ (VPN-1). 

o  60 Φνξείο  Κεληξηθήο & Πεξηθεξεηαθήο Αηνίθεζεο  

 958  Φνξείο Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο Ώ΄ θαη ΐ΄ βαζκνχ. 

185  Κέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ (KEΠ). 

o Τπνπξγείν Τγείαο (VPN-2). 474  Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, ΠΒΤ. 

o Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο (VPN-3). 29  Αηαρεηξηζηηθέο Ώξρέο 3νπ ΚΠ. 

o Τπνπξγείν Βζληθήο Ώκχλεο (VPN-4). 60 ηξαηνινγηθά Γξαθεία (χδεπμηο 

2011δ). 

 Ώξηζκεηηθά. 

o Μηθξνί Φνξείο 

o Μεζαίνη Φνξείο 

o Μεγάινη Φνξείο 

 

3.9 Σν έξγν ‘Semantic Gov’ 

3.9.1 Σν έξγν 

Δ Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο,  ζην πιαίζην ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη ζέινληαο λα ζπκβάιεη ελεξγά θαη 
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λα παξαθνινπζήζεη απφ θνληά ηηο εμειίμεηο ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, ζπκκεηέρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ „εηαίξνπ-ρξήζηε‟ (user partner) ζην 

εξεπλεηηθφ έξγν „Semantic Gov: Παξέρνληαο Οινθιεξσκέλεο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο ζηνλ Πνιίηε ζε Δζληθφ θαη παλ-Δπξσπατθφ Δπίπεδν κε ηε ρξήζε ησλ 

Αλαδπφκελσλ Σερλνινγηψλ Semantic Web‟-„Providing Integrated Public Services 

to Citizens at the National and Pan-European Level with the use of Emerging 

Semantic Web Technologies‟ (SemanticGov).  

Σν έξγν ππνβιήζεθε πξνο έληαμε ζην „ηξαηεγηθφ ζηφρν 2.4.9. ICT Research for 

Innovative Government‟, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ 6 (2000-2006) ηεο 

Βπξσπατθήο  Έλσζεο. Μεηά απφ αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα Βπηηξνπή ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο έιαβε ηελ 7
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ζπλνιηθά 77 ππνβιεζέλησλ 

έξγσλ θαη σο εθ ηνχηνπ εμαζθάιηζε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, ε νπνία αλέξρεηαη 

ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 2.700.000€ (Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & 

Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 2011β).  

Σν έξγν εθηειείηαη απφ Κνηλνπξαμία πνπ ζπγθξφηεζαλ νη θάησζη εηαίξνη: 

Ώ) Βξεπλεηηθά Εδξχκαηα – Παλεπηζηήκηα. 

 Σν Βιιεληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Ώλάπηπμεο (ΒΚΒΣΏ), 

εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θ. Κ. 

Σαξακπάλε, σο ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ. 

 Σν Βξεπλεηηθφ Ελζηηηνχην „DERI‟ (Digital Enterprise Research Institute) ηνπ 

Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Εξιαλδίαο. 

 Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Ίλζκπξνπθ, Ώπζηξία. 

 Σν Παλεπηζηήκην ηεο Ρψκεο „La Sapienza‟ – Σνκέαο πζηεκάησλ θαη 

Βπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο‟, Εηαιία. 

ΐ) Βηαηξείεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 

 Δ εηαηξεία „CAP GEMINI‟, Οιιαλδία. 

 Δ εηαηξεία „SOFTWARE AG‟, Γεξκαλία. 

 Δ εηαηξεία „Ontotext‟, ΐνπιγαξία. 
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 Δ εηαηξεία „ALTEC‟, Βιιάο. 

Γ) Κπβεξλεηηθνί θνξείο. 

 Σν Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο, Βιιάο. 

 Δ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Βιιάο. 

 Δ πφιε ηνπ Σνξίλν, Εηαιία. (Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & 

Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 2011β). 

 

3.9.2 Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ 

Σν έξγν „SemanticGov‟ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ 

(ινγηζκηθφ, κνληέια,  ππεξεζίεο, θηι.), νη νπνίεο ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ απφ ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε κε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ. Μέζσ ηεο θαηλνηφκνπ απηήο ππνδνκήο, ην  ελ ιφγσ έξγν ζα  

ζπληειέζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ καθξνρξφλησλ  πξνθιήζεσλ γηα ηηο Αεκφζηεο 

Αηνηθήζεηο, φπσο ε επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ  ππεξεζηψλ  

εληφο κηαο  ρψξαο, αιιά θαη κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ.  

Βηδηθφηεξα, ην έξγν επηθεληξψλεηαη ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (πνιίηεο-επηρεηξήζεηο). Δ πξνζνρή ηνπ εζηηάδεηαη ζε 

ηξία ζεκαληηθά πξνβιήκαηα / πξνθιήζεηο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο:  

 

Α. Πξνζδηνξηζκφο θαη εληνπηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ν εληνπηζκφο ησλ ππεξεζηψλ εθηεινχληαη ζε κηα ad hoc βάζε 

απφ ηνλ πειάηε, ν νπνίνο δελ ππνρξενχηαη πιένλ λα δαπαλήζεη ρξφλν θαη ελέξγεηα γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε κηα ζεηξά 

πηζαλψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ.  

i. Πξνζδηνξηζκόο ππεξεζηώλ  

Ο πειάηεο είλαη ελήκεξνο γηα ηελ αλάγθε ή ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη πξνο ηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, θαζψο επίζεο θαη ηηο εκπιεθφκελεο Αεκφζηεο νξγαλψζεηο πνπ παξέρνπλ ηελ 

ππεξεζία, αιιά αγλνεί ηελ ππεξεζία πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε. Ώπφ 
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ηελ άιιε πιεπξά, ε Αεκφζηα Αηνίθεζε είλαη ελήκεξε κφλν γηα ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο.  

Σν έξγν SemanticGov ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηνλ πειάηε, γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο κέζσ κηαο ππνδνκήο ζρεδηαζκνχ θαη 

αληηζηνίρεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Δ πινπνίεζε ηεο αληηζηνίρεζεο ηεο αλάγθεο ηνπ πειάηε πξνο κηα ή πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο, θαζηζηά ηνλ πειάηε ελήκεξν γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε 

ηε Αηνίθεζε επθνιφηεξε θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή.  

ii. Δληνπηζκόο ππεξεζηώλ  

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ, ν πειάηεο πξέπεη λα ηηο εληνπίζεη, 

απαληψληαο ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Πνην είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο; 

 Πνην επίπεδν ηεο Γηνίθεζεο θαη, εηδηθφηεξα, πνηα Γεκφζηα Οξγάλσζε παξέρεη 

ηελ ππεξεζία; 

 Πνχ δηαηίζεηαη ε ππεξεζία; 

Σν έξγν SemanticGov ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ πειάηε λα εληνπίζεη ηελ 

αλαγθαία ππεξεζία, παξέρνληαο έλα Βζληθφ Καηάινγν Τπεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο. 

   

Β. Καηαλφεζε, εθηέιεζε θαη έιεγρνο ηεο ξνήο εξγαζίαο ζχλζεησλ ππεξεζηψλ, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εκπιεθφκελεο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο 

Μηα επηηπρήο παξνρή ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε δχν μερσξηζηψλ 

ξνψλ εξγαζίαο: (α) ζπιινγή ησλ εηζξνψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππεξεζία θαη (β) 

εζσηεξηθή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ησλ εηζξνψλ 

πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη πνπ αλαθέξεηαη ζηα βήκαηα πνπ εθηεινχληαη ελδνδηνηθεηηθά 

σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εθηέιεζεο ηεο ίδηαο ηεο ππεξεζίαο.  

Καζψο νη ππεξεζίεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο απαηηνχλ ζπλήζσο εηζξνέο, πνπ πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ άιινη εκπιεθφκελνη 
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θνξείο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπιιέμεη ηηο απαξαίηεηεο εηζξνέο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο, ράλνληαο πνιιέο θνξέο 

ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ εθηέιεζεο πνιχπινθσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. πλεπψο, φιεο 

απηέο νη ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ελδηάκεζα ζηάδηα ρσξίο ηδηαίηεξε αμία γηα ηνλ πειάηε 

πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

Σν SemanticGov ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

πειάηε, παξέρνληαο ηελ ππνδνκή γηα ηελ εκηαπηφκαηε ζχλζεζε, εθηέιεζε θαη έιεγρν 

ησλ ζχλζεησλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.   

 

Γ. Δπηθνηλσλία κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο  

ην επίπεδν ηεο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

(PEGS ), πξφζζεηεο πξνθιήζεηο εκθαλίδνληαη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Βθηφο απφ ην πξφβιεκα ηεο 

δηαθνξεηηθήο γιψζζαο επηθνηλσλίαο, παξαηεξνχληαη, επηπιένλ, δηαθνξεηηθέο 

νλνκαζίεο γηα ίδηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά επίπεδα 

θαη δηαθνξεηηθνχο παξνρείο ππεξεζηψλ, δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά έγγξαθα, πξάμεηο θαη 

απνθάζεηο, θαζψο θαη εθηεηακέλε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη λνκηθψλ 

φξσλ.   

Σν έξγν SemanticGov επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο παξνρήο παλεπξσπατθψλ 

ππεξεζηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κηαο Κνηλνηηθήο 

εκαζηνινγηθήο Πχιεο επίιπζεο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ αζπκβίβαζησλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ (Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Διεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 2011γ). 

 

3.10 ‘Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013’ 

Σν 2005 θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Βπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο γηα πξψηε θνξά, κηα 

νινθιεξσκέλε Φεθηαθή ηξαηεγηθή γηα ηε ρψξα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 

2006-2013 (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005α). Μέρξη ην 2006, ε πνξεία ηεο Βιιάδα 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. Σα πξνεγνχκελα 

δέθα έηε  δελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθή πξφνδν, γεγνλφο πνπ ηελ νδήγεζε ζε  

ρακειέο  ζέζεηο  ζηνπο δείθηεο  ηερλνινγηθήο θαηάηαμεο ζηελ Βπξψπε  γηα  ην 2004. 
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Σε δεδνκέλε ζηηγκή, ε έλλνηα ηεο  Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Βιιάδα  

πεξηνξηδφηαλ  ζε  έλαλ κηθξφ αξηζκφ έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Δ πνξεία απηή έπξεπε λα 

αληηζηξαθεί θαη ζηε ινγηθή απηή θαηαξηίζηεθε ε λέα „Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-

2013‟ (Μνπιαδνχδε 2011).   

Δ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013‟, απνζθνπεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο 

„ςεθηαθνχ άικαηνο‟ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, αλαδεηθλχνληαο 

ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηηο λέεο δεμηφηεηεο, σο 

βαζηθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Έρνληαο ζέζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ε Βπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία 

απνηειεί ην αλψηαην ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο, αθνινχζεζε ηέζζεξα (4) βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ραξάμεη ηελ ςεθηαθή πνξεία ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2013. 

ΐήκα 1ν: Αηάγλσζε - εληνπηζκφο ηεο ξίδαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε 

δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε ρψξα. 

ΐήκα 2ν: Ώλάιπζε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βληνπηζκφο ησλ θαιψλ παξαδεηγκάησλ, 

αιιά θαη ησλ απνηπρηψλ άιισλ ρσξψλ. 

ΐήκα 3ν: Μειέηε ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο (πνιηηηθή ηεο ΒΒ i2010, εμειίμεηο WSIS θηι.). 

ΐήκα 4ν: Αηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ πεξίνδν έσο ην 2013, ζπλεθηηκψληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη θνηλσλίαο. 

Δ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013‟ αληηθαζηζηά ηε „Λεπθή ΐίβιν‟ γηα ηελ Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη εληζρχεη ην ξφιν ηνπ πθηζηάκελνπ Βπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο „Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‟, δηνξζψλνληαο ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ. 

Παξάιιεια, ε λέα ςεθηαθή ζηξαηεγηθή απαληά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Α΄ 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ (2007-2013) θαη είλαη ζπκβαηή κε ηε λέα επξσπατθή 

πνιηηηθή γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο „i2010‟ θαη ην ζρέδην δξάζεο „Jobs & 

Growth‟ πνπ θαηαξηίζζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2005. 

H πξφηαζε γηα ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή δφζεθε πξνο δηαβνχιεπζε απφ ηελ Βπηηξνπή 

Πιεξνθνξηθήο ζηηο 12.07.2005. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο ε 
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Βπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο ζα θαηαιήμεη ζην ηειηθφ θείκελν. Δ ηειηθή πξφηαζε ζα 

ππνβιεζεί ζηελ Κπβεξλεηηθή Βπηηξνπή πξνο έγθξηζε, ζηα ηέιε ηνπ έηνπο (Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο 2005α).  

 

3.10.1 Σν ρακειφ ζεκείν εθθίλεζεο 

Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ηερλνινγία ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

πιεξνθφξεζεο αιιάδεη ηαρχηεηα θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ε „θνηλσλία ηεο γλψζεο‟ 

(ΐεξλαδάθεο θ.ά 2003). κσο, θαηά ηε δεθαεηία 1994-2004, νη λέεο ηερλνινγίεο δελ 

αμηνπνηήζεθαλ ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ σο εξγαιείν βειηίσζεο ηεο θαζεκεξηλήο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο Βιιάδαο. Δ Φεθηαθή ηξαηεγηθή απνηειεί 

εξγαιείν γηα ηελ αληηζηξνθή απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ψζηε λα αλαδεηρζεί θαη λα 

πξνσζεζεί ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο, εληνπίδνληαη 

θαη αληηκεησπίδνληαη νη βαζηθέο αηηίεο - θαη φρη ηα ζπκπηψκαηα - ζηα νπνία 

νθείιεηαη ε ρακειή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Ώπηέο νη αηηίεο είλαη πνηθίιεο θαη αθνξνχλ ζε πνιινχο ηνκείο. Χζηφζν, κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο-επξείεο θαηεγνξίεο: 

 αηηίεο πνπ δελ επέηξεςαλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα θαξπσζνχλ ηα νθέιε 

ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο, θαη 

 αηηίεο πνπ δελ επέηξεςαλ ζηνπο πνιίηεο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξηθή 

θαη ηηο επηθνηλσλίεο, γηα λα δηεπθνιχλνπλ κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή παξαγσγήο πινχηνπ γηα ηε 

ρψξα, παξέρνληαο ζέζεηο απαζρφιεζεο, δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη είλαη απηέο πνπ κέζσ ηεο θνξνινγίαο, ρξεκαηνδνηνχλ ζε ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. Δ εμαζθάιηζε πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, καδί κε ηελ θαηλνηνκία, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εγρψξηεο 

θαη δηεζλείο αγνξέο. Κάζε δηαζέζηκν κέζν πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, άξα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηειηθά ζηελ επεκεξία πνιηηψλ ηεο. 
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Χζηφζν ζηελ Βιιάδα, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Βπξψπεο, νη ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ δελ αμηνπνηήζεθαλ ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, σο εξγαιείν βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Οη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

πεξαηηέξσ ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο: 

 ε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο ππήξμε ρακειή, 

 ν Αεκφζηνο ηνκέαο δελ θαηφξζσζε λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο, αμηνπνηψληαο λέα ηερλνινγηθά κέζα, 

 ν θιάδνο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ δε ζπλέβαιε ζηνλ 

επηζπκεηφ βαζκφ ζην ΏΒΠ, φπσο ζε άιιεο ρψξεο, θαη 

 δελ επλνήζεθε ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζε ηνκείο θαη θιάδνπο πνπ κπνξνχλ λα 

σθειεζνχλ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απνηεινχλ εξγαιείν, αλάκεζα ζε 

άιια, γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δ ρξήζε ηνπο δελ απνηειεί 

απηνζθνπφ. Μπνξεί σζηφζν λα ζπκβάιεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ζηε 

γλψζε, ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ πγεία, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη αιινχ. 

Πξνυπφζεζε γηα λα αμηνπνηήζνπλ νη πνιίηεο ηε λέα ηερλνινγία είλαη λα έρνπλ 

ελεκεξσζεί επαξθψο γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, λα εμνηθεησζνχλ, λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηή, θαη ηειηθψο λα επηιέμνπλ νη ίδηνη ηε ζρέζε πνπ 

επηζπκνχλ λα έρνπλ κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. Καηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ε ζρέζε ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο κε ηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 ρακειή δήηεζε θαη πεξηνξηζκέλε πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη κεξηθή κφλν αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ, θαη 

 πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα απνηεινχζαλ 

θίλεηξν γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο πνιίηεο ζε θαζεκεξηλφ 

επίπεδν (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 
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3.10.2 Ο ζθνπφο θαη νη ζηφρνη 

H  „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ γηα ηελ πεξίνδν 2006-2013 έρεη έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ. Να πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα έλα „Φεθηαθφ Άικα  ζηελ παξαγσγηθφηεηα, 

έλα Φεθηαθφ Άικα ζηελ πνηφηεηα δσήο‟. 

Σν ρακειφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, απνηειεί ηελ θχξηα αηηία γηα 

ηελ νπνία απαηηείηαη έλα „Φεθηαθφ Άικα‟ θαη φρη κηα πεξηζζφηεξν ήπηα πξνζέγγηζε. 

Σν άικα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ν ρακέλνο ρξφλνο θαη 

λα αμηνπνηεζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ δπλακηθά. 

Δ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ σζηφζν, δελ εζηηάδεη νχηε ζηηο ηερλνινγίεο νχηε ζην 

Αεκφζην ηνκέα σο απηνζθνπφ. Κάζε παξέκβαζε ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη δνκείηαη, ψζηε ηφζν ην ζεκείν εθθίλεζεο, φζν 

θαη ην φθειφο ηεο λα εληνπίδεηαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ο ζθνπφο ηνπ Φεθηαθνχ Άικαηνο είλαη λα αληηκεησπίζεη δπλακηθά ηηο θχξηεο αηηίεο 

θαζπζηέξεζεο, εζηηάδνληαο ζε δχν (2) θχξηεο θαηεπζχλζεηο, ζηελ: 

α. βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

β. βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, κε πξαθηηθφ 

ηξφπν. 

Κάζε δξάζε ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο νθείιεη λα έρεη πξαθηηθφ απνηέιεζκα θαη λα 

ζπκβάιεη κε κεηξήζηκν ηξφπν ζηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο. 

Γηα λα επηηεπρζεί ην Φεθηαθφ Άικα, απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο πνιχ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη πξέπεη, αθελφο κελ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αηηίεο 

θαζπζηεξήζεσλ, νη νπνίεο ήδε δνκήζεθαλ ζε έμη κεγάιεο νκάδεο, αθεηέξνπ δε λα 

πξνζθέξνπλ λέεο δηεμφδνπο θαη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία 

επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ζπλεπψο ην „Φεθηαθφ Άικα‟, ηίζεληαη 

έμη (6) ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο: 

1. Δ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο, 

ψζηε λα βειηησζεί ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 



319 

 

2. Ο Αεκφζηνο ηνκέαο αληηκεησπίδεηαη σο έλαο δπζαλάινγα κεγάινο 

νξγαληζκφο, ν νπνίνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία γηα λα 

βειηηψζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια κε 

απνδνηηθφηεξεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ 

ηεο ρψξαο. 

3. Δ βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ θιάδνπ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

ηεο ρψξαο θαη ε ππνζηήξημή ηνπ, ψζηε λα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζην ΏΒΠ 

ηεο ρψξαο. 

4. Δ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηδηθά ζηνπο θιάδνπο πνπ παξάγνπλ 

ηερλνινγία θαη ζηνπο θιάδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δπλακηθά ηελ ηερλνινγία. 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο: 

1. Δ δπλακηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο πνιίηεο ζε 

θαζεκεξηλφ επίπεδν, θαη 

2. Δ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη 

πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο απφ ηνπο 

πνιίηεο (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

ην επίθεληξν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, βξίζθεηαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Δ ρψξα 

κπνξεί λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, αλ αλαπηχμεη κε νξγαλσκέλν ηξφπν ην 

αλζξψπηλν θεθάιαηφ ηεο θαη ε Φεθηαθή ηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη δξάζεηο γη απηφ ην 

ζθνπφ. 

ηελ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ ε έλλνηα ηεο „ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο‟ είλαη 

νξηδφληηα, αγγίδνληαο, ηφζν ηελ παξαγσγηθφηεηα, φζν θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, θπξίσο 

κέζσ ησλ ζηφρσλ 2 θαη 6. 

ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, απνηειεί ε „Αηαζχλδεζε‟, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο επξπδσληθφηεηαο. Δ πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο 

ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

Φεθηαθνχ Άικαηνο. Χζηφζν, ε έλλνηα „Αηαζχλδεζε‟ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ 

επξπδσληθφηεηα. Ώθνξά επίζεο ζηε δπλαηφηεηα επηκέξνπο νξγαληζκψλ θαη 

εηαηξεηψλ, Αεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα, κε ζπκβαηέο ή 

αλνηρηέο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα. Δ „Αηαζχλδεζε‟ αγγίδεη επίζεο ην ζεζκηθφ 
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πιαίζην (ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο, ηειε-εξγαζία θηι.), θαζψο θαη δεηήκαηα 

ζχγθιηζεο δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

Οη ζηφρνη ηεο „Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο‟ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε βαζηθή θηινζνθία ηεο: 

 Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απνηεινχλ βαζηθφ 

κεηαξξπζκηζηηθφ εξγαιείν κε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζε φιν ην εχξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο ρψξαο. Οη έμη (6) ζηφρνη απνζθνπνχλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε επξεία θιίκαθα ζηε ρψξα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ δξαζηηθέο θαη επσθειείο αιιαγέο, ηδηαίηεξα ζε 

ηνκείο φπνπ άιιεο πνιηηηθέο ζην παξειζφλ απέηπραλ. 

 Δ ρψξα κπνξεί λα πξννδεχζεη βαζηδφκελε κφλν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαζελφο έθ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πνιίηεο 

θαη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο, αιιά δελ είλαη ίδηνη. Οη έμη 

ζηφρνη θαζνξίδνπλ ην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα 

απειεπζεξψζεη ηηο ηδηαίηεξεο δπλάκεηο θάζε πνιίηε θαη θάζε επηρείξεζεο 

μερσξηζηά, κε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο επηινγέο ηνπο. 

 Ο Αεκφζηνο ηνκέαο πξέπεη λα έρεη σο ξφιν ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επηβαξπληηθή επίδξαζε ζε απηνχο. Οη 

έμη ζηφρνη ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο νξηνζεηνχλ ςεθηαθέο παξεκβάζεηο εθ‟ 

φζνλ απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε 

πξαθηηθνχο θαη νξαηνχο ηξφπνπο. Οη δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηελ εζσζηξεθή ινγηθή ηεο „κεραλνξγάλσζεο‟ ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα, ρσξίο αηζζεηφ απνηέιεζκα γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

 Δ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δελ πξέπεη λα πξνσζείηαη εζηηάδνληαο 

κφλν ζην ηκήκα ηεο πξνζθνξάο απφ ην θξάηνο (έλα ιάζνο πνπ έγηλε ζε φιε 

ζρεδφλ ηελ Βπξψπε). Αελ πξνηηκψληαη πιένλ πινπνηήζεηο κηθξψλ θαη 

άλεπξσλ „πηινηηθψλ έξγσλ‟ κηθξήο θιίκαθαο ζην Αεκφζην, ειιείςεη ζάξξνπο 

γηα επξείεο αιιαγέο. 

 Δ ηερλνινγία, εθηφο ησλ άιισλ, απνηειεί θχξην εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο δηαθάλεηαο. Δ Φεθηαθή ηξαηεγηθή επηζπκεί λα πξνζθέξεη κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα αιιαρζνχλ λννηξνπίεο 

εηψλ, εθεί φπνπ πξέπεη. 
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Οη έμη (6) ζηφρνη ζπλδπαδφκελνη κε ηηο αξρέο ηεο „Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο‟, 

απνηεινχλ ην βαζηθφ πιαίζην πνπ νξηνζεηεί ηελ έληαμε δξάζεσλ ζε απηή. Οη ήδε 

πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ή νη δξάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην κέιινλ, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ, ζπκβάιινληαο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πξνο ηνπο έμη 

ζηφρνπο. 

Δ Φεθηαθή ηξαηεγηθή ηεο ρψξαο, απνηειεί κηα ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα ηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζε λα 

πεξηνξηζηεί ζηε δηαηχπσζε ησλ θεληξηθψλ ζηφρσλ θαη θαηεπζχλζεσλ, ζέηνληαο ην 

βαζηθφ πιαίζην αξρψλ. 

Χζηφζν, εζηηάδνληαο ζην απνηέιεζκα ε „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ πξνηείλεη ήδε 

πξαθηηθέο παξεκβάζεηο. Σν πξνηεηλφκελν ζχλνιν δξάζεσλ δελ είλαη εμαληιεηηθφ θαη 

ζα εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. Παξ‟ φια απηά, απνηειεί κηα πξψηε θξίζηκε δέζκε 

ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Φεθηαθνχ Άικαηνο 

(Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

 

3.10.3 Ζ ρξνληθή δηάζηαζε 

Δ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ μεθηλά ην 2006 θαη εθηείλεηαη έσο ην 2013, ρσξίο λα αγλνεί 

ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ηηο δηαξζξσηηθέο δπζθνιίεο θαη ην ρακειφ ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηηο ηερλνινγίεο ζηελ Βιιάδα. 

Βπεηδή αλαδεηθλχεη ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ σο έλα 

κεηαξξπζκηζηηθφ εξγαιείν κε επξεία εθαξκνγή, πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο 

παξεκβάζεσλ: 

 παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ηαρχηεξα, ζην πιαίζην 

πθηζηάκελσλ Πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ (φπσο ην Πξφγξακκα „Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο‟ ηνπ Γ΄ ΚΠ), νη νπνίεο δελ πξνυπνζέηνπλ απαξαίηεηα 

δηαξζξσηηθέο ή ζεζκηθέο παξεκβάζεηο κεγάινπ εχξνπο, θαη 

 παξεκβάζεηο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο, πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ επίιπζε 

ζεζκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ δεηεκάησλ, ελδερνκέλσο αξκνδηφηεηαο πνιιψλ 

θνξέσλ θαη ππνπξγείσλ θαη φρη απαξαίηεηα ζπλδεδεκέλσλ άκεζα κε ηελ 

ηερλνινγία. Λφγσ ηεο αλάγθεο επίιπζεο απηψλ ησλ δεηεκάησλ, απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο πξνεξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ. 
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Χο  εθ ηνχηνπ  ε  „Φεθηαθή  ηξαηεγηθή  2006-2013‟, ραξαθηεξίδεηαη  απφ  δχν 

ρξνληθά νξφζεκα: 

 ην ρξνληθφ νξφζεκν ηνπ 2008, κέρξη ην νπνίν πινπνηνχληαη δξάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ κεγάιεο ή ρξνλνβφξεο ζεζκηθέο αιιαγέο 

ή δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πθηζηάκελα εξγαιεία πινπνίεζεο (Γ΄ 

ΚΠ θηι.) θαη λα πινπνηεζνχλ άκεζα, θαη 

 ην ρξνληθφ νξφζεκν ηνπ 2013, πνπ απνηειεί θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

πινπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. 

 

 

ρήκα 18: Υξνληθνί νξίδνληεο πινπνίεζεο 

Πεγή: Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 2005β.  

 

3.10.4 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  

Δ αλάγθε γηα πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή πινχηνπ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο. 
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Πξνθεηκέλνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο ζηηο δηεζλείο 

θαη εγρψξηεο αγνξέο, είλαη απαξαίηεην λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ είλαη θνκβηθή γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Ώπψηεξνο ζηφρνο είλαη γίλνπλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο, λα επεθηαζνχλ ζε ζχγρξνλνπο θαη επηθεξδείο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν, βαζηδφκελεο ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Ώπνηέιεζκα ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ είλαη θαιχηεξα 

ακεηβφκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ζε αληηθείκελα θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ε „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ πξνηείλεη θαη‟ αξράο ηηο 

αθφινπζεο δξάζεηο, πνπ δνκνχληαη ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηεο παξαγσγηθφηεηαο: 

1. δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, 

2. δξάζεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα θαη ηελ παξνρή 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο, 

3. δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

ΏΒΠ ηεο ρψξαο, 

4. δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ 

ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

2005β). 

 

3.10.5 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ  

Οη πνιίηεο ηεο Βιιάδαο κε φιεο ηνπο ηηο ππνζηάζεηο είηε σο εξγαδφκελνη, ππάιιεινη, 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, απηναπαζρνινχκελνη θαη επηρεηξεκαηίεο είηε σο κέιε 

νηθνγελεηψλ, καζεηέο, ζπνπδαζηέο, άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θάηνηθνη αζηηθψλ 

θέληξσλ ή εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θηι., απνηεινχλ ην βαζηθφ θεθάιαην 

ηεο ρψξαο. Κάζε μερσξηζηφο πνιίηεο, έρεη ζεκαληηθή αμία σο πξνσζεηηθή δχλακε. 

Ώμηνπνηψληαο ηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηέο ηνπ θαη επηιέγνληαο ν ίδηνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο ζε έλα πιαίζην ηζφηηκσλ επθαηξηψλ, ν θάζε πνιίηεο 



324 

 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ηνλ θχξην ξπζκηζηή ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

εμέιημεο θαη επεκεξίαο. 

Δ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ επθαηξηψλ θαη λέσλ 

δπλαηνηήησλ κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απειεπζεξψζεη απηέο ηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ησλ πνιηηψλ. Χζηφζν, ε Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή δελ αθνινπζεί „δνγκαηηθνχο‟ εμαλαγθαζκνχο ρξήζεο ησλ λέσλ κέζσλ. Δ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δελ απνηειεί απηνζθνπφ γηα ηνπο πνιίηεο, αιιά κέζν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο κφλν εθ‟ φζνλ εθείλνη ην επηιέμνπλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη 

επεκεξία, ε „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ θηλείηαη ζπλδπαζηηθά ζε δχν θαηεπζχλζεηο: 

1. παξέρεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη λέα εξγαιεία αλάπηπμεο γηα φινπο, κέζσ ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, θαη 

2. πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηα πθηζηάκελα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ηε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη θφπνπ, πνπ ζπρλά 

πξνθχπηεη ιφγσ ηεο πςειήο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο ζπλαιιαγέο κε Αεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο θνξείο. 

Δ παξαπάλσ πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη γηαηί ε „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ έρεη 

αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θνηλσλίαο, ιακβάλνληαο 

πιήξσο ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη δελ απνηεινχλ ην πιήξεο ζχλνιν, θαζψο ζα βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή εκπινπηηζκφ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο „Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο‟. Ήδε αξθεηέο 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο, πινπνηνχκελεο ζα δψζνπλ απνηειέζκαηα πνπ ζα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ην ζρεδηαζκφ επηπιένλ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, ηδηαίηεξα γηα 

ηελ πεξίνδν κεηά ην 2008. Χζηφζν, νη δξάζεηο πνπ θαη‟ αξράο πεξηιακβάλνληαη, 

απνηεινχλ κηα θξίζηκε αξρηθή δέζκε παξεκβάζεσλ θαη έρνπλ ζρεδηαζζεί 

ιακβάλνληαο ππφςε ελαιιαθηηθέο ππνζηάζεηο ησλ πνιηηψλ. ρεδηάζηεθαλ δξάζεηο 

επ‟ σθειεία καζεηψλ, ζπνπδαζηψλ, εξγαδνκέλσλ, νηθνγελεηψλ, θαηνίθσλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θηι.. Λήθζεθαλ φκσο ππφςε θαη νκάδεο πνιηηψλ νη 

νπνίεο γηα πνηθίινπο ιφγνπο, δελ είραλ κέρξη ζήκεξα ηζφηηκε πξφζβαζε ζηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 
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ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, ε „Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή‟ πξνηείλεη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην δχν ζηφρσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο: 

1. δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαη 

2. αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε (Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο 2005β). 

 

3.11 Σν επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ‘Φεθηαθή ύγθιηζε’ 

Κχξηα επηδίσμε απνηειεί ε επηθέληξσζε ζην ζηξαηεγηθφ ζηφρν „Φεθηαθφ Άικα ζηελ 

Παξαγσγηθφηεηα, Φεθηαθφ Άικα ζηελ πνηφηεηα δσήο‟ (Παζπάηε & θηαδάο 2010). 

Ο ζηφρνο απηφο, πξφθεηηαη λα αλαδείμεη ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο θαη λα 

εμεηδηθεχζεη ηε ζηξαηεγηθή, ηα κέζα θαη ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ απνδνηηθή θαη 

βηψζηκε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ζε 

εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη ηηο εηδηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006-2013 ηεο Βιιάδαο. Σν Β.Π. „Φεθηαθή 

χγθιηζε‟ ελζσκαηψλεη ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ζην ρψξν ησλ ΣΠΒ θαη ζηηο 13 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ελψ ρξεκαηνδνηηθά εζηηάδεηαη ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο Ώκηγνχο 

ηφρνπ χγθιηζεο. 

Δ ζηξαηεγηθή ηεο „Φεθηαθήο χγθιηζεο‟ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 

θαηαξηίζηεθε, ηφζν βάζεη ηεο δηάγλσζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηή, φζν θαη βάζεη 

ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο. 

χκθσλα µε ην ΒΠΏ 2007-2013, ε ζέζε ηεο Βιιάδαο ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζπγθξηλφκελε, ηφζν µε ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ-25, φζν 

θαη παγθνζκίσο, θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηα επηζπκεηά. Καηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, νη λέεο ηερλνινγίεο δε ζπλέβαιαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Παξ‟ φια απηά, εθθξάδεηαη µία ζεκαληηθή δπλακηθή 
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ζηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ ζην ΏΒΠ (νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ βξίζθνληαη ζην 80 % ηνπ κέζνπ φξνπ ΒΒ) θαη ζηε δηείζδπζε ησλ 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ, αλ θαη ηα ηειεπηαία θηλνχληαη ζε ρακεινχο βαζκνχο (0,7% ην 

2005 έλαληη πεξίπνπ 7% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΒΒ-25). Δ απαζρφιεζε ζε ηνκείο 

πςειήο ηερλνινγίαο είλαη αθφκε ρακειή (30% ηεο ΒΒ). Χζηφζν, νη επηδφζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη 

πξνζεγγίδνπλ ηνλ κέζν φξν ΒΒ (ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ην κέιινλ). 

Δ εζληθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή 2007-2013 εζηηάδεηαη ζηε δηεχξπλζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο  ρψξαο,  ζηελ επηηάρπλζε  ηνπ  ξπζκνχ  νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ κέζνπ 

θνηλνηηθνχ φξνπ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

Δ „Φεθηαθή χγθιηζε‟ θαηά θχξην ιφγν ζπκβάιεη ζηνλ 6ν Γεληθφ ηφρν ηνπ 

ΒΠΏ, εληάζζεηαη ζηε 2
ε
 ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο θαη Καηλνηνκίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ). 

Σν ρακειφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνηειεί ηελ θχξηα αηηία γηα 

ηελ νπνία απαηηείηαη ε επίηεπμε „Φεθηαθνχ Άικαηνο‟, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ν 

ρακέλνο ρξφλνο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ δπλακηθά. Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ φξακα ν ηξαηεγηθφο 

ηφρνο γηα ην Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε‟ γηα ηελ πεξίνδν 2007 - 2013 πεξηγξάθεηαη 

απφ ‘Φεθηαθή ζύγθιηζε ηεο ρώξαο µε ηελ ΔΔ αμηνπνηώληαο ηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)’. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο αλαιχεηαη ζε 

γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ δχν Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, νη 

νπνίνη εμεηδηθεχνπλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν. 

Σν Δ.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013‟ έρεη πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθήο Αεκφζηαο 

δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 1,147 εθ € (θνηλνηηθή ζπλδξνκή Κ.. ηεο ηάμε 860,0 εθ €), ηα 

νπνία θαηαλέκνληαη αλά Άμνλα σο εμήο: 
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Πίλαθαο 17: Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013‟ 

Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο Πξνυπνινγηζκφο

Κ.. (εθ. €) 

% 

1. ΐειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο µε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΒ 

402,00 46,70% 

2. ΣΠΒ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 442,00 51,40% 

3. Σερληθή Τπνζηήξημε Βθαξκνγήο 16,00 1,90% 

ΤΝΟΛΟ ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε 860,00 100,00% 

 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ζπκβάιιεη θαη‟ εμνρήλ ζηελ επίηεπμε ησλ ηφρσλ ηεο 

Ληζαβφλαο. 

Κεληξηθφ ζηνηρείν ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007-2013 απνηειεί ε ρσξηθή / πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην παξφλ 

Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, πέξαλ ηεο ζρεηηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΒΠΏ 2007-

2013. Δ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ µε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζπλδέεηαη άκεζα µε ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηηο επελδχζεηο ζε 

θιάδνπο παξαγσγήο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή αληαγσληζκφ γηα 

ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

πλεθηηθά, ην Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε‟ απνηειεί Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα µε 

εζληθφ ραξαθηήξα πνπ αληαλαθιά ηελ Φεθηαθή ηξαηεγηθή ηεο ρψξαο, ζα 

ζπγρξεκαηνδνηήζεη παξεκβάζεηο µε πφξνπο ηνπ Βπξσπατθνχ Σακείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο „ΒΣΠΏ‟ θαη εζληθνχο πφξνπο ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο ακηγνχο 

ζηφρνπ ζχγθιηζεο. 

Βλ θαηαθιείδη, ην Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε‟ ελζσκαηψλεη αλαπηπμηαθή θαη ρσξηθή 

δηάζηαζε, ελψ ε εζληθή ζηξαηεγηθή πνπ εθθξάδεη επηβάιιεη ζπλέξγεηεο µε ηηο 5 

Πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα 

Πξνγξάκκαηα Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Ώιηείαο ζα εθαξκνζηνχλ ζρεηηθά θξηηήξηα 

δηαρσξηζκνχ (Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007). 
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3.11.1 Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 

Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ: Οη αλάγθεο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο µε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ΣΠΒ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ µε έκθαζε 

ζηηο ΜΜΒ, 

 Βπέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα πξνο 

επηρεηξήζεηο, 

 Βλίζρπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζην Αεκφζην ηνκέα. 

Βλνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ αλαγθψλ: 

 Ώμηνπνίεζε ηνπ δπλακηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΒ πξνο ελίζρπζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη 

 Αεκηνπξγία επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ 

πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΒ. 

 Ώχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ: Οη αλάγθεο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο µε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΒ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Βλίζρπζε Εζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ (Βπξπδσληθφηεηα λνηθνθπξηψλ - Δ/Τ ζε πνιίηεο - 

Πξνζβαζηκφηεηα ζε ΏΜΒΏ). 

 Βλίζρπζε ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Σειεθπαίδεπζε - Βθπαίδεπζε µε ςεθηαθφ πεξηερφκελν - Φεθηαθά 

Πξνγξάκκαηα „Αηα ΐίνπ Μάζεζεο‟). 

 Ώχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθηαθά δηαζέζηκσλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε 

εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαινχο παξνρήο 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα πξνο ηνπο πνιίηεο. 
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Έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηηο αθφινπζεο αλάγθεο: 

 Βμαζθάιηζε ησλ φξσλ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 Βλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ 

πνιίηε (portal, info kiosks, digital Σv, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θηι.). 

 Ώχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

Αεκνζίνπ ηνκέα θαη πνιηηψλ  (Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007). 

 

 

ρήκα 19: Ώλάιπζε Ώλαπηπμηαθνχ Οξάκαηνο ζε ηξαηεγηθνχο, Γεληθνχο & Βηδηθνχο 

ηφρνπο 

Πεγή: Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007 

 



330 

 

Δηδηθφο Σηφρνο 1.1: Πξνψζεζε ρξήζεο ΤΠΔ ζε επηρεηξήζεηο : Δ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ, απνηειεί ην θχξην µέζν βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Εδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο ΜΜΒ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ζε λέεο 

επελδχζεηο ζε ΣΠΒ, φζν θαη ζε θίλεηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπο. Βθηηκάηαη 

φηη ζεκαληηθά νθέιε ζα πξνέιζνπλ απφ δξάζεηο φπσο ελδεηθηηθά: 

 Παξεµβάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο επηρεηξεµαηηθήο θνπιηνχξαο γηα λέεο 

ηερλνινγίεο, 

 ∆ξάζεηο ζηνρεπκέλεο αλάδεημεο ησλ σθειεηψλ ησλ  ΣΠΒ αλά θιάδν ηεο 

νηθνλνκίαο, 

 Παξεκβάζεηο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο κέζσ ΣΠΒ, κε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, 

 Βλέξγεηεο δηάρπζεο επξσπατθψλ θαιψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζε ΣΠΒ, 

 Βλέξγεηεο δηάρπζεο ησλ εζληθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ, θαη 

 Αξάζεηο    ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο αλάπηπμεο επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

 

Δηδηθφο Σηφρνο 1.2: Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα µε ρξήζε ΤΠΔ: Δ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα κέζσ ηεο εηζαγσγήο απνηειεζκαηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ 

εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο γηα επελδχζεηο. 

χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε έξεπλα ηεο World Band „Doing Business 2005‟, ε 

Βιιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο δέθα ζέζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν ζε φ,ηη 

αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλαξμε επηρεηξήζεσλ, ην 

θφζηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θηι.. Αξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε δξαζηηθή κείσζε νξζνινγηθά ζηνρεπκέλσλ θαη επηιεγκέλσλ ηνκέσλ 

δξαζηεξηφηεηαο / εμππεξέηεζεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Ο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ζε 
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δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ΣΠΒ είλαη ρακειφο. Βπνκέλσο, εμίζνπ απαξαίηεηεο είλαη νη 

δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ξχζκηζε ζεζκηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία θαζπζηεξνχλ 

ηε δηάδνζε λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (ζέκαηα αζθάιεηαο φπσο: ςεθηαθή 

ππνγξαθή, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, θαλνληζκνί γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 

θηι.). 

πγρξφλσο, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ γηα 

πξνζθνξά ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ςεθηαθέο ππεξεζίεο ησλ 

νπνίσλ ε πξνζθνξά πξνηείλεηαη λα ππνζηεξηρζεί κε ηε κνξθή „θφκβσλ ζπλαιιαγψλ‟ 

(π.ρ. ειεθηξνληθνί ή ζεκαηηθνί θφκβνη γηα θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο, ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ζπλαιιαγέο κε αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ζπλαιιαγέο κε 

Ννκαξρίεο). Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ βαζηθψλ Αεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, πνπ είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά. Χο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

αμηνινγείηαη ε  ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε Αεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο Αεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ 

θαη ππεξεζηψλ. ην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ΣΠΒ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. 

Με ηηο παξαπάλσ παξεκβάζεηο εθηηκάηαη φηη ζα αληηκεησπηζηεί ζε εζληθφ επίπεδν ην 

πξφβιεκα ηεο απνζπαζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ πνπ ζπλαληάηαη επξέσο ζην 

Αεκφζην ηνκέα. Παξάιιεια, έληνλε αλακέλεηαη λα είλαη ε Πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο 

Αεκφζηεο ππεξεζίεο ελδερνκέλσο ζα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ θαη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Eρεη επίζεο πξνθχςεη ε αλάγθε απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνο φθεινο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαπάλσ αλάγθεο ζθφπηκε θξίλεηαη ε 

αλάπηπμε δνκψλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απινχζηεπζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη εζληθήο εκβέιεηαο 

δνκέο, φπσο ειεθηξνληθά θέληξα κηαο ζηάζεο (one stop-shops) γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, κε παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ, ηφζν 

ιεηηνπξγηθά    δεηήκαηα    ησλ επηρεηξήζεσλ (ειεθηξνληθή νξγάλσζε ησλ 
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Βπηκειεηεξίσλ, δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έλαξμε κηαο λέαο επηρείξεζεο, δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θ.ά.), φζν θαη πιεξνθνξηαθά (αλαδήηεζε 

θιαδηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, πιεξνθφξεζε ζρεηηθά µε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, αλαδήηεζε ζηειερψλ θ.ά.). Οη ζπγθεθξηκέλεο δνκέο πξνηείλεηαη 

λα αλαπηπρζνχλ θαιχπηνληαο ζεκαηηθνχο επηρεηξεζηαθά ηνκείο, φπσο : 

1. Βπηρεηξεκαηηθφηεηα 

2. Αηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 

3. Αηθαηνζχλε 

4. Οηθνλνκηθά 

5. Παηδεία 

6. Κνηλσληθή Ώζθάιηζε 

7. Τγεία 

8. Σνπξηζκφο 

9. Κπβεξλεηηθφ portal 

Σέινο, ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ παξεκβάζεηο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ 

ζπλέξγεηεο µε ην Β.Π. „ΐειηίσζε Αηνηθεηηθήο Εθαλφηεηαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟. 

Ώλαιπηηθφηεξα, ν ζπγθεθξηκέλνο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο πξνηείλεηαη λα 

πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ ΣΠΒ, πνπ ζα 

ζπκπιεξψλνπλ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο παξεκβάζεηο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ 

Αεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Β.Π. „ΐειηίσζε Αηνηθεηηθήο 

Εθαλφηεηαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟. 

 

Δηδηθφο Σηφρνο 1.3: Δλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ησλ ΤΠΔ ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία: Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Βηδηθνχ ηφρνπ 1.3 „Βλίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ΣΠΒ ζηελ Βιιεληθή Οηθνλνκία‟ πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο, πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ζηε δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ γηα 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζε ΣΠΒ (πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε 
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ΣΠΒ, εθαξκνγέο ΣΠΒ ζηηο επηρεηξήζεηο). Σα πξνγξάκκαηα, αλακέλεηαη λα 

αλαπηπρζνχλ απφ παλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο ΣΠΒ απφ θνηλνχ, εληζρχνληαο µε 

απηφ ηνλ ηξφπν θαη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ. Με ηελ αμηνπνίεζε κηαο θξίζηκεο κάδαο επηζηεκνληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη βάζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζρεηηθψλ µε ΣΠΒ, ηφζν απφ ην Αεκφζην, φζν θαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Παξάιιεια, πξνηείλεηαη θαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ κεραληζκψλ εζληθήο εκβέιεηαο 

γηα ηε ζπληνληζκέλε πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ ΣΠΒ ζην εμσηεξηθφ. ηηο δνκέο απηέο αλακέλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ θνξείο ηνπ 

επξχηεξνπ Αεκνζίνπ ηνκέα, εμαγσγηθνί θνξείο, αιιά θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξεκβάζεσλ ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλνιηθέο επηρνξεγήζεηο (Global Grants) (Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 

2007). 

 

Δηδηθφο Σηφρνο 1.4: Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ 

ΤΠE: Δ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΒ απνηειεί 

ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο µέζσ ρξήζεο ΣΠΒ. 

Ώπφ αλαιχζεηο έρεη πξνθχπηεη φηη ε απνζηξνθή πξνο ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν, ε 

επηθέληξσζε θπξίσο ζηελ θαηαλάισζε ΣΠΒ θαη φρη ηφζν ζηελ παξαγσγή θαη 

ζρεδηαζκφ εγρψξησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζε πξσηνγελέο επίπεδν, ε θπξηαξρία 

µε θαηλνηνκηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ε γξαθεηνθξαηία, απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζε ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. πλεπψο, 

νη ζρεδηαδφκελεο  παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα, δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο 

δξάζεο ζηνλ θιάδν ΣΠΒ. 

Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε επηηπρεκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε ελεκέξσζε επηρεηξεκαηηψλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο έλαξμεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη ε αλάπηπμε 

δνκψλ ελεξγνχο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ ζε ζέκαηα ΣΠΒ, εμεχξεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, 
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βαζηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θαηεπζχλζεσλ επέθηαζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ θαη 

δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (π.ρ. δεκηνπξγία portals, ειεθηξνληθά one stop-shops 

εθαξκνγψλ δηάζεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, πξντφλησλ θαη help desks). 

Βλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη εθαξκνγέο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε 

δηαζέζηκεο εληζρχζεηο, νξγαλσκέλεο ζε θαηεγνξίεο ελδηαθέξνληνο, γηα παξάδεηγκα 

Βπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, εληζρχζεηο απφ ΒΟΜΜΒΥ, θηι., πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη σο ειεθηξνληθή γέθπξα νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

Αεκνζίνπ ηνκέα, επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ, ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ειεγθηηθνχ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ θαη ζρεηηθά FAQs θαη ζα 

εληζρχνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα, π.ρ. 

ζπλαιιαγέο κε ΕΚΏ, θηι., πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Βηδηθφηεξε έκθαζε αλακέλεηαη λα δνζεί ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ „start-ups‟, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ ή θαη πνπ αμηνπνηνχλ ΣΠΒ. Γηα ηελ 

αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεκάησλ, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε εγγπνδνηηθψλ / ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ γηα 

ΜΜΒ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ (π.ρ. ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

ηχπνπ JEREMIE), θαζψο θαη ε ρξήζε venture-capitals γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

κεγαιχηεξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξεκβάζεσλ 

ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλνιηθέο επηρνξεγήζεηο (Global Grants) (Β.Π. 

Φεθηαθή χγθιηζε 2007). 
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ρήκα 20: ∆ηαζχλδεζε Ώλάιπζεο Τθηζηάµελεο Καηάζηαζεο µε ηνρνζεζία Άμνλα 1 

Πεγή: Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007 

 

Δηδηθφο Σηφρνο 2.1: Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο µέζσ ΤΠΔ - Ιζφηηκε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηελ Χεθηαθή Διιάδα: ΐαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηε λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απνηειεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε γλψζε, ε δηαζεζηκφηεηα ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο 

ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο (γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, άηνκα µε αλαπεξία θηι.). Καη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα αληηκεησπηζηνχλ ν ρακειφο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ πνιηηψλ ζε 

δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ΣΠΒ, ε πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ησλ ΣΠΒ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή ηνπ πνιίηε, ν ρακειφο βαζκφο θαηνρήο θαη ρξήζεο Δ/Τ απφ ηνπο πνιίηεο, 

θπξίσο εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ε πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ε θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο δνκψλ επξπδσληθφηεηαο. Βπίζεο, έκθαζε 

ζα δνζεί ζε παξεκβάζεηο αμηνπνίεζεο ηερλνινγίαο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζπλεξγαζία µε Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ). 
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Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ επέθηαζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο φιεο ηεο ρψξαο, κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ησλ φξσλ 

„εκπηζηνζχλεο‟ θαη αζθάιεηαο θαηά ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά 

ζηε ζρέζε πνιηηψλ-ηερλνινγίαο θαη θαηαλαισηψλ-ηερλνινγίαο, φζν θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπζηεκάησλ απφ θαθφβνπιεο επηζέζεηο. 

Παξάιιεια, πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

πνιηηψλ κέζσ ΣΠΒ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο απαηηνχκελεο 

πξνζπάζεηάο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ επηδίσμε, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ 

εθαξκνγψλ (π.ρ. καζεηηθφο ππνινγηζηήο, εηζαγσγή ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηε 

δηδαζθαιηθή δηαδηθαζία), πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελεκέξσζε, ζα εληζρχζνπλ ηελ 

θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε θαη Αηα ΐίνπ Μάζεζε. Οη πξναλαθεξζείζεο εθαξκνγέο 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Β.Π. „Βθπαίδεπζε θαη Αηα ΐίνπ Μάζεζε‟. Βπίζεο, 

αλακέλεηαη λα αλαπηπρζνχλ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα απινπζηεχζνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ αμηνπνηψληαο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε λεπξαιγηθνχο 

ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηνπξηζκφο, νη κεηαθνξέο, ε πγεία, ε γεσξγία θηι.. 

Βλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη παξεκβάζεηο φπσο portal ηνπξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θιηληθψλ απνθάζεσλ, ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο, αλάπηπμε ςεθηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ αγξνηηθνχ ρψξνπ 

(θιηκαηνινγία Βιιάδνο, εδαθνινγηθνί ράξηεο, ράξηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο). 

Βηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο ζα αλαπηπρζνχλ παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη 

απφιπηα ζπκβαηέο κε ηνλ Γεληθφ ηφρν 10 ηνπ ΒΠΏ  θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ ζηφρν 

„πξνψζεζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ e-ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο - νινθιήξσζε ηεο πνιηηηθήο εηζαγσγήο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο‟. Βπίζεο, αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί θαη εζληθήο εκβέιεηαο έξγν 

πιεξνθνξηθήο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. ην πιαίζην ηεο δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο,  θξίλεηαη αλαγθαία  ε δεκηνπξγία δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε  ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ΣΠΒ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. 
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Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ζηνρεπµέλνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ θαηεχζπλζε λα εληζρπζεί ε ζπκβνιή θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε επίπεδν εζληθήο εκβέιεηαο, έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο „Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο‟ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ππεξεζία ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηξφπν αλαπφζπαζην, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε παξεκβάζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ 

αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Πξνηείλεηαη 

ε ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο µέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζρεηηθψλ πφξσλ θαη ζελαξίσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώληίζηνηρα µε ηηο πξναλαθεξζείζεο παξεκβάζεηο Αηα ΐίνπ 

Μάζεζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο αλακέλεηαη λα ζπκπιεξψζνπλ αληίζηνηρεο 

παξεκβάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Β.Π. „Βθπαίδεπζε θαη Αηα ΐίνπ 

Μάζεζε‟. 

Βπίζεο, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ζηνρεπµέλνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζηνλ άμνλα ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ - κνπζείσλ - αξρείσλ θαη ε αλάπηπμε 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Βπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ ζηνλ πνιηηηζκφ, 

µέζσ ζπλδπαζκέλσλ παξεκβάζεσλ παηδείαο – πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, 

φπνπ ζηνρεχεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζιεηψλ. 

Πξνηείλεηαη, επίζεο, λα δνζεί έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο µέζσ ηεο επέθηαζεο ζρνιηθψλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

εμνπιηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ΣΠΒ, θαζψο θαη µε ηελ αλάπηπμε θαηλνηνµηθψλ 

ηερλνινγηθψλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο, 

πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηνδνηηθή ελίζρπζε 

πνιηηψλ γηα ηελ απφθηεζε (ή πξφζβαζε ζηε ρξήζε) „εμνπιηζκνχ‟ ΣΠΒ, µέζσ 

θνππνληψλ „vouchers‟ (Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007). 

 

Δηδηθφο Σηφρνο 2.2: Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηνλ 

πνιίηε: Δ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο πξνο ηνλ πνιίηε είλαη εθηθηή µέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ. Πεξηνξηζκέλνο 

είλαη  ν αξηζκφο πιήξσο ςεθηαθά παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (επίπεδν 4) ηνπ Αεκνζίνπ 
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ηνκέα. Βπνκέλσο, ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Αεκνζίνπ ηνκέα 

θαη πνιηηψλ ζα επηθέξεη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ζα εληζρχζεη ηελ εμνηθείσζε ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο. 

Βηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ ςεθηαθή 

δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 20 βαζηθψλ, πνπ δελ είλαη αθφκα 

πιήξσο δηαζέζηκεο ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην 

i2010, θαζψο θαη ζηε ζηνρεπµέλε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο βάζεη ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. Παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε 

παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο, ηεο πξνβνιήο ηνπ εζληθνχ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ αλά ηνλ θφζκν, µέζσ ηεο ελνπνίεζεο πθηζηάκελσλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Δ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ ζηνρεχεη ζε φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (γεσγξαθηθέο, ειηθηαθέο, άηνκα µε αλαπεξία, 

θηι.) θαη αλακέλεηαη λα ελδπλακψζεη ηελ ελεκέξσζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ΜΜΒ 

(θέληξνπ - πεξηθέξεηαο, έληππα - ειεθηξνληθά, ειιεληθά - δηεζλή). 

Βπηπιένλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο έρεη ε νινθιήξσζε πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, µε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη δηαθαλή ρξήζε 

ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ απφ νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Με 

γλψκνλα ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε εληαίσλ ζεκείσλ 

πξφζβαζεο ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θάζε είδνπο 

(κέζσ portals, infokosks), ε ππνζηήξημε κε εληαίν ηξφπν ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ (remote, services, digital Σv, ζπζηήκαηα επαπμεκέλεο θαη 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θηι.) θαη ε παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε (π.ρ. πιεξνθφξεζε αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε καζεηηθή ή θνηηεηηθή ηδηφηεηα, 

θ.ά.). Βηδηθφηεξα, έκθαζε αλακέλεηαη λα δνζεί ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα πξνζσπηθά έγγξαθα (πηζηνπνηεηηθά), θαζψο θαη ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ ζα θηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνπ επηπέδνπ 

3 ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Παξάιιεια, πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο, πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαινχο παξνρήο ςεθηαθψλ 
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ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα εζληθήο εκβέιεηαο πξνο ηνπο πνιίηεο. Οη 

πξναλαθεξζείζεο παξεκβάζεηο ζα πηνζεηήζνπλ ηελ αξρή ηνπ „ρεδηάδνληαο γηα 

ινπο‟, εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΣΠΒ γηα άηνκα 

κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηηο νδεγίεο 

πξνζβαζηκφηεηαο W3C θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Web Content Accessibility Guidelines 

„WAI/WCAG‟.  

πσο θαη ζηνλ Βηδηθφ ηφρν 1.2, έηζη θαη ζηνλ ηφρν 2.2, αλακέλεηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζπλέξγηεο κε ην Β.Π. „ΐειηίσζε Αηνηθεηηθήο Εθαλφηεηαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο‟. Οη πξναλαθεξζείζεο παξεκβάζεηο ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο παξεκβάζεηο αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ Αεκνζίνπ ηνκέα πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Β.Π. „ΐειηίσζε Αηνηθεηηθήο Εθαλφηεηαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο‟ (Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007). 

 

ρήκα 21:∆ηαζχλδεζε Ώλάιπζεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο κε ηνρνζεζία Άμνλα 2 

Πεγή: Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 3: Τερληθή βνήζεηα: ηνλ Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 

εληάζζνληαη δξάζεηο πξνεηνηκαζίαο,  εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ, 
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θαζψο θαη  δξάζεηο αμηνιφγεζεο θαη κειέηεο. Βπηπιένλ, εληάζζνληαη φιεο νη 

ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο (Β.Π. Φεθηαθή χγθιηζε 2007). 

ηηο 24 Μαξηίνπ ηνπ 2010, ην Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε‟ ηέζεθε ζε Αεκφζηα 

δηαβνχιεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αξρψλ θαη θαηεπζχλζεψλ ηνπ.  

Οη νξηδφληηεο ηερλνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ Β.Π. „Φεθηαθή χγθιηζε‟ είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Αλνηθηά Γεδνκέλα 

o Ώχμεζε πξνζβαζηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ 

o Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ πνιίηε 

o Αηαθάλεηα 

2. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

o Οπζηαζηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

Αηνίθεζεο 

o Αεκηνπξγία εληαίνπ Βπξεηεξίνπ Τπεξεζηψλ „Service Registry‟ 

3. Cloud Computing θαη Data Centres 

o Καιχηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε αμηνπνίεζε Αεκνζίσλ πφξσλ κέζσ 

αλάπηπμεο ηνπ G-Cloud 

o Ώμηνπνίεζε ηδησηηθψλ θέληξσλ δεδνκέλσλ 

4. Αλνηθηά Πξφηππα 

o Βλίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

o Ώλάπηπμε πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε θάζε έξγν ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο 

5. Πνιπθαλαιηθή Γηάζεζε 

o ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

o Βμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε φπνπ θαη λα βξίζθεηαη, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο 

εκέξαο 
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o Παξνρή εμεηδηθεπκέλεο πξφζβαζεο ζε εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

(Β.Π.  Φεθηαθή χγθιηζε 2010). 

 

3.12 Σν Φόξνπκ ‘Φεθηαθή Διιάδα 2020’ 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο „Φεθηαθή χγθιηζε‟ δεκηνπξγήζεθε ην Φφξνπκ 

„Φεθηαθή Βιιάδα 2020‟ (http://www.digitalgreece2020.gr). θνπφο ηνπ είλαη ε 

δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή πνξεία ηεο ρψξαο ηελ επφκελε 

δεθαεηία, πξνζβιέπνληαο ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα αμηνπνηεί ην 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο, ζπλδένληαο πφξνπο, ηδέεο θαη αλζξψπνπο κε ηηο πξσηνπφξεο 

ηερλνινγίεο.  

Δ „Φεθηαθή Βιιάδα 2020‟ δνκείηαη ζε πέληε (5) ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο: 

Έλα φξακα δπλακηθφ. Δ „Φεθηαθή Βιιάδα 2020‟ δελ απνζθνπεί ζε κία ζηαηηθή 

ζηξαηεγηθή, αιιά νξακαηίδεηαη ζε δηαξθή βάζε θαη κε δπλακηθφ ηξφπν ην ςεθηαθφ 

κέιινλ ηεο ρψξαο. Οη πξνηάζεηο ηεο ζα θσδηθνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 

ψζηε λα είλαη αμηνπνηήζηκεο είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα. 

Με επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν Φφξνπκ απνζθνπεί ζηε δηαηχπσζε κίαο 

πξφηαζεο πνιηηηθήο πνπ ζα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Φεθηαθή Ώηδέληα 2020 ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ζα αμηνπνηεί ηελ ππάξρνπζα δηεζλή εκπεηξία, αιιά ζα είλαη 

απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

πιινγηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή. Δ „Φεθηαθή Βιιάδα 2020‟ απνηειεί κηα νξηδφληηα 

δξάζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ελεξγψλ πνιηηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ 

εθπαίδεπζε-έξεπλα θαη ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

πξνζβιέπεη ζε κηα λέα θνπιηνχξα ζπιινγηθήο δνπιεηάο, πνπ πνιιέο θνξέο ράζεθε 

απφ ηελ Βιιάδα. Μηαο θνπιηνχξαο θνηλφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθήο 

ζπλείδεζεο, ε νπνία αλαδχεηαη κέζα απφ απηήλ ηελ θξίζε, πεξηζζφηεξν επίθαηξε απφ 

πνηέ. 

Έλαο κεραληζκφο κε θπζηθή θαη ςεθηαθή ππφζηαζε. Δ „Φεθηαθή Βιιάδα 2020‟ 

απνηειεί έλα κφληκν κεραληζκφ δηαβνχιεπζεο κε δηηηή, θπζηθή θαη ςεθηαθή 

ππφζηαζε. ηε θπζηθή ηνπ κνξθή ιεηηνπξγεί κέζα απφ αλνηθηέο ζπλαληήζεηο 

νκάδσλ εξγαζίαο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηε ζχλζεζε 

δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ. ηελ ςεθηαθή ηνπ κνξθή ιεηηνπξγεί κέζα απφ κία 

http://www.digitalgreece2020.gr/
http://epsiplatform.eu/news/news/a_digital_agenda_for_europe
http://epsiplatform.eu/news/news/a_digital_agenda_for_europe
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πιαηθφξκα, φπνπ ν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα δηαηππψζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε έλα λνεηφ δηάινγν, αμηνπνηψληαο ηα πιένλ ζχγρξνλα εξγαιεία 

δηθηχσζεο. 

Τπφ ηελ αηγίδα ηεο Πνιηηείαο. Δ „Φεθηαθή Βιιάδα 2020‟ ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ησλ 

Τπνπξγείσλ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Αηθηχσλ, Οηθνλνκηθψλ, Βζσηεξηθψλ 

Ώπνθέληξσζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο Ώληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο, Παηδείαο δηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηεο Βζληθήο 

Βπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο (Φεθηαθή Βιιάδα 2020 2011) 

 

ην Φφξνπκ δεκηνπξγήζεθαλ επηά (7) Θεκαηηθέο Οκάδεο ζπδήηεζεο: 

Γίθηπα Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο: ηφρνο ηεο Οκάδαο είλαη λα ζπκβάιιεη ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο κειινληηθήο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζην Αηαδίθηπν κέζσ ζπλδέζεσλ 

πνιχ πςειψλ ηαρπηήησλ. Μέζα απφ ηνλ δηάινγν ζα πξνζδηνξηζηνχλ, ηφζν ηα 

αλαγθαία πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειινληηθψλ ζπλδέζεσλ, φζν θαη ηα 

πνηνηηθά: ε αλάπηπμε Fiber to the home (νπηηθή ίλα κέρξη ην ζπίηη), ε ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο απφ ηηο δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο „net 

neutrality‟, ην λέν Αηαδίθηπν ηνπ IPv6, ε παξνρή αμηφπηζησλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ. Δ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο, δειαδή ηνπ 

ειεχζεξνπ θάζκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε, ζα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο επξπδσληθφηεηαο θαη ζα 

θάλεη πην δηαθαλή ηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο σο Αεκφζηαο πεξηνπζίαο. O ζρεδηαζκφο 

ζα απνδψζεη ζην ρξήζηε επξπδσληθέο ζπλδέζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο, ελψ παξάιιεια ε Οκάδα ζα δηεξεπλήζεη 

βξαρππξφζεζκεο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηξέρνπζαο πξφζβαζεο ηνπ πνιίηε ζην 

Αηαδίθηπν. 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα, Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα: ηφρνο 

ηεο Οκάδαο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ Βιεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ θαη ηνπ 

Λνγηζκηθνχ Ώλνηθηνχ Κψδηθα, ζηελ πηνζέηεζε ηνπ Βζληθνχ Πιαηζίνπ 

Αηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηε δηάρπζε ησλ σθειεηψλ απφ ηε ρξήζε Ώλνηρηψλ 

Πξνηχπσλ. Πίζσ απφ απηέο ηηο έλλνηεο, θξχβνληαη πνιιαπιά θαη άκεζα νθέιε γηα 

http://www.digitalgreece2020.gr/groups/ellak-dialeitoyrgikothta/
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ηνπο πνιίηεο: κεγάιε εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, αιιά θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο, αλνηθηή ρξήζε ηεο Αεκφζηαο πιεξνθνξίαο γηα φινπο, λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, λέεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 

ειιεληθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. 

Δκπηζηνζχλε & Αζθάιεηα: ηφρνο ηεο Οκάδαο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κέζα ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν κε 

ηελ παξάιιειε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο πνιίηεο ηνπ ςεθηαθνχ 

θφζκνπ πξέπεη λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηαθηλεί είηε απηή ε 

πιεξνθνξία αθνξά ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο είηε αγνξέο ζην Αηαδίθηπν, αιιά θαη 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ή απιή απνζηνιή ελφο email. Δ 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε γεληθφηεξε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 

πξνζσπηθήο ςεθηαθήο πεξηνπζίαο (θσηνγξαθίεο, βίληεν, έγγξαθα, θηι.) ησλ 

ρξεζηψλ, απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο πνπ δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα ζηελ ηερλνθνβία. 

Οκάδα γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Κνηλσλία: ηφρνο ηεο Οκάδαο είλαη λα 

ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε 

φισλ εθείλσλ ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ζα θάλνπλ επθνιφηεξε ηε 

ζπλαιιαγή ηνπ πνιίηε κε ην Αεκφζην ηνκέα. Δ Οκάδα ζα πξνηείλεη ηελ άκεζε 

κεηαηξνπή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ ζε ςεθηαθέο, ελψ 

ζα απεπζχλεη ζπζηάζεηο γηα ηε ρξεζηκφηεξε παξνπζία ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα ζην 

Αηαδίθηπν. Σα νθέιε γηα ηνλ πνιίηε ζα είλαη έλαο Αεκφζηνο ηνκέαο πην 

απνηειεζκαηηθφο, πην άκεζνο, πην δηαθαλήο. Οη πξνηάζεηο ηεο Οκάδαο αθνξνχλ φιν 

ην θάζκα ηεο Αεκφζηαο δσήο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε, πξνθεηκέλνπ, 

αθελφο ε Αεκφζηα Αηνίθεζε λα ιάβεη κία λέα ςεθηαθή κνξθή θαη αθεηέξνπ λα 

αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά ε πνηφηεηα δσήο φισλ καο. 

e-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: ηφρνο ηεο Οκάδαο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε έλα λέν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Ο δηάινγνο 

έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη έλα επλντθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ θαηαλαισηή 

δίλνληάο ηνπ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο αγνξέο, αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη 

εχθνιεο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ζα πξνζδηνξηζηεί εθείλν ην 

πιαίζην πνπ θάλεη απινχζηεξε θαη ειθπζηηθφηεξε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην 

http://www.digitalgreece2020.gr/groups/prostasia-asfaleia/
http://www.digitalgreece2020.gr/groups/dhmosia-dioikisi-koinwnia/
http://www.digitalgreece2020.gr/groups/e-epixeirhmatikothta/
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ειεθηξνληθφ εκπφξην, πνπ ελζαξξχλεη ηελ λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν, πνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Παηδεία, Έξεπλα θαη Καηλνηνκία. ηφρνο ηεο Οκάδαο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Δ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ Φεθηαθή Βιιάδα ηνπ 

2020 είλαη ε άκεζε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο, σο πεξηερνκέλνπ θαη σο εξγαιείνπ, 

ζε φιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ζεκεξηλήο Βιιάδαο. Σα νθέιε ηνπ πνιίηε 

είλαη, αθελφο ε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ ζρνιείνπ πην ειθπζηηθνχ θαη 

δεκηνπξγηθνχ γηα ην καζεηή θαη αθεηέξνπ έλα πιαίζην πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ έξεπλα 

θαη ηελ θαηλνηνκία. Με απιά ιφγηα, ε Οκάδα ζα ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πνιηηηθψλ κε ηηο νπνίεο, ην καζεηηθφ, ζπνπδαζηηθφ θαη επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηεο 

ρψξαο ζα παξνηξχλεηαη λα παξάγεη ηδέεο, εξγαιεία, εθαξκνγέο θαη πεξηερφκελν πξνο 

φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμεο. 

Φεθηαθφ Υάζκα: ηφρνο ηεο Οκάδαο είλαη λα ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Φεθηαθνχ Υάζκαηνο. Δ 

Οκάδα ζα πξνηείλεη βξαρππξφζεζκεο κεζφδνπο θαη ιχζεηο, αιιά θαη έλα πξφγξακκα 

απφ κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πξφζβαζεο ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ 

ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ απφ ηνπο πνιίηεο, ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ θαη ηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δ Οκάδα ζα δηεξεπλήζεη ηηο 

αληηζηάζεηο ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ζην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζα πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηε δηείζδπζε ησλ δηθηχσλ λέαο γεληάο, σο 

δεχηεξν θχκα πνιχ γξήγνξεο πξφζβαζεο ζηνπο πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

πεξηζψξην ηεο ςεθηαθήο, θαη φρη κφλν, θνηλσλίαο. 

  

3.13 Ζ δξάζε Labs.OpenGov.gr 

Σν Αεθέκβξην ηνπ 2009, ε  νκάδα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηνπ γξαθείνπ ηνπ  

Πξσζππνπξγνχ αλέιαβε ηε δξάζε Labs.OpenGov.gr, ε νπνία αλαπηχρζεθε ζην 

πιαίζην ηεο αλνηρηήο Αηαθπβέξλεζεο θαη απνζθνπεί λα θέξεη ζην πξνζθήλην ηηο 

δεκηνπξγηθέο ηδέεο, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο ηξφπνπο, γηα λα εηζαρζεί ε θαηλνηνκία 

http://www.digitalgreece2020.gr/groups/kainotomia-ereyna/
http://www.digitalgreece2020.gr/groups/psifiako-xasma/
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ζηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην Αεκφζην. Δ δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα Labs.OpenGov.gr γίλεηαη έδξα δηαιφγνπ, γηα λα απνθηήζνπλ λέα 

δηάζηαζε, ζπκκεηνρηθή θαη απνθεληξσκέλε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ 

Αεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα γίλνπλ πην θηιηθέο, πξνζηηέο θαη 

εχθνιεο ζηε ρξήζε απφ ηνπο πνιίηεο (European Commission 2011; 

Labs.OpenGov.gr).  

Σν  Labs.OpenGov,  ζπληνλίδεηαη απφ επηζηεκνληθή επηηξνπή, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη 

ζπκκεηνρηθφηεηαο. Δ επηζηεκνληθή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηε κνλάδα 

ηεθκεξίσζεο θαη θαηλνηνκίαο ηνπ ΒΚΑΑΏ, κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ηεο πξφζθιεζεο 

θάζε λένπ ζεκαηηθνχ θχθινπ, επηιέγεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ Αεκφζηα, 

ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε ζηελ εκεξίδα πνπ δηεμάγεηαη ζην ηέινο θάζε ζεκαηηθνχ 

θχθινπ θαη θαιιηεξγεί επαθέο κε δηεζλείο θνξείο θαη πξσηνβνπιίεο νκνεηδνχο 

αληηθεηκέλνπ. 

ην ρήκα 22 πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά  ε δηαδηθαζία ξνήο πνπ 

αθνινπζεί θάζε ζεκαηηθφο θχθινο ησλ Labs.OpenGov.gr 

 

 

 

ρήκα 22: Δ ξνή ηεο δηαδηθαζίαο θάζε ζεκαηηθνχ θχθινπ ησλ Labs.opengov.gr  

Πεγή: Labs.OpenGov  
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3.12.1 Οη ζεκαηηθνί θχθινη ηνπ Labs.OpenGov  

Σν Labs.OpenGov  βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηελ πξψηε θάζε 

ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 321 πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 15 αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά, 

πξνθξίζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2010. ηε δεχηεξε θάζε 

ππνβιήζεθαλ 41 πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Δ ηξίηε θάζε ηνπ Labs.OpenGov ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ  

θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή  θαη  ζπλερή 

αλεζπρία γηα ηελ  ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ηνκέα πξφθιεζεο πξνβιεκάησλ. ηελ 

εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13/12/2010 παξνπζηάζηεθαλ 9 πξνηάζεηο. Δ 

ηέηαξηε θάζε ηνπ Labs.OpenGov ήηαλ αθηεξσκέλε  ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ήδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηελ Τγεία, ζηελ Ώζθάιηζε 

θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη πνιιέο απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Αεκνζίνπ πξνο ηνπο πνιίηεο, αθελφο κελ 

άιιεο ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ψζηε λα είλαη ρξήζηκεο θαη θηιηθέο, 

αθεηέξνπ δε άιιεο ιεηηνπξγνχλ κεξηθά θαη απαηηείηαη λα αλαβαζκηζηνχλ, ψζηε λα 

θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε θάζε απηή 

πξνθξίζεθαλ 6 πξνηάζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 2/5/2011.  Ο πέκπηνο 

ζεκαηηθφο θχθινο είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ  γηα ηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ θνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ θαη ζηε  βειηίσζε ησλ  δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο (European Commission 2011; Labs.OpenGov.gr).   

 

3.14 Σν επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ‘Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2007-

2013’ 

Σν Β.Π.  „Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 - 2013‟ ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε δέζκε 

αιιεινζπκπιεξνχκελσλ παξεκβάζεσλ, κε ηηο νπνίεο πξνζδνθάηαη φηη ζα 

αληηκεησπηζζνχλ νη βαζηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζε φ,ηη αθνξά 

ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, δνκέο θαη ζπζηήκαηα) θαη ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Β.Π. Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2011). 

http://labs.opengov.gr/
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Πεδίν παξέκβαζεο ηνπ παξφληνο Β.Π. απνηειεί ε Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη ζηηο 13 

Αηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο,  ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 

θαηεγνξηψλ Αεκνζίσλ θνξέσλ  πνπ νξίδνπλ ην ιεγφκελν ζηελφ Αεκφζην ηνκέα, 

δειαδή: Αεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ππνπξγεία, γεληθέο 

γξακκαηείεο, γεληθέο γξακκαηείεο πεξηθεξεηψλ) θαη αλεμάξηεηεο αξρέο -  Ννκηθά 

Πξφζσπα Αεκνζίνπ Αηθαίνπ (ΝΠΑΑ) - Οξγαληζκνί ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο 

(Ώ΄θαη ΐ΄ βαζκνχ). 

Μπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζην Β.Π. σο ηειηθνί δηθαηνχρνη ή σο σθεινχκελνη θαη άιινη 

Αεκφζηνη θνξείο, ηδξχκαηα, ΜΚΟ  θαη νξγαλψζεηο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα (κε Αεκφζηεο 

δνκέο, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο Αεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ Αεκφζηνπο πφξνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή παξέρνπλ 

ππεξεζίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη ζηελ 

ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ή αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιινπλ ζηηο Αεκφζηεο πνιηηηθέο), θνηλσληθνί εηαίξνη, θηι., εθφζνλ ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη ν ξφινο ηνπ ζπλάδεη κε ηηο δξάζεηο ηνπ Β.Π.. 

 ΐαζηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο νξγαλσηηθήο αιιαγήο, ηηο νπνίεο πηνζεηεί ην Β.Π. 

απνηεινχλ: 

 H νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζπλδπαζκνχ παξεκβάζεσλ ζην επίπεδν ηεο 

πνιηηηθήο θαη ζην επίπεδν ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ησλ ζπληειεζηψλ δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 H δεκηνπξγία κεραληζκψλ θαη δνκψλ πνιηηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ, ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ην Β.Π.. 

 Δ επξχηεξε δπλαηή δεκνζηφηεηα, ε αμηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Αεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο θαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ πέξαλ ηεο 

Αηνίθεζεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο είλαη νη θνηλσληθνί 

εηαίξνη, αλεμάξηεηεο αξρέο, ΜΚΟ, νξγαλψζεηο πνιηηψλ, θηι.. 

 Δ ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ηεο ζέζεο 

ηεο ρψξαο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ ηνπ Β.Π. θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

δηδαγκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε μέλε εκπεηξία, κε ζηφρν ηε κεηαθνξά θαη 

πξνζαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ηελ on going αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θαηεγνξηψλ δξάζεσλ ηνπ Β.Π.. 

 Δ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ, παξαδεηγκαηηθψλ, δξάζεσλ ζε φιν ην εχξνο ησλ 

θαηεγνξηψλ δξάζεσλ ηνπ Β.Π. θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζε επξχηεξε θιίκαθα κε 

ηε δηαδηθαζία „πηινηηθή εθαξκνγή - ηειηθή εθαξκνγή - δηάδνζε - 

πξνζαξκνγή - κεηαθνξά‟. 

 Παξέκβαζε ζην πιαίζην ηνπ ηφρνπ „χγθιηζε‟ θαη ηνπ ηφρνπ 

„Πεξηθεξεηαθή Ώληαγσληζηηθφηεηα θαη Ώπαζρφιεζε‟. 

Σν Β.Π. θαιχπηεη φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (Πεξηθέξεηεο  ζχγθιηζεο, 

Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εμφδνπ, Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ) κε δξάζεηο 

παλειιαδηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκβάιινπλ αδηαθξίησο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Β.Π. Αηνηθεηηθή 

Μεηαξξχζκηζε 2009). 

 

3.14.1 ηξαηεγηθή Πξνζέγγηζε 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ησλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

Β.Π., ζηνρεχνπλ, κε κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ζηε δηαξζξσηηθή αληηκεηψπηζε 

ρξφλησλ ελδεκηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε επηιεγκέλεο 

παξεκβάζεηο ζεζκηθήο, νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αιιαγήο, ζηξαηεγηθνχ θαη 

παξαδεηγκαηηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθή 

αμία. Ώθξηβψο γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη θχξηεο παξεκβάζεηο ηνπ Β.Π. 

αλαπηχζζνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο Αεκφζηαο 

πνιηηηθήο, νη νπνίνη επηηεινχλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ελψ επίζεο ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ησλ πιένλ θξίζηκσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Οη ηνκείο 

απηνί, πξνζδηνξίζζεθαλ απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Βπηηξνπή ζηηο 19.6.2007 θαη  είλαη νη 

εμήο: 

1. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (δεκηνπξγία επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο) 

 Ώδεηνδφηεζε κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Αεκηνπξγία θεληξηθνχ Μεηξψνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 
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 Αεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

2. Δλίζρπζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ 

 χζηεκα επνπηείαο ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ. 

 Βλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Βπηζεσξεηή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

3. Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ απνλνκήο θχξηαο θαη δηαδνρήο ζχληαμεο ηνπ ΕΚΏ. 

 Ώλαδηνξγάλσζε ηνπ Σακείνπ „Οξγαληζκφο Ώζθάιηζεο Βιεχζεξσλ 

Βπαγγεικαηηψλ‟ (Ο.Ώ.Β.Β.), ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ηακείσλ ΣΒΐΒ, ΣΏ θαη Σακείν Βκπφξσλ. 

4. Αγξνηηθή πνιηηηθή 

 Πξνζαξκνγή ησλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΏΠ. 

5. Υγεία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε 

 Ώλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ λνζνθνκείσλ. 

 Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

 Τπνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο. 

6. Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή 

 Ώλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ Ώιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο, αιιά 

θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, κε γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε θαη απινχζηεξε έθδνζε 

ησλ αδεηψλ δηακνλήο. 

 Βπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ κεηαθιήζεσλ, κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ. 

 Βλίζρπζε ησλ δνκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. 
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7. Γηθαηνζχλε 

 Ώλαβάζκηζε ηεο Αηνηθεηηθήο Εθαλφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο 

θαη βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ κέζσ θαη ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΒ, θαζψο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

8. Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

 Βπαλαζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο Ααζνπξνζηαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

Οη σο άλσ θχξηεο ελδεηθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλά ηνκέα πνιηηηθήο, 

δηαιακβάλνπλ νξηδφληηα ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

 Σελ ελίζρπζε ησλ αξρψλ ηεο Αηαθάλεηαο θαη ηεο Υξεζηήο Αηαθπβέξλεζεο ζηε 

δηνηθεηηθή δξάζε. 

 Σελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

Αηνίθεζεο κέζσ λένπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηνπο 

Αεκνζίνπο ππαιιήινπο. 

 Σελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε, κε έκθαζε ζην λεζησηηθφ ρψξν. 

 Σελ έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 

παξάιιεια κε ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο. 

 Σελ ελζσκάησζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ησλ 

Βιεγθηηθψλ σκάησλ, θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θνηλσληθήο 

δηαβνχιεπζεο ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 Σελ εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ ζηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, σο εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

αιιαγψλ. 

 

Ο σο άλσ ζηξαηεγηθφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ζε ηέζζεξηο (4) γεληθνχο 

ζηφρνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δηαξζξψλεηαη ζε άμνλεο. 

Οη γεληθνί ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 
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 Γεληθφο ζηφρνο Η: Αλαβάζκηζε ησλ Γεκνζίσλ πνιηηηθψλ, εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δνκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε εηδηθνχο 

ζηφρνπο: 

o Βλδπλάκσζε ησλ κεραληζκψλ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ 

Αεκφζησλ πνιηηηθψλ.  

o Πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. 

o ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ. 

o ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε 

ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 Γεληθφο ζηφρνο ΗΗ: Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

κε εηδηθνχο ζηφρνπο: 

o Βλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε κέζσ δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ. 

o ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη 

ζεζκηθψλ αιιαγψλ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

 Γεληθφο ζηφρνο ΗΗΗ: Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φιν 

ην εχξνο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε εηδηθνχο ζηφρνπο: 

o Δ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πνιηηηθψλ ηζφηεηαο, θαη ησλ κεραληζκψλ θαη δνκψλ εθαξκνγήο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

o Δ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζην Αεκφζην θαη θνηλσληθφ 

ηνκέα. 

 Γεληθφο ζηφρνο ΗV: Σερληθή ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο, κε εηδηθνχο ζηφρνπο: 

o Αεκηνπξγία κεραληζκψλ ππνζηήξημεο ηεο δηνηθεηηθήο αιιαγήο. 

o Τπνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο (δξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο). 



352 

 

To Β.Π. δηαξζξψλεηαη ζε δψδεθα (12) άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, ηξεηο (3) άμνλεο γηα 

θάζε έλα απφ ηνπο ηέζζεξηο (4) Γεληθνχο ηφρνπο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηξεηο (3) 

θαηεγνξίεο πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο: 

 Πεξηθέξεηεο ζχγθιηζεο: Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, 

Απηηθή Βιιάδα, Πεινπφλλεζνο, Εφληα Νεζηά, Κξήηε, ΐφξεην Ώηγαίν. 

 Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εμφδνπ: Κεληξηθή Μαθεδνλία, Απηηθή Μαθεδνλία, Ώηηηθή. 

 Πεξηθέξεηεο ζηαδηαθήο εηζφδνπ: ηεξεά Βιιάδα, Νφηην Ώηγαίν. 

Δ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο, ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζηφρσλ, θαζψο  θαη ησλ επί 

κέξνπο ελδεηθηηθψλ θαηεγνξηψλ δξάζεσλ, βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε νιoθιεξσκέλεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζηελ Βιιάδα. Βπίζεο,  

επηβάιιεηαη απφ ην δηαξζξσηηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο αιιά πνπ εηδηθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο,  

έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ιφγσ ηεο ζπγθεληξσηηθήο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο.  

Δηδηθφηεξα:  

 Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην Γεληθφ ηφρν Ε αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ξχζκηζεο ηεο 

Αεκφζηαο δξάζεο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δνκέο ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλνηρηήο, δίθαηεο θαη ζπκκεηνρηθήο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

 Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην Γεληθφ ηφρν ΕΕ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη επηηάζζνπλ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ Αηνίθεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην Γεληθφ ηφρν ΕΕΕ αθνξνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο Αεκφζηαο δξάζεο. 

 Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην Γεληθφ ηφρν ΕV έρνπλ ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία. ηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Β.Π. θαη καθξνπξφζεζκα, 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο νξγαλσηηθήο αιιαγήο θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο 

ζηηο δνκέο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 
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Ώπφ ηνπο σο άλσ Γεληθνχο ηφρνπο, πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Β.Π. 

απνηειεί ν πξψηνο (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΕΏ, Εΐ, ΕΓ), ιφγσ ηνπ ζπζηεκηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ αθνξά ζηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

Β.Π.. Ώπφ ηελ άπνςε απηή, ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ππφ ηνλ πξψην Γεληθφ ηφρν ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά πξνο ηηο 

παξεκβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ άιισλ Γεληθψλ ηφρσλ, θαη ζπλεπψο, 

θαζνξίδεη ην κέηξν επηηπρίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ Β.Π.. Δ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ 

πξψηνπ Γεληθνχ ηφρνπ, εθθξάδεηαη θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πίλαθα ηνπ Β.Π., ε νπνία αλέξρεηαη ζην 52% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πφξσλ (327,5 Μ€).  

Ώθνινπζεί ν δεχηεξνο Γεληθφο ηφρνο, ν νπνίνο, ηφζν κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, φζν θαη ησλ 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ θαηάξηηζεο, ππνζηεξίδεη θαηά νινθιεξσκέλν ηξφπν ην 

ζχλνιν ησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ιάβνπλ ρψξα, ηφζν ζην 

πιαίζην ηνπ πξψηνπ, φζν θαη ηνπ ηξίηνπ Γεληθνχ ηφρνπ. Έηζη, ζηνπο ππφ ην δεχηεξν 

Γεληθφ ηφρν άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο (ΕΕΏ, ΕΕΐ, ΕΕΓ) πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε ηνπ 34% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ ηνπ Β.Π. (213,3 Μ€). 

Σέινο, ζηνλ ηξίην Γεληθφ ηφρν, φπνπ πξνβιέπνληαη θπξίσο δξάζεηο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο Αεκφζηαο δξάζεο 

δηαηίζεληαη πφξνη χςνπο 65 Μ€, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 10,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πφξσλ ηνπ Β.Π. (Β.Π. Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007). 

 

3.14.2 Δηδηθνί ζηφρνη – Δλδεηθηηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ – Έξγα ζεκαίεο – 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο 

Δηδηθόο ηόρνο 1.1: Δλδπλάκσζε ησλ κεραληζκώλ ζρεδηαζκνύ, εθαξκνγήο θαη 

ειέγρνπ ησλ Γεκνζίσλ πνιηηηθώλ. 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Βλίζρπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (νξηνζέηεζε ησλ πεδίσλ πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ άξζε 

ησλ επηθαιχςεσλ), ηεο παξαθνινχζεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο πνιηηηθήο, ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 
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 Αξάζεηο νξγαλσηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ αλαζρεδηαζκνχ (ζπζηήκαηα 

ζηνρνζεζίαο, απνδνηηθφηεηαο) ηεο θεληξηθήο θαη  πεξηθεξεηαθήο Αηνίθεζεο θαζψο 

θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 Αξάζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Έξγα Σεκαίεο 

 Βπηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο „Μνλάδαο ειέγρνπ πνηφηεηαο Ρπζκίζεσλ‟ 

ζηε  Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζπληνληζκφο ηεο κε ηηο Μνλάδεο 

Ώλάιπζεο θαη Σεθκεξίσζεο πνιηηηθήο ησλ Τπνπξγείσλ. 

 Αεκηνπξγία Μνλάδσλ Ώλάιπζεο θαη Σεθκεξίσζεο πνιηηηθήο ζηα Τπνπξγεία, ππφ 

ην ζπληνληζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο. 

 Μνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπ λένπ ππαιιειηθνχ θψδηθα. 

 Βπαλαζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο Ααζνπξνζηαζίαο ζε εζληθφ επίπεδν. 

  Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:  

 Πνζνζηφ θεληξηθψλ αξρψλ (17 Τπνπξγεία θαη 13 Γεληθέο Γξακκαηείεο 

Πεξηθεξεηψλ), ζηηο νπνίεο  εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο πνηφηεηαο θαη ζηνρνζεζίαο 

ζηε Αηνίθεζε.  

 Σηκή ηφρνο 2013 : 50%. 

 

Δ.Σ. 1.2: Πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Αξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. 

 Βλζσκάησζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ  θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε ζηηο νηθείεο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ ξπζκηζηηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο. 

 Βλίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ 

θαη ησλ ΜΚΟ.  

 Αξάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Αηθαζηεξίσλ. 
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  Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:  

 Πνζνζηφ νξγαληζκψλ ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ εθαξκφδνπλ ηνλ ζεζκφ ηνπ Βηήζηνπ 

Αεκφζηνπ Ώπνινγηζκνχ. 

 Σηκή ηφρνο 2013 : 50%. 

 

Δ.Σ. 1.3: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Βθαξκνγή πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ βάζεη ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ Τ190/2006. 

 Παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη επίζπεπζε ηεο ελζσκάησζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ 

Αηθαίνπ κε εθαξκνγή ησλ Ώξρψλ ηεο Βγθπθιίνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ Τ190/2006.  

 Αηνηθεηηθέο θσδηθνπνηήζεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Αεκφζηαο δξάζεο. 

Έξγν Σεκαία   

 Κσδηθνπνηήζεηο ζηνπο ηνκείο θπβεξλεηηθήο πξνηεξαηφηεηαο: Αάζε, Σνπξηζκφο, 

Αεκφζηα Τγεία θαη Κνηλσληθή Ώζθάιηζε. 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:  Δλζσκάησζε ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ ζην Δζληθφ Γίθαην. 

 Σηκή ΐάζεο: 97,9% 

 Σηκή ηφρνο 2013 : 99,5% 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:  Πνζνζηφ λνκνζεηεκάησλ ζηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί νη 

αξρέο ηεο θαιήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Σηκή ΐάζεο: 6% 

 Σηκή ηφρνο 2013 : 20%. 

 

Δ.Σ. 1.4: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 
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 Αξάζεηο απινχζηεπζεο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε Αεκφζηεο ππεξεζίεο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζε Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπζηήκαηα ΣΠΒ, γηα ηελ εμππεξέηεζε 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Έξγα Σεκαίεο   

 Μειέηε θαη εθαξκνγή αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο. 

 Ώπινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε θχξηαο θαη δηαδνρηθήο αζθάιηζεο 

ηνπ ΕΚΏ.  

 Βλίζρπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζεζκηθή  

θαηνρχξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελνχο. 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Πνζνζηφ κείσζεο ηεο δηνηθεηηθήο επηβάξπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Σηκή ηφρνο 2013 : 25%. 

 

Δ.Σ. 2.1: Δλίζρπζε ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ κέζσ 

δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ. 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Αξάζεηο ππνζηήξημεο θαη εθαξκνγήο ζεζκηθψλ αιιαγψλ γηα έλα απνηειεζκαηηθφ, 

απνδνηηθφ θαη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο.  

 Αξάζεηο ελίζρπζεο ηεο νξγαλσηηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο επάξθεηαο ησλ 

δηεπζχλζεσλ αλάπηπμεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

Έξγα Σεκαίεο   
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 Ώλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ. 

 Ώλαβάζκηζε, ελίζρπζε ή θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο 

Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΒΑΑΏ. 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Πνζνζηφ Αηεπζχλζεσλ  Ώλάπηπμεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ Τπνπξγείσλ θαη 

Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, πνπ εθαξκφδνπλ ζχγρξνλεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 Σηκή ηφρνο 2013 : 80% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Α/λζεσλ Ώλάπηπμεο 

Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ  

 

Δ.Σ. 2.2: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ζεζκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Αξάζεηο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε.  

 Αξάζεηο ελδπλάκσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζηηο δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο 

αιιαγέο. 

Έξγα Σεκαίεο   

 Βθπφλεζε ρεδίσλ Ώλάπηπμεο Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ Τπνπξγείσλ, Γεληθψλ 

Γξακκαηεηψλ θαη ΝΠΑΑ. 

 Βθπφλεζε ηξαηεγηθψλ θαη Βπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ησλ Οξγαληζκψλ 

Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Αηείζδπζε ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αεκνζίσλ 

ππαιιήισλ: πνζνζηφ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιήζνπο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  
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 Σηκή ηφρνο 2013 : 7% 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Πνζνζηφ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ κε πηζηνπνηεκέλε θαηνρή βαζηθψλ δεμηνηήησλ 

ΣΠΒ. 

 Σηκή ηφρνο 2013: 50% 

 

Δ.. 3.1: Ζ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πνιηηηθώλ 

ηζόηεηαο, θαη ησλ κεραληζκώλ θαη δνκώλ εθαξκνγήο, παξαθνινύζεζεο θαη 

αμηνιόγεζεο γηα ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ θύισλ. 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Κσδηθνπνηήζεηο θαη απινπζηεχζεηο λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε ηνκείο πνιηηηθήο. 

 Ώμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.  

 Πξναγσγή ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο Αεκφζηεο πνιηηηθέο. 

 Βλίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππξήλα παξαγσγήο ησλ πνιηηηθψλ 

ηζφηεηαο θαζψο θαη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ, ζπληνληζηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ 

κεραληζκψλ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.  

Έξγα Σεκαίεο   

  Αηνηθεηηθή Κσδηθνπνίεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ  ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

 Ώπνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ 100 λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ 

πνιηηηθή ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο Αεκφζηαο δξάζεο. 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Πνζνζηφ ησλ Αεκνζίσλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο  πνπ πξνάγνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ηζφηεηαο.  

 Σηκή ηφρνο 2013 : 85%. 
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Δ.. 3.2: Ζ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθώλ ζην Γεκόζην θαη θνηλσληθό ηνκέα 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Βλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Αξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

 Βλίζρπζε ησλ δξάζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο φθεινο ησλ γπλαηθψλ θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο. 

 Τπνζηήξημε ησλ ΜΚΟ (γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ). 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Πνζνζηφ πςειφβαζκσλ ζέζεσλ ηνπ  Αεκνζίνπ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ 

γπλαίθεο. 

 Σηκή ΐάζεο: 43%  

 Σηκή ηφρνο 2013 : 46% 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:  

 Πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ ιφγνπ ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηέρνπλ θάπνηα πςειή ζέζε ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ζηε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε. 

 Σηκή ηφρνο 2013 : 10% 

 

Δ.. 4.1: Γεκηνπξγία κεραληζκώλ ππνζηήξημεο ηεο δηνηθεηηθήο αιιαγήο. 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Αξάζεηο δεκηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραληζκψλ ππνζηήξημεο 

ηεο δηνηθεηηθήο αιιαγήο. 

Έξγν Σεκαία   

 χζηαζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δνκήο ππνζηήξημεο ηεο νξγαλσηηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο αιιαγήο ησλ Αεκνζίσλ θνξέσλ. 
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Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Πνζνζηφ θνξέσλ (Τπνπξγείσλ, Γ.Γ.  θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο Αηνίθεζεο) 

ζηνπο νπνίνπο πινπνηνχληαη δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ππνζηεξίδνληαη απφ 

ηε δνκή. 

 Σηκή ηφρνο 2013 : 50%. 

 

Δ.. 4.2: Γξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δλδεηθηηθέο Καηεγνξίεο Γξάζεσλ 

 Αξάζεηο ππνζηήξημεο ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο εθαξκνγήο, ηεο παξαθνινχζεζεο 

θαη ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Αξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 Αξάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ, εκπεηξνγλσκνζπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ. 

Γείθηεο Απνηειέζκαηνο:   

 Πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ γλσξίδνπλ ην Β.Π. θαη ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

 Σηκή ηφρνο 2013 : Δ ηηκή ζηφρνο ζα  δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ρεδίνπ Βπηθνηλσληαθήο  ηξαηεγηθήο (Β.Π. Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007). 
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Κεθάιαην 4 Ζ  Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κε αξηζκνχο 

 

Οη θπβεξλήζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηηο 

παξερφκελεο Αεκφζηεο  ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ηνπο. Δ αλάγθε γηα ελεκέξσζε 

πξνέθπςε σο απνηέιεζκα δχν αιιειέλδεησλ κεηαμχ ηνπο θαηλνκέλσλ: 

1. Σν γξήγνξν ξπζκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε  

ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ  κεηαμχ  δηαθφξσλ ρσξψλ θαη αλνίγεη λέεο 

νηθνλνκηθέο επθαηξίεο κέζα απφ ππεξεζληθά δίθηπα, ζε ρψξεο πνπ επηδηψθνπλ 

λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο  αληαγσληζηηθφηεξσλ πξντφλησλ θαη  ππεξεζηψλ. 

2. Σελ πξφζθαηε  πξφνδν  ησλ ΣΠΒ,  ε νπνία δίλεη δπλαηφηεηεο γηα λέεο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ παγθνζκίσο (UN 

2003).  

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ, ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε σο 

εξγαιείν αλάπηπμεο αξζξψλεηαη  πάλσ ζε ηξεηο πξνυπνζέζεηο: 

1. έλα θαηψηαην επίπεδν νξίσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, 

2. έλα θαηψηαην επίπεδν νξίσλ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαη 

3. δπλαηφηεηα  ζπλδεζηκφηεηαο γηα φινπο. 

Έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  ζα είλαη ζε ζέζε λα 

„πεξηιακβάλεη φινπο‟, κφλν εάλ φινη  - θαη‟ ειάρηζην - έρνπλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη  γλψζεηο ππνινγηζηψλ θαη ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ,  φινη έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή  θαη φινη έρνπλ πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν.  

Έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  απαηηεί επίζεο 

αιιαγέο ζηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ κεηαμχ θπβέξλεζεο, 

επηρεηξήζεσλ θαη  θνηλσλίαο. Πξέπεη δε, λα ππνζηεξίδεηαη απφ  κεηαξξπζκίζεηο ζην  

λνκνζεηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην, απφ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ςεθηνπνίεζεο 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλφ 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα θαηαζηήζεη απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο πξνζηηέο θαη 
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αζθαιείο, ψζηε λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία ησλ ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ 

(UN 2008). 

 

4.1 Γείθηεο κέηξεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

Ο Οξγαληζκφο Δλσκέλσλ Βζλψλ απφ ην 2002 θαη έθηνηε, δηεμάγεη κηα ζεηξά απφ 

έξεπλεο γηα ηε κέηξεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Βπηθνηλσλίαο απφ ηηο θπβεξλήζεηο  ζε 192 ρψξεο ηεο πθειίνπ. Οη έξεπλεο απηέο 

ζπκβάιινπλ ζηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ κε ηελ παξνρή κηαο ζπγθξηηηθήο 

κέηξεζεο επηδφζεσλ ηεο ρψξαο ζηελ εηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη 

ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή, ζηνλ ζπλερψο αλαπηπζζφκελν δηεζλή ρψξν.  

 Οη έξεπλεο: 

1. Παξνπζηάδνπλ έλα ζπγθξηηηθφ ζηηγκηφηππν ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηνηκφηεηαο 

γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. 

2. Παξέρνπλ κία αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο σο 

έλα εξγαιείν παξνρήο ππεξεζηψλ ζην θνηλφ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρνπλ νη ππεξεζίεο απηέο ζηνλ θαηαλαισηή. 

3. Παξέρνπλ κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνζπκίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηεο 

θάζε θπβέξλεζεο λα ζπκπεξηιάβνπλ ην θνηλφ ζηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή. 

4. Παξέρνπλ έλα εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ ησλ ρσξψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξέρνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

Αεκνζίσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζην κέιινλ (UN 2003).  

Δ εθηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηνλ πνιίηε, εζηηάδνληαο ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα  πνπ ηνλ 

επεξεάδνπλ (UN 2008).   

Ο Οξγαληζκφο Δλσκέλσλ Βζλψλ έρεη ζεζπίζεη ηνπο παξαθάησ δείθηεο: 

α. Σελ εηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (E-Government Readiness 

Index), πνπ νξίδεηαη σο „ε ηθαλφηεηα ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα λα ρξεζηκνπνηεί ΣΠΒ γηα 

λα παξέρεη ζην θνηλφ πςειήο ζηάζκεο πιεξνθφξεζε θαη εξγαιεία επηθνηλσλίαο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο‟. Ο δείθηεο απηφο απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ζπληζηακέλεο:  
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 Σνλ Γείθηε Γηαδηθηπαθνχ Μέηξνπ (Web Measure Index), πνπ πξνζδηνξίδεη 

κε θαζαξά πνζνηηθά θξηηήξηα ηελ δηαζεζηκφηεηα επηγξακκηθήο (online) 

πιεξνθφξεζεο θαη ππεξεζηψλ, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζε πέληε ζηάδηα παξνπζίαο κίαο 

θπβέξλεζεο ζην Αηαδίθηπν. 

 Σνλ Γείθηε Σειεπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο (Telecommunications 

Infrastucture Index), πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ππνδνκή κηαο ρψξαο ζε ΣΠΒ. Ο 

δείθηεο απηφο απνηειεί ην ζηαζκηζκέλν κέζν έμη  πξσηαξρηθψλ δεηθηψλ: 

o Ώξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ αλά ρίιηα άηνκα. 

o Υξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ αλά ρίιηα άηνκα. 

o Σειεθσληθέο γξακκέο αλά ρίιηα άηνκα. 

o Πιεζπζκφο online αλά ρίιηα άηνκα. 

o Ώξηζκφο θηλεηψλ ηειεθψλσλ αλά ρίιηα άηνκα. 

o Ώξηζκφο ηειενξάζεσλ αλά ρίιηα άηνκα.  

Αείθηεο ηειεπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο  = 1/5 * (Αείθηεο πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ  + 1/5 * (Αείθηεο Υξεζηψλ ηνπ Αηαδηθηχνπ) + 1/5 * (Αείθηε 

Σειεθσληθψλ γξακκψλ) + 1/5 * ( Αείθηε  online πιεζπζκνχ) + 1/10 * (Αείθηε 

ρξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο) + 1/10 * (Αείθηεο ηειεφξαζεο). 

Οη πξσηαξρηθνί δείθηεο ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηχπν: 

Αείθηεο = (Πξαγκαηηθή ηηκή – Βιάρηζηε ηηκή) / (Μέγηζηε ηηκή – Βιάρηζηε 

ηηκή). 

Βπνκέλσο, ε ζρεηηθή απφδνζε ηεο ρψξαο είλαη κία ηηκή πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 

έσο 1 (UN 2003).   

 

 Σνλ Γείθηε Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ (Human Capital Index) κηαο ρψξαο, ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πνιηηψλ ζηε 

ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Ο δείθηεο απηφο είλαη ζχλζεηνο θαη αθνξά άηνκα 

ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 15 εηψλ. Σα δχν ηξίηα ηνπ βάξνπο ηνπ δείθηε 

απνηεινχληαη απφ έλα δείθηε πνζνζηνχ ηνπ αιθαβεηηζκνχ ησλ αηφκσλ θαη ην 
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έλα ηξίην απφ έλα δείθηε πνπ δίλεη ην πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ζηελ αληίζηνηρε βαζκίδα πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηελ αληίζηνηρε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηε 

ζρνιηθή ειηθία  (UN 2003).  

β. Σελ Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή (E-Participation Index), πνπ νξίδεηαη σο „ε 

πξνζπκία εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο λα παξέρεη πςειήο ζηάζκεο πιεξνθφξεζε θαη 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή αηφκσλ ζε δηαβνπιεχζεηο 

θαη ιήςε απνθάζεσλ‟ ή αιιηψο σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κία θπβέξλεζε αλνίγεηαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πνιίηεο ηεο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ. Δ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ: 

 Σεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ γηα ηελ παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηε δηαδηθαζία 

δηαβνχιεπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Σεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο. 

 Υξήζε ησλ ΣΠΒ γηα ηελ ππνζηήξημε ιήςεο απνθάζεσλ κε ηελ δηεπθφιπλζε 

ζπκκεηνρήο ησλ  πνιηηψλ ζηα πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο πνιίηε-θπβέξλεζεο 

(C2G) θαη θπβέξλεζεο-πνιίηε  (G2C) (UN 2003). 

Σν πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλεη: 

 Σελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε „e-information‟. Οη δηθηπαθνί ηφπνη 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη πνιηηηθέο θαη 

πξνγξάκκαηα, πξνυπνινγηζκνχο, λφκνπο θαη δηαηάγκαηα θαη άιια ζέκαηα 

πνπ ελδηαθέξνπλ ην θνηλφ. Τπάξρνπλ εξγαιεία γηα ηελ έγθαηξε δηάρπζε θαη 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ θφξνπκ ζην Αηαδίθηπν, 

ιίζηεο ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ, νκάδεο ζπδεηήζεσλ „newgrooups‟ θαη 

δσκάηηα ζπδεηήζεσλ. 

 Σελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε „e-consultation‟. Οη δηθηπαθνί ηφπνη 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ επεμεγήζεηο γηα  ηνπο κεραληζκνχο 

θαη ηα εξγαιεία. Αίλνπλ ηε δπλαηφηεηα  αλάπηπμεο επηγξακκηθήο ζπδήηεζεο 

γηα ζέκαηα Αεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε 

αξρεηνζεηεκέλν νπηηθνανπζηηθφ πιηθφ Αεκνζίσλ ζπζθέςεσλ.  Δ θπβέξλεζε 

ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο.  
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 Σελ ειεθηξνληθή ιήςε απνθάζεσλ „e-decision making‟. Δ θπβέξλεζε 

δεζκεχεηαη φηη ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ θαη  παίξλεη 

πξαγκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηελ έθβαζε νξηζκέλσλ δεηεκάησλ (UN 2003).  

Παξφιν πνπ ε ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο νκάδεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη θπβεξλήζεηο αιιά ππάξρεη πιεζψξα αιιειεπηδξάζεσλ πνιηηψλ 

κε ΜΚΟ, νξγαληζκνχο, επηρεηξεζηαθέο νξγαλψζεηο θηι., ε έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζην 

λα δηεξεπλήζεη ηελ πξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηέηνησλ νκάδσλ 

κέζσ ησλ ΣΠΒ. Ώθνξά νπζηαζηηθά, αιιειεπηδξάζεηο θπβέξλεζεο-πνιίηε θαη πνιίηε-

θπβέξλεζεο.  

Ο Αείθηεο Αηαδηθηπαθνχ Μέηξνπ (Web Measure Index) πεξηιακβάλεη κηα πνζνηηθή 

κέηξεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο. Ο δείθηεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο, 

είλαη κία πνηνηηθή κέηξεζε πνπ ιακβάλεη ππφςε: 

 Σελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 Σε ζπλάθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Σε ρξεζηκφηεηα ζηνλ πνιίηε ζαλ ρξήζηε. 

 Σελ πξνζπκία (εάλ ππάξρεη) ηεο θπβέξλεζεο λα παξέρεη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα Αεκφζηαο πνιηηηθήο.  

ηελ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 21 Αεκφζηεο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπκκεηνρήο, πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε, ειεθηξνληθή 

δηαβνχιεπζε θαη ειεθηξνληθή ιήςε απνθάζεσλ ζε έμη νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

ηνκείο: 

 Γεληθά 

 Βθπαίδεπζε 

 Τγεία 

 Κνηλσληθή πξφλνηα 

 Υξεκαηνδφηεζε 

 Ώπαζρφιεζε. 
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Μηα θιίκαθα απφ 0-4, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο 

δείθηεο απνηειεί ην ζηαζκηζκέλν κέζν φισλ ησλ ππεξεζηψλ (UN 2003).  

 

4.2 Ζ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ην 2003 

 

4.2.1 Δηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Οη Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ώκεξηθήο είλαη ν παγθφζκηνο εγέηεο ζηελ εηνηκφηεηα γηα 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ην 2003, κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε εηνηκφηεηαο γηα 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 0,927. Ώθνινπζνχλ ε νπεδία (0,84), ε Ώπζηξαιία 

(0,831), ε Ααλία (0,820), ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,814) θαη ν Καλαδάο (0,806). 

Μεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ε ηγθαπνχξε (0,746), ε Αεκνθξαηία ηεο 

Κνξέαο (0,744), ε Βζζνλία (0,697) θαη ε Υηιή (0,671) ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ 

θνξπθαίσλ 25 ρσξψλ ζηελ εηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. 

ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπεδία, ε Ααλία θαη ην Δλσκέλν 

ΐαζίιεην έρνπλ κεγάιε ηζηνξία  ζηελ  αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε. Δ επηηπρία ηνπο νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο.  

Σα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο επηδηψθνπλ λα απμήζνπλ ηελ 

απνδνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζην θνηλφ, θαζψο επίζεο θαη λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε  

επηγξακκηθή ζπκκεηνρή ζηε Αεκφζηα πνιηηηθή. Δ επηηπρία πξνγξακκάησλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αληαλαθιά επίζεο, ηελ πξνζπκία κηαο ρψξαο λα 

κνηξαζηεί  πιεξνθνξίεο  θαη  γλψζεηο κε ηνπο πνιίηεο ηεο. Δ ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ 

δηάθνξσλ νξγαλψζεσλ ζηηο ρψξεο απηέο ππαγνξεχεη φηη νη θπβεξλήζεηο ηνπο είλαη 

αλνηθηέο  θαη επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή φισλ.  

Ο δείθηεο ηεο εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Υψξεο φπσο ε  Γεξκαλία (0,762), 

ε Οιιαλδία (0,746), θαη ε Ώπζηξία (0,676) είλαη πεξηζζφηεξν  έηνηκεο γηα 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Ώλαηνιηθήο θαη Νφηηαο 

Βπξψπεο. Οη ππφ-έληαμε ρψξεο Πνισλία (0,576) θαη  ΐνπιγαξία (0,548), αλ θαη είλαη 
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εγέηεο ζηελ Ώλαηνιηθή Βπξψπε, παξακέλνπλ ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα απφ 

ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηεο λφηηαο Βπξψπεο, 

φπσο ε Εηαιία (0,685) θαη ε Πνξηνγαιία (0,646) (UN 2003).  

Δ Βιιάδα βξίζθεηαη ζηελ 37ε ζέζε ζηελ Παγθφζκηα θαηάηαμε.  Ο δείθηεο 

εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε (0,54) ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ (0,71). ζνλ αθνξά ην Αείθηε Ώλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ ηεο 

Βιιάδαο (0,92), βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην κέζν φξν ηεο Β.Β (0,96). Οη δείθηεο φκσο 

ησλ επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ (0,328) θαη ηεο Τπνδνκήο (0,372), ππνιείπνληαη ησλ 

κέζσλ φξσλ ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ, πνπ είλαη 0,56 θαη 0,59 αληίζηνηρα.  

Δ νπεδία (0,840) παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε  ζε νιφθιεξε ηελ Βπξψπε.  Οη 

ζνπεδηθέο θαηλνηφκεο πχιεο απνηεινχλ άξηζηα παξαδείγκαηα  ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Μηα θαηλνηφκνο πχιε (http://www.lagrummet.gov.se/) 

ζπγθεληξψλεη φια ηα λνκηθά θείκελα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ζνπεδηθέο Αεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ην θπβεξλεηηθφ γξαθείν, θαη ην Κνηλνβνχιην, αλ θαη ην πιηθφ απηφ δελ 

είλαη αθφκα δηαζέζηκν.  

Πίλαθαο 18: Αείθηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην 

2003. 

Πεγή: United Nations E-Government Development Knowledge Base, 

http://www.unpan.org/egovkb 

Υψξα 

2003  

E-Participation 

Index 

2003  

E-Government 

Index 

2003 

Human 

Capital 

Index 

2003 

Online 

Service 

Index 

2003 

Infrastructure 

Index 

2003  

E-Government 

Rank 

Ώπζηξία 0,138 0,676 0,96 0,476 0,591 21 

ΐέιγην 0,293 0,67 0,99 0,507 0,514 23 

Γαιιία 0,638 0,69 0,97 0,57 0,529 19 

Γεξκαλία 0,534 0,762 0,97 0,683 0,632 9 

Ααλία 0,448 0,82 0,98 0,694 0,787 4 

Βιιάδα 0,086 0,54 0,92 0,328 0,372 37 

Δλσκέλν 

ΐαζίιεην 1 0,814 0,99 0,777 0,675 5 

http://www.unpan.org/egovkb
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Εξιαλδία 0,586 0,697 0,96 0,616 0,514 17 

Εζπαλία 0,155 0,602 0,97 0,428 0,409 29 

Εηαιία 0,466 0,685 0,94 0,616 0,499 20 

Λνπμεκβνχξγν 0,293 0,656 0,9 0,408 0,66 25 

Οιιαλδία 0,638 0,746 0,99 0,539 0,71 11 

Πνξηνγαιία 0,448 0,646 0,94 0,507 0,49 26 

νπεδία 0,586 0,84 0,99 0,683 0,846 2 

Φηλιαλδία 0,448 0,761 0,99 0,603 0,691 10 

 

 

 

Γξάθεκα 1: Αείθηεο εηνηκφηεηαο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ρσξψλ ΒΒ ην 2003. 

 

4.2.2 Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή 

Σν Δλσκέλν ΐαζίιεην (1) αθνινπζεκέλν απφ ηηο Δ.Π.Ώ. (0,966), παξνπζηάδνπλ ηνπο 

πςειφηεξνπο δείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο γηα ην 2003. Ώθνινπζνχλ ν Καλαδάο 

(0,828), ε Υηιή (0,828) θαη ε Βζζνλία (0,795). 
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Ώπφ ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ ε Γαιιία (0,638), ε Οιιαλδία (0,638), ε Εξιαλδία (0,586), ε 

νπεδία (0,586), ε Γεξκαλία (0,534), ε Εηαιία (0,466) θαη ε Ααλία (0,448) 

βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο 20 πξψηεο ρψξεο ηεο Παγθφζκηαο θαηάηαμεο ζηελ 

Διεθηξνληθή πκκεηνρή (UN 2003). εκεηψλεηαη ν πνιχ ρακειφο δείθηεο ηεο 

Βιιάδαο (0,086), ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ. (0,45).  

 

 

Γξάθεκα 2: Αείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ρσξψλ ΒΒ ην 2003. 

 

4.3  Ζ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ην 2004 

 

4.3.1 Δηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

To 2004, γίλεηαη ε δηεχξπλζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Δ ΒΒ ζεσξεί ηελ απμαλφκελε 

ζπκκεηνρή ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ηελ επεκεξία 

ηεο Βπξψπεο θαη ηνλ αληαγσληζκφ (Anagnostopoulou 2012). Γηα ην 2004, νη Δ.Π.Ώ. 

(0,913) εμαθνινπζνχλ λα πξνεγνχληαη ζηελ εηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε θαη αθνινπζνχλ ε Ααλία  (0,904), ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,885) θαη ε 

νπεδία (0,874). Γηα ην 2004 ν παγθφζκηνο δείθηεο εηνηκφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη 0,413.  
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ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, 13 ρψξεο, νη: ε Ααλία  (0,904), ην 

Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,885), ε νπεδία (0,874), ε Φηλιαλδία (0,8239), ε Οιιαλδία 

(0.8026),  ε Γεξκαλία (0,7873), ην ΐέιγην (0,7525), ε Ώπζηξία (0,748), ε Εξιαλδία 

(0,7058), ε Βζζνλία (0,7029), ε Μάιηα (0,6877), ε Γαιιία (0,6687) θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν (0,66), βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ησλ 25 ρσξψλ κε ηνπο πςειφηεξνπο 

δείθηεο εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε άλνδνο ηεο Ααλίαο ζηε δεχηεξε ζέζε ηεο Παγθφζκηαο 

θαηάηαμεο, ε νπνία μεπέξαζε φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο εθηφο ησλ Δ.Π.Ώ.. Δ 

Μάιηα, ε νπνία θαηείρε ηελ 27
ε
 αλέβεθε ζηελ 21

ε
 ζέζε θαη θαηάθεξε λα κπεη ζηε 

ιίζηα ησλ 25 ρσξψλ κε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε. Δ Γαιιία ππνρψξεζε 5 ζέζεηο, ε νπεδία 2, ελψ απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε Εηαιία δελ θαηάθεξε λα κπεη ζηε ιίζηα ησλ 25ρσξψλ κε ηνπο 

πςειφηεξνπο δείθηεο εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Δ Οπγγαξία 

(0,586), ην ΐέιγην (0,753), ε Σζερία  (0,621), θαη ε Ρνπκαλία (0,551) θαηάθεξαλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ην 2004 (UN 2004). 

Δ Βιιάδα  απφ ηελ 37
ε
 ζέζε αλέβεθε ζηελ 36

ε
 ζέζε ηεο Παγθφζκηαο θαηάηαμεο θαη 

βξίζθεηαη ζηελ 22
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, κε δείθηε 

εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε (0,55810). Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε γηα 

ηηο ρψξεο ηα Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2004 είλαη 0,67.  

 

Πίλαθαο 19: Αείθηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην 

2004. 

Πεγή: United Nations E-Government Development Knowledge Base, 

http://www.unpan.org/egovkb 

Υψξα 

2004 

E-

Participation 

Index 

2004 E-

Government 

Index 

2004 

Human 

Capital 

Index 

2004 

Online 

Service 

Index 

2004 

Infrastruct

ure Index 

2004 E-

Governme

nt Rank 

2004 

Online 

Service 

Rank 

Ώπζηξία 0,4426 0,7487 0,97 0,6988 0,5774 17 17 

ΐέιγην 0,6066 0,7525 0,99 0,7722 0,4952 16 12 

ΐνπιγαξία 0,2131 0,5417 0,91 0,5058 0,2094 41 45 
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Γαιιία 0,459 0,6687 0,96 0,5405 0,5055 24 36 

Γεξκαλία 0,5902 0,7873 0,96 0,7954 0,6066 12 10 

Ααλία 0,7377 0,9047 0,99 0,9344 0,7896 2 5 

Βιιάδα 0,1148 0,5581 0,93 0,4093 0,3349 36 52 

Βζζνλία 0,6393 0,7029 0,96 0,6988 0,4498 20 18 

Δλσκέλν 

ΐαζίιεην 1 0,8852 0,99 0,973 0,6927 3 2 

Εξιαλδία 0,2295 0,7058 0,96 0,6564 0,5009 19 22 

Εζπαλία 0,0328 0,5844 0,97 0,39 0,3933 34 62 

Εηαιία 0,2295 0,6598 0,93 0,5521 0,4973 26 33 

Κχπξνο 0,0656 0,5189 0,9 0,2355 0,4211 49 91 

Λεηνλία 0,1639 0,5486 0,95 0,39 0,3058 39 60 

Ληζνπαλία 0,082 0,5367 0,94 0,4324 0,2376 43 50 

Λνπμεκβνχξγν 0,1475 0,66 0,9 0,4286 0,6514 25 51 

Μάιηα 0,459 0,6877 0,87 0,7375 0,4555 21 15 

Οιιαλδία 0,8033 0,8026 0,99 0,7181 0,6997 11 16 

Οπγγαξία 0,3934 0,5857 0,93 0,5367 0,2905 33 37 

Πνισλία 0,3115 0,6026 0,95 0,5792 0,2788 29 29 

Πνξηνγαιία 0,2131 0,5953 0,97 0,3938 0,422 31 59 

Ρνπκαλία 0,2131 0,5504 0,88 0,6062 0,1649 38 26 

ινβαθία 0,1475 0,5565 0,9 0,4903 0,2791 37 47 

ινβελία 0,2131 0,6506 0,94 0,5135 0,4984 27 44 

νπεδία 0,5738 0,8741 0,99 0,7722 0,86 4 13 

Σζερία 0,2131 0,6214 0,91 0,5483 0,4059 28 34 

Φηλιαλδία 0,5738 0,8239 0,99 0,8069 0,6747 9 9 
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Γξάθεκα 3: Αείθηεο εηνηκφηεηαο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ρσξψλ ΒΒ ην 2004. 

 

4.3.2 Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή 

Σν Δλσκέλν ΐαζίιεην (1) αθνινπζνχκελν απφ ηηο Δ.Π.Ώ. (0,934), παξνπζηάδνπλ 

ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο γηα ην 2004. Ώθνινπζνχλ ν 

Καλαδάο (0,902) θαη ε ηγθαπνχξε (0,836).  

Σν ΐέιγην (0,607), ε Μάιηα (0,459) θαη ε Ώπζηξία (0,443), πνπ βξηζθφηαλ ζηε 

δηαδηθαζία επέθηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαηάθεξαλ 

λα παγηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

πνιίηεο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ, ηφζν ηελ πνηφηεηα, φζν θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.   

Δ Βιιάδα, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαηέρεη γηα ην 2004 ηελ 24ε 

ζέζε, κε δείθηε ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο (0,1148), ειαθξψο βειηησκέλν ζε ζρέζε 

κε ην  δείθηε ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο (0,086) ηνπ 2003. Σελ Βιιάδα αθνινπζνχλ 

κφλν ε Ληζνπαλία (0.082), ε Κχπξνο (0,0656) θαη ε Εζπαλία (0,0328). Ο κέζνο φξνο 

ηνπ  δείθηε ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

είλαη 0,37 γηα ην 2004. 
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Γξάθεκα 4: Αείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ρσξψλ ΒΒ ην 2004. 

 

4.4 Ζ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ην 2005 

 

4.4.1 Δηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Γηα ην 2005, ν δείθηεο εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε δηακνξθψζεθε 

ζην 0,6898. Οη Δ.Π.Ώ. (0,9062), εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα θαηάηαμε, αθνινπζνχκελεο απφ ηε Ααλία (0,9058), ηε νπεδία (0,8983) 

θαη ην Δλσκέλν ΐαζίεην (0,8777). Μεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ εγείηαη ε 

Αεκνθξαηία ηεο Κνξέαο  (0,8727) θαη αθνινπζνχλ ε ηγθαπνχξε (0,8503), ε 

Βζζνλία (0,7347) θαη ε Μάιηα (0,7012).  

Μηθξέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην 2004, θαηαγξάθνληαη ζηε ιίζηα ησλ 25 ρσξψλ κε 

ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Ώπφ ηηο 

ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ιίζηα αλήθνπλ 13 ρψξεο : ε Ααλία  (0,9058), ε 

νπεδία (0,8983), ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,8777), ε Φηλιαλδία (0,8231), ε Γεξκαλία 

(0,805), ε Οιιαλδία (0,8021), ε Ώπζηξία (0,7602), ην ΐέιγην (0,7381), ε Βζζνλία 

(0,7347), ε Εξιαλδία (0,7251), ε Μάιηα (0,7012), ε Γαιιία (0,6925) θαη ε Εηαιία 

(0,6794). (UN 2005).  Δ νπεδία μεπέξαζε ην Δλσκέλν ΐαζίιεην θαη έθηαζε ζηελ 
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ηξίηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Δ Γεξκαλία, ε Εξιαλδία θαη ην ΐέιγην 

ππνρψξεζαλ θαηά κία ζέζε, ελψ ε Οιιαλδία , ε Ώπζηξία, ε Βζζνλία θαη ε Γαιιία 

βειηίσζαλ ηε ζέζε ηνπο, αλεβαίλνληαο θαηά κηα ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε. Δ 

Εηαιία θαηάθεξε λα κπεί ζηε ιίζηα ησλ 25 ρσξψλ κε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο 

εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, ελψ ην Λνπμεκβνχξγν ππνρψξεζε θαηά 

3 ζέζεηο πέθηνληαο ζηελ 28
ε
 ζέζε ηεο θαηάηαμεο. Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα, ε Ααλία 

θαη ε νπεδία πξνήγαγαλ ηα πξνξάκκαηα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ε 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο εθηηκήζεθε σο ε θαιχηεξε ζε νιφθιεξε ηελ Βπξψπε. 

Γεληθφηεξα νη ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο δηαηεξνχλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε.  

Πνιιέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Ώλαηνινθήο Βπξψπεο, ελίζρπζαλ ηηο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλζεο  πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο κε ηδηαίηεξα 

θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο. Δ Οπγγαξία (0,6536) θαη ε Λεηνλία (0,6050) βειηίσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

θαηάηαμε (UN 2005).  

Δ Βιιάδα γηα ην 2005, βξίζθεηαη ζηελ 35
ε
 ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο.  Ο 

δείθηεο εηνηκφηεηαο ηεο Βιιάδαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε δηακνξθψζεθε ζε 

0,5921 θαη βξίζθεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

(0,69).  

 

Πίλαθαο 20: Αείθηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην 

2005. 

Πεγή: United Nations E-Government Development Knowledge Base, 

http://www.unpan.org/egovkb 

Υψξα 

2005 E-

Participation 

Index 

2005 E-

Government 

Index 

2005 

Human 

Capital 

Index 

2005 

Online 

Service 

Index 

2005 

Infrastructu

re Index 

2005 E-

Government 

Rank 

2005 

Online 

Service 

Rank 

Ώπζηξία 0,4127 0,7602 0,96 0,7423 0,5784 16 19 

ΐέιγην 0,5079 0,7381 0,99 0,7115 0,5127 18 23 

ΐνπιγαξία 0,254 0,5605 0,91 0,5192 0,2522 45 48 

Γαιιία 0,4127 0,6925 0,96 0,6115 0,506 23 33 
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Γεξκαλία 0,5556 0,805 0,95 0,8423 0,6226 11 10 

Ααλία 0,7619 0,9058 0,98 0,9731 0,7642 2 5 

Βιιάδα 0,1587 0,5921 0,95 0,5115 0,3148 35 50 

Βζζνλία 0,619 0,7347 0,98 0,6962 0,5281 19 25 

Δλσκέλν 

ΐαζίιεην 1 0,8777 0,99 0,9962 0,6471 4 3 

Εξιαλδία 0,1905 0,7251 0,96 0,7115 0,5037 20 22 

Εζπαλία 0,0794 0,5847 0,97 0,3923 0,3919 39 71 

Εηαιία 0,2381 0,6794 0,93 0,6269 0,4812 25 30 

Κχπξνο 0,0794 0,5872 0,89 0,4615 0,4101 37 55 

Λεηνλία 0,1746 0,605 0,95 0,4846 0,3805 32 54 

Ληζνπαλία 0,1111 0,5786 0,96 0,5231 0,2528 40 47 

Λνπμεκβνχξγν 0,1429 0,6513 0,91 0,4 0,6439 28 69 

Μάιηα 0,4762 0,7012 0,87 0,7923 0,4413 21 16 

Οιιαλδία 0,6984 0,8021 0,99 0,7346 0,6815 12 20 

Οπγγαξία 0,381 0,6536 0,95 0,7038 0,3069 27 24 

Πνισλία 0,3492 0,5872 0,96 0,5115 0,2901 38 49 

Πνξηνγαιία 0,2063 0,6084 0,97 0,4269 0,4283 30 66 

Ρνπκαλία 0,3175 0,5704 0,88 0,6423 0,1889 44 28 

ινβαθία 0,1746 0,5887 0,91 0,5385 0,3176 36 45 

ινβελία 0,2222 0,6762 0,96 0,5923 0,4762 26 36 

νπεδία 0,5714 0,8983 0,99 0,8654 0,8395 3 9 

Σζερία 0,2063 0,6396 0,92 0,5885 0,4102 29 37 

Φηλιαλδία 0,5556 0,8231 0,99 0,8269 0,6524 9 11 
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Γξάθεκα 5: Αείθηεο εηνηκφηεηαο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ρσξψλ ΒΒ ην 2005. 

 

4.4.2 Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή 

Σν Δλσκέλν ΐαζίιεην (1), φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, επηηπγράλεη ην 

κεγαιχηεξν δείθηε θαη έρεη ηελ θαιχηεξε ζρεηηθή απφδνζε, ελψ αθνινπζνχλ ε 

ηγθαπνχξε (0,9841), ηεο νπνίαο ε απφδνζε είλαη αμηνζεκείσηε θαη νη Δ.Π.Ώ. 

(0,9048) (UN 2005). 

Δ Ααλία (0,7619), ε Οιιαλδία (0,6984), ε Βζζνλία, (0,619), ε νπεδία (0,5714), ε 

Φηλιαλδία (0,5556), ε Γεξκαλία (0,5556), ην ΐέιγην (0,5079), ε Μάιηα (0,4762), ε 

Ώπζηξία (0,4127) θαη ε Γαιιία (0,4127) είλαη νη δέθα ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ησλ 25 ρσξψλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο δείθηεο απφδνζεο γηα 

ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή. Δ Ααλία, θαηάθεξε λα αλέβεη κηα ζέζε θαη λα είλαη ε 

πξψηε απφ ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ ζηελ ιίζηα ησ 25 θαιχηεξσλ, κε ηε ζπλερή βειηίσζε 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ηεο. Ώμηνζεκείσηε είλαη επίζεο θαη ε 

πξνζπάζεηα ηεο νπεδίαο πνπ αλέβεθε θαηά δχν ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε. 

Δ Βιιάδα (0,1587),  εμαθνινπζεί λα έρεη ρακειφ δείθηε ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο 

ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ, πνπ είλαη 0,37 θαη βξίζθεηαη ζηελ 23
ε
 

ζέζε αλάκεζα ζηηο 27 ρψξεο ηεο ΒΒ.  
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Γξάθεκα 6: Αείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ρσξψλ ΒΒ ην 2005. 

 

4.5 Ζ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ην 2008 

 

4.5.1 Δηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Δ έξεπλα ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ ην 2008, απνηειεί ηελ ηέηαξηε (4
ε
) θαηά ζεηξά 

έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηα 192 

θξάηε-κέιε. ηελ έξεπλα ππάξρεη ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δεηθηψλ.   

πσο ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ν Γείθηεο Γηαδηθηπαθνχ Μέηξνπ 2008, βαζίδεηαη 

ζε  πέληε ζηάδηα παξνπζίαο κίαο θπβέξλεζεο ζην Αηαδίθηπν. Σα ζηάδηα απηά είλαη: 

 Ώλεξρφκελε παξνπζία  

 Βκπινπηηζκέλε παξνπζία  

 Ώιιειεπηδξαζηηθή παξνπζία  

 Παξνπζία πλαιιαγψλ  

 πλδεδεκέλε παξνπζία. 
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Ο Γείθηεο Σειεπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο „Telecommunications Infrastucture 

Index‟ γηα ην 2008, είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο  πέληε  πξσηαξρηθψλ δεηθηψλ θαη 

δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε δηάρπζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζηνπο πνιίηεο. Οη πξσηαξρηθνί δείθηεο  είλαη: 

 

 Ώξηζκφο ρξεζηψλ  ηνπ Αηαδηθηχνπ αλά εθαηφ άηνκα. 

 Ώξηζκφο πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ αλά εθαηφ άηνκα. 

 Σειεθσληθέο γξακκέο αλά εθαηφ άηνκα. 

 Ώξηζκφο θηλεηψλ ηειεθψλσλ αλά εθαηφ άηνκα. 

 Ώξηζκφο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ  αλά εθαηφ άηνκα.  

 

Ο κέζνο φξνο εηνηκφηεηαο γηα ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε (0,4514) ζπλερίδεη λα 

απμάλεη, θαζψο νη ρψξεο θάλνπλ ζπλερείο επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ. Γηα πξψηε θνξά απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε έξεπλα λα πινπνηείηαη, 

ππάξρεη λένο παγθφζκηνο εγέηεο, ε νπεδία (0,9178), ε νπνία μεπέξαζε ηηο Δ.Π.Ώ.. 

Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαηαιακβάλνπλ ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ηεο παγθφζκηαο 

θαηάηαμεο, κε ηε Ααλία (0,9134) θαη ηε Ννξβεγία (0,8921) ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε 

ζέζε αληίζηνηρα. Οη Δ.Π.Ώ. (0,8644) βξίζθνληαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε (UN 2008). 

ηελ έξεπλα ηνπ 2008, παξνπζηάζηεθε ε ιίζηα ησλ 35 ρσξψλ κε ηνπο πςειφηεξνπο 

δείθηεο εηνηκφηεηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. ηε ιίζηα απηή, απφ ηηο ρψξεο ηεο 

ΒΒ, εθηφο απφ ηε νπεδία θαη Ααλία βξίζθνληαη: ε Οιιαλδία (0,8631), ε Γαιιία 

(0,8038), ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,7872), ε Βζζνλία (0,7600), ην Λνπμεκβνχξγν 

(0,7512), ε Φηλιαλδία (0,7488), ε Ώπζηξία (0,7428), ε Εξιαλδία (0,7296), ε Εζπαλία 

(0,7228), ε Γεξκαλία (0,7136), ην ΐέιγην (0,6779), ε Σζερία (0,6696), ε ινβελία 

(0,6681), ε Εηαιία (0,6680), ε Ληζνπαλία (0,6617), ε Μάιηα (0,6582), ε Οπγγαξία 

(0,6485), ε Πνξηνγαιία (0,6479), ε Πνισλία (0,6117), θαη ε Κχπξνο (0,6019).  

Δ Σζερία εγείηαη ησλ ρσξψλ ηεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία. Δ Εζπαλία βειηίσζε ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο, 

αλεβαίλνληαο θαηά 19 ζέζεηο θαη θαηαιακβάλνληαο ηελ 20
ε
 ζέζε ηεο παγθφζκηαο 
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θαηάηαμεο. Δ Οιιαλδία, ε Γαιιία θαη ην Λνπμεκβνχξγν ζεκείσζαλ επίζεο 

ζεκαληηθή πξφνδν αλεβαίλνληαο ζηελ 5
ε
, 9

ε
 θαη 14

ε
 ζέζε αληίζηνηρα (UN 2008). 

Δ Βιιάδα (0,5718) απφ ηελ 36
ε
 Θέζε πνπ θαηείρε ην 2005, έπεζε ζηελ 44

ε
 ζέζε ηεο 

παγθφζκηαο θαηάηαμεο. 

 

Πίλαθαο 21: Αείθηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην 

2008. 

Πεγή: United Nations E-Government Development Knowledge Base, 

http://www.unpan.org/egovkb 

Υψξα 

2008 E-

Participation 

Index 

2008 E-

Government 

Index 

2008 

Human 

Capital 

Index 

2008 

Online 

Service 

Index 

2008 

Infrastruct

ure Index 

2008 E-

Governme

nt Rank 

2008 

Online 

Service 

Rank 

Ώπζηξία 0,4773 0,7428 0,9664 0,6656 0,5989 16 19 

ΐέιγην 0,4091 0,6779 0,9771 0,5385 0,5222 24 40 

ΐνπιγαξία 0,0455 0,5719 0,9262 0,4849 0,3071 43 52 

Γαιιία 0,9318 0,8038 0,9818 0,8294 0,5992 9 5 

Γεξκαλία 0,1591 0,7136 0,9532 0,5753 0,6164 22 33 

Ααλία 0,9318 0,9134 0,9933 1 0,7441 2 1 

Βιιάδα 0,0909 0,5718 0,9698 0,4147 0,3356 44 73 

Βζζνλία 0,7273 0,76 0,9734 0,7124 0,5958 13 13 

Δλσκέλν 

ΐαζίιεην 0,4318 0,7872 0,9699 0,6923 0,7022 10 16 

Εξιαλδία 0,25 0,7296 0,9932 0,6756 0,5217 19 17 

Εζπαλία 0,3636 0,7228 0,9868 0,699 0,4834 20 15 

Εηαιία 0,2273 0,668 0,9582 0,5117 0,5389 27 45 

Κχπξνο 0,0909 0,6019 0,9039 0,4783 0,4274 35 54 

Λεηνλία 0,2273 0,5944 0,9654 0,4482 0,3741 36 62 

Ληζνπαλία 0,4773 0,6617 0,9688 0,6087 0,4093 28 26 

Λνπμεκβνχξγν 0,6136 0,7512 0,9157 0,6087 0,7336 14 26 
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Μάιηα 0,3864 0,6582 0,8556 0,7258 0,3911 29 11 

Οιιαλδία 0,5227 0,8631 0,9881 0,7893 0,814 5 7 

Οπγγαξία 0,2045 0,6494 0,9604 0,6171 0,3716 30 24 

Πνισλία 0,2273 0,6134 0,956 0,5385 0,3481 33 40 

Πνξηνγαιία 0,25 0,6479 0,9249 0,5987 0,4215 31 31 

Ρνπκαλία 0,0455 0,5383 0,9047 0,4147 0,2992 51 73 

ινβαθία 0,0682 0,5889 0,9211 0,4749 0,3742 38 56 

ινβελία 0,2273 0,6681 0,9788 0,5017 0,5289 26 51 

νπεδία 0,6591 0,9157 0,9776 0,9833 0,7842 1 2 

Σζερία 0,2045 0,6696 0,9362 0,6455 0,4279 25 21 

Φηλιαλδία 0,2727 0,7488 0,9933 0,6321 0,6246 15 23 

 

 

Γξάθεκα 7: Αείθηεο εηνηκφηεηαο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ρσξψλ ΒΒ ην 2008. 

 

4.5.2 Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή 

Οη Δ.Π.Ώ. (1,0000), αλεβαίλνπλ ζηελ πξψηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο γηα ειεθηξνληθή 

ζπκκεηνρή ηνπ έηνπο 2008. Ώπηφ νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα 

ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε θαη ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε, νη νπνίνη επηηξέπνπλ 
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ζηνπο πνιίηεο ηνπο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θπβέξλεζε. Ώθνινπζεί ζηε δεχηεξε 

ζέζε ε Αεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (0,9773), ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηεο απφδνζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε. Δ Ααλία (0,9318) θαη ε Γαιιία (0,9318) κνηξάδνληαη ηελ 

ηξίηε ζέζε. Σν Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,4318) ζεκείσζε ηελ κεγαιχηεξε πηψζε, απφ 

ηελ 1
ε
 ζέζε ην 2005 ζηελ 24

ε
 ζέζε ην 2008. Ώπηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεηάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο απφ ηελ εζληθή ηνπο πχιε ζε ηνπηθέο 

πχιεο Αηαθπβέξλεζεο (UN 2008). 

ηε ιίζηα ησλ 35 ρσξψλ κε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο γηα 

ην 2008, απφ ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ, βξίζθνληαη επίζεο: ε Βζζνλία (0,7273), ε νπεδία 

(0,6591), ην Λνπμεκβνχξγν (0,6136), ε Ώπζηξία (0,4773), ε Ληζνπαλία (0,4773), ην 

ΐέιγην (0,4071) θαη ε Εζπαλία (0,3636). 

Δ Βιιάδα (0,0909), βξίζθεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ δείθηε ειεθηξνληθήο 

ζπκκεηνρήο (0,3727) ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ.  

 

 

 

 

Γξάθεκα 8: Αείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ρσξψλ ΒΒ ην 2008. 
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4.6 Ζ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ην 2010 

4.6.1 Δηνηκφηεηα γηα ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Δ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ηα Δλσκέλα Βζλε ην 2010 είλαη ε πέκπηε (5
ε
 ) ζηε ζεηξά 

έξεπλα θαη ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη πνιίηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν σθεινχληαη 

απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ηελ θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηελ απνδνηηθφηεξε Αηνίθεζε απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηελ 

θαιχηεξε  αιιειεπίδξαζε κε απηέο, ιφγσ ηεο  απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ ΣΠΒ ζην 

Αεκφζην ηνκέα.  Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ δεκνζηεχζεη έλα πνιχ κεγάιν  φγθν 

πιεξνθνξηψλ ζην Αηαδίθηπν, πνιιέο παξέρνπλ εζληθέο πχιεο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο 

κηα ζεκαληηθή αθεηεξία γηα ηνπο ρξήζηεο λα ζπλδεζνχλ  κε ηηο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηα δηαθνξεηηθά ππνπξγεία. πγρξφλσο, πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

πξέπεη λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ παξνρή ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ  γηα Αεκφζηα δηαβνχιεπζε 

θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ.   

Γηα λα απεηθνλίζεη θαιχηεξα ηηο πςειφηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ην  ηκήκα νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ ησλ Δλσκέλσλ  Βζλψλ,  εηζήγαγε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν  ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο  δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο  δηθηπαθέο πχιεο  γηα ηε 

δηαλνκή ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ επέθηαζε ησλ επθαηξηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ο αξηζκφο εξσηήζεσλ απμήζεθε απφ 

86 ην 2008 ζε 95 ην 2010. Πην ζπγθεθξηκέλα, 25 εξσηήζεηο πξνζηέζεθαλ, 

αθαηξέζεθαλ 16 θαη ηξνπνπνηήζεθαλ 29.  

Δ Αεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (0,8785), βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο 

θαηάηαμεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Ώθνινπζνχλ νη Δ.Π.Ώ. 

(0,8510) θαη ν Καλαδάο (0,8448). Ο παγθφζκηνο κέζνο φξνο είλαη 0,4406 γηα ην 2010 

(UN 2010). 

Σν Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,8147), είλαη ε πξψηε απφ ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ πνπ βξίζθεηαη 

ζηε ιίζηα ησλ 20 πην αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, 

θαηαθηψληαο ηελ 4ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε. ηηο  20 πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο αλήθνπλ 

αθφκα ε Οιιαλδία (0,8097), ε Ααλία (0,7882), ε Εζπαλία (0,7516), ε Γαιιία 



383 

 

(0,7510), ε νπεδία (0,7474), ε Γεξκαλία (0,7309), ην ΐέιγην (0,7225), ε Φηλιαλδία 

(0,6967) θαη ε Βζζνλία (0,6965).  

Δ Βιιάδα (0,5708), αλέβεθε  ζηελ 41
ε
 ζέζε ζηελ θαηάηαμε, απφ ηελ 44

ε
 πνπ 

βξηζθφηαλ ην 2008. Ο δείθηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ (0,6572). 

 

Πίλαθαο 22: Αείθηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην 

2010. 

Πεγή: United Nations E-Government Development Knowledge Base, 

http://www.unpan.org/egovkb 

Υψξα 

2010 E-

Participation 

Index 

2010 E-

Government 

Index 

2010 

Human 

Capital 

Index 

2010 

Online 

Service 

Index 

2010 

Infrastruct

ure Index 

2010 E-

Governme

nt Rank 

2010 

Online 

Service 

Rank 

Ώπζηξία 0,5 0,6679 0,9598 0,4762 0,5736 24 34 

ΐέιγην 0,5857 0,7225 0,9751 0,6254 0,5697 16 17 

ΐνπιγαξία 0,3 0,559 0,935 0,4095 0,337 44 45 

Γαιιία 0,6 0,751 0,9772 0,6825 0,5953 10 11 

Γεξκαλία 0,6143 0,7309 0,9533 0,5492 0,6955 15 21 

Ααλία 0,6429 0,7872 0,9933 0,673 0,6987 7 13 

Βιιάδα 0,2571 0,5708 0,9803 0,3556 0,3828 41 60 

Βζζνλία 0,6857 0,6965 0,9666 0,5016 0,6272 20 28 

Δλσκέλν 

ΐαζίιεην 0,7714 0,8147 0,9542 0,7746 0,7163 4 4 

Εξιαλδία 0,4429 0,6866 0,9931 0,4984 0,5738 21 29 

Εζπαλία 0,8286 0,7516 0,9792 0,7651 0,51 9 5 

Εηαιία 0,2143 0,58 0,9683 0,2889 0,4914 38 87 

Κχπξνο 0,4857 0,5705 0,9135 0,3714 0,4326 42 54 

Λεηνλία 0,2714 0,5826 0,9608 0,4159 0,3762 37 42 

Ληζνπαλία 0,5286 0,6295 0,9691 0,4825 0,4413 28 30 
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Λνπμεκβνχξγν 0,1714 0,6672 0,9156 0,381 0,7137 25 52 

Μάιηα 0,3429 0,6129 0,887 0,4698 0,4862 30 35 

Οιιαλδία 0,6 0,8097 0,987 0,6794 0,7666 5 12 

Οπγγαξία 0,3143 0,6315 0,9597 0,5048 0,4338 27 27 

Πνισλία 0,2429 0,5582 0,9551 0,3873 0,3373 45 50 

Πνξηνγαιία 0,2714 0,5787 0,9356 0,3873 0,4189 39 50 

Ρνπκαλία 0,1857 0,5479 0,9226 0,4159 0,3092 47 42 

ινβαθία 0,0714 0,5639 0,931 0,346 0,4211 43 62 

ινβελία 0,5143 0,6243 0,977 0,4 0,5025 29 47 

νπεδία 0,4857 0,7474 0,9698 0,527 0,7522 12 24 

Σζερία 0,1286 0,606 0,9429 0,454 0,4258 33 37 

Φηλιαλδία 0,4143 0,6967 0,9933 0,4794 0,6239 19 32 

 

 

 

Γξάθεκα 9: Αείθηεο εηνηκφηεηαο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ρσξψλ ΒΒ ην 2010. 
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4.6.2 Ζιεθηξνληθή πκκεηνρή 

Ο δείθηεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο θαηαδεηθλχεη ηελ απφδνζε ησλ 

θπβεξλήζεσλ ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2008.  Δ  έξεπλα ηνπ 2010 δηεξεπλά αλαιπηηθά  

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θπβεξλήζεηο εκπιέθνπλ ηνπο πνιίηεο ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, παξέρνπλ  πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο, σζνχλ ηνπο πνιίηεο λα 

εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε. 

Δ Αεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (1,0000), εγείηαη ηνπ δείθηε ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο θαη 

αθνινπζνχλ ε Ώπζηξαιία (0,9143) θαη ε Εζπαλία (0,8286). Βίλαη αμηνζεκείσην φηη 

ζηηο ιίζηα ησλ 35 ρσξψλ κε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο, ε 

πιεηνςεθία αλήθεη ζε ρψξεο κε κεζαία εηζνδήκαηα, θαζψο απφ ην 2008 βειηίσζαλ 

ηνπο δηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο, ψζηε  λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε αλαηξνθνδφηεζε, 

ελεξγνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία δηαιφγνπ κε ηνπο πνιίηεο (UN 2010). 

Ώπφ ηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθεο Έλσζεο ζηε ιίζηα ησλ 20 ρσξψλ κε ηνλ πςειφηεξν 

δείθηε  ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο βξίζθνληαη αθφκα: ην Δλσκέλν ΐαζίιεην (0,7714), 

ε Βζζνλία (0,6857), ε Ααλία (0,6429), ε Γεξκαλία (0,6143), ε Γαιιία (0,6000), ην 

ΐέιγην (0,5857), ε Ληζνπαλία (0,5286) θαη ε ινβελία (0,5143). Δ Βιιάδα (0,2571), 

βειηίσζε ην δείθηε ζε ζρέζε κε ην 2008, φκσο παξακέλεη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ 

δεηθηψλ ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ (0,4249). 

 

Γξάθεκα 10: Αείθηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο ρσξψλ ΒΒ ην 2010. 
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4.7 Ζ πνξεία ηεο ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα κε δείθηεο 

ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαηαγξάθεηαη ε πνξεία ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζηελ Βιιάδα  κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ.  

 

Γξάθεκα 11: Αείθηεο εηνηκφηεηαο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηεο Βιιάδαο. 

 

 

Γξάθεκα 12: Αείθηεο ειεθηξνληθήο πκκεηνρήο ηεο Βιιάδαο. 
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Γξάθεκα 13: Αείθηεο Ώλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Βιιάδαο 

 

 

 

Γξάθεκα 14: Αείθηεο Βπηγξακκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Βιιάδαο. 
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Γξάθεκα 15: Αείθηεο Σειεπηθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο Βιιάδαο. 

 

 

 

Γξάθεκα 16: Δ ζέζε ηεο Βιιάδαο γηα εηνηκφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 
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Γξάθεκα 17: Δ ζέζε ηεο Βιιάδαο ζηηο επηγξακκηθέο ππεξεζίεο 

 

4.8 πγθξηηηθή αμηνιόγεζε θξαηώλ-κειώλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο  

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2  παξάγξαθνο 2.2.2, ην πκβνχιην ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο „eEurope 2002‟  γηα ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, ρξεζηκνπνηεί 20 ππεξεζίεο, 12 γηα ηνπο πνιίηεο θαη 8 γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2007α).  

Οη πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα Ώ ζχκθσλα κε ηελ European Commission 

DG Information Society (2011), πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία ησλ ρσξψλ θαζψο θαη ησλ 

ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο έληαμεο ζηελ ΒΒ, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 
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Γξάθεκα 18: πγθξηηηθή αμηνιφγεζε θξαηψλ-κειψλ ηεο ΒΒ θαη ηεο Βιιάδαο 

 

ην γξάθεκα 18 (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο European Commission DG 

Information Society 2011), παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο Βιιάδαο ζε ζρέζε κε ην κέζν 

φξν ησλ  ρσξψλ θαζψο θαη ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο έληαμεο ζηελ 

ΒΒ, φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο 
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ηα πνζνζηά παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηφζν ζηνπο πνιίηεο, φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ φξσλ.  

 

4.9 Αλαζθόπεζε ηεο πνξείαο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Διιάδαο πξνο ηελ 
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ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ ζε Βπξψπε θαη Βιιάδα 

εθ κέξνπο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

 

4.9.1 Αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Δ δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο γηα ηελ „Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‟ απνηππψζεθε 

ζηε Λεπθή Βίβιν, ζεκεηψλνληαο ηελ εκθάληζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο σο 

δηαθξηηφ ζηνηρείν ησλ εζληθψλ Αηνηθήζεσλ ηεο Βπξψπεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε 

ηε βάζε ζηήξημεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο  πνπ εθθξάζηεθε κε ηε „ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο‟, επηβάιινληαο ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αιιειελέξγεηα κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θαηεχζπλζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο. 

Σαπηφρξνλα ζρεδφλ, ε πξσηνβνπιία eEurope δηαρεηξίδεηαη ηε κεηάβαζε ζηελ 

θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο, ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα απνηειέζεη παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζαβφλαο. Δ ηειεπηαία απφ ηηο δέθα δξάζεηο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζχλδεζε ησλ θπβεξλήζεσλ, απνηειεί θαη  ηε βάζε 

αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

Δ πξσηνβνπιία eEurope 2002 πξνέθπςε, ππφ ην βάξνο ηεο θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε 

πξνο εθείλε ηεο eEurope, εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ, επηθεληξψλνληαο ηνπο ζηφρνπο ζε δεηήκαηα ειεθηξνληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη αηφκσλ κε δεμηφηεηεο. Δ εηζαγσγή ηεο Ώλνηρηήο Μεζφδνπ 

πληνληζκνχ (De la Porte 2002; Eurofound 2010) θαη ηεο πγθξηηηθήο Ώμηνιφγεζεο 

(Bruno et al. 2006; European Commission, Directorate-General for Research 2002), 

θαζψο θαη ε παξνρή είθνζη ζπγθεθξηκέλσλ  ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαηαγξάθνπλ ηελ αγσλία 

ηεο Βπξψπεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, πνπ δελ είλαη άιιν, απφ  ηελ 

εγθαζίδξπζή ηεο σο παγθφζκηα εγεηηθή δχλακε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.  

Σν λέν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 ήξζε γηα λα δηαδερηεί ην ζρέδην δξάζεο 2002, 

πνπ ήηαλ θπξίσο εζηηαζκέλν ζηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ζχλδεζεο ηνπ 

Αηαδηθηχνπ ζηελ Βπξψπε, επηπξνζζέηνληαο  ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
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πξνζπέιαζεο ησλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο φισλ ησλ Βπξσπαίσλ πνιηηψλ, κε βάζε 

κηα αζθαιή ππνδνκή επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ, ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ πνιηηψλ. Ο ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε θαη ηε δηάδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

απνθέξεη έλαλ ιεπηνκεξεηαθά ζρεδηαζκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δεηθηψλ 

πνιηηηθήο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξάζεηο πνιηηηθήο ηνπ ζρεδίνπ, θαζηζηψληαο 

επρεξέζηεξε ηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζηα απνηειέζκαηα. 

Δ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ eEurope 2005, εληνπίδεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα 

ζηε ζχλδεζε θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ πςειήο ηαρχηεηαο, ζηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε, ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

δηαηίζεληαη πιήξσο ζην Αηαδίθηπν πξνζδηνξίδνληαο ηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο 

απαηηνχληαη επηπιένλ πξνζπάζεηεο. 

Δ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο eEurope 2005 επηθεληξψλεηαη ζηε 

ζεκαζία, ζηελ απφδνζε θαη ζπλνρή, ζην δπλεηηθφ αληίθηππν ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, 

θαζψο θαη ζηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο ηνπ. Βληνπίδεη, αθελφο κελ ην δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε-κέιε αληηιακβάλνληαη, ηφζν ηε ζεκαζία, φζν θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, αθεηέξνπ δε ηνλ ζεσξεί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

έλαξμε θαη ζπλέρηζε ελφο δηαιφγνπ κεηαμχ ρσξψλ, αλαγλσξίδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο  

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, ηα επίπεδα ησλ δηνηθεηηθψλ επηδφζεσλ, θαζψο θαη ην 

ζεκαηνιφγην θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο γηα ηελ  Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 Καζψο ε  πνξεία ηεο eΒurope είρε νινθιεξσζεί θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ ήηαλ 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηα αλακελφκελα, πξνέθπςε ε  αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

πνξείαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κέρξη ην 2010, κε ηελ πξσηνβνπιία i2010. Δ 

νινθιήξσζε ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κε βάζε 

ηελ θνηλσληθή έληαμε κε ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

έξεπλα γηα ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΒ), 

ζπγθξνηνχλ ην ζεκαηνιφγηφ ηεο. 

ηελ πξψηε ελδηάκεζε  επαλεμέηαζε ηεο  i2010 ε Βπηηξνπή δηαηππψλεη νξηζκέλεο 

ζπζηάζεηο θαη πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηα έηε 2007-2008, ελψ δηαπηζηψλεηαη ε 

σξηκφηεηα ησλ επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν Αεκφζηνο ηνκέαο. Δ δεχηεξε 
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ελδηάκεζε  επαλεμέηαζε δελ αξθείηαη ζην ζπκπέξαζκα ηεο ηζρπξήο επξπδσληθήο 

αλάπηπμεο ηεο ΒΒ θαη επηδεηά ηελ  ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πιένλ 

πξνεγκέλσλ ρσξψλ κε ηελ  ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2010. Σέινο, ε νξηζηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο i2010 εθζέηεη ηηο επηηπρίεο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο γηα ηελ Βπξψπε 

πνπ θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ παγθφζκηνπ εγέηε ζην επξπδσληθφ Αηαδίθηπν, 

αλαδεηθλχεηαη πξσηνπφξνο ζηε  δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο έδξα ηεο ξεμηθέιεπζεο έξεπλαο. Σαπηφρξνλα, νη πνιηηηθέο ηεο γηα 

ηηο ΣΠΒ εληάζζνληαη δηαξθψο ζηηο ινηπέο πνιηηηθέο ηεο, κε ην έλα ηξίην ησλ 

Βπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ζρεδφλ ην 70% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ΒΒ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Χζηφζν, ε επηηπρία ηεο 

επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ζηηο ΣΠΒ θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε παγθφζκηα πξννπηηθή. Καζίζηαηαη θαλεξφ, φηη αθφκε θαη ζε πεξηνρέο 

φπνπ θαηαιακβάλεη παγθφζκηα εγεηηθή ζέζε, ε Βπξψπε θηλδπλεχεη λα ράζεη ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, φηαλ πξφθεηηαη γηα λέεο, θαηλνηφκεο εμειίμεηο. Καηά 

ζπλέπεηα ε Βπξψπε ρξεηάδεηαη έλα λέν ςεθηαθφ πξφγξακκα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

λέεο πξνθιήζεηο, λα δεκηνπξγεζεί κηα ππνδνκή παγθφζκηαο θιάζεο θαη λα 

απειεπζεξσζεί ην δπλακηθφ ηνπ Αηαδηθηχνπ σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάπηπμεο θαη 

σο βάζε γηα αλνηρηή θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή.  

Οη επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020 

απνηεινχλ ην λέν φξακα ηεο Βπξψπεο θαη πξνέθπςαλ ππφ ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε νπνία εμνπδεηέξσζε πνιιά ρξφληα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ 

αλαδεηθλχνληαο ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Σν ςεθηαθφ 

ζεκαηνιφγην γηα ηελ Βπξψπε απνηειεί κία απφ ηηο επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, 

θηινδνμψληαο λα ραξάμεη κηα πνξεία γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ησλ ΣΠΒ, θπξίσο ηνπ Αηαδηθηχνπ, κέζσ ηνπ ελάξεηνπ 

θχθινπ ηεο  ςεθηαθήο νηθνλνκίαο επηζεκαίλνληαο  ηα επηά ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα. 

ηελ έκπξαθηε κεηνπζίσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ 

Βπξψπε κε ην επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

2011-2015  ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θηιφδνμν φξακα ηεο δήισζεο ηνπ Malmö , πνπ 

επηδεηεί απφ ηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο κε 

ιηγφηεξνπο πφξνπο. Δ αλάιεςε θνηλήο δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε 
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απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ Αεκνζίσλ πφξσλ θαη κείσζε ησλ Αεκνζίσλ δαπαλψλ, 

απνζθνπψληαο έσο ην 2015 ην 50% ησλ πνιηηψλ θαη ην 80% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ΒΒ λα έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Μεηά απφ κία δεθαεηία εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ ε δηακφξθσζε 

ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο γηα ην 2020 θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζην δίπνιν 

Αεκφζηα Αηνίθεζε-Πνιίηεο. Δ αλάδεημε ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα σο ζεζαπξνχ 

πιεξνθνξηψλ, ε ππνρξέσζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο λα ζρεδηάδεη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ε ελδπλάκσζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιήςε θπβεξλεηηθψλ 

απνθάζεσλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαβνπιεχζεηο Αεκφζηαο πνιηηηθήο, ε 

ελδπλάκσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσλία 

κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, ε δέζκεπζε άξζεο ησλ εκπνδίσλ 

ρξήζεο ειεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε θξάηε-κέιε εθηφο θαηαγσγήο ησλ 

πνιηηψλ κε απνηέιεζκα λα  εκπνδίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο εληφο ηεο ΒΒ, είλαη 

δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο. Χζηφζν, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

πνηα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια εξγαιεία θαη πνηνο ν θαιχηεξνο ηξφπνο εθαξκνγήο 

ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. 

Αε ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη απαξαηήξεην ην γεγνλφο έλαξμεο θαη θαηάιεμεο απηήο 

ηεο πνξείαο ηεο Βπξψπεο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηνπ  

βαηήξα εθθίλεζεο πξνο ηνλ δηνηθεηηθφ καλδχα ηεο θνξδέιαο ηεξκαηηζκνχ ηεο. Δ 

παξαηεξνχκελε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε ησλ ΔΠΏ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζηάζεθε ε αθνξκή γηα 

ηελ απφθαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, πνπ εξκελεχεηαη σο κηα νιηζηηθή ή 

ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα «ππφζρεζε» γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ησλ Βπξσπαίσλ 

πνιηηψλ, πνπ ζα γηλφηαλ πξάμε κέρξη ην 2010. Θεσξήζεθε δε, σο ν αληίπνδαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο έθξεμεο ησλ ΔΠΏ, πνπ κε αηρκή ηνπ 

δφξαηνο ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ επέηπραλ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο (Μηραιφπνπινο 2010).  

Δ ππφζεζε πσο ε πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο Βπξψπεο ζα πξνθχςεη σο ππνπξντφλ ηεο 

νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο δε θαίλεηαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηεο, σο πξνο ην 

δεχηεξν ζθέινο, ην δπζδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά 
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θαηά πξψηνλ ζην ππνζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο (θφκκαηα, εθινγηθφ ζχζηεκα) θαη 

θαηά δεχηεξνλ ζην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο (αηξεηά φξγαλα Αηνίθεζεο, δηνηθεηηθνί 

κεραληζκνί). Δ ζχκπξαμε απηψλ παξάγεη Αεκφζηεο πνιηηηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

πνιηηηθή ελνπνίεζε ζπλεπάγεηαη θαη δηνηθεηηθή ελνπνίεζε (Σζέθνο 2009).  

Σν παξάδνμν ηεο αξρηθήο εμαίξεζεο ηεο Αηνίθεζεο απφ ηα πεδία ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο εξκελεχεηαη απφ ηελ πεηζκαηηθή – αλ θαη νξηζκέλεο θνξέο 

ηειεηνπξγηθή ή ζπκβνιηθή – ππεξάζπηζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ ρψξνπ, ν 

νπνίνο ζπλδέεηαη παξαδνζηαθά κε ηελ εζληθή αλεμαξηεζία: ην πνιηηηθν-δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα, ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Οη ιφγνη απηήο ηεο εμαίξεζεο κπνξεί εηδηθφηεξα λα 

εληνπηζηνχλ ζηα εμήο: 

 Σν ελδηαθέξνλ ηεο (ηφηε) ΒΟΚ γηα ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε δελ ήηαλ άκεζν, 

ιφγσ ηεο επξχηεξεο θπξηαξρίαο κηαο εξγαιεηαθήο ζεψξεζεο πνπ έβιεπε ηε 

Αηνίθεζε σο εθηειεζηηθφ κεραληζκφ ππνηαγκέλν ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

 Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

κεραληζκφο άζθεζεο εμνπζίαο θαη ζχκβνιν εζληθήο θπξηαξρίαο. Ο πνιηηηθά 

επαίζζεηνο ραξαθηήξαο ηεο δελ επηηξέπεη ζπλεπψο παξεκβάζεηο απφ εμσ-

θξαηηθέο πεγέο ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο θπβέξλεζεο. 

 Δ νκάδα θξαηψλ πνπ ζπλέζηεζαλ ηνλ αξρηθφ ππξήλα ηεο ΒΟΚ δηέζεηαλ 

δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηαο. Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε δελ 

ελδηέθεξε ζπλεπψο σο πεδίν ζχγθιηζεο ελ φςεη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο 

(παλνχ 2001, ζ. 35).  

Πνιχ ζχληνκα γίλεηαη ζαθέο πσο ε ζηελή ζχκπξαμε ησλ εζληθψλ δηνηθεηηθψλ 

κεραληζκψλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή θνηλψλ πνιηηηθψλ, 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηδεηνχκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Βπξψπεο. Ώλάκεζα 

ζηα δχν ηδενηππηθά εθαξκνδφκελα ππνδείγκαηα δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο 

ζπγθξφηεζεο ηεο Βπξψπεο, πνπ αλαθέξνληαη σο «θαλνληζηηθφ» θαη «επηρεηξεζηαθφ» 

(Σζέθνο 2009), ην δεχηεξν απνηειεί ηελ επηινγή ηεο Βπξψπεο πξνο ην κέιινλ. Δ 

επηινγή δελ είλαη ηπραία αθνχ: 

 Έλαληη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο παξαζέηεη ηελ παξαγσγή 

θαη παξνρή θνηλσληθψλ ρξεζηκνηήησλ. 

 Έλαληη ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ παξάγεη θπζηθά απνηειέζκαηα. 
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 Θεσξεί σο απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο – πειάηεο θαη φρη ηνπο δηνηθνχκελνπο. 

 Ώληηιακβάλεηαη ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε σο βαζηθφ παξάγνληα 

πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο παξά σο ζπκκφξθσζε θαη λνκηκφηεηα. 

 Δ ηθαλφηεηα δηαζθάιηζεο απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ππεξέρεη ησλ 

ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 

 Δ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε δε ζρεηίδεηαη κε ην ζχλλνκν αιιά κε ηε βέιηηζηε 

ζρέζε θφζηνπο-σθέιεηαο. 

Μεηαμχ ινηπφλ ησλ θαλφλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ επηθξαηνχλ - ηδηαίηεξα κεηά ην 

2000 - νη δεχηεξνη, νη νπνίνη ρσξίο λα αγλννχλ ηε λνκηκφηεηα, ζηεξίδνληαη ζηνπο 

δείθηεο, ζηε ζηξαηεγηθή θαη επηρεηξεζηαθή ζηνρνζεζία, ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Δ εκκνλή ζηα 

απνηειέζκαηα εηζάγεη ζην δηνηθεηηθφ επξσπατθφ πξνζθήλην ην Νέν Αεκφζην 

Μάλαηδκελη – ΝΑΜ (Lane 2000; Pollitt & Bouckaert 2000; Terry 1999; Van der 

Meer 2007) πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 θαη θαζίζηαηαη σο θπξίαξρν δηνηθεηηθφ παξάδεηγκα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990. 

Δ ηδενινγηθή εγεκνλία ηνπ ΝΑΜ ζηα θξάηε-κέιε επέδξαζε πνηθηιφκνξθα ζηε 

δηνηθεηηθή ηνπο θνπιηνχξα, κε ηηο θαλνληζηηθέο (βεκπεξηαλήο παξάδνζεο) ρψξεο, 

φπσο ε Βιιάδα, λα ην αληηκεησπίδνπλ επηθπιαθηηθά πεξηνξηδφκελεο ζηηο ηερληθέο 

ζπκκεηνρήο θαη βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δηεζίδνληάο ηηο κέζα απφ ηε 

δηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη πξαθηηθέο (Σζέθνο 2009). Σν γεγνλφο απηφ δε ζεσξείηαη 

ηπραίν κηαο θαη είλαη γλσζηφ, πσο ειάρηζηε πξνζνρή δφζεθε ζηε δηάζηαζε κεηαμχ 

ηεο ηζηνξηθήο δηακφξθσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ θάζε θξάηνπο-κέινπο θαη 

ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε.  Εδηαίηεξα, ην θχκα 

ηεο δηεχξπλζεο πξνο ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο έθαλε αηζζεηή ηελ εηεξνγέλεηα κε φξνπο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα παξαθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

νινθιήξσζεο (παλνχ 2001).  

Σα δηαθνξεηηθά εζληθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ίδην επξσπατθφ 

εξέζηζκα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο ρσξψλ κε ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο.  Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξνχλ ηα επί κέξνπο 
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θξάηε-κέιε λα αληαπνθξηζνχλ ζ‟ απηφ ην λέν πεξηβάιινλ δελ θαηαλέκεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Σίζεηαη ινηπφλ έλα δήηεκα βαζκνχ θαη ηθαλφηεηαο «αληαπφθξηζεο» ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Σν δήηεκα έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν βαζηθέο 

φςεηο. Δ πξψηε αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο-κέινπο λα αθνινπζήζεη ην 

ξπζκφ ησλ κεηαβνιψλ θαη δηεξγαζηψλ πνπ επηθέξεη ε επξσπατθή νινθιήξσζε, ψζηε 

λα κελ απνηειέζεη ηξνρνπέδε θαη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. Δ δεχηεξε αθνξά ζηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα επσθειεζεί απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζεη ηνπο φξνπο ζπλχπαξμεο κε ηνπο άιινπο εηαίξνπο θαη λα αληιήζεη ηα 

πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ (παλνχ 2001).  

Δ χπαξμε ινηπφλ, ελφο Βπξσπατθνχ Αηνηθεηηθνχ Υψξνπ (ΒΑΥ) (D‟Orta 2003, Olsen 

2003) σο ζχλνιν αξρψλ αμηνπηζηίαο, πξνβιεςηκφηεηαο, δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ Αηνηθήζεσλ λα ηηο εθαξκφζνπλ νκνηφκνξθα ζε φιε ηελ επξσπατθή 

επηθξάηεηα αλαγλσξίδεηαη σο ην ηδαληθφ δεηνχκελν ηεο πνξείαο ηεο Βπξψπεο πξνο 

ηελ νινθιήξσζε. Δ απηαπφδεηθηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΒΑΥ ζα εθπιεξσζεί φηαλ 

δηαθνξεηηθήο ηθαλφηεηαο δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα ζα επηηπγράλνπλ θνηλά 

απνηειέζκαηα. Καη ελψ πξνο ην παξφλ θάηη ηέηνην δε θαίλεηαη εθηθηφ, ε Βπξψπε 

πηνζεηεί ηελ Ώλνηρηή Μέζνδν πληνληζκνχ (ΏΜ) σο πνιππνίθηιν εξγαιείν πνπ 

εθθξάδεη ηε ινγηθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΝΑΜ  θαη  εληζρχεη ηε κάζεζε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ δηα ηεο πγθξηηηθήο Ώμηνιφγεζεο 

απνδερφκελε ηηο δηαθνξέο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εζληθψλ Αηνηθήζεσλ. Δ εληαία Βπξψπε 

φκσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο (θαη) ηελ εληαία Βπξσπατθή Αεκφζηα Αηνίθεζε.   

 

4.9.2 Αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηεο Διιάδαο 

Δ ξαγδαία εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ Βιιάδα βαζίδεηαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε δηα ησλ ΚΠ ηεο πεξηφδνπ 1994-

2006. Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Κιεηζζέλεο‟, πνπ πξνέβιεπε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζηελ Βιιάδα κε ηελ ελζσκάησζε  λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ πεξίνδν 1994-2000, ην θπβεξλεηηθφ δίθηπν „χδεπμηο‟, πνπ 

θηινδνμνχζε λα απνηειέζεη έλα παλεζληθφ εζσηεξηθφ δίθηπν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, 

ζπλδένληαο νινθιεξσηηθά πεξηζζφηεξνπο απφ 1.700 νξγαληζκνχο ζε εζληθφ επίπεδν, 

ηα „Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ‟ (ΚΔΠ) (2002) σο Αεκφζηα θαηαζηήκαηα 
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„κίαο ζηάζεο‟, ε θαηλνηφκνο γξακκή ηειεθσληθήο εμεπεξέηεζεο (1502) (1998) 

ησλ πνιηηψλ, νη ππεξεζίεο TAXISnet γηα ηελ θνξνινγηθή εμππεξέηεζε πνιηηψλ-

επηρεηξήζεσλ θαη ην πξφγξακκα „Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε‟, πνπ απνζθνπνχζε ζηε 

ζχλδεζε θαη  ελνπνίεζε φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ δηάζπαξησλ ξπζκίζεσλ θαη 

δξάζεσλ, απνηέιεζαλ ην πξψην βήκα ηεο ρψξαο πξνο ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε.  

 Δ δεκνζίεπζε ηεο  Λεπθήο Βίβινπ „Ζ Διιάδα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 

ηξαηεγηθή θαη Γξάζεηο‟ (1999) σο θπζηθφ επαθφινπζν ησλ πξνεγνπκέλσλ, 

απνηειεί ην ζρέδην ηεο θπβεξλεηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο ζηελ Βιιάδα ηα επφκελα ρξφληα, δηαπηζηψλνληαο ηαπηφρξνλα, ηνλ 

αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα ησλ ππαξρφλησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη κεραληζκψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα  πξνο ηελ αλάπηπμε απηή. Δ αθνµνίσζε θαη ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ απφ ηνλ Αεµφζην ηνµέα αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζµφ ηεο Αεµφζηαο Αηνίθεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη 

πνιίηε. 

Σν Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‟  απνηειεί ηνλ θχξην 

κνριφ πινπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο πνιηηηθήο (2000-2006), ζέηνληαο σο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηελ Βμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε θαη ηε ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο 

Γσήο ηνπ θαζψο θαη ηελ Ώλάπηπμε ηνπ Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ. Σν πξφγξακκα 

αλαπηχζζεηαη ζε επηά (7) Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, κε ην δεχηεξν (Βμππεξέηεζε ηνπ 

Πνιίηε θαη ΐειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Γσήο) λα νξακαηίδεηαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεκαληηθψλ ηνκέσλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο σο απνηέιεζκα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο αιιαγέο πνπ ππνρξεσηηθά ζπλνδεχνπλ 

ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη ηειεπηθνηλσληψλ. 

Σαπηφρξνλα θαη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, πηνζεηείηαη ην έξγν „Αξηάδλε‟ (2000-2006), 

πνπ εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη  ηνπηθφ  επίπεδν κε ηελ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, απνβιέπνληαο ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηνπο πνιίηεο θαη  ηηο 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ.  

Σν εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα „Αζηεξίαο‟, σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο „Ώξηάδλε‟, 

θηινδνμεί λα βειηηψζεη ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαηνίθνπο 
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ησλ πνιπάξηζκσλ θαη απνθνκκέλσλ απφ ηνλ επεηξσηηθφ θνξκφ ειιεληθψλ λεζηψλ, 

ησλ νπνίσλ ν πνιίηεο ηνπο, πνπ δηακέλεη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία δελ ιεηηνπξγεί ε 

αξκφδηα Τπεξεζία, δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλείηαη είηε γηα ηελ ππνβνιή κίαο αίηεζεο 

είηε γηα ηελ παξαιαβή ελφο πηζηνπνηεηηθνχ. 

Παξάιιεια κε ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „ΚηΠ‟, εθαξκφδεηαη επίζεο ην 

πξφγξακκα „Πνιηηεία: ε Δπαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο‟, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηελ πνιηηηθή απφθαζε πνπ πεγάδεη απφ ηε βαζηά επίγλσζε φηη ε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή πξφνδν ηεο ρψξαο. Βληνπίδνληαη θξίζηκεο παζνινγίεο ηνπ Αεκνζίνπ 

ηνκέα, φπσο ην δαηδαιψδεο λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ εληζρχεη ηε 

γξαθεηνθξαηία, ην αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα Αηνίθεζεο πνπ ππνβαζκίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηνπ, ην πςειφ θφζηνο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, πνπ κεηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ θαη ηε ρακειή πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ. Δ αλάπηπμε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζρέζεο Πνιίηε-Κξάηνπο εθιακβάλεηαη 

σο θπζηθφ απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ. Δ δηαρείξηζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ σο  επηρεηξεζηαθφ θαη φρη δηαπηζησηηθφ, 

απνζθνπψληαο φηη ε λέα Αηαθπβέξλεζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηεο δηαθάλεηαο, ζπκκεηνρηθφηεηαο, πνηφηεηαο, αμηνθξαηίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

απνθέληξσζεο θαη εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ηνπο ζεζκνχο. ηα έμη (6) 

ππνπξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη, ηφζν ε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ), 

φζν θαη ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία 

ζηελ πνζνχκελε πνξεία  κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.  

Σν αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα  „Πνιηηεία 2005-2007‟ (2005) ζεσξείηαη θπξίσο σο 

κέζν δξάζεσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, φπνπ ε δηεξεχλεζε θαη ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε, ε θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ ΑΟΠ θαη ISO, ε δεκηνπξγία 

πξφηππσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ππιψλ, ηα δεηήκαηα ειεθηξνληθήο θπβέξλεζεο, ε 

ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη νη αμίεο ηεο 

ρξεζηήο Αηνίθεζεο δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν. ηελ απνηίκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ξεηή ε απνδνρή ηεο ζπκπφξεπζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

αλαδηνξγάλσζεο κε ηε κεηάβαζε ζηελ  ςεθηαθή Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη επξεία αλαθνξά ζηα πνζά θαη ζηα πνιπάξηζκα έξγα πνπ 

εθηειέζηεθαλ γηα λα αθνινπζήζεη ην Πξφγξακκα „Πνιηηεία 2008-2010‟. 
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Σν λέν απηφ πξφγξακκα επαλέξρεηαη ζηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη ηεο θξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρέζεσλ ηεο Αηνίθεζεο-πνιηηψλ κέζσ ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αηνίθεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. ηε λέα 

δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ηξεηο (3) απφ ηηο ηέζζεξηο (4) θαηεπζχλζεηο 

αλαθέξνληαη θαηά ζεηξά ζηε χγρξνλε Αηαθπβέξλεζε (πινπνίεζε ζηνρνζεζίαο, 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ, δηαθάλεηα, δηαζθάιηζε ηνπ Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δηνηθεηηθή 

ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε άιιεο αληίζηνηρεο ησλ ρσξψλ-κειψλ 

ηεο ΒΒ), ζηελ Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε (παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ηαρχηεηα 

θαη απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ, ςεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, 

κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ εθ κέξνπο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) θαη ζηελ 

Βλδπλάκσζε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ (λέν κνληέιν εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα, αμηνιφγεζε θνξέσλ θαη πξνζσπηθνχ, επηινγή 

ππνςεθίσλ κε πςειά πξνζφληα, απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ζαθέο 

πιαίζην δηαθαλνχο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηήο Αηνίθεζεο). Δ λέα πξνηεηλφκελε 

δηάξζξσζε πεξηιακβάλεη πέληε (5) Τπνπξνγξάκκαηα θαη δεθαπέληε (15) Μέηξα, ελψ 

αλά Μέηξν παξαηίζεληαη θαηεγνξίεο Αξάζεσλ. Δ παξάζεζε Αξάζεσλ έρεη ζηφρν ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ηφζν φζνλ αθνξά 

ζην επίπεδν ηεο Αηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, φζν θαη ζην 

επίπεδν ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Καη ην λέν πξφγξακκα, εκκέλεη ζηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη ηππνπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, εμαζθαιίδνληαο έλα άξηην επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

πνιίηε (πζηήκαηα πηζηνπνίεζεο θαηά ISO, απηναμηνιφγεζεο κε βάζε ην Κνηλφ 

Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο, κέηξεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαηά ην λφκν 3230/04, κέηξεζεο ηθαλνπνίεζεο πνιηηψλ, 

αμηνιφγεζεο ζπλεξγαζίαο θαη αληαπφθξηζεο κεηαμχ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, θαζψο 

θαη βξάβεπζεο απηψλ). Με ην δεχηεξν Τπνπξφγξακκα, πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε (e-government), ε χπαξμή ηεο εθηηκάηαη σο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο Αεκφζηαο πνιηηηθήο θαζψο  ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ (ΣΠΒ) κεηαηξέπεη ην λέν απηφ ζεζκφ ζε έλα 

παλίζρπξν εξγαιείν αλάπηπμεο, πνιηηηθήο θαη Αηνίθεζεο. Δ κεηάβαζε ηεο Αηνίθεζεο 

ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε  κε Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε πηζηνπνηεκέλσλ δηθηπαθψλ 
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ηφπσλ, ζηελ αζθάιεηα ησλ ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ θαηλνηνκία δξάζεσλ ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ „κηαο ζηάζεο‟, 

αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ηε ρψξα ζηελ επί ρξφληα πνζνχκελε χγρξνλε 

Αηαθπβέξλεζε.  

εκαληηθέο επίζεο παξεκβάζεηο ζεσξνχληαη ηα έξγα „χδεπμηο‟ - Δζληθφ Γίθηπν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (2001) θαη „Semantic Gov‟, θαζψο επίζεο θαη ην θφξνπκ 

„Φεθηαθή Διιάδα 2020‟. Σν πξψην έξγν απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ηελ πξνζθνξά ελφο δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη θνξκνχ 

γηα ηνπο θνξείο ηνπ Αεκνζίνπ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο αλάγθεο ελδνεπηθνηλσλίαο ηνπο. 

Σν δεχηεξν έξγν αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζην επξσπατθφ εξεπλεηηθφ έξγν 

αλαδήηεζεο νινθιεξσκέλσλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε ζε εζληθφ θαη 

παλεπξσπατθφ επίπεδν κε ηε ρξήζε αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ. Σέινο,  ζθνπφο ηνπ 

θφξνπκ είλαη ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή πνξεία ηεο ρψξαο ζηελ 

επφκελε δεθαεηία κέζσ επηά (7) ζεκαηηθψλ νκάδσλ ζπδήηεζεο, πξνζβιέπνληαο ζε 

έλα λέν αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ αμηνπνίεζεο ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη ηεο 

ζχλδεζεο πφξσλ, ηδεψλ, αλζξψπσλ κε πξσηνπφξεο ηερλνινγίεο.  

Δ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013‟ θαηαξηίζηεθε κεηά ηε δηαπίζησζε πσο ε 

πνξεία ηεο Βιιάδα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δελ ήηαλ ε 

αλακελφκελε κέρξη ην 2006 θαη απνζθνπεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο „ςεθηαθνχ 

άικαηνο‟ ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, αλαδεηθλχνληαο ηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηηο λέεο δεμηφηεηεο σο 

βαζηθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. Θέηεη ηα 

ρξνληθά νξφζεκα ηνπ 2008 θαη 2013, φπνπ ζην κελ πξψην πινπνηνχληαη δξάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο πνπ δελ πξνυπνζέηνπλ κεγάιεο ή ρξνλνβφξεο ζεζκηθέο αιιαγέο, ζην δε 

δεχηεξν νινθιεξψλεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. Ο ζηξαηεγηθφο 

ζηφρνο ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο ηεο ρψξαο κε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ηνπ 

Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο „Φεθηαθή χγθιηζε‟ επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηνπ 

πξψηνπ Γεληθνχ ζηφρνπ «ΐειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ρξήζε ΣΠΒ» 

(πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ΣΠΒ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ µε έκθαζε ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, επέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ ηνκέα πξνο επηρεηξήζεηο, ελίζρπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΒ ζην Αεκφζην 

ηνκέα ) θαη ηνπ δεχηεξνπ Γεληθνχ ζηφρνπ «ΐειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο» (ελίζρπζε 
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ηφζν ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, φζν θαη ηεο  ζπκβνιήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθηαθά δηαζέζηκσλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ), 

αλαιχνληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη  ηηο αλάγθεο κε ηελ αληίζηνηρε 

ζηνρνζεζία. ηελ „Φεθηαθή ηξαηεγηθή‟ ε έλλνηα ηεο „ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο‟ είλαη νξηδφληηα, αγγίδνληαο, ηφζν ηελ παξαγσγηθφηεηα, φζν θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Γηα κηα αθφκα θνξά εληνπίδεηαη ε έιιεηςε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

ελφο κε παξαγσγηθνχ Αεκνζίνπ ηνκέα φζνλ αθνξά ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη 

ηνλ πνιίηε. 

 Σν Β.Π. „Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 – 2013‟ ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε 

δέζκε αιιεινζπκπιεξνχκελσλ παξεκβάζεσλ κε ηηο νπνίεο πξνζδνθάηαη φηη ζα 

αληηκεησπηζζνχλ νη βαζηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζε φηη αθνξά 

ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, δνκέο θαη ζπζηήκαηα), ηφζν ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. Δ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζθνπεί ζηε 

δηαξζξσηηθή αληηκεηψπηζε ρξφλησλ ελδεκηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο (Φισξάηνο 2005) θαη εμεηδηθεχεηαη ζε ηέζζεξηο (4) Γεληθνχο ζηφρνπο. Γηα 

άιιε κηα θνξά δεηήκαηα φπσο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηεο 

επηδεηνχκελεο κεηάβαζεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα ζε πεξηβάιινλ απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

4.9.3 χλνςε 

Δ δηαζηαχξσζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ήηαλ 

αλακελφκελε θαζψο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο πξψηεο εθθξάδνληαη κέζσ ησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο δεχηεξεο. Γηα ηελ ΒΒ ν ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ 

Αηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζήο ηνπο ζην εγρείξεκα 

ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνφδνπ δηα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, απεηέιεζε 

αληηθείκελν εληαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ εθθξάζηεθε κε ηελ αλάπηπμε δηαδνρηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη  πξσηνβνπιηψλ. Δ επηθξάηεζε ηνπ ΝΑΜ σο δηνηθεηηθφ ππφδεηγκα 

πνπ ζηνρεχεη θαη απνθέξεη απνηειέζκαηα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζπγθξηηηθά 
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ζηνηρεία  ηνπ ΟΔΒ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Υψξεο κε 

παξάδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν Αηνίθεζεο (Δλσκέλν ΐαζίιεην, Ααλία, 

νπεδία, Φηλιαλδία, Οιιαλδία) βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο.   

Δ Βιιάδα θηλνχκελε παξάιιεια κε ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, απνδέρεηαη ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Αεκφζην ηνκέα σο θνκβηθφ 

εξγαιείν πνιπεπίπεδεο αλάπηπμεο. Oη ππνινγηζηέο, νη ΣΠΒ θαη ε νηθνλνκία ηεο 

πιεξνθνξίαο κεηαβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ πνιινχο ηνκείο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεδίνπ 

(Dagdilelis et al. 2003; Gilpin 2007). Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα 

πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, αιιά θαη πξνο ηνλ πνιίηε. ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

εθπνλεί πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο κε 

ηε ρξήζε ΣΠΒ. Χζηφζν, ε ρξφληα δπζιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαίλεηαη 

λα απνηειεί ηξνρνπέδε θαη ζε απηήλ ηεο πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο. Σα πξναλαθεξφκελα 

απνηειέζκαηα θαη θπξίσο ε απηεπίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

απνηεινχλ κνλαδηθή επθαηξία αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα ζηελ πξννπηηθή 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο πνπ επηζήκσο ζηνρνζεηνχληαη πιένλ απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλέπηπμε ε 

ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα.   
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Κεθάιαην 5   Γηνίθεζε Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ  

 

 

5.1 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

ην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ν φξνο „νξγάλσζε‟ εκθαλίδεηαη κε δχν έλλνηεο, 

κε εθείλε ηεο νληφηεηαο (έλα θφκκα, έλα ζρνιείν, έλα λνζνθνκείν), πνπ είλαη θαη 

ζπλψλπκε ηνπ „νξγαληζκνχ‟, αιιά θαη κε εθείλε ηεο ζεηξάο νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ 

(δξάζε) (Ώλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ 1994; αΎηεο 1992).  

 

Οη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε δηάζηαζε ηεο 

„νξγάλσζεο‟: 

 

Πίλαθαο 23: Οξηζκνί ηνπ φξνπ νξγάλσζε  

Πεγή  Οξγάλσζε 

Παπιφπνπινο 

1983 

Οξγάλσζε είλαη έλα ζχζηεκα ζπλεηδεηά ζπληνληζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή δπλάκεσλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ, 

πνπ κε βάζε ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία απνζθνπνχλ ζηελ 

πξαγκάησζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ή ζπγθεθξηκέλσλ θνηλψλ 

ζηφρσλ. 

Γάραξεο 1985 Δ θαηάιιειε δηάξζξσζε δηαθφξσλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ θαη 

ε θαηάιιειε δηαζχλδεζή ηνπο κε βαζηθή επηδίσμε ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ 

αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ. 

Μπνπξαληάο θ.ά. 

1999 

Δ αιιεινπρία ή δηαδνρή ησλ ελεξγεηψλ ή ιεηηνπξγηψλ θαζψο 

θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο απηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

Waldron et al. 

1999 

Δ δεκηνπξγία δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

νξίδνληαη, δηνξγαλψλνληαη θαη  ζπληνλίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο 

ππφ ην πξίζκα νξηζκέλσλ εηδηθψλ ζηφρσλ. 
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Καηζαξφο 2008 Πξνζδηνξηζκφο, νκαδνπνίεζε θαη θαηαλνκή ησλ απαξαίηεησλ 

εξγαζηψλ θαζψο θαη ε θαηαλνκή εμνπζηψλ, επζπλψλ θαη ηνπ 

πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, δηακνξθψλνληαο 

κηα ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε πξψηε εξκελεία αθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ Αεκνζίνπ 

νξγαληζκνχ, ελψ ε δεχηεξε πηνζεηείηαη σο βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο Αηνίθεζεο (αΎηε 

& αΎηεο 2012α). Έηζη, αλ παξαζέηακε έλαλ νξηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ζα 

πξνηηκνχζακε : 

‘Μηα νκάδα απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

θνηλνχ ζθνπνχ ζχκθσλα κε θάπνηεο θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο’ (Κνπηνχδεο 1999α). 

πκπιεξσκαηηθά, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε έλλνηα ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο πνπ 

αθνξά ζην απνηέιεζκα ηεο νξγάλσζεο, πνπ θαηαξηίδεηαη γηα ηε δηεπζέηεζε θαη 

ζπζρέηηζε ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (αΎηε & αΎηεο 

2012β). 

Παξ‟ φιν πνπ νη νξγαληζκνί δηαθέξνπλ, ηφζν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ζην 

κέγεζφο  ηνπο έρνπλ ηξία θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αλζξψπνπο. Αελ κπνξεί λα ππάξμεη νξγαληζκφο ρσξίο αλζξψπνπο. 

 Κνηλφ ζθνπφ. Ώλ δελ ππάξρεη θνηλφο ζθνπφο, ηφηε δελ ππάξρεη θαη ιφγνο 

χπαξμεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Οξγαλσηηθή δνκή. Δ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο εμνπζίαο θαη ελφο ηξφπνπ 

επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Μηα επίζεο αλαγθαία δηεπθξίληζε αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο „Αηνίθεζε‟ θαη 

„Μάλαηδκελη‟, κε  ην δεχηεξν φξν λα  εκπεξηέρεη απηφ πνπ ζηα ειιεληθά αλαθέξεηαη 

σο „Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε‟ θαη ίζσο θαη „δηαρείξηζε‟ ( Κνπηνχδεο 1999α). 

Αελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ φξνπ Αηνίθεζε:  
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Πίλαθαο 24: Οξηζκνί ηνπ φξνπ Αηνίθεζε 

Πεγή Γηνίθεζε 

Follett 1927 Αηνίθεζε είλαη ε ηέρλε ηνπ λα επηηπγράλεηο πξάγκαηα δηα-

κέζσ ησλ αλζξψπσλ.  

Koontz 1961 Δ Αηνίθεζε είλαη ε ηέρλε ηνπ λα γίλνληαη ηα πξάγκαηα 

κέζσ θαη κε ηνπο αλζξψπνπο ζε επίζεκα νξγαλσκέλεο 

νκάδεο. 

Fayol & Grey 1984 Δ Αηνίθεζε είλαη λα πξνβιέπεηο, λα ζρεδηάδεηο, λα 

νξγαλψλεηο, λα δίλεηο εληνιέο, λα ζπληνλίδεηο θαη λα 

ειέγρεηο. 

Παξζελφπνπινο 1997 Αηνίθεζε είλαη ην ζχζηεκα Αηαθπβέξλεζεο ελφο θξάηνπο ή 

ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή πεξηερνκέλνπ. 

Κνπηνχδεο 1999α Αηνίθεζε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληνληζκνχ αλζξψπσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ.  

Bolam 2003 Μηα εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ 

πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί.  

Griffin 2006 Σν λα γλσξίδεηο αθξηβψο ηη ζέιεηο λα γίλεη θαη κεηά λα 

ειέγρεηο, εάλ έγηλε κε ηνλ θαιχηεξν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. 

McNamara  2010 Δ Αηνίθεζε αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (θαη ζπρλά) 

ζηελ νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, εγεζία θαη 

ζπληνληζκφο ησλ πφξσλ.  

Business Dictionary 

2011 

Δ νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο  πνιηηηθέο  γηα ηελ 

επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

Μαλνπζφπνπινο 2012 Αηνίθεζε είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ζηφρσλ, ε δηαδηθαζία 

θαηακεξηζκνχ αλζξψπηλσλ, ηερλνινγηθψλ θαη θπζηθψλ 
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πφξσλ ζε επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ 

ηεο δξάζεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

θαηαλεκεκέλσλ πφξσλ. 

 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνιπθσλία ηνπ νξηζκνχ „Αηνίθεζε‟, θαίλεηαη πσο ππάξρεη 

θνηλή αληίιεςε ζην δήηεκα ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αηνίθεζεο. Οη επηζηήκνλεο 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη λα επηθεληξψλνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο (Κνπηνχδεο 1999α; αΎηεο 2005α; αΎηεο 2005β; Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε 

2007; Σχπαο & Καηζαξφο 2003; Fottler 1981; Kanungo & Misra 1992; Rosti & 

Shipper 1998): 

 

ρήκα 23: ΐαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Αηνίθεζεο  

Πεγή: Κνπηνχδεο 1999α 

 

Δ αλσηέξσ δηάθξηζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αηνίθεζεο απνζθνπεί ή 

επηβάιιεηαη θπξίσο γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο βνεζψληαο ζηελ αλάιπζε θαη 

θαηαλφεζε ηεο Αηνίθεζεο σο „Βπηζηήκεο θαη Σέρλεο‟ (Georges et al. 1998), αθνχ 

ζηελ πξάμε δελ είλαη δπλαηφλ λα πθίζηαηαη πάληα ε ζπγθεθξηκέλε γξακκηθή 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγηθή ιφγσ ηεο δπλακηθήο αιιειεμάξηεζεο ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ:   

 Σρεδηαζκφο-Πξνγξακκαηηζκφο. Χο ιεηηνπξγία πξνεγείηαη ησλ ππνινίπσλ 

θαζψο πξνζαλαηνιίδεη ηνλ νξγαληζκφ ζέηνληαο ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη 

ζηφρνπο ηνπ. 
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 Οξγάλσζε. Ώπνηειεί ηε δηαδηθαζία ηνπ θαζνξηζκνχ εθείλσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ πξνεγήζεθε, θαζψο θαη ηελ αλάζεζε απηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε δνκή νκάδσλ ή αηφκσλ. 

 Γηεχζπλζε. Ώλαθέξεηαη ζηελ θαζνδήγεζε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζηελ επνπηεία ησλ πθηζηακέλσλ εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηεο ππνθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο 

αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ. 

 Έιεγρνο. Χο ηειεπηαία ιεηηνπξγία απνηηκά ην φιν έξγν ή κέξνο ηνπ σο πξνο 

ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ θαη κέζσ ηεο επαλαηξνθνδφηεζεο ηξνπνπνηείηαη είηε 

ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία είηε ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο. Δ ιεηηνπξγία ηνπ 

ειέγρνπ εκπεξηέρεη ηε καζεζηαθή πηπρή ηεο, δηα ηεο νπνίαο, ν νξγαληζκφο 

καζαίλεη απφ ηα ιάζε, ηηο αζηνρίεο ή ηηο επηηπρίεο ηνπ θαη ζηξαηεχεηαη ζε έλα 

δηαξθή αγψλα απηνβειηίσζεο. 

Ώλ ν Frederick W. Taylor ζεσξείηαη ν „παηέξαο‟ ηεο επηζηεκνληθήο Αηνίθεζεο ή ηνπ 

επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη κε ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ θαη κεζφδσλ 

ζηελ επηινγή θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 1911 (Κνπηνχδεο 1999α), ηφηε ε 

εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο γηα ηε Αηνίθεζε (αΎηεο 2002) κεηξά έλαλ αηψλα 

δσήο. ην δηάζηεκα απηφ αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο ή πξνζεγγίζεηο ηεο 

Αηνίθεζεο γηα λα θαηαιήμνπκε ζηηο ζχγρξνλεο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηε 

ζπληζηακέλε ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο – Total Quality Management (ΑΟΠ-

TQM) (Crosby 1995; Deming 1982; Juran 1992; Juran & Gryna 1993; Taguchi et al. 

2004). 

 

5.2 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία δελ απνηειεί ζηφρν ε ελδειερήο θαη ιεπηνκεξεηαθή 

παξνπζίαζε ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Χζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

παξάζεζε δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ηεο θαη βαζηθψλ αξρψλ ηεο θηινζνθίαο πνπ ηε 

δηέπεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζήο ηεο γηα ηε ζεκαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

ηεο Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο.  
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Καη‟ αξράο, ε πνηφηεηα σο ιέμε θαζαπηή, πξέπεη λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα απ‟ φηη ηνπο δέθα πξνεγνχκελνπο αηψλεο, θαη 

παξφια απηά, φζν πεξηζζφηεξν ηελ αθνχκε, ηφζν πην ζπγθερπκέλν θαίλεηαη λα 

γίλεηαη ην λφεκά ηεο (Gower 2001, ζ.17). Φαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη επξέσο 

απνδεθηφο νξηζκφο γηα φξν πνηφηεηα (Valkanos et al. 2009). O Vouzas (2007) 

επηζεκαίλεη „ηφζν ν νξηζκφο, φζν θαη ε  πινπνίεζε ηεο πνηφηεηαο απνηεινχλ 

πξφβιεκα‟.  

Άιινηε ε ιέμε πνηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ απφιπηε έλλνηά ηεο, πνπ 

νξηνζεηείηαη απφ ηε ζπαληφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ παξαγφκελσλ  - εμαηηίαο ηεο - 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη άιινηε κε ηε ζρεηηθή ηεο έλλνηα, πνπ άκεζα ηε ζπλδέεη 

είηε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είηε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηά ηεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ παξνπζηάδνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί ηεο 

Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο: 

 

 

Πίλαθαο 25: Οξηζκνί ηνπ φξνπ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Πεγή  Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Milakovich  1990 H Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα εμ‟ νινθιήξνπ 

νξγαλσζηαθή πξνζέγγηζε, ε νπνία έρεη ζηφρν λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ 

θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ απφ ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο κάλαηδεξ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

ζπλερήο βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ.  

Hunt 1993 Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο δελ είλαη ν πξννξηζκφο 

αιιά ην ηαμίδη πξνο ηε βειηίσζε.  

Juran & Gryna 1993 

 

Βίλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ Αηνίθεζεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ραξά ζηνπο πειάηεο κέζσ ηεο 

ελδπλάκσζεο ησλ ππαιιήισλ, πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 

εζφδσλ θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο.  
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Λνγνζέηεο 1992 Σν Management Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα θνπιηνχξα. 

Βγγελέο ζπζηαηηθφ απηήο ηεο θνπιηνχξαο είλαη ε 

νινθιεξσηηθή δέζκεπζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε λννηξνπία, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ 

αλάκεημε φισλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, κέζα απφ ηε ρξήζε 

θαηλνηνκηθψλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. 

Neely et al. 1995 Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα επξεία πξννπηηθή 

πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο ηνκείο, φπσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ηε δηαρείξηζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηηο 

ζπλνιηθέο πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη δεκηνπξγεί αμία κέζσ 

ηεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Dale 1999 Μία πξνζέγγηζε  ηεο Αηνίθεζεο  ελφο νξγαληζκνχ, κε 

επίθεληξν ηελ πνηφηεηα, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ κειψλ  ηεο θαη  κε ζηφρν ηε καθξνπξφζεζκε  

επηηπρία κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο  ησλ πειαηψλ, πνπ  σθειεί 

φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Hellsten & Klefsjö 

2000 

Έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν ζχζηεκα Αηνίθεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη αμίεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία, ζηφρνο ηεο 

νπνίαο είλαη λα απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ κε  κείσζε ησλ πφξσλ.  

Gartner 2002 Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο  είλαη κηα νινθιεξσκέλε  

θαη δνκεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ νξγαλσηηθή Αηνίθεζε, 

πνπ επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα  ησλ  πξντφλησλ  

θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο σο απάληεζε 

ζηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε. 

Σζηφηξαο  2002 Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ)  απνηειεί ην 

ζχζηεκα Αηνίθεζεο κε βάζε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο, φπσο 

απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε, κε ηελ πιήξε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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Evans & Linsay 2008 Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ε θηινζνθία θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε ζπλερή 

ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε, κε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. 

Reid & Sanders 2009 Μηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα πνπ απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε  

ζε θάζε επίπεδν. 

 

Βθ ησλ αλσηέξσ νξηζκψλ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ην ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ 

κνληέιν παξνπζηάδεηαη σο κηα θηινζνθία θαη σο έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο εξγαζηαθνχ 

βίνπ κε ηηο εμήο γεληθέο αξρέο:   

1. Απφιπηε πξνζήισζε θαη δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ ή ηελ ππεξεζία. Θεσξείηαη σο ην πξψην θαη βαζηθφ 

βήκα γηα ην εγρείξεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Δ ελέξγεηα απηή αθνινπζείηαη απφ 

ηε δηάρπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθήο θηινζνθίαο ζε φιν ην εχξνο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ψζηε φινη νη εξγαδφκελνί ηνπ λα δεζκεπηνχλ θαη  λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή ηειεηφηεηα. Δ 

παξαδνζηαθή κνξθή ειέγρνπ κε ηελ νπνία νη „εηδηθνί‟ αλαιάκβαλαλ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δελ πθίζηαηαη, αθνχ πιένλ ην έξγν ηνπο, αθνξά 

φια ηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ νξγαληζκνχ.  

2. Δζηίαζε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ-πνιηηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ώλ ε πνηφηεηα κπνξεί λα νξηζζεί σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα 

πξντφλ ή κία ππεξεζία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ  πειάηε-πνιίηε 

(θιαλη 2001), ηφηε αληαλαθιαζηηθά κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πσο γηα ηε 

Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ε εζηίαζε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ „εμσηεξηθψλ‟ θαη 

„εζσηεξηθψλ‟ πειαηψλ (Ληαξκαθφπνπινο 2003) απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

θηινζνθίαο ηεο. Ώμίδεη δε λα ζεκεησζεί, πσο ε αληίιεςε ηνπ πειάηε 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα, βξίζθεηαη ζε δηαξθή εμέιημε θαη ε αθξηβήο 

επίγλσζε ηεο πνξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ νξγαληζκνχ 

αιιά θαη αζθαιήο πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηνπ. Βπίζεο σο αμηνζεκείσην, 
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κπνξεί λα θαηαγξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηεο Αηνίθεζεο γηα ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ σο „εζσηεξηθψλ‟ πειαηψλ.   

3. Σπλερήο βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. Σν θφζηνο, ε 

έγθαηξε παξάδνζε θαη ε πνηφηεηα σο  δηαδνρηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ Μάλαηδκελη αλαθαηαλέκνληαη σο ηεξαξρεκέλεο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο κε ηελ πνηφηεηα, ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ρξφλνπ παξάδνζεο θαη ην θφζηνο (Αεξβηηζηψηεο 1997), επηδηψθνληαο 

ζπζηεκαηηθέο βειηηψζεηο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ηφζν ζηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο.   

4. Γηαξθήο εθπαίδεπζε - επηκφξθσζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο Γηνίθεζεο 

θαη βειηίσζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ. Δ Αηνίθεζε νθείιεη  λα 

νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο  λενεηζεξρφκελνπο 

ππαιιήινπο, αιιά θαη γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ, θαζηζηψληαο 

ηνπο ηθαλνχο λα βειηηψλνπλ δηαδηθαζίεο θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο νξζψλ απνθάζεσλ (Ρνχζε 2007). Άιισζηε, ε 

αλάζεζε επζχλεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη απηνδεζκεχνπλ 

ζηηο επηδηψμεηο ηνπ νξγαληζκνχ αληίζηνηρα.  

5. Γηνίθεζε βαζηζκέλε ζε ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Ο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ζσζηή αλάιπζε αηηηψλ πνπ ην δεκηνπξγνχλ θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ, πξνυπνζέηνπλ ηε ζπιινγή θαη ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ώθφκα θαη ηα αξλεηηθά επξήκαηα κηαο 

αλάιπζεο εθιακβάλνληαη σο επθαηξίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δ δηαδηθαζία 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ( Ώθξηβφο &Φαξφπνπινο 2008). 

Δ ζπγθεθξηκέλε κνξθή Αηνίθεζεο εηζάγεη κία επξχηεξε δηάζηαζε ζηε δηνηθεηηθή 

ζθέςε, κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, 

πνπ απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζηε δήισζε ελφο αλψηαηνπ ζηειέρνπο ηδησηηθήο 

εηαηξίαο: 
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‘Η Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ε αδηάθνπε πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε, ηα 

κηθξά βήκαηα εκπξφο θάζε κέξα…Η πξνζπάζεηα απηή πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε φηη ε 

νιηθή πνηφηεηα είλαη έλαο δξφκνο ρσξίο ηεξκαηηζκφ θαη θαζνδεγεί ηελ έκθπηε δηάζεζε 

γηα πξφνδν….’ (Κνπηνχδεο 1999α, ζ.28). 

Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ε „επαλάζηαζε‟ ζην 

κάλαηδκελη (Vouzas & Psychogios 2007) θαη πξέπεη λα πηνζεηείηαη πεξηζζφηεξν σο 

θηινζνθία παξά σο κνληέιν ή κέζνδνο (Ώθξηβφο & Φαξφπνπινο 2008; Πάζρνο 

2005). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε 

θηινζνθία Αηνίθεζεο, θαη ε  θξάζε „ν πειάηεο είλαη ν βαζηιηάο‟ έρεη αξρίζεη λα 

γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ζηε Αηνίθεζε (D‟ Souza 2011).  

Σαπηφρξνλα ε Αεκφζηα Αηνίθεζε, δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη αδηάθνξε απέλαληη ζηε 

λέα απηή θηινζνθία, αληηθαζηζηψληαο ηνλ „πειάηε‟ κε ην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηεο – πνπ δελ είλαη άιιν – απφ ηνλ „πνιίηε‟.   

 

5.3   Γεκόζηα Γηνίθεζε   

Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε 

θπβέξλεζε γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, εξγαδνκέλνπο  θαη άιιεο 

θπβεξλήζεηο (Joseph & Kitlan 2008). Οη Rosenbloom  & Kravchuk (2005) νξίδνπλ ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε σο ηε ρξήζε δηνηθεηηθψλ, πνιηηηθψλ, λνκηθψλ ζεσξηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε  λνκνζεηηθψλ, εθηειεζηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ 

εληνιψλ, αιιά θαη ηελ παξνρή θπβεξλεηηθψλ θαλνληζηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ  θαη  

ππεξεζηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ε Αεκφζηα Αηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην θνηλφ. Ώπηφ ζπλεπάγεηαη έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ  

πξνο ηελ παξνρή ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο, νη νκάδεο 

πνιηηψλ θαη ε θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ ε Αεκφζηα Αηνίθεζε 

κπνξεί  λα ζεσξεζεί σο ε κειέηε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο, θχξηνο ζηφρνο ηεο 

νπνίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ (Joseph & Kitlan 2008).  

Βλδεηθηηθά παξαηίζεληαη νη θαησηέξσ νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε: 
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Πίλαθαο 26: Οξηζκνί ηνπ φξνπ Αεκφζηα Αηνίθεζε 

Πεγή Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ηαζηλφπνπινο 1957 Δ Αηνίθεζε είλαη φηη απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 

λνκνζεηηθήο θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

Waldo 1965 Δ ηέρλε θαη ε επηζηήκε ηεο Αηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα 

ηηο ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο. 

White 1968 Αεκφζηα Αηνίθεζε είλαη ε ιεπηνκεξήο  θαη  ζπζηεκαηηθή  

εθηέιεζε ηνπ Αεκνζίνπ δηθαίνπ. Κάζε ζπγθεθξηκέλε  

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ είλαη κηα πξάμε ηεο Αηνίθεζεο. 

Cloete 1986 Σν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ  πνπ αθνξνχλ ζηηο ιεηηνπξγίεο 

Αηνίθεζεο ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη ιεηηνπξγίεο  

απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηελ 

εθαξκνγή, ην ζρεδηαζκφ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηηο 

κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ηε Αηνίθεζε πξνζσπηθνχ, 

ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν.  

Moore 1995 Δ ζχιιεςε θαη εθαξκνγή Αεκνζίσλ πνιηηηθψλ πνπ  

πινπνηνχλ ηε δπλακηθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ  πνιηηηθνχ  θαη 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

Thornhill  & Hanekom 

1995 

Αηελεξγείηαη απφ Αεκνζίνπο ππαιιήινπο εληεηαικέλνπο  

θαη  εθπαηδεπκέλνπο λα εθηεινχλ εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην επξχ θνηλφ. 

Αξνχιηα & Πνιίηεο 

2008 

Κάζε ζχλλνκε ιεηηνπξγία πνπ αζθείηαη απφ ην Κξάηνο 

κέζσ ηνπ Κξαηηθνχ Μεραληζκνχ θαη απνβιέπεη ζηελ 

πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ Αεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

UN 2006 O ζπλνιηθφο  κεραληζκφο  (πνιηηηθέο,  θαλφλεο,  

δηαδηθαζίεο,  ζπζηήκαηα, νξγαλσηηθέο  δνκέο,  πξνζσπηθφ ) 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο θπβέξλεζεο, θαη ηελ 
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αιιειεπίδξαζή ηεο κε άιινπο θνξείο ηνπ θξάηνπο, ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

Παηξίθηνο 2010 Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε απνθαιείηαη θαη θπξηαξρηθή ή 

εμνπζηαζηηθή Αηνίθεζε θαη βαζίδεηαη ζε θαλφλεο Αεκνζίνπ 

Αηθαίνπ. 

 

Δ γξαθεηνθξαηία έρεη απνηειέζεη ηελ θπξίαξρε κνξθή νξγάλσζεο, ηφζν ησλ 

Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 

κηζφ αηψλα. Δ εκθάληζή ηεο ζηελ νξζνινγηθή ηεο εθδνρή ηαπηίζηεθε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή Αηνίθεζε επαλαιακβαλφκελεο θχζεο θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

Ώηηήκαηα πνιηηψλ πνπ δηαθξίλνληαη απφ νκνηφηεηα, ζηαζεξφηεηα, νκνηνγέλεηα θαη 

επαλαιεπηηθφηεηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε επάξθεηα απφ δνκέο πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλεο γξαθεηνθξαηηθά. Δ γξαθεηνθξαηηθά δνκεκέλε ζπκπεξηθνξά είλαη ηθαλή 

γηα ηε δηαρείξηζε γλσζηψλ θαη επνκέλσο ειεγρφκελεο θχζεο Αεκνζίσλ 

πξνβιεκάησλ (Μηραιφπνπινο 2003). 

Ώπηφ ην δεδνκέλν θαη πξνβιέςηκν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ε Αεκφζηα 

Αηνίθεζε κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί γξαθεηνθξαηηθά,  κεηαβάιιεηαη δξακαηηθά απφ 

ηα θαηλφκελα ηεο „παγθνζκηνπνίεζεο‟ θαη ηεο „θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο‟  

(Καξαβαζίιεο 2004; Κνχγηαο 2008; Ληαλφο 2005; Μαθξπδεκήηξεο 1995; 

Μηραιφπoπινο 2003). Σα ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα θαηέδεημαλ ζαθέζηαηα ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλεπάξθεηα ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 

Σν Αεκφζην Μάλαηδκελη εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, εθθξάδνληαο ηφηε 

πεξηζζφηεξν κηα ζεζκηθή εμέιημε θαη ιηγφηεξν κηα αθεξεκέλε ή ζεσξεηηθή 

αλάπηπμε. Ώπφ εθείλε ηελ πεξίνδν παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία κεηάβαζε απφ ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε ζην Αεκφζην Μάλαηδκελη. To ΝΑΜ (Hood 1991) έρεη θαηαζηεί 

σο ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη  πεξηγξάθεη κηα παγθφζκηα ηάζε ελφο 

νξηζκέλνπ ηχπνπ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο.  Ώπέθηεζε φκσο δηαθνξεηηθή ζεκαζία 

ζε δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά πεξηβάιινληα (Ormond & Löffler 1998).  

Οη νξηζκνί πνπ παξαηίζεληαη αμίδεη λα κειεηεζνχλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο: 
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Πίλαθαο 27: Οξηζκνί ηνπ φξνπ Νέν Αεκφζην Μάλαηδκελη 

Πεγή  Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη 

Garson & Overman 

1983 

…. Βίλαη κηα δηεπηζηεκνληθή κειέηε ησλ γεληθψλ πηπρψλ 

ηεο Αηνίθεζεο. . . έλα κίγκα ζην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη 

έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αηνίθεζεο κε ηε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ,  θπζηθψλ,  πιεξνθνξηαθψλ  θαη 

πνιηηηθψλ πφξσλ. 

Osborne & Gaebler 

1993 

Σν ΝΑΜ θαιεί ηηο Κπβεξλήζεηο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ 

επίηεπμε απνηειεζκάησλ, φρη απαξαίηεηα ζχκθσλα κε 

δηαδηθαζίεο, πηνζεηψληαο ηνλ αληαγσληζκφ ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο , θαηλνηνκίεο  θαη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γηα 

λα είλαη ε Αεκφζηα Αηνίθεζε φπσο ε αγνξά,  θαιείηαη λα 

γίλεη πειαηνθεληξηθή θαη λα βαζηζηεί ζε κεραληζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε αγνξά  ζηελ παξνρή Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Hood 1994 Πξννδεπηηθή Αεκφζηα Αηνίθεζε. 

Barzelay 2000 Σν ΝΑΜ αζρνιείηαη  θπξίσο κε ηε ζπζηεκαηηθή  αλάιπζε  

θαη Αηνίθεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα, ε νπνία  

επεθηείλεηαη ζε φιν ην εχξνο ηεο θπβέξλεζεο, αζθείηαη απφ 

ηελ θεληξηθή Αηνίθεζε βάζεη  ζεζκηθψλ θαλφλσλ, νη νπνίνη 

θαη επεξεάδνπλ νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο Αεκφζηαο  

Αηνίθεζεο. 

Vigoda 2003 Μηα πξνζέγγηζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ αμηνπνηεί ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθαλ ζηε Αηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ θιάδσλ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε γεληθή 

απφδνζε ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηα ζχγρξνλα 

γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα.  

O‟Flynn 2005 Ώληίδξαζε ζηηο εθιακβαλφκελεο  αδπλακίεο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ  γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο. 
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Stoker 2006 Μία θξηηηθή ζηηο κνλνπσιηαθέο κνξθέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, έλα επηρείξεκα γηα έλα επξχηεξν θάζκα 

παξφρσλ ππεξεζηψλ, κηα πεξηζζφηεξν  πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνο ηελ αγνξά πξνζέγγηζε ηεο Αηνίθεζεο 

Nasu  2007 Σν ΝΑΜ: 

1. Βλεξγνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθή Αεκφζηα Αηνίθεζε 

θαη ηηο επελδχζεηο 

2. Βλεξγνπνηεί ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ αληηκέηξσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζην θνηλφ 

3. Βθπιεξψλεη ηε ινγνδνζία θαη ηε δηαθάλεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Pollitt 2007 Σν ΝΑΜ είλαη έλα θαηλφκελν δχν επίπεδσλ: ην πςειφηεξν 

επίπεδν απνηειεί κηα γεληθή ζεσξία ή δφγκα φηη ν 

Αεκφζηνο ηνκέαο κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ εηζαγσγή  

ελλνηψλ, αμηψλ θαη ηερληθψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο,  ελψ  ην  

ρακειφηεξν επίπεδν, είλαη κηα δέζκε ζπγθεθξηκέλσλ 

ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

• Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ „απφδνζε‟, ηδίσο κέζσ ηεο 

κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

• Πξνηίκεζε ζε ππνζηεξηθηηθέο,  επίπεδεο,  κηθξέο,  

εμεηδηθεπκέλεο  (κε-ζπγθεληξσηηθέο)  νξγαλσηηθέο κνξθέο  

ζε ζρέζε κεγάιεο, πνιπ-ιεηηνπξγηθέο κνξθέο 

• Βπξεία ππνθαηάζηαζε ησλ ζπκβάζεσλ γηα  ηεξαξρηθέο 

ζρέζεηο  σο ε θπξίαξρε ζπληνληζηηθή αξρή  

• Βπξεία ρξήζε ησλ κεραληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ αγνξά  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαγσληζηηθψλ 

δηαγσληζκψλ, Αεκφζηνη πίλαθεο „πξσηαζιεηψλ‟ αλά  ηνκέα  

θαη ακνηβέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο 

• Δ έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ σο „πειάηεο‟ θαη εθαξκνγή γεληθψλ ηερληθψλ  

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, φπσο ε Αηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο. 
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Καηά ηνλ Ridley (1996), νη ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά ζηελ εκθάληζε θαη 

εδξαίσζε ηνπ Νένπ Αεκφζηνπ Μάλαηδκελη , ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 

θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ δηεζλείο 

νξγαληζκνί φπσο ν Ο.Ο..Ώ., ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Α.Ν.Σ.. Μηα 

αλαιπηηθφηεξε πξνζέγγηζε εδξαίσζεο ηνπ Νένπ Αεκνζίνπ Μάλαηδκελη 

ζηνηρεηνζεηείηαη απφ: 

1. ηε ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ησλ κεγάισλ γξαθεηνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε 

ζπλζήθεο ρξεκαην-νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο 

2. ηελ πιεξνθνξηαθή έθξεμε 

3. ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο 

4. ηηο απμεκέλεο αμηψζεηο ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

5. ηελ αλαδήηεζε απφ λνήκνλεο εξγαδνκέλνπο εξγαζηψλ πνπ παξέρνπλ 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη φρη απιψο κηα ακνηβή (Borins 1995). 

Ώπφ ην ζχλνιν ησλ πξναλαθεξφκελσλ αηηηψλ εδξαίσζεο ηνπ Νένπ Αεκφζηνπ 

Μάλαηδκελη ίζσο ν θαζνξηζηηθφηεξνο αιιά ζαθψο επηηαθηηθφηεξνο λα ήηαλ ν 

νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. Βάλ ηζηνξηθά ε Αεκφζηα γξαθεηνθξαηία αλαπηχρζεθε ζε 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο, ην Αεκφζην Μάλαηδκελη ζεκειηψζεθε ζε 

πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο. Έηζη, ε αλάγθε αχμεζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν πηεζηηθή απφ φ,ηη ήηαλ ζε άιιεο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο (Μηραιφπνπινο 2003, ζ. 59). 

Βπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη νη αζθνχκελεο πνιηηηθέο δελ είλαη δεδνκέλεο δεκηνπξγεί 

πεξαηηέξσ αλάγθεο δηαξθνχο αλάιπζεο θφζηνπο – σθέιεηαο πνπ γίλνληαη φιν θαη πην 

έληνλεο ζην βαζκφ πνπ ε ζρέζε δηαζέζηκσλ πφξσλ – ππνςήθησλ απνδεθηψλ γίλεηαη 

δπζκελέζηεξε (Σζέθνο 2009) ζηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Δ πηνζέηεζε 

ησλ ηερληθψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ αμηνιφγεζεο θαη αλάιπζεο θφζηνπο – 

σθέιεηαο παξαπέκπεη ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ αγγινζαμνληθνχ ππνδείγκαηνο 

Αηνίθεζεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα απνηειέζκαηα.   

Δ επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε θαζίζηαηαη πιένλ 

επηβεβιεκέλε ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο επαθφινπζεο 

κείσζεο ησλ πφξσλ.  
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Δ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην θφζηνο ηεο κε ζπκκφξθσζεο 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη φρη ζε δείθηεο. Ο Crosby ππνζηεξίδεη φηη ε πνηφηεηα 

κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 1 - 10 - 100 ην θφζηνο 

είλαη αλάινγν κε ηε ζέζε θαη ην ρξφλν ζηνλ νπνίν αληρλεχεηαη θαη δηνξζψλεηαη ην 

ιάζνο (Λνγνζέηεο 1992).  

Ο θαλφλαο 1 - 10 - 100 αλαθέξεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ιάζνπο, πνπ αλ κελ 

αλαθαιπθζεί ζηε ζέζε θαη ζηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη θνζηίδεη 1%, αλ δε, δηαπηζησζεί 

θαη δηνξζσζεί αθνχ έθπγε απφ ην ηκήκα πνπ έγηλε, αιιά εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θνζηίδεη δέθα θνξέο πεξηζζφηεξν. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θηάζεη ζηνλ πειάηε-

πνιίηε ζα θνζηίδεη εθαηφ θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ην αξρηθφ ηνπ θφζηνο.  

Πξφθεηηαη γηα ηε θηινζνθία „ λα επελδχεηο ηψξα ζηελ πνηφηεηα γηα λα κελ πιεξψζεηο 

αξγφηεξα‟. Ώλαζρεδηαζκφο εμ αξρήο ησλ νξγαληζκψλ. 

Οη πνιηηηθέο ή νη πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα εθαξκνγήο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο  αλαθέξνληαη ζηελ: 

1. Ώλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ, πνπ ζεκαίλεη πεξηζηνιή δαπαλψλ. ε αξθεηέο 

ρψξεο ην θπξίαξρν κήλπκα πνπ επηθξαηνχζε ζηε δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη ηνπ 

΄90 ήηαλ „φιν θαη πεξηζζφηεξα κε φιν θαη ιηγφηεξα‟. 

2. Ώληαπφθξηζε θαη αληηζηνίρεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ. 

3. Ώλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ θαηλνηνκηψλ, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηε 

Αηνίθεζε, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

4. Βλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

(Ρνχζε 2007).  

χκθσλα κε ηνπο Schedler  &  Proeller  (2000)  ην Νέν Αεκφζην Μάλαηδκελη είλαη 

έλαο γεληθφο φξνο γηα ηελ παγθφζκηα, νκνηφκνξθε θαη θαζνιηθή θίλεζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αηνίθεζεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε αιιαγή ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηηο εηζξνέο ζηηο εθξνέο, πνπ αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ λα ιχζεη 

ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο (Bonina & Cordella 2008). Ώπνηειεί ινηπφλ κηα πνιηηηθή πνπ εζηηάδεη ζηηο 

επηδφζεηο, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, ηελ απνθέληξσζε, ηελ εηζαγσγή πξαθηηθψλ ηνπ 
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ηδησηηθνχ ηνκέα φπσο νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηνλ πειάηε, ν αληαγσληζκφο, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο (Batley & Larbi 2004; 

Gruening 2001; Niehaves & Plattfaut 2010).   

 

5.4 Διιεληθή Πνιηηηθή θαη Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Δ επηζθφπεζε ηεο ζπγθξφηεζεο θαη εμέιημεο ηνπ ειιεληθνχ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ 

ζηελ θαηεχζπλζε - πξσηίζησο- ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη -δεπηεξεπφλησο - 

ηεο βειηίσζήο ηνπ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα κεηεμέιημήο ηνπ.  

 

5.4.1 Απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

Σν ειιεληθφ πνιηηηθν-δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζπγθξνηείηαη ζην ζεκείν ηνκήο δχν 

παξαδφζεσλ: ηεο πειαηεηαθήο θαη ηεο „θαλνληζηηθήο‟. Δ πξψηε ραξαθηεξίδεη ην 

πεδίν ηεο πνιηηηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη ε δεχηεξε ην δηνηθεηηθφ πεδίν. Σν ζχλνιν 

πνπ πξνθχπηεη είλαη ηδηάδνλ. 

Βλψ ε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ θηιειεχζεξνπ 

αζηηθνχ θξάηνπο πξντδεάδεη ηελ εμαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο ηζνλνκίαο, ηεο 

ηζνπνιηηείαο, ηεο ηζεγνξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ζηα 

πξφηππα ηνπ βεκπεξηαλνχ ηδενηχπνπ ηεο πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο ηερληθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε πξαγκαηηθφηεηα επηθπιάζζεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή 

πξαθηηθή ζηελ νπνία ζεζκνί θαη κεραληζκνί εθαξκνγήο αληηκεησπίδνπλ αζθπθηηθέο 

πηέζεηο ηδηνηέιεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ειίη θαη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηήλ. Ο ζθηρηφο ελαγθαιηζκφο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη ε ζεψξεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε σο ππνηαγκέλν 

εθηειεζηηθφ βξαρίνλά ηεο, νδεγεί ζην απνηέιεζκα ηεο ηδηνηεινχο θαη πξνζσπηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο έλαληη ηεο θαζνιηθήο θαη απξφζσπεο. Οη θαλφλεο αθνινπζνχληαη 

επηιεθηηθά θαη κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ηδηνηεινχο νθέινπο. Δ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή, 

αληίζεηα απφ φ,ηη ζα πεξίκελε θαλείο, δελ νδεγεί ζηελ απνδπλάκσζε αιιά ζηελ 

ελίζρπζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ - ησλ νπνίσλ ε χπαξμε ζεσξείηαη απαξαίηεηε - 

σο κεραληζκψλ ζπγθέληξσζεο πφξσλ πξνο ηελ ηδηνηειή αλαδηαλνκή ηνπο. Δ 
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πξνζνκνίσζε απηνχ ηνπ πνιηηηθν-δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην βεκπεξηαλφ, ρσξίο 

λα παξάγεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ δεπηέξνπ, απνθαιείηαη „κε 

βεκπεξηαλή γξαθεηνθξαηία‟  (Σζέθνο 2009), κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο: 

1. Η πνιηηηθή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο 

αλάγθεο αιιά απφ ηηο πειαηεηαθέο πηέζεηο. Οη δηαθνξνπνηεκέλεο θαη 

ηεξαξρεκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο πξνζδηνξίδνληαη απφ ειάρηζηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλδεδεκέλα θπξίσο κε ηελ ηππηθή κφξθσζε, παξά απφ έλα 

ζαθψο θαζνξηζκέλν πξνθίι δεμηνηήησλ, αλάινγν ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

θαινχληαη λα επηηειέζνπλ. 

2. Η νξγαλσηηθή δνκή θαη ε πνιηηηθή απνδνρψλ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο αιιά θπξίσο απφ ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

επηδηψμεηο ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δ αθχζηθε, πνιιέο 

θνξέο, ππεξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο 

πίεζεο πνπ αζθείηαη απφ ηελ  πειαηεηαθή αληαπφθξηζε ηνπ πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, επηθέξεη αληαιιάγκαηα πνπ ρνξεγνχληαη είηε κε ηε κνξθή 

επηδνκάησλ είηε κε ηε δεκηνπξγία πιεζσξηζηηθψλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν επηκίζζην. 

3. Η ηξέρνπζα ιεηηνπξγία δηαπλέεηαη ηαπηφρξνλα απφ ζρνιαζηηθή ηππνιαηξία  θαη 

απμεκέλε αλνρή ζηελ παξαηππία. Δ εκκνλή ζηελ ηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ θαλφλσλ απνκαθξχλεη ηελ πξνζνρή απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

νδεγψληαο ηελ ζε γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ εμαηξέζεηο θαη ππνπεξηπηψζεηο. Δ 

ππεξπαξαγσγή θαλφλσλ ππφ ηελ παξνπζία ηδηνηειψλ άηππσλ επηδηψμεσλ 

εγθπκνλεί ην νμχκσξν ηεο απζαίξεηεο ηππνιαηξηθήο Αηνίθεζεο. 

4. Υπάξρεη γεληθεπκέλε αδπλακία πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο. Δ 

βεκπεξηαλή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ν νπνίνο θαη πξνυπνζέηεη ελέξγεηεο κε ρξνληθή θαη ηνπηθή 

αιιεινπρία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ επηηεπρζέλησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξνζπάζεηαο. Σαπηφρξνλα, ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηε 

θχζε ηνπ εκπεξηέρεη πξνζδνθία απνηειέζκαηνο θαη κάιηζηα κεηξήζηκνπ. 

Βπνκέλσο, ε χπαξμε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κφλν σο 

αλεπηζχκεηε κπνξεί λα εθιεθζεί εθ κέξνπο αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ πξνζδνθνχλ ηελ άηππε ηδηνπνίεζε ησλ Αεκνζίσλ πφξσλ. 
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Βμάιινπ, ε εθαξκνγή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ Αηνίθεζεο, εζηηάδεη 

θπξίσο ζηνπο θαλφλεο παξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ν νπνίνο θαη γίλεηαη 

αληηιεπηφο κφλν κέζσ ησλ ρξνληθψλ ελλνηψλ ηνπ σξαξίνπ θαη ηεο 

πξνζεζκίαο. Σέινο, φζν ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα ελδπλακψλεη απφ 

ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ζηνλ άμνλα πνιίηεο-Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, ηφζν ην  δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη πσο νδεγείηαη ζηελ 

παξάιπζε ηεο ππεξεζηαθήο εμνπζίαο πνπ αδπλαηεί λα ην ειέγμεη (Σζέθνο 

2009). 

5. Η αζπλέρεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ν κέζνο 

φξνο παξακνλήο ησλ 2866 ρξεκαηηζάλησλ ππνπξγψλ θαη πθππνπξγψλ ησλ 18 

βαζηθψλ ππνπξγείσλ απφ θαηαβνιήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ζηηο 

κέξεο καο πξνζεγγίδεη ην εμάκελν. Οη πιένλ καθξνεκεξεχζαληεο είλαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε ξπζκφ ελαιιαγήο ηνπο 1,37 θαη‟ έηνο, 

ελψ νη πιένλ εθήκεξνη είλαη απηνί ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Οηθνλνκίαο, νη 

νπνίνη θαη απνρσξνχλ κε δηπιάζην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,64 θαη‟ έηνο 

(Σδηνβάξαο 1996). 

 

5.4.2 Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Σν πξφβιεκα δπζιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο εκθαλίδεηαη 

δηάζπαξην ζε φιν εχξνο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Αηαηξηβήο πνπ πξνεγήζεθε θαη απνηειεί 

δηαπίζησζε θαη απνδνρή ησλ δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ πεξηφδνπ 1996-2012. Ώθφκα 

φκσο θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Β.Π. Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2011; 

Μαθξπδεκήηξεο 1995; Παξζελφπνπινο 1997; πειησηφπνπινο & Μαθξπδεκήηξεο  

2001) φινη νη ζπγγξαθείο ζπγθιίλνπλ πσο ε Αεκφζηα Αηνίθεζε παξακέλεη, απφ 

ηδξχζεσο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, σο ν „κεγάινο αζζελήο‟. Δ πξνβιεκαηηθή ηεο 

ιεηηνπξγία θαη ε ρακειήο πνηφηεηαο απνδνηηθφηεηά ηεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο, κε δεδνκέλν ηελ αδπλακία αληαπφθξηζήο ηεο ζηα 

αηηήκαηα, ηφζν ηνπ πνιίηε, φζν θαη ηεο επηρείξεζεο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηε ζπλερή πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ θαηαβάιιεη ε 

ρψξα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ππαγσγή ηεο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΒΒ. 

Οη φξνη απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα εηζέξρνληαη ζην βαζηθφ ιεμηιφγην 

ησλ Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Βιιάδα θαη νη 
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απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Αεκφζην ηνκέα 

ππνγξακκίδνληαη ζηα Β.Π. „Πνιηηεία: ε Βπαλίδξπζε ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο‟, 

„Πνιηηεία‟ 2005-2007, „Πνιηηεία‟ 2008-2010, „Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 – 

2013‟. Δ απφθαζε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο απφ ην 

γξαθεηνθξαηηθφ – θαλνληζηηθφ βεκπεξηαλφ κνληέιν Αηνίθεζεο ζε απηφ ηνπ Νένπ 

Αεκφζηνπ Μάλαηδκελη κε ηε Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, αιιά θαη ηα εξγαιεία 

κέηξεζήο ηεο κε ην Κνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο θαη ηα πζηήκαηα πνηφηεηαο ISO 

ζεσξείηαη δεδνκέλε. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο παξακέλεη δεηνχκελν, αθνχ 

ειάρηζηεο Αεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί αληαπνθξίζεθαλ έκπξαθηα ζηελ 

απφθαζε, κε ην ζχλνιν ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα λα απέρεη. Δ εθαξκνγή ηνπο ππήξμε 

απνζπαζκαηηθή θαη βαζίζηεθε θπξίσο είηε ζε Αηεπζπληέο-Αηνηθεηέο, νη νπνίνη, 

ελδερνκέλσο ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αζπάζηεθαλ ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο 

Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο είηε ζε αλαγθαζηηθή – εθ ησλ άλσ – εθαξκνγή, ζε 

αληίζεζε κε ην ζχλνιν ησλ  δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ηα νπνία ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη 

θνπιηνχξα πνηφηεηαο ζην Αεκφζην (Σζνιάθε 2011).  

  

5.4.3 Ζ Γνκή ηνπ ειιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα 

Σν ζχζηεκα ηεο Αηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ηεο Βιιάδνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο (Φπράξεο & ηκάηνπ 2003).   

Ο Αεκφζηνο ηνκέαο νξηνζεηήζεθε αξρηθά κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

1256/1982 (ΦΒΚ Ώ΄65) θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, επαλανξηνζεηήζεθε, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ. Σν 

Μεηξψν Τπεξεζηψλ ηεο Βιιεληθήο Αηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (2011) βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λ. 1892/1990 (άξζξν 51 παξ.1 – ΦΒΚ Ώ΄101) θαη ηνπ λ. 1943/1991 

(άξζξν 4 παξ.6 – ΦΒΚ Ώ΄ 50), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 18 παξ.9 ηνπ λ. 

2198/1994 (ΦΒΚ Ώ΄ 43) θαη ην άξζξν 3 παξ. 6 ηνπ λ. 3229/2004 (ΦΒΚ Ώ΄ 38), νη 

νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ, ζχκθσλα κε ην νξγαληθφ θξηηήξην, ηηο θαηεγνξίεο Αεκνζίσλ 

θνξέσλ ηεο ειιεληθήο Αηνίθεζεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ην Αεκφζην ηνκέα. 

χκθσλα κε ην Μεηξψν Τπεξεζηψλ ηεο ειιεληθήο Αηνίθεζεο, ε Αεκφζηα Αηνίθεζε 

απνηειείηαη απφ: 
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Α. Όινπο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα : 

1. Σηο θάζε είδνπο Αεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη Ώξρέο, πνπ ππάγνληαη ζην λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ Αεκνζίνπ θαη εθπξνζσπνχληαη απφ απηφ, φπσο : 

α) Ώλεμάξηεηεο (απηνηειείο) Τπεξεζίεο ηεο πνιηηεηαθήο εγεζίαο ηνπ  

Κξάηνπο. 

β) Αεκφζηεο Ώξρέο ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. 

γ) Αεκφζηεο Ώξρέο ηεο δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο. 

δ) Ώλεμάξηεηεο Αηνηθεηηθέο Ώξρέο. 

ε) Τπνπξγεία, κε ηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο, ηηο Βηδηθέο Γξακκαηείεο θαη ηνπο 

Αηνηθεηηθνχο Σνκείο, ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, ηηο Βηδηθέο Ώπνθεληξσκέλεο 

Τπεξεζίεο, ηηο Τπεξεζίεο Βμσηεξηθνχ θαη ηηο Ώπηνηειείο Αεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπο. 

ζη) Ώπνθεληξσκέλεο Αηνηθήζεηο (εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο Αηνίθεζεο 

ηνπ Κξάηνπο) 

2. Σα θάζε είδνπο λνκηθά πξφζσπα Αεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Α.Α.) : 

α) Ν.Π.Α.Α. ηεο θαζ‟ χιελ απηνδηνίθεζεο (θαηά επνπηεχνλ ππνπξγείν). 

β) Ν.Π.Α.Α. ηεο θαηά ηφπνλ απηνδηνίθεζεο  Αήκνη (Ο.Σ.Ώ. Ώ΄ βαζκνχ)  

θαη Πεξηθέξεηεο (Ο.Σ.Ώ. ΐ΄ βαζκνχ). 

Δ απνπζία θνηλήο επξσπατθήο  πνιηηηθήο γηα ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, δελ αλέζηεηιε 

θαη ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

Αεκφζηα Αηνίθεζε, πξνο ηε δηνηθεηηθή ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ Αηνηθήζεσλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Με ην λφκν 3230/2004 επηρεηξείηαη ε εηζαγσγή ζε φιν ην Αεκφζην ηνκέα ελφο 

ζπζηήκαηνο Αηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ (Management by Objectives, MbO). Δ 

απφπεηξα απηή, πνπ απνηειεί ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ηεο ρψξαο, αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ζαθψλ 

ζθνπψλ, επηδηψμεσλ θαη επηδφζεσλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαζνξηζκέλσλ 

ηεξαξρηθά απφ ηα αλψηαηα πξνο ηα θαηψηαηα επίπεδα Αηνίθεζεο, ζε κηα Top-Down 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο. 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαζηεξψζεθε ε κέηξεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. θνπφο ηεο 

κέηξεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πξνο φθεινο 

ηνπ πνιίηε, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  Βηδηθφηεξα, κε ηε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο Αηνίθεζεο επηδηψθεηαη: 

 ε πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  

 ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαγθψλ ηνπ απφ ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε  

 ε εκπέδσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε  

 ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηνηθεηηθή δξάζε 

 ε ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ινγνδνζίαο θαη επζχλεο (Βγθχθιηνο 

ΑΕΠΏ/Φ.4/νηθ.26397/27.12.2005, Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2005). 

 

5.5 To Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο 

ρεδφλ ηαπηφρξνλα θαη κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ηελ θχξηα εθαξκνγή Αηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Αεκφζηεο Αηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΒΒ, εηζάγεηαη 

ζηε ρψξα καο ην Κνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο (ΚΠΏ) σο εξγαιείν βνήζεηαο 

πνηφηεηαο ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2007α; 2007β). Δ εθαξκνγή ηνπ αθνξά ζην ζχλνιν 

ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα αλεμαξηήησο ηνπ εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ ή ηνπηθνχ επηπέδνπ 

Αηνίθεζεο.  

Σν Κνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο απνηειεί κηα πιήξε κειέηε ηεο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο κηαο Αεκφζηαο νξγάλσζεο, ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ ζεκείν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

θαη αηηηνινγεκέλεο θξίζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ εμεηάδεη θαη κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Αεκφζηαο νξγάλσζεο, ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (European Institute of Public Administration 2012; 

Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2007β, ζ. 6).   
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Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ ΚΠΏ είλαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ σο εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ζε θάζε ηχπν Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ε 

ζπκβαηφηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε πιεξέζηεξν πξφηππν πνηφηεηαο, φπσο είλαη ηα 

Speyer ή EFQM (CAF 2002).   

Χζηφζν, ν πξναλαθεξφκελνο πςειφο βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ ΚΠΏ ζε θάζε 

Αεκφζηα νξγάλσζε δελ πξέπεη λα αγλνεί ηε δνκή ησλ παξαθάησ ελλέα (9) θξηηεξίσλ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζε θάζε νξγαλσηηθή 

αλάιπζε: 

 

ρήκα 24: Ανκή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Ώμηνιφγεζεο 

Πεγή: Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2007β 

 

Σα θξηηήξηα 1-5 ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο 

κηαο Αεκφζηαο νξγάλσζεο, θαζνξίδνληαο ην ηη θάλεη θαη πψο πξνζεγγίδεη ηα έξγα ηεο, 

ψζηε λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (δηαδηθαζίεο). 

Χο δηαδηθαζία νξίδεηαη „ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηηο νπνίεο έλα ζχλνιν 

εηζξνψλ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εθξνέο ή απνηειέζκαηα, πξνζζέηνληαο έηζη αμία‟ 

(Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2007α, 
 
ζ. 58 ). 

Ώπφ ην θξηηήξην 6 θαη ζην εμήο, ε εθαξκνγή ηνπ ΚΠΏ επηθεληξψλεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ αθνξά ζην βαζκφ 
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ηθαλνπνίεζεο ησλ ππεξεηνχλησλ ζηνλ νξγαληζκφ, ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ.  

Δ ζπλνιηθή πινπνίεζε ηνπ ΚΠΏ αθνινπζεί δέθα (10) βήκαηα βειηίσζεο Αεκνζίσλ 

νξγαλψζεσλ κε βαζηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ηε ζαθέζηαηε πξνζπκία θαη ην πςειφ 

επίπεδν δέζκεπζεο ηεο Αηνίθεζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο 

απηναμηνιφγεζεο, θαη ζεκαληηθφ ζηαζκφ, ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο απηναμηνιφγεζεο 

απνηεινχκελε απφ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εξγαδνκέλσλ απφ φια ηα ηκήκαηα ηεο 

νξγάλσζεο, απνζθνπψληαο ζην ζπληνληζκφ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Δ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο, ε δηελέξγεηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, ε ζχληαμε έθζεζεο πεξηγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, ην πξνζρέδην ελφο ζρεδίνπ βειηίσζεο, ε δηάδνζε θαη ε εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο αμηνιφγεζεο 

απνηεινχλ ηα ππφινηπα βήκαηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.   

Σν θχξην θαη πςειφ φθεινο πνπ εηζπξάηηεη ν νξγαληζκφο απφ ηε δηαδηθαζία απηή 

είλαη ε ζπγθξηηηθή κάζεζε, πνπ ζέηεη σο πξναπαηηνχκελν ηελ απηνγλσζία πνπ 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο φπσο ην ΚΠΏ. Δ 

Αεκφζηα νξγάλσζε εηζέξρεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ θχθινπ ζπγθξηηηθήο κάζεζεο πνπ 

εθθηλεί απφ ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ (ηη, πφζν, πφηε, κε πνηνλ), ζπλερίδεη κε ηε πιινγή, 

Μέηξεζε θαη χγθξηζε, ηελ Ώλάιπζε ησλ πεδίσλ γηα κάζεζε, ηελ Βθαξκνγή ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ Ώμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ. Σν ζεκείν νινθιήξσζεο απηνχ 

ην θχθινπ απνηειεί θαη  ην ζεκείν επαλεθθίλεζεο ηνπ επφκελνπ θχθινπ κάζεζεο ζην 

αέλαν ηαμίδη βειηίσζεο ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο 2007α).  

Με ηε δηαδηθαζία απηή νη αξρέο ηνπ Αεκνζίνπ Μάλαηδκελη εθθξάδνπλ κηα 

θαηλνχξγηα δηνηθεηηθή θνπιηνχξα, κηα λέα αληίιεςε Αηνίθεζεο πνπ καζαίλεηαη. 

ΐέβαηα, απηφ πξνυπνζέηεη φηη νη Αεκφζηεο ππεξεζίεο – νξγαλψζεηο έρνπλ κάζεη λα 

καζαίλνπλ, δειαδή έρνπλ κεηεμειηρζεί ζε καζεζηαθνχ ηχπνπ νξγαλψζεηο (learning 

organizations) (Μηραιφπνπινο 2003), νη νπνίεο θαη αληινχλ νθέιε δηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε άιινπο Αεκφζηνπο εζληθνχο ή επξσπατθνχο 

νξγαληζκνχο, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία.  
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Σν θνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη 

Ώπνθέληξσζεο 2007α) θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Διεθηξνληθή Αηνίθεζε: 

‘Η ρξήζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Τερλνινγηψλ ζηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο 

νξίδεηαη σο Ηιεθηξνληθή Γηνίθεζε. Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξγαλσηηθή αιιαγή θαη ηηο 

λέεο ηθαλφηεηεο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ησλ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επίζεο εληζρχεη ηελ ππνζηήξημε ησλ Γεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ. Η ειεθηξνληθή Γηνίθεζε ζεσξείηαη σο ε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο πην θαιήο θαη απνδνηηθήο Γηνίθεζεο. Η ειεθηξνληθή Γηνίθεζε 

βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη ζπκβάιιεη ψζηε ν Γεκφζηνο ηνκέαο λα αληηκεησπίδεη ηηο 

δπλεηηθέο αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη 

θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο ιηγφηεξνπο πφξνπο’.   

 

5.6 ISO 9001:2000 

πσο πξναλαθέξζεθε, επηινγή ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο σο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ηεο πνηφηεηαο (Β.Π. Πνιηηεία 2009α, 2009β)  πέξαλ ηνπ ΚΠΏ, απνηεινχλ θαη ηα 

πζηήκαηα πνηφηεηαο ISO. Σν πξφηππν πνηφηεηαο EN ISO 9001:2000 „Quality 

Management Systems – Requirements‟ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε Αηνίθεζε Οιηθήο  

Πνηφηεηαο έρεη ζρνιηαζηεί εθηελψο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Vouzas & Gotzamani 

2005),  θαζψο απνηειεί ην βαζηθφ πξφηππν Αηνίθεζεο Πνηφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη 

ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Αηνίθεζεο 

Πνηφηεηαο. Βίλαη ην κνλαδηθφ πνπ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί απφ φια ηα πξφηππα ηεο 

ζεηξάο ISO 9000 θαη ζπλεπψο ε πηζηνπνίεζε ελφο νξγαληζκνχ ζεκαίλεη πσο ην 

χζηεκα Αηνίθεζεο Πνηφηεηάο ηνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ (Quazi & 

Padibjo 1998; Sun 2000).  

Σν πξφηππν εζηηάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: 

1. ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

2. ζηε ζπλερή βειηίσζε 

3. ζηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Shah 2005), θαη 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Καηαγεγξακκέλεο δειψζεηο πνιηηηθήο θαη ζηφρσλ γηα ηελ πνηφηεηα 
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 Έλα Βγρεηξίδην Πνηφηεηαο 

 Σεθκεξησκέλεο Αηαδηθαζίεο 

 Έγγξαθα απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη 

έιεγρν ησλ δηεξγαζηψλ 

 Ώξρεία πνπ ηεξνχληαη θαη απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Αηνίθεζεο Πνηφηεηαο. 

Πέξαλ ηεο αλσηέξσ ηππηθήο ηεθκεξίσζεο, είλαη πξφδειν πσο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε 

νπζηαζηηθή ηεθκεξίσζε κε ηελ θαηαγξαθή ηεο νξγάλσζεο, ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ππφ αμηνιφγεζε θνξέα. 

Σα ISO είλαη ζχλνιν θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε 

πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο γξαπηήο απνηχπσζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζην Βγρεηξίδην Πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν 

Βγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην αλψηαην έγγξαθν ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

πνιηηηθή Πνηφηεηαο αιιά θαη ζαθείο πεξηγξαθέο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ην 

χζηεκα Αηνίθεζεο Πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ.   

Δ γξαπηή απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δελ απνηειεί ην γξαθεηνθξαηηθφ κέξνο ηνπ 

πξνηχπνπ νχηε είλαη κηα ηπραία επηινγή. Ώληηζέησο, απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζπλέρεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε 

πεξίπησζε απνρψξεζεο ή αληηθαηάζηαζήο ηνπο.  

Ο ππεχζπλνο πνηφηεηαο ή ε νκάδα πνηφηεηαο ζπληνλίδεη ηνλ νξγαληζκφ θαη βξίζθεηαη 

ζε δηαξθή επηθνηλσλία, ηφζν κε ηνλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν, φζν θαη κε ην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κελψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Αηνίθεζεο Πνηφηεηαο πνπ πινπνηεί ν νξγαληζκφο, 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε κε ηελ νπνία εμαθξηβψλεηαη ε χπαξμε πζηήκαηνο 

Αηνίθεζεο Πνηφηεηαο, ε εθαξκνγή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Σπρφλ επηκέξνπο 

αζηνρίεο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ επηζεψξεζε ππφ ηε κνξθή παξαηεξήζεσλ ή κε 

ζπκκνξθψζεσλ. Οη πξψηεο απνηεινχλ κηθξήο ζεκαζίαο αζηνρίεο θαη πξνυπνζέηνπλ 

άκεζε δέζκεπζε ηεο Αηνίθεζεο πεξί απνθαηάζηαζήο ηνπο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ελψ νη δεχηεξεο ζεσξνχληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη 
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πξέπεη λα ειεγρζεί απαξαίηεηα ε δηφξζσζή ηνπο πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ (ISO 9000:2000).  

Σα ISO γηα ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο ή νξγαληζκνχο δελ ζεσξνχληαη ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αιιά ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο κε ηελ ππνθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζε 

θχθινπο πνηφηεηαο θαη κάζεζεο (Matei & Lazar 2011). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εκπινθήο Αεκφζηαο ππεξεζίαο ζε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο θαηά ISO (ρήκα 25) απνηειεί ε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο Ννκνχ εξξψλ (Έγγξαθν Ώξηζκ.Πξση.Φ.2.1/790/9.3.2009 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ν. εξξψλ 2009 – Παξάξηεκα ΐ), ε νπνία θαη 

νινθιήξσζε επηηπρψο ηε δηαδηθαζία, επηρνξεγνχκελε κάιηζηα γηα ην ζθνπφ απηφ  

απφ ην Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην πνζφ ησλ 15.000 

Βπξψ (Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 115557/ΕΚ/21.9.2009, Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 2009 – Παξάξηεκα ΐ).   
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ρήκα 25: Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Αηαρείξηζεο ISO 9001:2000  ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ν. εξξψλ. 
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Οη δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη κε ηα εξγαιεία πνηφηεηαο ΚΠΏ θαη 

ISO δε θαίλεηαη λα απνηεινχλ αλππέξβιεηα εκπφδηα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ 

Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ (Ώλαζηαζνπνχινπ 2010; ΐαθαινπνχινπ 2011; Σζνιάθε 

2011). Βθείλν πνπ πξαγκαηηθά κνηάδεη αθαηφξζσην είλαη ε αιιαγή ηεο ρξφληαο 

δεκνζηνυπαιιειηθήο εξγαζηαθήο λννηξνπίαο (Karavasilis et al. 2010), πνπ ζπλδέεηαη 

ηφζν κε ηελ θαζεαπηή δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο σο πξφβιεκα ηεο δηνηθεηηθήο ζεσξίαο 

θαη πξάμεο, φζν θαη κε ηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην 

ξφιν ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.  

 Ο θνκβηθά αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο εθαξκνγήο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

ζηνπο Αεκoζίνπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο εθπνξεχεηαη απφ ηελ άξλεζε ησλ 

κεζαίσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ (Αηεπζπληψλ – Αηνηθεηψλ) λα πηνζεηήζνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν Αηνίθεζεο. Δ ζηάζε ηνπο εδξάδεηαη είηε ζηελ παληειή ή 

κεξηθή άγλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ (Σζνιάθε 2011) είηε ζηελ αδπλακία 

ππνθίλεζεο ηνπ δηνηθνχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε ρξφληα 

ζπγθεληξσηηθά γξαθεηνθξαηηθή Αεκφζηα Αηνίθεζε πνπ δελ άζθεζε ηνπο 

νξγαληζκνχο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ αιιά ζηελ απζηεξά ηεξαξρηθή 

εθηέιεζή ηνπο, επηηείλεη ην πξφβιεκα θαη δηαρέεη ηε δπζθακςία θαη δπζπηζηία ζε φιν 

ην εχξνο ηεο ππάξρνπζαο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο. 

Δ αξλεηηθή απηή ζηάζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Αηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο παξαιχεη θάζε πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα, αθνχ απνηειεί ηελ πξψηε 

γεληθή αξρή απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο  ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ 

πνηφηεηαο. 

Δ ρξφληα δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία, ε αιιαγή αληίιεςεο ηνπ ξφινπ ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο θαη ε ζηάζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ δελ κπνξεί λα λνκηκνπνηείηαη  ζηελ 

ππάξρνπζα ζπγθπξία φπνπ ε  δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πξφθιεζε ηεο 

νξγαλσηηθήο αιιαγήο  ζεσξνχληαη ηα θπξίαξρα δεηήκαηα ηεο δηνηθεηηθήο έξεπλαο  

(Μηραιφπνπινο 2003, ζ. 161) ζηελ επηδεηνχκελε θαη αλαγθαία πνξεία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο.  
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5.7 Γηαρείξηζε ηεο Αιιαγήο – Οξγαλσζηαθή Αλάπηπμε - Ζγεζία 

‘Οη νξγαληζκνί είλαη δπλακηθά ζπληεξεηηθνί – ηνπηέζηηλ, κάρνληαη κε λχρηα θαη κε 

δφληηα λα κείλνπλ ίδηνη. Μφλνλ φηαλ είλαη αδχλαηνλ λα απσζήζεη, λα αγλνήζεη, λα 

αλαραηηίζεη ή λα κεηακνξθψζεη ηελ αιιαγή, κφλν ηφηε ηε δέρεηαη ν νξγαληζκφο. Αιιά 

ην θχξην γλψξηζκα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε ήζζσλ αιιαγή: αιιαγή θαη’ φλνκα ή 

ζπκβνιηθή αιιαγή.’ (Νηφλαιλη 1971). 

Δ αλσηέξσ άπνςε θαηαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηεο δπζθνιίαο αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ειινρεχνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ελφο ελδερφκελνπ ζρεδίνπ 

νξγαλσζηαθήο αλάπηπμεο. 

Οξγαλσζηαθή αλάπηπμε ζεκαίλεη  ηε ζπγθξνηεκέλε, ζπζηεκαηηθά ζρεδηαζκέλε θαη 

επηζηακέλε πξνζπάζεηα απηνκειέηεο θαη βειηίσζεο ηνπ νξγαλσηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ελφο νξγαληζκνχ, κε επίθεληξν ηελ αιιαγή άηππσλ θαη ηππηθψλ δηεξγαζηψλ, 

δηαηππψζεσλ, θαλφλσλ θαη δνκψλ κε ηε βνήζεηα ελλνηψλ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

επηζηήκεο. ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη, ηφζν ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ αηφκσλ, φζν θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Σν κεγάιν πξφβιεκα ηεο αιιαγήο επηθεληξψλεηαη ζην φηη ε δηαρείξηζή ηεο είλαη πνιχ 

δπζθνιφηεξε απφ φζν κπνξεί λα θαληαζηεί θάπνηνο κε πεξηνξηζκέλε πείξα ζηε 

Αηνίθεζε νξγαληζκψλ. Πηζαλφ ζθάικα απεηξίαο ζεσξείηαη ν πεηξαζκφο ζηνλ νπνίν 

ππνθχπηνπλ ζπρλά νη  εγέηεο ησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ρσξίο λα έρνπλ θαηαλνήζεη 

επαξθψο ηε ζεκαζία ηεο επηρεηξνχκελεο αιιαγήο ζηελ θάζε ηεο δηάζηαζε θαη 

ιεπηνκέξεηα, βηάδνληαη λα πεξάζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο παξαθάκπηνληαο ην 

ιεπηνκεξεηαθφ θαη απαξαίηεην ζρεδηαζκφ ηεο (Everard & Morris 1999).  

Ο Kotter (2002) ππνζηεξίδεη πσο ε δηαδηθαζία επηηπρνχο κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο 

νξγαληζκνχ δηέξρεηαη νθηψ θάζεηο: 

1. Γεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο.  

2. Σρεκαηηζκφο ελφο ηζρπξνχ θαζνδεγεηηθνχ ζπλαζπηζκνχ. 

3. Γεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο. 

4. Μεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο. 
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5. Δθρψξεζε εμνπζηψλ ζε ηξίηνπο γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

νξάκαηνο. 

6. Πξνγξακκαηηζκφο θαη επίηεπμε βξαρππξφζεζκσλ επηηπρηψλ. 

7. Παγίσζε ησλ βειηηψζεσλ θαη δεκηνπξγία αθφκα πεξηζζφηεξσλ αιιαγψλ. 

8. Καζηέξσζε λέσλ κεζφδσλ. 

Σν δήηεκα ηεο αιιαγήο δελ άθεζε απαζή ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε (Goleman 

1998), ε νπνία θαη ππνζηεξίδεη πσο θάζε θνξά πνπ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα 

αιιάμνπλ ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν ζθέςεο θαη ελεξγεηψλ ηνπο, θαινχληαη λα 

αληηζηξέςνπλ δεθαεηίεο κάζεζεο ηελ νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πνιπρξεζηκνπνηεκέλα 

λεπξηθά θπθιψκαηα εδξαησκέλα κεηά απφ ηφζα ρξφληα επαλαιακβαλφκελεο 

ζπλήζεηαο. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο ζηνλ νπνίνλ απνδίδεηαη φηη ε επίηεπμε κηαο αιιαγήο 

πνπ ζα έρεη δηάξθεηα, απαηηεί ηελ έληνλε δέζκεπζή καο ζε έλα κειινληηθφ 

πξνζσπηθφ φξακα – ηδίσο ζε πεξηφδνπο πίεζεο θαη απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ. 

Βπηπξφζζεηα, ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ππνζηεξίδεη πσο νη κεγάινη εγέηεο καο 

θηλεηνπνηνχλ. Ξππλνχλ κέζα καο ην πάζνο θαη ελεξγνπνηνχλ ηνλ θαιχηεξφ καο 

εαπηφ. ηαλ πξνζπαζνχκε λα εμεγήζνπκε γηαηί αζθνχλ ηέηνηα επίδξαζε επάλσ καο, 

αλαθεξφκαζηε ζε ζηξαηεγηθή, φξακα ή κεγάια ηδαληθά. Δ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

είλαη πνιχ πην απιή: νη κεγάινη εγέηεο κηινχλ ζην ζπλαίζζεκά καο. Ώλ απηφ δελ 

επηηεπρζεί, σο πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηνπ εγέηε, ηφηε ηίπνηε απφ φζα θάλεη δελ 

πξφθεηηαη λα απνδψζνπλ φπσο επηζπκεί θαη φπσο πξέπεη  (Goleman et al.  2002, ζ. 

23).  

Βθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη πσο ν ξφινο ηνπ εγέηε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη 

θαηαιπηηθφο, ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ηεο δηάρπζήο ηνπ ζηνπο 

πθηζηακέλνπο, φζν θαη γηα ηελ ππνθίλεζή ηνπο. Σν εηιηθξηλέο θαη γλήζην ελδηαθέξνλ 

ηνπ πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δηνηθεί, ε ζηξαηεγηθή Αηνίθεζή ηνπ, ε ελεξγνπνίεζε-

παξαθίλεζε ησλ ζπλεξγαηψλ, ε δηνηθεηηθή ηνπ εκπεηξία, ε ελζπλαίζζεζε, ε 

νξγαλσηηθή επίγλσζε πνπ δηαζέηεη θαη ην ζχζηεκα πξνζσπηθψλ αμηψλ ηνπ, 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπ επηζπκνχκελνπ νξγαλσζηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (Γαβιαλφο 2002; Μπνπξαληάο 2005; Σεξδίδεο 2004; Duck 2002; 

Everard & Morris 1999; Goleman et al.  2002).  
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Έλαο ελδερφκελνο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο ζπγθεληξψλεη 

ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο νινθιήξσζεο αλ νη Αηεπζπληέο - Αηνηθεηέο ησλ νξγαληζκψλ 

ηεο, δε δηαζέηνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο δεμηφηεηεο - αξεηέο θαη πξνζφληα.  

Δ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ αλεπηηπρή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3230/2004 

(Σζέθνο 2009), φπνπ θαη πηνζεηήζεθε κηα πινπνίεζε ηεο κνξθήο Top-Dνwn, θαηά 

ηελ νπνία ν ππνπξγφο ζηνρνπνηνχζε γεληθά θαη νη πθηζηάκελνη θνξείο - αλαιφγσο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο επηπέδνπ -  επηκέξηδαλ αλαινγηθά ηε ζηνρνζεζία, επηβάιιεη κηα 

άιιε πξνζέγγηζε δηνηθεηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο κνξθήο Bottom-Up. ε απηήλ 

ηελ πξνζπάζεηα ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί. Σν φξακα ηνπ 

ππνπξγνχ -  πέξαλ ηεο ζπγθεληξσηηθήο ηνπ θχζεο - είλαη πνιιαπιάζηα απφκαθξν  

απφ ηνλ Αεκφζην ππάιιειν ζε αληηδηαζηνιή κε εθείλν ηνπ εγέηε ηνπ Αεκνζίνπ 

νξγαληζκνχ φπνπ θαη ππεξεηεί ν ππάιιεινο. ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο 

επηινγήο ησλ αξίζησλ θαη ηθαλψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ έλαληη ησλ εκεηέξσλ θαη 

αξεζηψλ, πνπ ππνηίζεηαη πσο ζα αθνινπζνχζαλ - ππεξεηνχζαλ ην φξακα ηεο 

εθάζηνηε πνιηηηθήο εμνπζίαο θείκελεο ησλ θηιηθψλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο 

πξνο απηήλ.   

Ώμίδεη λα ππνγξακκηζηεί, πσο ηα πξναλαθεξφκελα εξγαιεία πνηφηεηαο ΚΠΏ θαη ISO 

γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπο, πξνζεγγίδνπλ πξσηαξρηθά ηελ εγεζία ηνπ Αεκνζίνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

5.8 Μεηαζρεκαηηζκόο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο.   

Δ πηνζέηεζε ηνπ Νένπ Αεκφζηνπ Μάλαηδκελη (ΝΑΜ) θαη ηεο Αηνίθεζεο  Οιηθήο 

Πνηφηεηαο - σο απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ Παξαδνζηαθή ζηελ 

Ώληαπνθξηηηθή Αεκφζηα Αηνίθεζε - νδεγεί ζε έλα λέν κνληέιν νξγάλσζεο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε, αθελφο κελ ηηο αλάγθεο θαη ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ πξνο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο  θξίλνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηά ηνπ, 

αθεηέξνπ δε ηε δηαρεηξηζηηθή επειημία (Μπνπληάιεο 2005; Špaček 2008). Σν κνληέιν 

απηφ, πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη φηη ν πνιίηεο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν, 

απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε Αηνίθεζε, 

ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε ζπκκεηνρή θαη ελζσκάησζε ησλ πνιηηψλ (Špaček 2008).  

http://www.muni.cz/people/77120
http://www.muni.cz/people/77120
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Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ΝΑΜ παξέρνπλ έλα πινχζην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ΣΠΒ 

πνιηηηθψλ ζην  Αεκφζην ηνκέα (Gruening 2001). Δ ρξήζε ηνπο απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα ζηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ΝΑΜ (Bonina & Cordella 2008), θαζψο 

κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ (OCDEb 2003).  

Δ  ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη ελζσκαησζεί ζηηο πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΝΑΜ ζε πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν (Cordella 2007). 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο ε ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα  ησλ ζηξαηεγηθψλ Αηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο γηαηί:  

1. ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν γηα ηε κεηαξξχζκηζε 

2. αλαλεψλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε 

3. δίλεη έκθαζε ζηηο εζσηεξηθέο αζπλέπεηεο 

4. δεζκεχεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζσζηήο Αηαθπβέξλεζεο (OECD 2003, ζ.41). 

Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε „βιέπεη‟ θπξίσο ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ηα ζεκέιηα 

γηα λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ 

Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (Schedler  & Scharf 2002), 

θαζψο ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο απφδνζεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα θαη ε  θαιχηεξε πνηφηεηα 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Centeno et al. 2005). Σαπηφρξνλα, ε ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε βαζίδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ μεθίλεζαλ απφ ην ΝΑΜ θαη αθνξνχλ ζην 

ζπλεπή πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ πξνο ηνπο απνδέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ (Schedler  & Scharf 2002). Δ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο Αηνηθήζεηο ζηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο κε ηελ ελίζρπζε νξζψλ ζηφρσλ Αηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο. Έηζη, ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

αιιεινεληζρχνληαη ακνηβαία  (OECD 2003).  

Δ ζπλάθεηα ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ΝΑΜ θαη ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

εμεγείηαη απφ ην πηζαλά νθέιε πνπ νη ΣΠΒ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζηελ  

αλαδηνξγάλσζε ησλ εζσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα (Bonina & 

Cordella 2008). Οη ΣΠΒ  απνηεινχλ  έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ εθινγίθεπζε, ηνλ 
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εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ εθ λένπ νξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ  (Cordella 

2007). Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε απνηειεί ην επφκελν βήκα ζηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θπβέξλεζεο θαηά κήθνο ηνπ ΝΑΜ (Fountain 2002; Heeks 

2002) θαη κπνξεί λα επσκηζζεί ην ξφιν ηνπ θαηαιχηε, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα πην 

απνδνηηθή, απνηειεζκαηηθή θαη δεκνθξαηηθή Αεκφζηα Αηνίθεζε  (Grönlund & Horan 

2004; Kamarck 2007). 

Δ Αεκφζηα Αηνίθεζε επηκεξίδεηαη ελεξγεηηθά ζε δχν θχξηνπο ηνκείο: ηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ (service side, back-office), φπνπ επεμεξγάδνληαη θαη κνξθνπνηνχληαη ηα 

αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ ηεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

(customer side, front-office), φπνπ ζπληειείηαη ε επαθή κε ηνπο πνιίηεο-πειάηεο είηε 

ππφ κνξθή παξαιαβήο αηηεκάησλ είηε ππφ κνξθή παξάδνζεο ηνπ παξαγφκελνπ 

δηνηθεηηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αηηήκαηα (Molnár 2009).  

Οη ρξήζηεο-πειάηεο δεηνχλ κία ππεξεζία θαη ιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο κέζσ 

front-offices νληνηήησλ. Μία front-office νληφηεηα κπνξεί λα είλαη έλαο εξγαδφκελνο, 

κία πχιε,  έλα ζεκείν εμππεξέηεζεο κηαο ζηάζεο (one-stop shop) ή ν δηθηπαθφο 

ηφπνο θάπνηαο ππεξεζίαο. Οη back-offices νληφηεηεο δέρνληαη θαη δηεθπεξαηψλνπλ ηα 

αηηήκαηα, απνδίδνληαο ηα δεηνχκελα ζηηο  front-offices νληφηεηεο  γηα λα ηα 

πξνσζήζνπλ ζηνπο πειάηεο. H εμππεξέηεζε απηή κπνξεί λα είλαη ηειείσο 

απηνκαηνπνηεκέλε, λα πινπνηείηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ αλζξψπνπο ή λα απνηειεί έλα 

ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ππεξεζία παξέρεηαη άκεζα απφ 

κία κνλάδα ή έλα back office,  ελψ ζε άιιεο απφ πνιιά back offices ηνπ ίδηνπ 

νξγαληζκνχ ή δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ, ζην ίδην ή δηαθνξεηηθφ θπβεξλεηηθφ 

επίπεδν  (Millard et al. 2004). 

ην ρήκα 26 παξνπζηάδεηαη ε παξαδνζηαθή δνκή ηνπ νξγαληζκνχ: 
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ρήκα 26: Δ δνκή ηνπ Αεκνζίνπ θνξέα πξηλ ηελ αλαδηνξγάλσζε 

 

Δ ζπλεηδεηή απφθαζε κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ εθπνξεχεηαη απφ 

ην φξακα ηνπ εγέηε ηνπ θαη ηελ αληίιεςε απηνγλσζίαο θαη απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο  πνπ δηαζέηεη γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ δηεπζχλεη. Με ηε δηάρπζε 

ηνπ νξάκαηνο απηνχ ζε φιν ην εχξνο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ ππνθίλεζε θαη 

απηνδέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνο ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνχ 

θιείλεη ην πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ζηάδην ηνπ επηρεηξνχκελνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ζηελ επηρεηξεζηαθή – πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

κεζνδνινγίαο θαη ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα πξνθχςεη εμ απηήο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη  

κέηξεζε ησλ αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δ 

αθξηβήο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ ησλ 

πνιηηψλ-πειαηψλ, εθηφο ηεο κεξηθήο εθαξκνγήο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

βαζηζκέλεο ζε ‘πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο’, ζα απνηειέζεη ην 

ππνκφριην ζην νπνίν θαη ζα νηθνδνκεζεί ε φιε κεηαζρεκαηηζηηθή πνξεία ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηε θηινζνθία ηεο ‘ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε’.   

Καηά ηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

θαη κεηά ην πξναλαθεξφκελν ζηάδην πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, 

γίλεηαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ελδν-θπβεξλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

(Millard 2003). Δ απηναλαδηνξγάλσζε ησλ νξγαληζκψλ ππεξβαίλεη ρεηξαγσγηθνχ 
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ηχπνπ εγθπθιίνπο (Βγθχθιηνο ΑΕΚΠΟ/Φ.18/νηθ.6190/12.3.2012 Τπνπξγείνπ 

Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 2012), νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε έκκεζεο πίεζεο πξνο απηνχο κε ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην Αεκφζην.   

Δ  πξψηε δηαξζξσηηθή αλαδηνξγάλσζε γίλεηαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο  front-office 

ππεξεζίαο (ρήκα 27), πνπ έξρεηαη λα θαιχςεη πιήξσο ηε δηαζχλδεζε θαη 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ. Αεκηνπξγείηαη έλα ζεκείν εμππεξέηεζεο κίαο 

ζηάζεο, πνπ επηηξέπεη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ κε έλα ζεκείν, αλεμαξηήησο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, θαη φρη κέζσ ελφο 

πιήζνπο ζεκείσλ αλάινγα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο θπβέξλεζεο. Σν ζεκείν απηφ 

κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ην Αεκφζην 

νξγαληζκφ είλαη ν δηθηπαθφο ηνπ ηφπνο, πνπ ηαπηφρξνλα παξέρεη πιεξνθφξεζε, 

έληππα ζε επεμεξγάζηκε κνξθή, νξγαλφγξακκα ππεξεζίαο, πξνζσπνπνηεκέλεο 

θαηαρσξήζεηο, e-mail ηνπ νξγαληζκνχ θαη δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηεκάησλ, 

ππνδείμεσλ θαη παξαπφλσλ. Τπνγξακκίδεηαη πσο ε δπλαηφηεηα απηή ησλ πνιηηψλ-

πειαηψλ απνηειεί ηε ζπλερή ξνή επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ηαπηφρξνλα αζθαιή δείθηε κέηξεζεο ηεο βειηίσζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θαη ηεο δηαξθνχο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε-

πνιίηε. Δ εμ αξρήο θαηαζθεπή ή ε αλαβάζκηζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη αλάγθεο, ηα αηηήκαηα θαη νη 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο πνξείαο ηνπ.   
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ρήκα 27: Αεκηνπξγία ελφο front-office ηνπ Αεκνζίνπ θνξέα 

 

 ην επφκελν ζηάδην αξρίδεη ε αλάπηπμε εζσηεξηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη 

νπνίεο είλαη  απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ back-office ηνπ νξγαληζκνχ,  

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ front-office. Πέξα απφ ηηο 

ζπλδέζεηο ησλ back-offices ππεξεζηψλ, επηηπγράλεηαη ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

(ρήκα 28). Οη απζηεξά ηεξαξρηθά δνκέο Αηνίθεζεο, επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ 

θαηαιχνληαη θαζψο νη Αεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά κέζσ ησλ νξηδφληησλ θαλαιηψλ πνπ άλνημε ην Αηαδίθηπν θαη  άιιεο 

δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο (Ciborra 1993). 
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ρήκα 28: Ώλαδηνξγάλσζε ηνπ back-office 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο πνξείαο ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ κε φξνπο 

θαη αξρέο ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο εηζάγεηαη ην Κνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο 

σο εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ  πξνυπνζέζεσλ, 

δηαδηθαζηψλ, απνηειεζκάησλ θαη - ελ ηέιεη - ησλ ππεξεζηψλ πνπ θηινδνμεί ή 

ηζρπξίδεηαη φηη πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ-πειαηψλ ηνπ (ρήκα 29). 
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 ρήκα 29: Βηζαγσγή ηνπ ΚΠΏ 

 

Δ απηεπίγλσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Ώμηνιφγεζεο θαζηζηά ηνλ νξγαληζκφ καζεζηαθφ, πξνθαιψληαο 

ηνλ λα ζπγθξηζεί κε άιινπο παξφκνηνπο ζε εζληθφ ή επξσπατθφ επίπεδν θαη λα 

δηαπηζηψζεη ηα δπλαηά αιιά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ. 

ε κηα ππεξβαηηθή ππφζεζε, θαηά ηελ νπνία, ην ζχλνιν ησλ Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ 

ηεο ρψξαο ππνβιεζεί θαη νινθιεξψζεη ηελ ίδηα πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία, ηφζν γηα 

ηνπο εζσηεξηθνχο φζν θαη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ, ζα κπνξνχζε ν θαζέλαο 

ηνπο μερσξηζηά λα απνηειέζεη κηα front-office νληφηεηα, κηα πχιε πξφζβαζεο ζηελ 
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ππεξδνκή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ 

κία θεληξηθή πχιε (π.ρ. ΒΡΜΔ), αληαπνθξηλφκελε ζε θάζε αίηεκα ηνπ πνιίηε-

πειάηε. Σν παξαγφκελν δηνηθεηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία ζα ήηαλ δηαζέζηκν θαη ππφ ηελ 

θαηνρή ηνπ πνιίηε-πειάηε αλεμάξηεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ  ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηφο 

ηνπ.   

Δ ζαθήο ρξνληθή νξηνζέηεζε ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζε φιν ην εχξνο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα κε βάζε ην Νέν Αεκφζην 

Μάλαηδκελη σο πνιιαπιαζηαζηηθφ εμαγφκελν ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο κε  

ηελ Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ην Κνηλφ 

Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο ζα νδεγνχζε ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε ζηελ παξαθάησ ζρεκαηηθή  

νξγαλσηηθή απνηχπσζε (ρήκα 30):   

 

ρήκα 30: πγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ back-office θαη απνθέληξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ front-office 
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5.9 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο γηα 

ηνπο εζσηεξηθνύο πειάηεο  ησλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκώλ 

Έλα ππαιιεινθεληξηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Αηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο ηελ 

αλαδήηεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εθ κέξνπο ηεο, ζα ελζηάιαδε ην φξακα 

θαη ζα ζεκαηνδνηνχζε ελδερνκέλσο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή δηάζεζε θαη πξφζεζε 

πινπνίεζεο ηνπ Νένπ Αεκφζηνπ Μάλαηδκελη. πγρξφλσο, ε επηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ζηνπο „εζσηεξηθνχο πειάηεο‟ ζα ηνπο πξντδέαδε γηα ηελ ππνρξέσζε 

επαλάιεςεο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο πξνο ηνπο „εμσηεξηθνχο πειάηεο‟.  

O Deming (1950), ν νπνίνο θαη  αλαθέξεηαη σο ν  παηέξαο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, 

ππνγξάκκηζε  ην ξφιν ηεο Αηνίθεζεο ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηεο ρξήζεο ησλ  ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ ειέγρνπ γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζή ηεο.   

Δ  πνηφηεηα δελ είλαη κηα έλλνηα άπιε, ε νπνία δελ κπνξεί λα κεηξεζεί. Μπνξεί λα 

νξηζηεί σο ε „ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο‟ (Crosby 1995). Βίλαη επνκέλσο κηα 

ζηξαηεγηθή επηηαγή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε (D‟ Souza 2011).  

H πηνζέηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε απνηειεί κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα  πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ απφ έλα άιιν,  

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ πνιίηε (Parker & Bradley 2001;  Lawton  &  Rose 1991). 

ην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφ παξάγνληα εθζπγρξνληζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο 

θπβέξλεζεο είλαη ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Martin & Byrne 

2003;Verdegem & Verleye 2009). 

H Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ)  είλαη κηα νιηζηηθή νξγαλσηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, εκπιέθεη φια ηα 

ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ κε ζηφρν ηε ζπλερή 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο (Federal 

Quality Institute 1989). Δ ζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε ΑΟΠ είλαη  πειαηνθεληξηθή  

(Goodman & Broetzmann 1993), εθθηλψληαο κε ηελ εζηίαζε ζηνλ πειάηε θαη  δελ 

ηειεηψλεη πνηέ κε ηελ εθ‟ φξνπ δσήο δέζκεπζε γηα ζπλερή βειηίσζε.  
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ΑΟΠ θαη ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε κνηξάδνληαη ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο ζηνλ  πειάηε – πνιίηε (Moura E SÁ 2009) θαη ηεο ελίζρπζεο 

ησλ θνηλνηήησλ, εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ (Teicher et al. 2002). ην επίθεληξν ηεο 

πηνζέηεζεο  ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο βξίζθεηαη ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

θπβέξλεζεο πνπ είλαη πην θνληά ζηνπο πειάηεο - πνιίηεο θαη πεξηζζφηεξν 

ζπκκεηνρηθή ζε φια ηα επίπεδα (D‟ Souza 2011). Δ ΑΟΠ θαη ε ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε αιιεινεληζρχνληαη θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ  ηαπηφρξνλα, ψζηε 

λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα (Moura E SÁ 2009). 

Ο Guswa (1988) ζεκεηψλεη φηη ν  πειάηεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξφζσπν ζε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία. Οη πειάηεο κπνξεί λα είλαη είηε „εζσηεξηθνί‟ είηε 

„εμσηεξηθνί‟.  Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζηνπο ηνκείο „ηη‟, „γηαηί‟, 

„πφηε‟ θαη „πσο‟ απνηειεί  νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο.  Ώπηφ απαηηεί αιιαγή λννηξνπίαο γηα ηελ 

απνδνρή ηνπ πειάηε σο θηλεηήξηα πεγή πιεξνθνξηψλ πνηφηεηαο. 

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ, εθηφο 

απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ησλ κνληέισλ αιιειεπίδξαζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (Fang 2002; Hiller&Belanger 2001; Ndou 2004; Siau 

& Long 2005; Spremić et al. 2009)  κε ηε ρξήζε  ησλ αξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο  (Crosby 1995; Deming 1982; Juran 1992; Juran & Gryna 1993; Taguchi 

et al. 2004), ππνθηλεί - ζε πξψην επίπεδν - ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελδπλακψλεη - ζε δεχηεξν επίπεδν - ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, πξνεηνηκάδνληαο ην πεξηβάιινλ γηα 

ηελ επεξρφκελε θαη πνζνχκελε Αηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο. 
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Κεθάιαην 6 Ζ Γηεξεχλεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο  

Γηαθπβέξλεζεο 

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, νη θπβεξλήζεηο ζα 

πξέπεη λα νξίζνπλ πξνηεξαηφηεηεο κέζα ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ηνπο πνιηηηθήο, 

ζθνπνχο, φξακα θαη ζηξαηεγηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο (Misuraca 2006), θαζψο 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη λα ηηο ιάβνπλ ππφςε θαηά ηε δηαλνκή ησλ 

επηγξακκηθψλ (online) ππεξεζηψλ (Mofleh & Wanous 2008). Δ έξεπλα ηνπ Fountain 

(2001) θαηέγξαςε ηελ απνηπρία ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 85%  ησλ έξγσλ παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ κε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δ αμηνιφγεζε 

ηεο πνξείαο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην έδεημε, πσο φρη 

κφλν ην θφζηνο είλαη πνιχ πςειφ, αιιά ππεξθαιχπηεη θαη ηα αλακελφκελα νθέιε 

πνπ ζθνπεχεη λα παξέρεη (Timmins 2003). χκθσλα κε ηε Αηεπζχληξηα ησλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΐξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Βξγαζίαο θαη πληάμεσλ, 

ην 2007 έγηλαλ επελδχζεηο ζε έξγα πιεξνθνξηθήο ζην Αεκφζην Σνκέα 14 

δηζεθαηνκκχξηα ιχξεο απφ ηα νπνία κφλν ην 30% είρε επηηπρία (Collins 2007). 

Δ απνηπρία ησλ έξγσλ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα εμεγεζεί αλ 

εηδσζεί ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε σο κηα πνιπεπίπεδε κεηαξξχζκηζε, πνπ ζα έρεη 

ηελ επηζπκεηή έθβαζε φηαλ φια ηα επίπεδα ηεο κεηαξξχζκηζεο νινθιεξσζνχλ 

(Layne & Lee 2001). Δ πνιπεπίπεδε κεηαξξχζκηζε μεθηλά απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο front-offices ππεξεζίεο κέρξη ηελ πιήξε 

αλαδηνξγάλσζε ησλ „θξπθψλ‟ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε ηελ εχξεζε 

ιχζεσλ πνπ  επηηξέπνπλ ζε λένπο ηξφπνπο ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ back-offices 

ιεηηνπξγηψλ (Cordella 2007). Δ βαζηά κεηαξξχζκηζε ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα πνπ 

απνηειεί ην φξακα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζπλάδεη κε ηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηνπ ΝΑΜ (Homburg 2004).  

Βπηπξφζζεηα, νη θπβεξλήζεηο ζρεδηάδνπλ θαη πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

επηβάινληαο κία „απφ πάλσ πξνο ηα θάησ‟ δηαδηθαζία, δειαδή φπσο απηέο 

αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αδηαθνξία απφ πιεπξάο ησλ 
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ρξεζηψλ γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, αιιά θαη ζε απψιεηα ρξεκάησλ (Riley  

CG. 2003). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο πνιηηείαο ηεο 

ΐηθηψξηα ζηελ Ώπζηξαιία, φπνπ αληί λα παξέρεη ζηαδηαθά ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα κάζνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, 

αλέπηπμαλ έλα δηθηπαθφ ηφπν „κακνχζ‟, κε κία πιεζψξα απφ ππεξεζίεο πνπ δελ ηηο 

είραλ αλάγθε νη πνιίηεο (Holmes 2007).  

Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δνκηθέο θαη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια. Σα κνληέια απηά ιακβάλνπλ ππφςε ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο 

θαη πξνζέζεηο ησλ ρξεζηψλ, θαζψο ηα πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πηνζέηεζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο (Bagozzi et al. 1992). Δ ζεσξία 

ηεο αηηηνινγεκέλε δξάζεο (Theory of Reasoned Action - ΣRA) (Fishbein & Ajzen 

1975), ε ζεσξία ηεο πξνζρεδηαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior - 

TPB) (Ajzen 1991), ην κνληέιν πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο (Technology Acceptance 

Model - TAM) (Bagozzi et al. 1992; Davis 1989), ε ζεσξεηηθή επέθηαζε ηνπ  TAM 

(TAM2) (Venkatesh & Davis 2000), ην κνληέιν δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο (Diffusion 

of Innovation - DOI) (Rogers 1995), ε ελνπνηεκέλε ζεσξία πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο 

ηεο ηερλνινγίαο (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT) 

(Venkatesh et al. 2003), ηα εθιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο (the 

Perceived Characteristics of Innovating - PCI) (Moore & Benbasat 1991),  ην κνληέιν 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο (the Prior Experience Model) (Taylor & Todd 1995α), ην 

κνληέιν πξνζσπηθνχ ππνινγηζκνχ (the Personal Computing Model) (Thompson et al. 

1991), ην κνληέιν ελαξκνληζκνχ έξγνπ ζηελ ηερλνινγία (Task-Technology Fit 

Model) (Goodhue 1995; Goodhue & Thompson 1995), ην D&M κνληέιν επηηπρίαο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (the D&M IS Success Model) (DeLone & McLean 

1992) θαη ην ελεκεξσκέλν D&M κνληέιν επηηπρίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ( Updated D&M IS Success Model Model) (DeLone & McLean 2003), 

είλαη ηα επξέσο δηαδεδνκέλα κνληέια, πνπ είηε κφλα ηνπο είηε ζε ζπλδπαζκνχο 

κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ζε ζπλδπαζκνχο κε άιιεο  ζεσξίεο θαη δνκηθέο κεηαβιεηέο  

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κειεηήζνπλ ηελ πηνζέηεζε  λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο πξνζεγγίδνληάο ηνπο κε ην δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ πξίζκα πνπ θέξνπλ.  
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6.1 Ζ Θεσξία ηεο Αηηηνινγεκέλεο Γξάζεο (TRA) 

Δ ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλεο δξάζεο πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία θαη 

αζρνιείηαη κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλεηδεηά 

ζηνρεχνπλ ζε θάηη (Malhotra & Galletta 1999). Σν κνληέιν εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο 

κειεηά ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ αηηηνινγνχλ ηελ απφθαζε ηνπ αηφκνπ λα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. χκθσλα κε ην  TRA, δχν είλαη νη δνκηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ πξνβιέπνπλ ζεκαληηθά ηηο ζπκπεξηθνξηθέο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ: 

εμέρνπζεο  πεπνηζήζεηο (salient beliefs) θαη νη θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο (normative 

beliefs)  (Ajzen & Fishbein 1980;  Fishbein & Ajzen 1975).  

Δ πξψηε δνκηθή κεηαβιεηή  κεηξάεη ηε ζρεηηθή δχλακε ηεο πξφζεζεο ηεο αηφκνπ  λα 

εκθαλίζεη κηα ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηνπο Ajzen & Fishbein (1980), ε ζηάζε 

απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη σο „ην γεληθφ αίζζεκα εχλνηαο ή κε ηνπ αηφκνπ 

απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά‟, ε νπνία  είλαη  κηα ζπλάξηεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ, ηφζν ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, φζν θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ  απνηειεζκάησλ απηψλ. 

Ώλαιπηηθφηεξα, αλ ην άηνκν πηζηεχεη φηη θάπνηα ελέξγεηά ηνπ έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, ηφηε αληηκεησπίδεη  επλντθά ηε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά  

απηή θαη ην αληίζηξνθν. Βπηπξφζζεηα,  ε εθηίκεζε αλαθνξηθά κε ηα απνηέιεζκα ηεο 

ελέξγεηάο ηνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζπκπεξηθνξά. Δ πξφζεζε 

θάπνηνπ λα εθηειέζεη κηα ελέξγεηα  εμαξηάηαη απφ ηελ πεπνίζεζε ηνπ ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ελέξγεηάο ηνπ. πκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη φηη, φζν ηζρπξφηεξε 

είλαη ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα πηνζεηήζεη κηα ζπκπεξηθνξά, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη 

λα ηελ εθηειέζεη. Βίλαη πξνθαλέο, φηη ε ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε κπνξεί λα 

εθθξαζηεί κφλν γηα ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ βνπιεηηθφ έιεγρν, 

δειαδή ζηελ θαηάζηαζε φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα απνθαζίζεη κε ηε ζέιεζή ηνπ λα 

εθηειέζεη ή φρη ηε ζπκπεξηθνξά. Με-θηλεηήξηνη  παξάγνληεο φπσο ε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ απαξαίηεησλ επθαηξηψλ θαη πφξσλ (π.ρ.  ρξφλνο, ρξήκαηα, ηθαλφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο) κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ, έζησ θαη ζε θάπνην κηθξφ βαζκφ ηελ 

πηνζέηεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία βξίζθεηαη θάησ απφ βνπιεηηθφ έιεγρν (Ajzen 

1985). πλνιηθά, φινη νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ 

πξαγκαηηθφ έιεγρν (actual control) ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. ηελ αξρηθή 

πξνζέγγηζε ηεο Θεσξίαο ηεο  Ώηηηνινγεκέλεο Αξάζεο ν  Ajzen(1985), κειέηεζε ηελ 
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πξφζεζε ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά  κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθηειέζεη κηα ζπκπεξηθνξά 

θαη φρη ζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

Ο  δεχηεξνο παξάγνληαο, νη θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο, νξίδνληαη σο „ε αληίιεςε ηνπ 

αηφκνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη  άλζξσπνη πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα απηφλ, ζθέθηνληαη αλ 

πξέπεη ή φρη λα εθηειέζεη ηε ζπκπεξηθνξά‟ (Ajzen  &  Fishbein 1980). Σα πηζηεχσ 

ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ  δίλνπλ 

θίλεηξν γηα λα ζπκκνξθσζεί θάπνηνο κε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Οη θαλνληζηηθέο 

πεπνηζήζεηο σο παξάγνληαο, αθνξνχλ ζην γεγνλφο φηη κηα ελέξγεηα πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ δέρεηαη έλα άηνκν γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Ώλ γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ην άηνκν βιέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα σο ζεηηθή, ην άηνκν 

παξαθηλείηαη λα εθπιεξψζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη πηζαλφηαηα πηνζεηήζεη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Έλα άηνκν  παξαθηλείηαη πεξηζζφηεξν λα εθηειέζεη 

κηα ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζα  νδεγήζεη ζε έλα απνηέιεζκα πνπ ζα είλαη πςειήο 

εθηίκεζεο ζηα κάηηα ησλ άιισλ. Βάλ θάπνηνο  πηζηεχεη φηη ε εθηέιεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο δελ ζα νδεγήζεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ή εάλ ην 

απνηέιεζκα δελ εθηηκάηαη, ηφηε ην άηνκν ηείλεη λα παξαθηλείηαη ιηγφηεξν σο πξνο ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Blue 1995). Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

θνηλσληθά πξφηππα απνηεινχλ νη γνλείο, νη θίινη, νη ζπλάδειθνη, νη αλψηεξνη  ζηελ 

εξγαζία (McKenzie & Smeltzer 2001) .  

 

 

 

ρήκα 31: Δ Θεσξία ηεο Ώηηηνινγεκέλεο Αξάζεο 
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χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αηηηνινγεκέλε δξάζεο, ε πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

πξνβιέπεηαη πνιχ θαιά απφ ηελ πξφζεζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία είλαη ζχλζεζε 

ησλ εμερνπζψλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Δ ζπκπεξηθνξά 

δειαδή, βξίζθεηαη  θάησ απφ ην βνπιεηηθφ έιεγρν ηνπ αηφκνπ. Βάλ έλα άηνκν 

ζθνπεχεη δειαδή λα εθηειέζεη κηα  ελέξγεηα (Πξφζεζε - Intention), ηφηε είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα ηελ εθηειέζεη (Σπκπεξηθνξά - Behavior). Δ εγθπξφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ 

ηεο  Θεσξίαο ηεο Ώηηηνινγεκέλεο Αξάζεο  παχεη λα ηζρχεη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

κειεηάηαη δελ είλαη θάησ απφ νινθιεξσηηθφ βνπιεηηθφ έιεγρν (Nabi et al. 2002).   

 

6.2 Ζ Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (TPB)  

Δ Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (Theory of Planned Behavior) (Ajzen 

1988, 1991, 2006) απνηειεί ηελ επέθηαζε ηεο Θεσξίαο ηεο Ώηηηνινγεκέλεο Αξάζεο  

(Ajzen & Fishbein 1980; Fishbein & Ajzen 1975), θαζψο ε ζεσξία ηεο 

αηηηνινγεκέλεο δξάζεο είρε πεξηνξηζκνχο, φζνλ αθνξά ζηηο ζπκπεξηθνξέο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ηα άηνκα έρνπλ ειιηπή βνπιεηηθφ έιεγρν. ΐαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε εθηέιεζε 

κηαο ζπκπεξηθνξάο  ζηεξίδεηαη ζηα θίλεηξα (ζηάζε, θνηλσληθφ πξφηππν) θαη ζηε 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο) απφ θνηλνχ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε αιιειεπίδξαζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ 

εληζρχνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο  (Ajzen 1991).  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε  Θεσξίαο ηεο Ώηηηνινγεκέλεο Αξάζεο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

εθιακβαλφκελνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ. Ο εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο 

αθνξά  ζηνπο πφξνπο θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζε θάπνην άηνκν θαη κέρξηο 

ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ,  ππαγνξεχνπλ ηελ πηζαλφηεηα εθηέιεζεο κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Ώπφ ηε ζθνπηά ηεο  ςπρνινγίαο, ν εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο 

έιεγρνο έρεη επίδξαζε ζηελ  πξφζεζε θαη πηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δ έλλνηα ηνπ 

εθιακβαλφκελνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ ζηε Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο 

πκπεξηθνξάο είλαη ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

Bandura (1977, 1982),  πνπ  αλαθέξεηαη φρη ζηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη 

θάπνηνο αιιά ζηηο εθηηκήζεηο πνπ εθθξάδεη ν ίδηνο γηα ηελ αμία ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, 
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ην ηη πηζηεχεη, δειαδή, φηη κπνξεί λα θαηαθέξεη. Δ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απηνπεπνίζεζε πνπ έρνπλ ζηελ ηθαλφηεηα λα 

ηελ εθηειέζνπλ έλα έξγν (Bandura et al. 1977; Bandura et al. 1980). Σα πηζηεχσ ηνπ 

αηφκνπ γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ πξνεηνηκαζία γηα κηα δξαζηεξηφηεηα, ηελ πξνζπάζεηα πνπ ην 

άηνκν θαηαβάιιεη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ  θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αληηδξάζεηο (Bandura 1982, 1991). Δ 

Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο ηνπνζεηεί ηε δνκηθή κεηαβιεηή ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηνπ εθιακβαλφκελνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ ζε έλα 

γεληθφηεξν πιαίζην ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ, πξνζέζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. 

Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν ηεο παξνχζαο ζεσξίαο πξνηείλεη  ηξείο ελλνηνινγηθέο 

αλεμάξηεηεο δνκηθέο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο ηεο πξφζεζεο. Δ πξψηε κεηαβιεηή είλαη 

ε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα 

πξφζσπν αμηνινγεί επλντθά ή κε ηελ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά. Δ δεχηεξε  είλαη ν 

θνηλσληθφο παξάγνληαο, πνπ αλαθέξεηαη σο θνηλσληθφ πξφηππν  θαη αθνξά ζηελ 

αληηιεπηή θνηλσληθή πίεζε γηα λα εθηειεζζεί ή φρη ε ζπκπεξηθνξά. Δ ηξίηε 

κεηαβιεηή είλαη ν  εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηζηηθφο έιεγρνο, πνπ εζηηάδεηαη ζηελ 

αληηιεπηή επθνιία ή  δπζθνιία εθηέιεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζεσξείηαη φηη 

αληαλαθιά ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο 

δπζθνιίεο θαη εκπφδηα. Καηά γεληθφ θαλφλα, φζν πεξηζζφηεξν επλντθή είλαη ε  ζηάζε 

θαη ην θνηλσληθφ πξφηππν πνπ αθνξνχλ κηα ζπκπεξηθνξά θαη φζν κεγαιχηεξνο είλαη  

ν εθιακβαλφκελνο  ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο, ηφζν  ηζρπξφηεξε είλαη ε  πξφζεζε ηνπ 

αηφκνπ λα πηνζεηήζεη ηελ ππν-δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξά. Δ επίδξαζε ηεο ζηάζεο, ηνπ 

θνηλσληθνχ πξνηχπνπ, θαη ηνπ εθιακβαλφκελνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

πξφβιεςε ηεο πξφζεζεο πνηθίιεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Ajzen 

1991). Δ Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο έρεη εθαξκνζηεί ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 900 έξεπλεο (http://www-unix.oit.umass.edu/~aizen/tpbrefs.html). 

ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρεη θαλεί φηη ε  ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη είηε απφ ηελ 

πξφζεζε θαη ηνλ εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν είηε μερσξηζηά απφ ηελ 

θαζεκηά απφ ηηο δχν απηέο δνκηθέο κεηαβιεηέο. Με ηε ζεηξά ηεο, ε πξφζεζε 

επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν είηε απφ ηε ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά είηε απφ ηνλ 

http://www-unix.oit.umass.edu/~aizen/tpbrefs.html
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εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν.  Σν θνηλσληθφ  πξφηππν ζπλήζσο έρεη 

κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ πξφβιεςε ηεο πξφζεζεο. 

 

 

 

 

ρήκα 32: Δ Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο 

 

6.3 Σν Μνληέιν Τηνζέηεζεο ηεο Σερλνινγίαο (ΣΑΜ) 

Σν Μνληέιν Τηνζέηεζεο ηεο Σερλνινγίαο (TAM) απνηειεί κηα επέθηαζε ηεο 

Θεσξίαο ηεο Ώηηηνινγεκέλεο Αξάζεο (TRA). Σν TAM είλαη ην πην επξέσο απνδεθηφ  

ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν πηνζέηεζεο ηερλνινγίαο θαη έρεη απνδεηρηεί εξεπλεηηθά σο 

ιηηφ θαη βάζηκν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε  κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

θαη ζε πνιιέο ρψξεο (Gefen 2002; Han & Jin 2009; Taylor & Todd 1995β). 
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Σν TAM αλαπηχρζεθε απφ ηνπο  Davis (1989), Davis et al. (1989) θαη Bagozzi et al. 

(1992) θαη έρεη σο ζθνπφ λα εμεγήζεη  ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη γεληθφηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ζε έλα 

κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη δηαθφξσλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  (Davis et al. 1989, p.985). 

 

 

6.3.1 Οη δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ΣΑΜ 

Σν TAM πξνζδηνξίδεη ηνπο αηηηψδεηο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ηεο ζηάζεο ηνπ ρξήζηε, ηεο 

πξφζεζήο ηνπ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ πξαγκαηηθή πηνζέηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο απφ απηφλ.  Καζψο νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη πνιχπινθεο θαη ππάξρεη έλα 

ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο ζην κπαιφ ησλ αηφκσλ πνπ παίξλνπλ κηα απφθαζε φζνλ 

αθνξά ζηελ επηηπρή πηνζέηεζή ηνπο, ηα άηνκα  δηακνξθψλνπλ  ζηάζεηο θαη  πξνζέζεηο 

απέλαληη ζηελ πξνζπάζεηα λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε λέα ηερλνινγία πξηλ απφ 

ηελ πηνζέηεζή ηεο (Bagozzi et al. 1992).  

χκθσλα κε ην ΣΏΜ, ε πξαγκαηηθή ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο απφ έλα 

άηνκν επεξεάδεηαη απφ ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κηα επλντθή ζηάζε ή  

πξφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, επεξεάδνληαο ηελ πηνζέηεζή ηεο. Δ 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην άηνκν πηζηεχεη 

φηη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δε ρξεηάδεηαη εληαηηθή ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα, ελψ ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ην άηνκν πηζηεχεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

ζα εληζρχζεη ηελ απφδνζε ηεο δνπιεηάο ηνπ (Davis 1989, p. 320). Οη ζηάζεηο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζεκαληηθή επηηπρία γηα λα πξνβιέςνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο (Petty & Cacioppo 1981).   

Οη εμσηεξηθέο παξάκεηξνη είλαη κεηαβιεηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο θαη ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Σέηνηεο κεηαβιεηέο είλαη νη 

δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ν ηχπνο ηεο ηερλνινγίαο, ην έξγν πνπ εθηειεί, πεξηζηαζηαθνί 

πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο (Liao et al. 2008). 
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Δ ζηάζε νξίδεηαη σο ε πξνζσπηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο  Davis et al. (1989)  πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηελ χπαξμε 

ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζηάζε θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο. Δ πξφζεζε είλαη έλα 

κέηξν πηζαλφηεηαο πσο ην άηνκν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη 

ε ρξήζε αθνξά ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηξηέηαη κε ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ρξήζεο ή ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (πηνζέηεζε).  

ην TAM ε εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε ζηάζε, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο,  επεξεάδεη άκεζα ηελ πξφζεζε. 

Βπηπξφζζεηα, ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξφζεζε. Ο 

Davis (1989) δελ βξήθε άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο 

θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο. Ο Davis (1989, p. 332) πξνηείλεη φηη ε 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο, 

κία ζέζε πνπ ππνζηεξίρηεθε θαη ζε έξεπλεο νη νπνίεο έγηλαλ αξγφηεξα,  φπσο ησλ 

Adams et al. (1992); Gefen (2000α); Keil et at. (1995); Venkatesh & Davis (1994). 

Έηζη, νη Keil et at. (1995) έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ηε ζπλνιηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο 

εθιακβαλφκελεο επθνιίαο ρξήζεο ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  Ο ξφινο 

ηεο, παξακέλεη ππφ ακθηζβήηεζε κε δεδνκέλν φηη κεξηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο έρεη άκεζεο επηπηψζεηο είηε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε 

είηε ζηελ πξαγκαηηθή ρξήζε (πηνζέηεζε) (Gefen & Straub 2000).  

 

 

 

ρήκα 33: Σν Technology Acceptance Model (ΣΏΜ) 

 



456 

 

χκθσλα κε ην TAM (Davis 1989; Davis et al. 1989) ε εθιακβαλφκελε επθνιία 

ρξήζεο θαη ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα είλαη ζεκαληηθέο δνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο.  ε κία κεηέπεηηα έξεπλά ηνπο ζηελ 

νπνία επεθηάζεθε ην αξρηθφ  TAM, νη Davis et al. (1992) εμήγεζαλ ην ξφιν απηψλ 

ησλ κεηαβιεηψλ πξνηείλνληαο φηη ε πξφζεζε ηνπ ρξήζηε λα πηνζεηήζεη κία λέα 

ηερλνινγία επεξεάδεηαη απφ εμσγελή  θαη ελδνγελή θίλεηξα. Σα εμσγελή θίλεηξα 

αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ  ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Davis et al. 1992, p. 1112), ζε αληίζεζε ηα ελδνγελή θίλεηξα ηα 

νπνία δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην απνηέιεζκα. Οη Davis et al. (1992)  ζε κηα 

επέθηαζε ηνπ ΣΏΜ πξνζέζεζαλ ηελ έλλνηα ηεο εθιακβαλφκελεο επραξίζηεζεο, νπνία 

νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δξαζηεξηφηεηα ρξήζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη επράξηζηε απφ κφλε ηεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλέπεηεο  

ρξήζεο  ηνπ ζπζηήκαηνο  (Venkatesh 2000). Δ εθιακβαλφκελε επραξίζηεζε αλήθεη 

ζηα ελδνγελή θίλεηξα (Moon and Kim 2001; van der Heijden 2003) θαη ε 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ζηα εμσγελή. χκθσλα κε ηνπο  Davis et al. (1992) ηα 

εμσγελή θίλεηξα έρνπλ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο. Δ πηζαλφηεηα ελδνγελνχο ή εμσγελνχο ζπλεηζθνξάο ηεο 

εθιακβαλφκελεο επθνιίαο ρξήζεο ζηελ πηνζέηεζε κηαο ηερλνινγίαο δελ ζπδεηήζεθε 

απφ ηνπο  Davis et al. (1992). Ώπηφ πνπ ππέζεζαλ ήηαλ φηη ε εθιακβαλφκελε επθνιία 

ρξήζεο έρεη επηπηψζεηο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο  έκκεζα, 

κέζσ ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ εθιακβαλφκελε  ρξεζηκφηεηα, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο. 

O  Chau (1996) πξφηεηλε φηη ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα δηαθξίλεηαη ζε 

βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ρξεζηκφηεηα. Χο παξαδείγκαηα ηεο πξψηεο 

αλαθέξνληαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο ή ελίζρπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο δεχηεξεο ε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπ αηφκνπ ή ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο. Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπγθιίλνπλ 

πσο ε βξαρπρξφληα ρξεζηκφηεηα έρεη ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα 

ρξήζε κηαο ηερλνινγίαο ζρεηηθά κε ηε καθξνρξφληα ρξεζηκφηεηα. Δ εθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα άιια φρη 

ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. εκεηψλεηαη πσο ζηελ έξεπλα ηνπ Chau (1996) 

επαλεκθαλίδεηαη ην εχξεκα ηεο έκκεζεο επίδξαζεο ηεο εθιακβαλφκελεο επθνιίαο 

ρξήζεο ζηελ πξφζεζε  κέζσ ηεο εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο.  
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χκθσλα κε ηνπο Bagozzi et al. (1992) ε πηνζέηεζε κηαο ηερλνινγίαο κπνξεί λα κελ 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε ζηάζε ή ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο ελδέρεηαη ε 

ζηάζε ή ε πξφζεζε  λα κελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζσζηά ή κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ 

κφλν αθνχ αξρίζνπλ νη πξνθαηαξθηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθκάζεζε ρξήζεο ηεο  

ηερλνινγίαο.  

 

6.3.2 Δθαξκνγέο ηνπ ΣΑΜ 

Σν TAM έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο ρψξεο θαη ζε κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο.  ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί γίλεηαη κηα ελδεηθηηθή αλαθνξά ζηε ρξήζε ηνπ θαη ζηα πεδία εθαξκνγήο 

ηνπ: 

 

Πίλαθαο 28: Πεδία εθαξκνγήο ηνπ ΣΏΜ 

Άξζξν Πεδίν Δθαξκνγήο 

Davis et al. 1989 Βπεμεξγαζία θεηκέλνπ  

Mathieson 1991 Υξήζε ινγηζηηθψλ θχιισλ 

Moore & Benbasat 1991 Τηνζέηεζε πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 

Thompson et al. 1991 Υξήζε πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 

Adams et al. 1992 Υξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη voice mail 

Subramanian 1994 Τηνζέηεζε voice mail θαη ζπζηεκάησλ dial-up  

Sambamurthy & Chin 1994 Υξήζε GDSS 

Venkatesh & Davis 1994 Υξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 

ζπζηεκάησλ  gopher  

Straub 1994 Υξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη FAX 

Szajna 1994 Υξήζε παθέησλ ινγηζκηθνχ 

Premkumar & Potter 1995 Τηνζέηεζε CASE tools 

Chin & Gopal 1995 Τηνζέηεζε GSS 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model#CITEREFBagozziWarshaw1992
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Taylor & Todd 1995α; 1995β Τηνζέηεζε θέληξνπ ππνινγηζηψλ 

Montazemi et al. 1996 Υξήζε παθέησλ ινγηζκηθνχ 

Chau 1996 Υξήζε επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ θαη ινγηζηηθψλ 

θχιισλ 

Gefen & Straub 1997 Υξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  

Gefen 1997 Υξήζε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ 

Gefen & Keil 1998 Υξήζε έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ 

Bajaj & Nidumolu 1998 Βξγαιεία απνζθαικάησζεο (Debugging tools) 

Rose & Straub 1999 Υξήζε ππνινγηζηψλ 

Karahanna et al. 1999 Υξήζε ησλ Windows 

Venkatesh 1999 Υξήζε εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

Hu et al. 1999 Υξήζε ηερλνινγηψλ ηειεταηξηθήο 

Gefen 2000α Υξήζε ERP 

Venkatesh & Morris 2000 Ώλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

Moon & Kim 2001 πκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηνλ 

Παγθφζκην Εζηφ 

Koufaris 2002 πκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηνλ 

Παγθφζκην Εζηφ 

Pavlou  2003   Τηνζέηεζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

Δsu & Lu 2004 Υξήζε on-line παηρληδηψλ 

Chen &  Tan  2004 Τηνζέηεζε εηθνληθψλ θαηαζηεκάησλ  

Saade & Bahli  2005 Τηνζέηεζε online εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

McCloskey 2006 Τηνζέηεζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ 

ειηθησκέλνπο θαηαλαισηέο 

Dong et al. 2007 Αηεξεχλεζε online ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ 

Li & Liu 2008 Τηνζέηεζε θηλεηνχ εκπνξίνπ 
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Wang  &  Xu 2008 Τηνζέηεζε B2B ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

Lu et al. 2009 Τηνζέηεζε ζηηγκηαίσλ κελπκάησλ 

Park et al. 2009 Τηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ 

Chung et al. 2010 πκκεηνρή ζε on-line θνηλφηεηεο 

Pai & Huang  2010 Τηνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

 

6.3.3 Σν εθηεηακέλν  Technology Acceptance Model (ΣΑΜ2) 

Οη Venkatesh & Davis (2000)  πξφηεηλαλ κία επέθηαζε ηνπ TAM, ην TAM2, 

πξνζζέηνληαο  λέεο δνκηθέο κεηαβιεηέο: θνηλσληθφ πξφηππν, εηθφλα, ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία, πνηφηεηα απνηειέζκαηνο, απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ θαη δχν ξπζκηζηέο,  

ηελ  εκπεηξία θαη ηνλ εζεινληηζκφ. Βπηπξφζζεηα ζην  TAM2, έρεη αθαηξεζεί ε ζηάζε 

γηαηί αδπλαηεί βάζηκα λα πξνβιέςεη ηφζν ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε φζν θαη ηελ 

πξαγκαηηθή ρξήζε (πηνζέηεζε) ηνπ ζπζηήκαηνο (Venkatesh & Davis, 2000; Wu et al., 

2007). 

 

ρήκα 34: Σν εθηεηακέλν  Technology Acceptance Model (ΣΏΜ2) 

 

Σν θνηλσληθφ πξφηππν  νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν εθιακβάλεη, φηη 

νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα απηφλ, πηζηεχνπλ φηη απηφο 

ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεί ή φρη ην ζχζηεκα (Fishbein & Ajzen 1975). Σν θνηλσληθφ 
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πξφηππν  ζπκπεξηιήθζεθε σο άκεζνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

πξφζεζεο ζην  TRA (Fishbein & Ajzen 1975) θαη ζην  TPB  πνπ αθνινχζεζε (Ajzen 

1991). Δ ινγηθή γηα ηελ  άκεζε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ  ζηελ πξφζεζε 

είλαη φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα εθηειέζνπλ κηα ζπκπεξηθνξά, αθφκα θη 

αλ  ηα ίδηα δελ δηάθεηληαη επλντθά πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ή ηηο ζπλέπεηέο ηεο, 

ζεσξψληαο φηη έλα ή πεξηζζφηεξα  ζεκαληηθά γηα απηνχο άηνκα ζθέθηνληαη φηη απηνί 

ζα έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Δ ζπγθεθξηκέλε ζθέςε παξέρεη ζηα 

άηνκα  επαξθή θίλεηξα, ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο παξνηξχλζεηο ησλ 

„ζεκαληηθψλ‟ αηφκσλ. Πξνεγνχκελεο ησλ Venkatesh & Davis (2000) έξεπλεο 

εμέηαζαλ ηελ άκεζε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ζηελ πξφζεζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ αληηθαηηθά. ηελ έξεπλα ηνπ  Mathieson (1991)  ην θνηλσληθφ 

πξφηππν δελ έρεη ζεκαληηθή  επίδξαζε ζηελ πξφζεζε, ελψ ην αληίζεην θαηαγξάθεθε 

ζηελ έξεπλα ησλ  Taylor & Todd (1995β). Καηά ηελ ζχγθξηζε ηνπ TAM κε ην  TRA, 

νη  Davis et al. (1989, p. 999) απέδεημαλ φηη ην θνηλσληθφ πξφηππν δελ έρεη ζεκαληηθή  

επίδξαζε ζηελ πξφζεζε, ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο θαη ην απέθιεηζαλ απφ ην αξρηθφ κνληέιν, αιιά αλαγλψξηζαλ ηελ 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη ζπλζήθεο θαη νη κεραληζκνί 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ην θνηλσληθφ πξφηππν  επηδξά ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ηερλνινγίαο.  

Δ εηθφλα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν εθιακβάλεη φηη ε ρξήζε κηαο 

θαηλνηνκίαο ζα εληζρχζεη ην θχξνο ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ηνπ ζχζηεκα. Σα άηνκα  

ηείλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο-θαλνληζηηθέο επηδξάζεηο γηα λα 

θαζηεξψζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ κηα επλντθή εηθφλα κέζα ζηελ νκάδα αλαθνξάο ηνπο. 

Σν TAM2 ζεσξεί φηη ην θνηλσληθφ πξφηππν επεξεάδεη ζεηηθά ηελ εηθφλα γηαηί εάλ 

ζεκαληηθνί άλζξσπνη κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πηζηεχνπλ φηη ην άηνκν ζα πξέπεη λα 

εθηειέζεη κηα ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο), ηελ εθηειεί ζηνρεχνληαο 

λα αλεβάζεη ην θχξνο ηνπ  κέζα ζηελ νκάδα.  

Δ ζρέζε κε ηελ εξγαζία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ην άηνκν πηζηεχεη πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηερλνινγίαο είλαη εθαξκφζηκν ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Ώλαιπηηθφηεξα, ε ζρέζε κε ηελ εξγαζία απνηειεί κηα ιεηηνπξγία ζπνπδαηφηεηαο γηα  

ην άηνκν αλαθνξηθά κε ην  ζχλνιν ησλ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ ην 

ζχζηεκα ηερλνινγίαο δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη. χκθσλα κε ηνπο Kieras & Polson 



461 

 

(1985) θαη  Polson (1987) νη ρξήζηεο έρνπλ ζαθή γλψζε  ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε γηα λα θαζνξίζνπλ εθείλεο πνπ 

κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο. ην TAM2 ε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζία απνηειεί γλσζηηθφ θξηηήξην πνπ αζθεί  άκεζε επίδξαζε ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα, δηαθξηηφ απφ ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο  επηξξνήο. 

Σν TAM2 ππνζέηεη πσο ην άηνκν  εθηηκά, ηφζν ηηο εξγαζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πνπ 

ην ζχζηεκα ηερλνινγίαο είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη  (ζρέζε κε ηελ εξγαζία), φζν θαη  

ηελ απνδνηηθφηεηα εθηέιεζήο ηνπο.  Χο πνηφηεηα  απνηειέζκαηνο  νξίδεηαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ην άηνκν πηζηεχεη φηη ην ζχζηεκα ηερλνινγίαο εθηειεί απνηειεζκαηηθά ηηο 

εξγαζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Βκπεηξηθά, ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

απνηειέζκαηνο  θαη ηεο εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο απνδείρηεθε απφ ηνπο  Davis et 

al. (1992). ην TAM2 ζεσξείηαη επδηάθξηηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

απνηειέζκαηνο  θαη ηεο ζρέζε κε ηελ εξγαζία, αθνχ ε πξψηε απνηειεί σο ζπλέρεηα ηεο 

δεχηεξεο, κηαο επηπιένλ αμηνιφγεζή ηεο.  

Έλα ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ εχξεκα, πνπ πξνέθπςε αλαθέξεηαη ζηελ  

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ζρέζεο κε ηελ εξγαζία θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο. Δ θξίζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη άκεζα απφ  ην γλσζηηθή 

ζχδεπμε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο  ζπζηήκαηνο 

(ζρέζε κε ηελ εξγαζία). Δ πνηφηεηα  απνηειέζκαηνο  απνθηά  κεγαιχηεξε ζεκαζία 

αλαινγηθά κε  ηε ζρέζε  κε ηελ εξγαζία. 

Ώθφκε θαη ηα απνδνηηθά ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο κπνξεί λα  κε γίλνπλ απνδεθηά απφ 

ηνπο ρξήζηεο, εάλ  νη ίδηνη έρνπλ  δπζθνιία λα θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.  Έηζη, ε 

απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ ζην TAM2 νξίδεηαη  σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην 

άηνκν αληηιακβάλεηαη πσο ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

θαηαλνεηά, παξαηεξήζηκα θαη θνηλνπνηήζηκα  (Venkatesh & Davis 2000; Venkatesh 

& Bala 2008). Δ  απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Βάλ έλα ζχζηεκα έρεη απνδνηηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία απνηειέζκαηα αιιά κε ηξφπν αζαθή, ηφηε είλαη πηζαλφλ νη ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα κελ αληηιεθζνχλ πφζν ρξήζηκν πξαγκαηηθά είλαη. Οη Agarwal & 
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Prasad (1997) απέδεημαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξφζεζεο γηα 

ρξήζε θαη ηεο απνδεημηκφηεηαο απνηειεζκάησλ.  

Δ εκπεηξία θαη ν εζεινληηζκφο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην κνληέιν σο ξπζκηζηέο  γηα ην 

θνηλσληθφ πξφηππν (Venkatesh & Davis, 2000). Ο εζεινληηζκφο νξίδεηαη σο ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ν ελ δπλάκεη πηνζεηψλ εθιακβάλεη ηελ απφθαζε πηνζέηεζεο σο κε-

ππνρξεσηηθή. 

Σν θνηλσληθφ πξφηππν, ε εηθφλα θαη ν εζεινληηζκφο είλαη θνηλσληθνί θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο, ελψ ε ζρέζε κε ηελ εξγαζία, ε πνηφηεηα απνηειέζκαηνο, ε  απνδεημηκφηεηα 

απνηειεζκάησλ θαη ε εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο  είλαη γλσζηηθνί θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο. 

Ώλαθνξηθά κε ην πεδίν ρξήζεο ππνινγηζηψλ πνπ κειεηήζεθε κε ην TAM2 ζεσξείηαη 

πσο ην άκεζν απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ζηελ πξφζεζε κέζα απφ ηελ 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ζα ιάβεη ρψξα 

φηαλ ππάξμεη ππνρξεσηηθή θαη φρη εζεινληηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη Hartwick & 

Barki (1994) απέδεημαλ πσο  αθφκα θη αλ νη ρξήζηεο εθιακβάλνπλ φηη ε ρξήζε ελφο 

ζπζηήκαηνο είλαη νξγαλσζηαθά ππνρξεσηηθή, ε πξφζεζε ρξήζεο δηαθέξεη θαζψο 

κεξηθνί ρξήζηεο δελ είλαη πξφζπκνη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηέηνηεο ππνρξεψζεηο. 

H άκεζε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ζηελ πξφζεζε ελδέρεηαη λα ππνρσξήζεη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο απμάλεηαη ε  εκπεηξία ηνπ ζην ζχζηεκα. Οη 

Hartwick & Barki (1994) απέδεημαλ πσο ην θνηλσληθφ πξφηππν έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ πξφζεζε πξηλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ ε επίδξαζή ηνπ 

παχεη λα είλαη ζεκαληηθή κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί πξηλ ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο νη γλψζεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη 

αζαθείο θαη „ιάζνο ζρεκαηηζκέλεο‟ βαζηδφκελεο ζηηο γλψκεο ησλ άιισλ. Μεηά ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φηαλ είλαη γλσζηέο νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία, ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ 

κεηψλεηαη. Έηζη, ην ΣΏΜ2 ππνζέηεη φηη ην άκεζν απνηέιεζκα πνπ έρεη ην θνηλσληθφ 

πξφηππν ζηελ πξφζεζε ζην πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο είλαη δπλαηφηεξν πξηλ 

θαη θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηψλεηαη δε, κε ην ρξφλν, 

θαζψο απμάλεηαη ε άκεζε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη παξέρεηαη κία απμαλφκελε βάζε ζρεκαηηζκνχ ηεο πξφζεζεο κέζα  

απφ  ηελ ηξέρνπζα ρξήζε.  
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6.4 Ζ Θεσξία ηεο Γηάρπζεο  ηεο Καηλνηνκίαο (DOI) 

Δ Θεσξία ηεο Αηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο (Diffusion of Innovation - DOI), 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Rogers (1995) κε ζθνπφ λα εμεγήζεη πψο κηα θαηλνηνκία 

δηαρέεηαη κέζα ζηελ θνηλσλία.  Χο θαηλνηνκία νξίδεηαη κηα ηδέα, πξαθηηθή ή 

θαηλφκελν ε νπνία εθιακβάλεηαη σο λέα απφ έλα άηνκν ή κηα θνηλσλία (Singh et al. 

2008, p.1227), ελψ ε δηάρπζε νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα θαηλνηνκία 

δηαδίδεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηα κέιε ελφο 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (Rogers 1995, p.10).  Δ θαηλνηνκία ελέρεη ηελ αβεβαηφηεηα, 

ε νπνία ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαηά ηε δηάδνζή ηεο  (Lehmann 2004).  

Δ δηεξεχλεζε ηεο Αηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο εζηηάδεη ζε πέληε παξακέηξνπο:  

1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ 

ηελ πηνζέηεζή ηεο.   

2. Σε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο πνπ επηηειείηαη φηαλ ηα άηνκα ζθέθηνληαη λα 

πηνζεηήζνπλ κηα λέα ηδέα, πξντφλ ή πξαθηηθή.  

3. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ δξνπλ πξνσζεηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ 

πηνζέηεζε ηεο  θαηλνηνκίαο.   

4. Σηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε αηνκηθφ ή/θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν.  

5. Σα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία δηάρπζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο (Rogers 1995). 

 

 

http://www.grin.com/profile/25779/kai-lehmann
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ρήκα 35: Σν Μνληέιν Αηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο 

Πεγή: Rogers (1995) 

 

Ώλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκφ 

δηάρπζήο ηεο, ν Rogers (1995)  πξνζδηφξηζε πέληε δνκηθέο κεηαβιεηέο: 

1. Τν Σρεηηθφ Πιενλέθηεκα. 

2. Τε Σπκβαηφηεηα.  

3. Τελ  Πνιππινθφηεηα. 

4. Τε Γπλαηφηεηα δνθηκήο.   

5. Τελ Παξαηεξεζηκφηεηα.  

Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα θαηλνηνκία 

εθιακβάλεηαη φηη είλαη θαιχηεξε απφ ηελ ηδέα, πξαθηηθή ή θαηλφκελν ηελ νπνία 

αληηθαζηζηά.  ζν κεγαιχηεξν εθιακβάλεηαη πσο είλαη ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα  ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηφζν κεγαιχηεξνο πηζαλνινγείηαη πσο είλαη  ν ξπζκφο πηνζέηεζήο ηεο. 

Χο ζπκβαηφηεηα νξίδεηαη  ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν κηα θαηλνηνκία εθιακβάλεηαη φηη 
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είλαη ζπκβαηή  κε ηηο ππάξρνπζεο αμίεο, ηηο παιαηφηεξεο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ ελ δπλάκεη αηφκσλ πνπ ζα ηηο πηνζεηήζνπλ. Μηα θαηλνηνκία, ε νπνία είλαη 

αζχκβαηε κε ηηο αμίεο, ηα πξφηππα ή ηηο πξαθηηθέο ηνπ αηφκνπ δε ζα πηνζεηεζεί, ηφζν 

γξήγνξα, φζν κηα θαηλνηνκία ε νπνία είλαη ζπκβαηή  (Robinson 2009). Χο 

πνιππινθφηεηα νξίδεηαη ν βαζκφο δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ή ρξήζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

Καηλνηνκίεο, νη νπνίεο είλαη πην εχθνιεο λα θαηαλνεζνχλ πηνζεηνχληαη πην γξήγνξα 

απφ ηηο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ απφ απηφλ πνπ ζα ηηο πηνζεηήζεη λα 

αλαπηχμεη λέεο ηθαλφηεηεο θαη αληηιήςεηο (Robinson 2009). Χο δπλαηφηεηα δνθηκήο 

νξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα θαηλνηνκία κπνξεί λα δνθηκαζηεί ζε νξηνζεηεκέλε 

βάζε. Μηα θαηλνηνκία, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα δνθηκήο, πξνθαιεί ιηγφηεξε 

αβεβαηφηεηα ζην άηνκν πνπ ηελ αληηκεησπίδεη κε ζνβαξφηεηα  (Robinson 2009). 

Οινθιεξψλνληαο, σο παξαηεξεζηκφηεηα νξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη νξαηά ζηνπο άιινπο. Σα νξαηά απνηειέζκαηα 

κεηψλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη εγείξνπλ ζπδεηήζεηο κεηαμχ θίισλ, ζπλαδέιθσλ θαη 

γλσζηψλ γηα ηε λέα ηδέα, πξαθηηθή ή θαηλφκελν (Robinson  2009). χκθσλα κε ηνλ 

Rogers (1995), ηα πέληε πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ ηε 

δηαθχκαλζε ηεο πηνζέηεζεο λέσλ πξντφλησλ ζε πνζνζηά κεηαμχ 49% θαη 87%.  Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ πνπ  

αλαζηέιινπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη θαη‟ επέθηαζε απνηεινχλ βάζεηο 

αλάπηπμεο δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε  επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ.  

ην ζεκείν απηφ, δε ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί ε  θαηεγνξηνπνίεζε αηφκσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκία  πνπ αλέδεημε ε έξεπλα ησλ  Ryan & Gross (1943). 

εκείν εθαξκνγήο ηεο απνηέιεζε ε  δηάρπζε ησλ πβξηδηθψλ ζπφξσλ αλάκεζα ζηνπο 

αγξφηεο ηεο Ώτφβα, ε νπνία ζηάζεθε σο αθνξκή γηα ηε κειέηε ηεο δηάρπζεο κηαο 

θαηλνηνκίαο. Οη εξεπλεηέο ηαμηλφκεζαλ ηνπο αγξφηεο ζε πέληε θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα πηνζεηήζνπλ ηελ θαηλνηνκία:   

1. Καηλνηφκνη (innovators). 

2. Πξψηκνη απνδέθηεο (early adopters).  

3. Πξψηκε πιεηνςεθία (early majority). 

4. ςηκε πιεηνςεθία (late majority) 

5. Οπξαγνί (laggards).  
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Σελ ηαμηλφκεζε απηή πηνζέηεζε αξγφηεξα ν Rogers (1995),  πξνζδηνξίδνληαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θάζε θαηεγνξία: 

 

Καηλνηόκνη: 

1. Σνικεξνί, ξηςνθίλδπλνη, κε επηζπκία γηα πεξηπέηεηα.  

2. Έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ψζηε λα απνξξνθεζεί κηα 

ελδερφκελε απψιεηα κηαο αζχκθνξεο θαηλνηνκίαο.  

3. Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζχλζεηεο ηερληθέο 

γλψζεηο.   

4. Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο κηαο 

θαηλνηνκίαο. 

Πξώηκνη απνδέθηεο:  

1. Βίλαη ελζσκαησκέλνη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

2. Έρνπλ ην κέγηζην βαζκφ εγεηηθψλ απφςεσλ ζηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα. 

3. Ώπνηεινχλ θνηλσληθφ πξφηππν. 

4. Ώπνιακβάλνπλ ην ζεβαζκφ ηζφηηκσλ θνηλσληθά αηφκσλ.  

5. Βίλαη πεηπρεκέλνη.   

Πξώηκε πιεηνςεθία: 

1. Ώιιειεπηδξνχλ ζπλερψο κε  άηνκα  ηζφηηκα θνηλσληθά.  

2. πάληα θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο δηα ησλ νπνίσλ ζα επεξέαδαλ άιινπο.  

3. Βπηθπιαθηηθνί πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηδέαο. 

Όςηκε πιεηνςεθία:  

1. Αέρνληαη πηέζεηο απφ θνηλσληθά  ηζφηηκα άηνκα. 

2. Έρνπλ νηθνλνκηθή αλάγθε. 

3. Βίλαη ζθεπηηθηζηέο. 

4. Βίλαη πξνζεθηηθνί.  
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Οπξαγνί :  

1. Αελ  θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο δηα ησλ νπνίσλ ζα επεξέαδαλ άιινπο. 

2. Βίλαη απνκνλσκέλνη. 

3. Έρνπλ ζεκείν αλαθνξάο ην παξειζφλ. 

4. Βίλαη θαρχπνπηνη απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία. 

5. Δ δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο  είλαη βξαδεία. 

6. Έρνπλ  πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. 

Οη θαηεγνξίεο  απηέο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Λίγνη είλαη νη θαηλνηφκνη 

πνπ πηνζεηνχλ ηελ θαηλνηνκία ζηελ αξρή ηεο  (2,5%). Οη πξψηκνη απνδέθηεο 

απνηεινχλ πνζνζηφ  13,5%  θαη πηνζεηνχλ ηελ θαηλνηνκία ιίγν θαηξφ αξγφηεξα. Δ  

πξψηκε πιεηνςεθία θαη ε φςηκε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 34% ε θάζε κία, απνηεινχλ  

ηα δχν ηξίηα ησλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα λα αθνινπζήζνπλ νη νπξαγνί κε πνζνζηφ 

16%. 

 

ρήκα 36: Καηεγνξηνπνίεζε αηφκσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκία 

Πεγή: Rogers (1995) 

 

6.5 Ζ εκπηζηνζύλε θαη ν εθιακβαλόκελνο θίλδπλνο 

6.5.1 Ζ έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο 

Δ έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη έρεη πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ηεο ηερλνινγηθήο, 

θνηλσληθήο, ζεζκηθήο, θηινζνθηθήο, ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνινγηθήο, νξγαλσηηθήο, 
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νηθνλνκηθήο, δηνηθεηηθήο, ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο (Kim et al. 2005; Lewicki & Bunker 1996;  Riedl 2004).  Δ 

εκπηζηνζχλε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε εκπινθή δχν κειψλ, φπνπ ην πξψην θέξεη 

ηελ πεπνίζεζε πσο ην δεχηεξν κέινο ζα ζπκπεξηθεξζεί θαηά ηξφπν θνηλσληθά 

ππεχζπλν,  εθπιεξψλνληαο  κε απηή ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά ηηο πξνζδνθίεο ηνπ,  ρσξίο 

λα εθκεηαιιεπηεί ηηο αδπλακίεο ηνπ (Gefen 2000β; Mayer et al. 1995). Δ 

εκπηζηνζχλε είλαη πνιχ δχζθνιν λα παξαηεξεζεί θαη λα κεηξεζεί άκεζα. Ώξρηθά, 

κειεηήζεθε σο έλα ζηαηηθφ θαηλφκελν. ηελ θαηεχζπλζε απηή νη Rousseau et al. 

(1998) φξηζαλ ηελ εκπηζηνζχλε σο: „Δ εκπηζηνζχλε είλαη κία ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζεζε λα γίλεη απνδεθηή ε αδπλακία πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ πξνζέζεσλ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ‟. 

Δ εκπηζηνζχλε εκθαλίδεηαη ζε αβέβαηα πεξηβάιινληα (Schlenker et al. 1973), φπνπ ν 

θίλδπλνο ειινρεχεη (Lewis & Weigert 1985) θαη ην άηνκν, ην νπνίν δείρλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε είλαη επάισην  ζε αλεθπιήξσηεο πξνζδνθίεο ή επηβιαβείο εθβάζεηο 

(Zand 1972). Δ εκπηζηνζχλε είλαη έλαο λνεηηθφο κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

άλζξσπνη γηα λα κεηψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ αβεβαηφηεηα ζην πεξηβάιινλ 

δηαβίσζήο ηνπο (Luhmann 1979). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νξηζκνί ηεο εκπηζηνζχλεο: 

Πίλαθαο 29: Οξηζκνί γηα ηελ εκπηζηνζχλε 

Πεγή  Οξηζκφο 

Deutsch 1958  

 

Έλα άηνκν πνπ αλακέλεη ηελ εκθάληζε ελφο γεγνλφηνο 

δείρλεη εκπηζηνζχλε, πνπ ην  νδεγεί  ζε ζπκπεξηθνξά ηελ 

νπνία  εθιακβάλεη σο θέξνπζα  κεγαιχηεξεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζδνθία ηνπ δελ 

επηβεβαησζεί ζρεηηθά κε  ηηο ζεηηθέο  ζπλέπεηεο  ζε 

πεξίπησζε επηβεβαίσζεο. 

Rotter 1967  

 

Δ πξνζδνθία πνπ έρεη έλα άηνκν ή κηα νκάδα φηη κπνξεί λα 

ζηεξηρηεί επάλσ ζε κηα ιέμε, κηα ππφζρεζε, κηα πξνθνξηθή 

ή γξαπηή δήισζε ελφο  άιινπ αηφκνπ ή νκάδαο.  

Lewis & Weigert 1985 Βκπηζηνζχλε ππάξρεη ζε έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα ζην κέηξν 

πνπ ηα κέιε  ηνπ ζπζηήκαηνο ελεξγνχλ θαη αηζζάλνληαη 
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αζθαιή ζχκθσλα κε απηφ πνπ πεξηκέλνπλ ζην κέιινλ, ην 

νπνίν ζρεκαηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ή κε ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο.  

Hosmer 1995 Βκπηζηνζχλε είλαη ε πξνζδνθία ελφο αηφκνπ, νκάδαο, ή 

εηαηξίαο κηαο εζηθά δηθαηνινγεκέλεο ζπκπεξηθνξάο - 

δειαδή εζηθά ζσζηέο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο - πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο εζηθέο αξρέο ηεο αλάιπζεο εθ κέξνπο ελφο 

άιινπ πξνζψπνπ,  νκάδαο, ή εηαηξίαο ζε κηα θνηλή 

πξνζπάζεηα ή κηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή.  

Mayer et al. 1995  

 

Δ πξνζπκία ελφο εκπιεθφκελνπ κέινπο λα είλαη 

εππξφζβιεην ζηηο ελέξγεηεο ελφο άιινπ εκπιεθφκελνπ 

κέινπο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζδνθία πσο ην δεχηεξν ζα 

θάλεη θάπνηα ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα απηφ, ην νπνίν δείρλεη 

εκπηζηνζχλε, αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ην  

επηηεξήζεη ή ειέγμεη.  

Rousseau et al. 1998 Δ εκπηζηνζχλε είλαη κία ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, πνπ 

εκπεξηέρεη ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα γίλεη απνδεθηή ε 

εππάζεηά ηνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

πξνζέζεσλ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ. 

Grandison & Sloman 

2000 

Βκπηζηνζχλε είλαη έλα ζηαζεξφ πηζηεχσ ζηελ ηθαλφηεηα 

κηαο νληφηεηαο λα ελεξγεί κε αμηνπηζηία, αζθάιεηα θαη 

ζνβαξφηεηα κέζα ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν  πιαίζην. 

Mui et al. 2002 Βκπηζηνζχλε είλαη ε ππνθεηκεληθή πξνζδνθία ελφο 

εκπιεθφκελνπ γηα ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθφ ηεο κεηαμχ ηνπο εκπινθήο. 

Olmedilla et al. 2005 Δ εκπηζηνζχλε ηνπ εκπιεθφκελνπ Ώ πξνο ηνλ εκπιεθφκελν 

ΐ γηα κηα ππεξεζία Υ είλαη ε κεηξήζηκε πεπνίζεζε ηνπ Ώ 

φηη ν ΐ ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπηζηία γηα κηα θαζνξηζκέλε 

πεξίνδν εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ αλαθνξηθά  κε 

ηελ ππεξεζία Υ. 
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Δ εκπηζηνζχλε κειεηήζεθε θαη σο κηα δπλακηθή έλλνηα κε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

αλάπηπμεο ή αθφκα θάζεηο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

(Chen & Dhillon 2003; Lewicki & Bunker 1996; McKnight et al. 1998). Δ δπλακηθή 

απηή άπνςε γηα ηελ εκπηζηνζχλε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ, 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζην ζηάδην  

δφκεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο (Tassabehji & Elliman 2006). Οη Shapiro et al. (1992) 

αλέπηπμαλ έλα ηεξαξρηθφ κνληέιν, ην νπνίν αξγφηεξα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο 

(Lewicki & Bunker 1996; Ratnasingham 1998). Δ ηεξαξρηθή αλάπηπμε ηεο 

εκπηζηνζχλεο δνκείηαη ζε ηξία ζηάδηα:  

1. Απνηξνπή θαη αληακνηβή: φπνπ γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ.  

2. Αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο: φπνπ ε ζπκπεξηθνξά  ηνπ ελφο 

εκπιεθνκέλνπ,  ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε εκπηζηνζχλε θαη κπνξεί λα 

πξνβιεθηεί απφ απηφλ πνπ ηνλ εκπηζηεχεηαη,  βαζηδφκελνο ζηηο γλψζεηο θαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ πξνεγνχκελε αιιειεπίδξαζή ηνπο.  

3. Δκπηζηνζχλε βαζηζκέλε ζηελ αλαγλψξηζε: φπνπ ππάξρεη ακνηβαία θαηαλφεζε 

ησλ θηλήηξσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ άιισλ εκπιεθνκέλσλ, ακνηβαία 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε θαη αλαγλψξηζε, ε νπνία εκθαλίδεηαη σο 

δεκηνπξγία κηαο ζπιινγηθήο „ηαπηφηεηαο‟ ή κε ηε θπζηθή εγγχηεηα πνπ έρεη 

επηηεπρζεί.  

ιεο νη ζρέζεηο δελ θηάλνπλ  θαη ζηα ηξία ζηάδηα, ελψ είλαη ελδερφκελε ε 

επηδείλσζε ή ε δηάιπζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή (Shapiro et 

al. 1992). 

Οη Johns (1996) θαη Moorman (1993) επίζεο, αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία 

ζρεκαηηζκνχ ηεο εκπηζηνζχλεο. Ο έλαο εκπιεθφκελνο θαη‟ αξρήλ αθνκνηψλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ άιιν εκπιεθφκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληίιεςεο γηα 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ. ην ζηάδην απηφ αλαπηχζζνληαη θαη αλαηξνθνδνηνχληαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο εηζφδνπ ζε κηα  ζρέζε εκπηζηνζχλεο. Βλ ζπλερεία, επεμεξγάδεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο γα λα δηακνξθψζεη κηα πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

εκπιεθνκέλνπ. Βάλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή θξίλεη φηη είλαη αμηφπηζηνο, ηφηε 

δνκείηαη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο.  
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6.5.2 Ζ  εκπηζηνζχλε ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα 

Δ εκπηζηνζχλε είλαη έλαο ζεκαληηθφο θαη θξίζηκνο παξάγνληαο απαξαίηεηνο ζηηο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο  (Baier 1986; Barber 1983; Lewis & 

Weigert 1985; Luhmann 1979; Mayer et al. 1995; McAllister 1995; Rotter 1971) θαη 

ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή κεηαμχ δχν κεξψλ (Schaupp &  Carter 2008), 

δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά (Gambetta 1988). Δ εκπηζηνζχλε έρεη 

απνδεηρηεί σο παξάγνληαο θιεηδί ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (Gefen 

2000β; Gefen & Straub 2004). 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο δφκεζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ Μνληέισλ εκπηζηνζχλεο Διεθηξνληθνχ Βκπνξίνπ: 

 

Πίλαθαο 30: Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο δφκεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ Μνληέισλ 

εκπηζηνζχλεο Διεθηξνληθνχ Βκπνξίνπ 

Πεγή Γνκηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζην 

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην 

Egger 2000α;  2000β Παξάγνληεο πξηλ ηελ αιιειεπίδξαζε: πξφζεζε γηα 

εκπηζηνζχλε, ζηάζε απέλαληη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην,  

θήκε, επίδξαζε ηεο γλψκεο ησλ  ηζφηηκσλ θνηλσληθά 

αηφκσλ.  

Εδηφηεηεο ηεο δηεπαθήο: έιμε, επρξεζηία. 

Πεξηερφκελν: Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

αζθάιεηα, επηθνηλσλία. 

Lee & Turban  2001 Ώμηνπηζηία ηνπ εκπφξνπ ζην Αηαδίθηπν. 

Ώμηνπηζηία ηνπ Αηαδηθηχνπ σο κέζν αγνξψλ.  

Παξάγνληεο ππνδνκήο: αζθάιεηα, πηζηνπνίεζε απφ ηξίηε 

έκπηζηε νληφηεηα. 

Άιινη παξάγνληεο: κέγεζνο ηεο εηαηξίαο, δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

McKnight et al. 2002 Βπίπεδα δφκεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο: εθιακβαλφκελε 

πνηφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, θήκε. 

Πίζηε ζηνλ πσιεηή:  ζηάζε γηα ηελ εκπηζηνζχλε, πξφζεζε 
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γηα εκπηζηνζχλε. 

Θεζκηθνί θαη δνκηθνί παξάγνληεο: αζθάιεηα απφ ην ζεζκφ, 

εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο απφ ηνλ Παγθφζκην Εζηφ.  

πκπεξηθνξηθή πξφζεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

Milloy et al. 2002 Βκπηζηνζχλε ζηε ζπλαιιαγή: ζπλδέεηαη κε ηελ ππνδνκή.  

Βκπηζηνζχλε ζηε ρξήζε θαη πξφζβαζε: πλδέεηαη κε ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο.  

Kaplan & 

Nieschwietz  2003 

Βγγχεζε: πξνζηαζία πξνζσπηθψλ  δεδνκέλσλ,  

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ, 

αζθάιεηα θαη δηαζεζηκφηεηα.  

Πξνκεζεπηήο: εκπηζηεπηηθφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, 

αθεξαηφηεηα, εκπεηξία, εμεηδίθεπζε, θαη ηερληθέο γλψζεηο.   

Riedl 2004 Ώζθάιεηα. 

Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ώμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή: ζηάζε γηα ηελ εκπηζηνζχλε, 

εκπηζηνζχλε ζηνλ πξνκεζεπηή.  

Φήκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Πηζηνπνίεζε απφ ηξίηε έκπηζηε νληφηεηα.  

Πνηφηεηα. 

Αεμηφηεηεο ηνπ θαηαλαισηή. 

Kim et al. 2005 πκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαλαισηή: 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θνπιηνχξα, εκπεηξία ζηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Θεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά: θήκε, δηαπηζηεπηήξηα. 

Πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ: αθξίβεηα, αμία ρξήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο/ππεξεζηψλ: αμηνπηζηία 

δηαζεζηκφηεηα, πνηφηεηα.  

Παξάδνζε θαη νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

Σερλνινγία: πιηθφ, ινγηζκηθφ ην νπνίν εγγπάηαη αζθάιεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

.   

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKaplan,%2520Steven%2520E.%26authorID%3D7403238320%26md5%3Db9866047fb9d2ffefa09da987dcb9c3c&_acct=C000059629&_version=1&_userid=83476&md5=1e0320c266ca455ac1ab6adb7e628720
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DNieschwietz,%2520Robert%2520J.%26authorID%3D6507585402%26md5%3D26d61a5175b2c4a1aabb217eb1c8a334&_acct=C000059629&_version=1&_userid=83476&md5=93f4153c589867cb27ec2d7895cbe791
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ρήκα 37: Σν κνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Pavlou & Chai (2002) 

 

Οη Pavlou & Chai (2002) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο Θεσξίαο 

ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (TPB) ζηελ πξφζεζε ησλ θαηαλαισηψλ λα 

εθηεινχλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Με δεδνκέλν φηη ε εκπηζηνζχλε ζε έλα 

ιηαλνπσιεηή ζηνλ παγθφζκην ηζηφ πεξηγξάθεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

άιινπ εκπιεθνκέλνπ,  ε εκπηζηνζχλε δίλεη ζηνπο θαηαλαισηέο θάπνην έιεγρν  ζηε 

ζπλαιιαγή θαζψο νη δξάζεηο ηνπ πσιεηή είλαη αλακελφκελεο.  Χο εθ ηνχηνπ, ε 

εκπηζηνζχλε ζηνλ πσιεηή απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ έρεη ν  

θαηαλαισηήο γηα ηελ θαηάζηαζε κέζσ ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ πσιεηή (Pavlou 2002).  Δ εκπηζηνζχλε δελ επεξεάδεη ηνλ 

εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν κέζσ ηεο πξνζσπηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

αιιά κέζσ ησλ ζπλζεθψλ δηεπθφιπλζεο. (Οη ζπλζήθεο δηεπθφιπλζεο θαη ε πξνζσπηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα απνηεινχλ ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ εθιακβαλφκελνπ 

ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ) (Triandis 1979).  Δ εκπηζηνζχλε δίλεη ζηνπο θαηαλαισηέο 

ηνπο αληηιεπηηθνχο πφξνπο γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ζηηο επηγξακκηθέο 

ζπλαιιαγέο ηνπο.  χκθσλα κε ην TPB ε  πεπνίζεζε φηη ν πσιεηήο ζηνλ παγθφζκην 

ηζηφ ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ  είλαη πηζαλφ λα 

απμήζεη ην πνζφ ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαηαλαισηή θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο 
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(Pavlou 2002). Χο εθ ηνχηνπ, ε εκπηζηνζχλε έρεη ην ξφιν  πεπνηζήζεσλ ειέγρνπ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο  πξνγελέζηεξεο  ηνπ εθιακβαλφκελνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ (Ajzen 

1985).  

 

6.5.3 Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο 

Ο θίλδπλνο έρεη νξηζηεί  αλαθνξηθά κε ηα πηζηεχσ ηνπ εκπιεθφκελνπ θαη κε ηηο 

πηζαλφηεηεο θέξδνπο ή απψιεηαο (Mayer et al. 1995). Καζψο ν θίλδπλνο είλαη 

δχζθνιν λα κεηξεζεί αληηθεηκεληθά, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία εζηηάδεη ζην πψο ν 

ρξήζηεο εθιακβάλεη ηνλ θίλδπλν (Pavlou 2003; Warkentin et al. 2002). Ο 

εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ε ππνθεηκεληθή πξνζδνθία ηνπ πνιίηε λα 

ππνζηεί κία απψιεηα επηδηψθνληαο έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα (Warkentin et al. 2002, 

p. 160) θαη δίλεη ζην δίιεκκα ηεο εκπηζηνζχλεο ην βαζηθφ ηεο ραξαθηήξα (Al-adawi 

et al. 2005). Δ ζρέζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη αιιειέλδεηε. 

Eκπηζηνζχλε ρξεηάδεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ αβέβαηεο θαηαζηάζεηο θαη ν 

εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο κεηψλεηαη φηαλ ηα άηνκα εκπηζηεχνληαη ηνπο άιινπο, νη 

νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ ζπλαιιαγή (Horst et al. 2007; Johnson-George & Swap 

1982) θαη φηαλ ππάξρεη ν θίλδπλνο ε εκπηζηνζχλε είλαη ππνρξεσηηθή (Corritore et al. 

2003; Mayer et al. 1995; Pavlou, 2003). 

Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο έρεη επίδξαζε ζηελ απνδνρή ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ (Rotchanakitumnuai 2008). Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζην πιαίζην ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δείρλνπλ φηη ν εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο είλαη ην βαζηθφ 

εκπφδην γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπ (Bahli & Benslimane 2004; Lim 2003; Pavlou 2003). 

χκθσλα κε ηνλ Pavlou (2003)  ζηνλ εθιακβαλφκελν θίλδπλν ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην εκπιέθνληαη ε ζπκπεξηθνξηθή θαη ε πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα. Δ 

ζπκπεξηθνξηθή αβεβαηφηεηα εκθαλίδεηαη γηαηί  νη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε επθαηξηαθφ ηξφπν εθκεηαιιεπφκελνη ηελ 

απξφζσπε θχζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο. Δ πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα 

ππάξρεη θπξίσο απφ ηελ απξφβιεπηε θχζε ηνπ Αηαδηθηχνπ. Οη Bélanger & Carter 

(2008) ηζρπξίδνληαη φηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην: 
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Πίλαθαο 31: Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην  

Πεγή Γνκηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην 

Simpson & Lakner 1993 Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο, Πξνζσπηθφο θίλδπλνο 

Belanger et al. 2002 Κίλδπλνο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Κίλδπλνο αζθάιεηαο.  

Featherman & Pavlou 2002 Φπρνινγηθνί, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απφδνζε  θαη ρξνληθφο 

θίλδπλνο. 

Wang et al. 2003 Βθιακβαλφκελε αμηνπηζηία: αζθάιεηα, πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Pathak 2004 Βζσηεξηθή νηθνλνκηθή απάηε, κπζηηθφηεηα 

πιεξνθνξηψλ θαη πξνζηαζία. Οινθιήξσζε 

πιεξνθνξηψλ.  

Rotchanakitumnuai & Speece 

2004 

Ώζθάιεηα, πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

λνκηθά δεηήκαηα. 

Snoj et al. 2004 Οηθνλνκηθφο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, ηερληθά 

δεηήκαηα ηνπ θηλδχλνπ, θνηλσληθφο θίλδπλνο. 

 

Ο Rotchanakitumnuai (2008) βαζηδφκελνο ζηελ δνπιεηά ησλ Featherman & Pavlou 

(2002) θαη ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δηεξεχλεζε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πέληε 

παξαγφλησλ ηνπ θηλδχλνπ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη:  

1. Κίλδπλνο απφδνζεο: ν θίλδπλνο φηη κηα ππεξεζία δε ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ 

αλακελφκελν ηξφπν. 

2. Κίλδπλνο κπζηηθφηεηαο: ν θίλδπλνο φηη νη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ρξήζηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε άζρεκν ηξφπν. 

3. Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο: ν θίλδπλνο φηη νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πιεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα.  
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4. Υξνληθφο θίλδπλνο: ν θίλδπλνο ζπαηάιεο ρξφλνπ ηνπ ρξήζηε ζαλ απνηέιεζκα 

ηεο ιήςεο κηαο ιάζνο απφθαζεο.  

5. Κνηλσληθφο θίλδπλνο: ε ελ δπλάκεη αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο κηαο θνηλσληθήο 

νκάδαο σο απνηέιεζκα πηνζέηεζεο ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηά ηνπο, νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ηνπ 

εθιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ είλαη ν θίλδπλνο απφδνζεο, ν θίλδπλνο  κπζηηθφηεηαο θαη ν 

νηθνλνκηθφο θίλδπλνο. 

 

6.5.4 Ζ ζρέζε ηνπ Μνληέινπ Τηνζέηεζεο ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο  

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ επίζεο δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ TAM θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο (Gefen et al. 2003α, 2003β; Pavlou 2003; Wu & Chen 2005). Οη Gefen 

et al. (2003α) βξήθαλ φηη ε εκπηζηνζχλε είλαη έλαο „πξφγνλνο‟ ηεο εθιακβαλφκελεο 

επθνιίαο ρξήζεο θαη ηεο εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε γηα ρξήζε. Ο Pavlou (2003) ηζρπξίδεηαη φηη ε εκπηζηνζχλε 

είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα, ελψ νη  Wu & Chen (2005) φηη ε εκπηζηνζχλε ζεσξείηαη σο  έλαο 

ζεκαληηθφο „πξφγνλνο‟ ηεο ζηάζεο θαη ηεο πξφζεζεο γηα ρξήζε.  
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ρήκα 38: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ηνπ Pavlou (2003).   

 

 

 

ρήκα 39: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Wu & Chen (2005).   
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πκπεξαζκαηηθά,  ε εκπηζηνζχλε  θαη ν θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθέο έλλνηεο, νη νπνίεο  

ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην ΣΏΜ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο.  

 

6.5.5 Δκπηζηνζχλε θαη εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο ζηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε 

Δ  εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε νξίδεηαη σο ε πξνζδνθία ηνπ πνιίηε, 

πσο ε δνκή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ηελ νπνία έξρεηαη ζε επαθή θαη 

νθείιεη λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε, ζα εθηειέζεη θάπνηα ζεκαληηθή γηα απηφλ ελέξγεηα 

αλεμάξηεηα απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ηελ  επηηεξήζεη ή ειέγμεη  (Alsaghier et al. 

2009, p.298). 

Δ εκπηζηνζχλε είλαη ζεκειηψδεο έλλνηα ζηε κειέηε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, θαζψο πξνεγνχκελεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε χπαξμε εκπηζηνζχλεο 

δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά  ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  (Al-adawi 

et al. 2005; Bélanger & Carter 2008; Colesca 2009; Galindo 2002; Huang et al. 2006) 

θαη ζα πξέπεη λα ζεκειησζεί κε ζθνπφ ηελ επηηπρή πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο (Warkentin et al. 2002). Δ εκπηζηνζχλε  θάλεη ηνπο πνιίηεο λα 

αηζζάλνληαη άλεηα λα κνηξαζηνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, λα θάλνπλ επηγξακκηθέο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ θπβέξλεζε, θαη λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (Alsaghier  2009). Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έδεημαλ φηη 

νη πνιίηεο δελ εκπηζηεχνληαη ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Σν πξφβιεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ κεξηθνχο θξίζηκνπο παξάγνληεο, φπσο ε 

απξφζσπε θχζε ηνπ online πεξηβάιινληνο, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ζέκαηα 

αζθάιεηαο, ε αβεβαηφηεηα θαη ν θίλδπλνο ηεο ρξήζεο „αλνηρηψλ‟ ππνδνκψλ (Al-

Awadhi & Morris 2009). Τπάξρεη κάιηζηα ην ελδερφκελν, ην πθηζηάκελν λνκηθφ 

πιαίζην λα πξνυπνζέηεη ηελ αληαιιαγή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ ή θαη πνιηηψλ. ην πεξηβάιινλ απηφ θαη κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε γηα 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο, ε εκπηζηνζχλε πξνο ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε πξέπεη λα 

εληζρπζεί (Horst et al. 2007).  

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα 

δηεπαθή πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη είλαη αλνηρηνί ζην θνηλφ θαη πξνζβάζηκνη 
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απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ.  Οη Teo et al. (2008), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηνλ 

ξφιν ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, αλαθέξνπλ 

πσο  δηαθνξεηηθνί ηχπνη θηλδχλσλ θαη αβεβαηφηεηεο θπξηαξρνχλ ζηηο επηγξακκηθέο  

ζπλαιιαγέο.  ην κνληέιν δηεξεχλεζεο ππάξρνπλ δχν δηαζηάζεηο ησλ απφςεσλ ησλ 

πνιηηψλ γηα ηελ εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο,  ε εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε θαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ ηερλνινγία.  

 

 

 

ρήκα 40: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ  Teo et al. (2008) 

 

Δ ζρέζε θπβέξλεζεο-πνιίηε έρεη θεληξηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο 

ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη σο ζπλέπεηα νδεγεί ζηελ 

επηηπρή πηνζέηεζή ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο. Βάλ επνκέλσο νη πνιίηεο εκπηζηεχνληαη 

ηελ θπβέξλεζε, απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο δηθηπαθνχο  

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Οη Turel et al. (2008) απέδεημαλ φηη ε 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εθπξφζσπν κηαο ππεξεζίαο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ εκπηζηνζχλε 

ζηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.  χκθσλα κε ηνπο Teo et al. (2008) έλαο 

δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ 

κεζνιαβεηή  κεηαμχ ηεο  θπβέξλεζεο πνπ παξέρεη  Αεκφζηεο ππεξεζίεο κέζσ ησλ 

παξαδνζηαθψλ θαλαιηψλ θαη ησλ πνιηηψλ. Βπνκέλσο, αλ ε θπβέξλεζε δείμεη 

εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη είλαη ηθαλή λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο, ην 

πηζαλφηεξν γηα ηνπο πνιίηεο είλαη λα πηζηέςνπλ φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζρεδηάζηεθαλ θαη ζπληεξνχληαη γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  
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Ώληίζεηα, αλ ε εκπηζηνζχλε ελφο πνιίηε ζηελ θπβέξλεζε είλαη ρακειή, ηφηε απηφο 

ηείλεη λα ακθηβάιεη γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο. Δ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ ηελ ζηεξίδεη ε θπβέξλεζε, 

επνκέλσο, ε εκπηζηνζχλε ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε.  

Δ εκπηζηνζχλε  ηνπ πνιίηε ζηελ θπβέξλεζε είλαη απαξαίηεηε, αιιά δελ είλαη 

επαξθήο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη ζπλαιιαγέο ζα νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία ζην online πεξηβάιινλ, 

θαζψο ππάξρνπλ αλεζπρίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ππνδνκήο ηνπ Αηαδηθηχνπ. Οη Teo 

et al. (2008)  φξηζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ηερλνινγία σο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

ρξήζηεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ εκπηζηεχνληαη ηελ επάξθεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

Αηαδηθηχνπ. Ώπηφ απνηππψλεηαη κε δχν κνξθέο θηλδχλνπ, απηψλ ηεο κπζηηθφηεηαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο. Ο θίλδπλνο κπζηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ απψιεηα ειέγρνπ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Βάλ ν πνιίηεο δελ αηζζάλεηαη αζθαιήο ζηελ παξνρή ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ, ειαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο  

επηηπρνχο νινθιήξσζεο επηγξακκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Ο θίλδπλνο ηεο αζθάιεηαο αλαθέξεηαη ζηελ αζθάιεηα 

ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Βάλ ν πνιίηεο  ζεσξεί 

φηη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη αλαζθαιήο, ζα αλεζπρεί γηα δηαξξνή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο νη θσδηθνί πξφζβαζεο, ηα ζπλζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

επηζέζεηο απφ ηνχο θαη επηζέζεηο απφ ράθεξο ζηνπο αξηζκνχο ησλ πηζησηηθψλ ηνπ 

θαξηψλ.  Ώληίζεηα, ην πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηελ ηερλνινγία δηεπθνιχλεη ηελ 

πεπνίζεζε ησλ πνιηηψλ φηη νη επηγξακκηθέο ζπλαιιαγέο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε 

ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία.  

Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο απνηειεί ην ζπλδπαζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο (Featherman & Pavlou 2002). Σν κέγεζνο ηνπ 

εθιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν κε ηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα. ζν κεγαιχηεξνο εθιακβάλεηαη ν θίλδπλνο, ηφζν κεηψλεηαη ην 

εθιακβαλφκελν φθεινο απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  (Gefen et al. 2002). Ο 

εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο εμαξηάηαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ ππάξρεη, ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ φηη είλαη 
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ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θηλδχλνπ (Sitkin & Weingart 1995). Ώπφ ηελ 

άπνςε απηή ν εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

ζπλδέεηαη κε ηνλ εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν ζην  TPB. Γηα λα είλαη 

επνκέλσο ζε ζέζε ην άηνκν λα αληηκεησπίζεη επαξθψο ηνπο εθιακβαλφκελνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πξνυπνζέηεη πςειή εθηίκεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (Horst et al. 2007). χκθσλα κε ηνπο Mayer et al. (1995), ε 

εκπηζηνζχλε θαη ν θίλδπλνο είλαη ηζρπξά αιιειέλδεηνη, ζεσξψληαο ηνλ θίλδπλν σο 

νπζηαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εκπηζηνζχλεο,  αθνχ  θάπνηνο πξέπεη λα δηαηξέμεη έλαλ 

θίλδπλν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία εκπηζηνζχλεο.  

 

6.5.6 Πξφζεζε γηα εκπηζηνζχλε 

Σα άηνκα ξέπνπλ  κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λα εκπηζηεπηνχλ ηνπο εκπιεθφκελνπο  

(Rotter 1971) είηε απηνί είλαη άηνκα, νκάδεο, νξγαληζκνί ή επηρεηξήζεηο.  Δ  πξφζεζε 

γηα εκπηζηνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ  ηάζε λα εκπηζηεπηνχκε ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ άιισλ (McKnigh et al. 2004, p. 36). Δ πξφζεζε γηα εκπηζηνζχλε απνηειεί δνκηθή 

κεηαβιεηή ζε πνιιά κνληέια δηεξεχλεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο (McKnight et al. 2002; 

McKnight & Chervany 2001; McKnight et al. 2004). Οη McKnight & Chervany 

(2001) πξφηεηλαλ δχν δνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ εκπηζηνζχλε  ζηελ 

αλζξσπφηεηα θαη ηε ζέζε εκπηζηνζχλεο. Δ εκπηζηνζχλε ζηελ αλζξσπφηεηα νξίδεηαη 

σο ε ππφζεζε πσο νη ζπλάλζξσπνη ζπρλά είλαη ακεξφιεπηνη, αμηφπηζηνη θαη έρνπλ 

θαιή πξφζεζε.  Δ ζέζε εκπηζηνζχλεο αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ζα έρεη θαιχηεξν απνηέιεζκα 

εάλ ζπλαιιάζζεηαη καδί ηνπο, δειαδή, λα εκπηζηεχεηαη ηνπο άιινπο κέρξη λα 

απνδεηρηεί φηη εκπηζηεχηεθε ιάζνο εκπιεθφκελνπο. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έδεημαλ 

φηη ε πξφζεζε γηα εκπηζηνζχλε έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα (McKnight et al. 2002; McKnight et al. 

2004; Pavlou & Gefen 2004).  

Δ εκπηζηνζχλε ζε νξγαληζκνχο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξφζεζε 

γηα εκπηζηνζχλε επεηδή νη άλζξσπνη, νη νπνίνη γεληθά εκπηζηεχνληαη ηνπο άιινπο, ζα 

εκπηζηεπηνχλ θαη νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εκπιέθνληαη άιινη άλζξσπνη 

(McKnight et al. 2004).  Έηζη, ε πξφζεζε γηα εκπηζηνζχλε ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην (Kim & Kim 2005).  Οη 
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Warkentin et al. (2002) ηζρπξίζηεθαλ φηη ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ε πξφζεζε γηα εκπηζηνζχλε απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε.  

 

 

 

ρήκα 41: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ  Bélanger & Carter (2008) 

 

Οη Bélanger & Carter (2008) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ 

εθιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ ζηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα πηνζεηήζεη δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  ην κνληέιν πνπ πξφηεηλαλ ζπκπεξηέιαβαλ 

ηελ πξφζεζε γηα εκπηζηνζχλε, ηελ εκπηζηνζχλε ζην Γηαδίθηπν, ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ 

θπβέξλεζε, θαη ηνλ εθιακβαλφκελν θίλδπλν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ 

φηη ε πξφζεζε γηα εκπηζηνζχλε επεξεάδεη ζεηηθά ηελ εκπηζηνζχλε ζην Γηαδίθηπν, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο  επεξεάδεη ηελ πξφζεζε γηα πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Δ εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ 

εθιακβαλφκελν θίλδπλν, ν νπνίνο επίζεο επεξεάδεη ηελ πξφζεζε γηα πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  
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ρήκα 42: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο  ηεο Colesca (2009) 

 

Δ Colesca (2009) πξνζδηφξηζε ηελ ειηθία, ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα, ηελ 

εθιακβαλφκελε πνηφηεηα, ηελ εθιακβαλφκελε αλεζπρία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, 

ηελ εθιακβαλφκελε  αμηνπηζηία ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ ηερλνινγία, ηελ 

πξφζεζε γηα πίζηε, θαζψο θαη ηα ρξφληα ηεο εκπεηξίαο ζηε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ σο 

ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. 

Έμη δνκηθέο κεηαβιεηέο, νη: δηάζεζε γηα πίζηε, εμνηθείσζε, πίζηε βαζηζκέλε ζην 

ζεζκφ, εθιακβαλφκελε πνηφηεηα πνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα 

θαη εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ  ηνπο Alsaghier et al. 

(2009) γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Δ 

εμνηθείσζε αλαθέξεηαη ζην ζηάδην θαηά ην νπνίν νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο  θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο καζαίλνληαο λα θαηαιαβαίλνπλ 
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ηη, γηαηί θαη πφηε νη άλζξσπνη θάλνπλ απηφ πνπ θάλνπλ. Δ εκπηζηνζχλε πξνυπνζέηεη 

φηη ππάξρεη εμνηθείσζε (Luhmann 1979) εκθαληδφκελε  ζην γλψξηκν θφζκν, πνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γλσξίζκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, επεξεάδνληαο ηε  

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο  εκπηζηνζχλεο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο (Luhmann 1988). ην 

πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ε παξαηήξεζε απηή ηνπ Luhmann (1988) 

είλαη ζεκαληηθή θαζψο ην πεξηβάιινλ παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην γλψξηκν πεξηβάιινλ παξνρήο ππεξεζηψλ, 

επεξεάδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ηδηαίηεξα θαηά 

ηα πξψηα ζηάδηα πηνζέηεζήο ηεο.  Δ εκπηζηνζχλε πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ζεζκνχο είλαη ε 

πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη ππάξρνπλ νη  απαξαίηεηεο ζεζκηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. 

Αηαδίθηπν)  γηα λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε  ελφο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο ζε κία 

πξνζπάζεηα φπσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.  

 

ρήκα 43: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο  ησλ Alsaghier et al. (2009) 

 

Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ Alsaghier et al. (2009) πεξηιακβάλεη ηειηθά ελλέα δνκηθέο 

κεηαβιεηέο γηα λα ζεκειηψζεη θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πξφζεζε γηα εκπινθή ζηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αξρηθά 88 κεηαβιεηέο θαη 

αθνχ έιεγμαλ ηελ αμηνπηζηία θαη  εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηέιεμαλ ζε 77 

κεηαβιεηέο. Σν κνληέιν πνπ πξφηεηλαλ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ.   
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6.6 Μνληέια δηεξεύλεζεο ηεο  πηνζέηεζεο ηεο  ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

6.6.1 ΣΑΜ θαη ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Σν Μνληέιν Τηνζέηεζεο ηεο Σερλνινγίαο (ΣΏΜ) γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο  έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Al-

Shafi & Weerakkody 2009; Al-adawi et al. 2005; Colesca & Dobrica 2008; Jaeger 

and Matteson 2009; Mofleh & Wanous 2008;  Sang et al. 2009;  Wangpipatwong et 

al. 2008). Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ  TAM είλαη φηη κπνξεί λα επεθηαζεί φηαλ 

εηζάγνληαη λέεο ηερλνινγίεο κε ηελ ρξήζε  λέσλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ (Serenko & 

Bontis 2004).  

Ώπφ ηηο πξψηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο είλαη 

απηή ησλ Al-adawi et al. (2005). Οη Al-adawi et al. (2005) πξφηεηλαλ έλα 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ηελ πηνζέηεζε απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ΣΏΜ, ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηνλ θίλδπλν. χκθσλα κε ηνπο Al-adawi et al. (2005), νη δηθηπαθνί 

ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ηαπηφρξνλα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο  θαη 

θαλάιηα κέζα απφ ηα νπνία νη πνιίηεο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θπβέξλεζε. Βπνκέλσο 

νη παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη βαζηζκέλνη ζηελ ηερλνινγία (technology-based) θαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε (trust-based). Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν βαζηζκέλν ζην TAM  

ρξεζηκνπνηεί ηελ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο, ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα, 

ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηνλ εθιακβαλφκελν θίλδπλν γηα λα εμεγήζεη ηελ πξφζεζε γηα 

ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Σν κνληέιν δηαθνξνπνηεί ηελ 

πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο απφ ηελ πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο κε δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Με δεδνκέλν ην αβέβαην πεξηβάιινλ ηνπ 

Αηαδηθηχνπ ε εκπηζηνζχλε θαη ν εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο ζεσξνχληαη άκεζνη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ πξνζέζεσλ. 
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ρήκα 44: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Al-adawi et al. (2005)   

 

Οη Colesca & Dobrica (2008) αλέιπζαλ ηελ πεξίπησζε ηεο Ρνπκαλίαο βαζηδφκελεο 

ζην TAM. Δ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα 

αλαδείρζεθαλ σο νη δχν θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ 

θαη επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ελφο ρξήζηε λα πηνζεηήζεη ή φρη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Οη δχν απηέο δνκηθέο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ 

πξφζεζε γηα ρξήζε, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ΐαζηδφκελεο ζε πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία θαζφξηζαλ ηηο επηπιένλ 

δνκηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Έηζη, πξνζέζεζαλ ζην κνληέιν πηνζέηεζεο πνπ 

δηεξεχλεζαλ ηελ εθιακβαλφκελε εκπηζηνζχλε, ηελ εθιακβαλφκελε πνηφηεηα, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.   
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ρήκα 45: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Colesca & Dobrica (2008) 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην 30 εξσηήζεσλ, νη 

νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηα-βάζκηεο 

θιίκαθεο Likert.  Ώπφ ηελ έξεπλα ζπιιέρζεθαλ 481 αμηνπνηήζηκα εξσηεκαηνιφγηα.  

Δ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο, ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη έρνπλ ηειηθά αληίθηππν ζηελ πηνζέηεζε 

ηεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν αξρηθφ TAM πξνυπνζέηεη φηη ε ζηάζε 

κεζνιαβεί κεηαμχ  ηεο εθιακβαλφκελεο επθνιίαο ρξήζεο, ηεο εθιακβαλφκελεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ ηθαλνπνίεζε αλαγλσξίδεηαη 

ζπλήζσο σο κηα ζρεδφλ ζπκπεξηθνξηθή κεηαβιεηή θαη ζεσξείηαη ζπρλά σο ζηάζε. Ώλ 

θαη ε ηθαλνπνίεζε απνθιείεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

TAM, νη ζπγγξαθείο ζπκπεξηέιαβαλ ηελ ηθαλνπνίεζε σο κία ζπκπεξηθνξηθή 

κεηαβιεηή ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Δ ηθαλνπνίεζε, σο κηα 

ζπκπεξηθνξηθή κεηαβιεηή κεζνιαβεί  κεξηθψο ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ε 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο,  ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ζηελ 

πξφζεζε γηα ζπλέρηζε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

ηελ έξεπλα πνπ πινπνίεζαλ δηεξεχλεζαλ επίζεο θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Σν 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο.  Οη ρξήζηεο, νη νπνίνη 

έρνπλ πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, ζεσξνχλ φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη φηη  

ην πεξηερφκελν ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη πην 

πξνζηηφ ζε αλζξψπνπο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία, νη 
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λεφηεξνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο είλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο. Βπίζεο, νη λεαξνί 

ρξήζηεο ηείλνπλ λα έρνπλ πην αλνηρηέο ηδέεο γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο κεγαιχηεξνπο. Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ κε 

επξήκαηα απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ε ειηθία είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Αελ απνδείρηεθε ε 

ζρέζε θχινπ θαη εηζνδήκαηνο κε ηελ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη έκκεζα κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

Δ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ζηελ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Πην 

έκπεηξνη  ρξήζηεο, επηδηψθνπλ πεξηζζφηεξε αμία απφ ηηο ππεξεζίεο Αηαδηθηχνπ. Ώπηφ 

είλαη εχινγν, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε εκπεηξία βνεζά ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Υξήζηεο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρξήζε 

ηνπ Αηαδηθηχνπ, εηδηθά εάλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, είλαη πηζαλφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ  ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Δ εκπηζηνζχλε είλαη επίζεο έλαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηελ απφθαζε ησλ ρξεζηψλ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε.  

πκπεξαζκαηηθά, νη Colesca & Dobrica (2008) αλέιπζαλ ηελ πεξίπησζε ηεο 

Ρνπκαλίαο ρξεζηκνπνηψληαο ην  TAM θαη ηζρπξίδνληαη φηη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ε εκπηζηνζχλε, ε πνηφηεηα θαη ε ηθαλνπνίεζε σο επηπξφζζεηεο 

δνκηθέο κεηαβιεηέο ζηε δηεξεχλεζε πηνζέηεζεο  ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. 

Μέζα απφ κηα εθηεηακέλε έξεπλα, νη Jaeger & Matteson (2009) εμέηαζαλ ηε ζρέζε 

ηνπ ΣΏΜ αλαθνξηθά κε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζε επίπεδν 

νκνζπνλδηαθψλ θπβεξλήζεσλ ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο. Σν ΣΏΜ απφ κφλν ηνπ δε 

ζηάζεθε ηθαλφ λα εμεγήζεη ζέκαηα πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζπκπεξηέιαβαλ επηπξφζζεηεο 

δνκηθέο κεηαβιεηέο  φπσο ην θφζηνο θαη ε σξηκφηεηα ηεο ηερλνινγίαο. 
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6.6.2 DOI θαη ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο  θαηλνηνκία 

θαζψο εθιακβάλνληαη  απφ ηνπο πνιίηεο ζαλ θάηη λέν. Σν Αηαδίθηπν απνηειεί ην 

θαλάιη επηθνηλσλίαο γηα ηε δηάρπζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε απνδέθηεο 

ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ θνηλφηεηα ησλ ελ‟ δπλάκεη  αηφκσλ πνπ ζα ηελ 

πηνζεηήζνπλ (Singh et al. 2008). Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην  DOI γηα 

ηελ δηεξεχλεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ζπκπεξηέιαβαλ 

δνκηθέο κεηαβιεηέο απφ άιια κνληέια (Carter & Bélanger 2005;  Patel & Jacobson 

2008; Sang et al.  2009).  

 

 

ρήκα 46: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Carter & Bélanger (2005) 

 

Γηα λα κειεηήζνπλ ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

νη Carter & Bélanger (2005) ρξεζηκνπνίεζαλ  ηα εθιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηλνηνκίαο φπσο ηα πξφηεηλαλ νη Moore & Benbasat‟s (1991). Οη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Μνληέιν Αηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο ηνπ Rogers (1995) 

πξνζδηφξηζαλ νθηψ δνκηθέο κεηαβιεηέο: ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα, ηε ζπκβαηφηεηα, 

ηελ παξαηεξεζηκφηεηα,  ηε δπλαηφηεηα δνθηκήο,  ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ 

απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ, ηελ εηθφλα θαη ηνλ εζεινληηζκφ. χκθσλα κε ηνπο 

Tornatzky & Klein (1982), ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα, ε ζπκβαηφηεηα θαη ε επθνιία 

ρξήζεο είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ έξεπλα ηεο πηνζέηεζεο. Έηζη, νη 
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Carter & Bélanger (2005)  ζπκπεξηέιαβαλ ηνπο ηξεηο απηνχο παξάγνληεο ζην κνληέιν 

δηεξεχλεζεο. Βπηπξφζζεηα, κε δεδνκέλν ηε κεγάιε δεκνζηνγξαθηθή πξνβνιή πνπ 

έρνπλ ιάβεη ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ Παγθφζκην Εζηφ, ζπκπεξηέιαβαλ ζην 

κνληέιν δηεξεχλεζεο θαη ηελ εηθφλα.  

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ ηνπο ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην 20 εξσηήζεσλ, 

νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο.  Ώπφ ηελ έξεπλα ζπιιέρζεθαλ 

136 αμηνπνηήζηκα εξσηεκαηνιφγηα. Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα, ε εηθφλα θαη ε 

ζπκβαηφηεηα είλαη νη παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

πξφζεζεο ησλ πνιηηψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Οη  Sang et al. (2009) βαζίζηεθαλ ζηηο έξεπλεο ησλ  Agarwal & Prasad (1998) θαη 

ησλ Carter & Bélanger (2005) γηα λα κειεηήζνπλ ηελ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ  

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη λα ρηίζνπλ έλα ιηηφ θαη ηαπηφρξνλα πεξηεθηηθφ 

κνληέιν. ην πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπκπεξηέιαβαλ δνκηθέο κεηαβιεηέο ησλ ΣΏΜ, 

TAM2,  DOI  θαη ηελ εκπηζηνζχλε.   

. 

 

 

ρήκα 47: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Sang et al. (2009) 

 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηέιαβαλ δνκηθέο κεηαβιεηέο  ησλ TAM θαη  DOI  

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε 

ηερλνινγηψλ βξήθαλ φηη ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα, ε ζπκβαηφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα 

είλαη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο άιινπο παξάγνληεο  γηα λα πξνβιέςνπλ ηελ πξφζεζε 

γηα ρξήζε (Agarwal & Prasad 1998; Carter & Bélanger 2005; Tornatzky & Klein 
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1982). Βπηπξφζζεηα, ε πνιππινθφηεηα ηνπ  DOI ζεσξείηαη ζπρλά ηαπηφζεκε κε ηελ 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο ηνπ ΣΏΜ (Agarwal & Prasad 1997; Moore and 

Benbasat 1991). Δ δπλαηφηεηα δνθηκήο θαη ε παξαηεξεζηκφηεηα δελ έρνπλ ηζρπξή 

ζπζρέηηζε  κεηαμχ ηνπο νχηε θαη κε ηε ζηάζε ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζηελ πηνζέηεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο (Agarwal & Prasad 1998). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη 

Sang‟s et al. (2009) ζπκπεξηέιαβαλ απφ ην DOI κφλν ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα θαη ηε 

ζπκβαηφηεηα σο δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο κνληέινπ. Οη απφςεηο ησλ 

Sang‟s et al. (2009) πηνζεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

Οη δνκηθέο θαη νη απιέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Sang‟s et al. (2009) 

πηνζεηήζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο κε κηθξέο κφλν αιιαγέο, ψζηε λα 

ηαηξηάδνπλ ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ Κακπφηδε. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην  27 εξσηήζεσλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηα-βάζκηεο θιίκαθεο Likert. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε 

αξρηθά ζηελ Ώγγιηθή γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθξάζηεθε ζηελ Βιιεληθή. Δ 

αθξίβεηα ηεο κεηάθξαζεο επηθπξψζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν  back translation 

(Zikmund 2003).  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα, ην ζρεηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη ε εκπηζηνζχλε επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα επεξεάδεηαη απφ  ηελ 

εηθφλα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο.   

 

6.6.3 Άιια κνληέια δηεξεχλεζεο ηεο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Οη Huang et al. (2009) πξνζδηφξηζαλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο 

πνιίηεο. Χο πεδίν εθαξκνγήο ρξεζηκνπνίεζαλ ην επηγξακκηθφ (online) ζχζηεκα 

θφξσλ θαη πιεξσκψλ ηεο Σατβάλ, ην νπνίν είλαη απφ ηηο πην δεκνθηιείο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο. Σν κνληέιν δηεξεχλεζεο βαζίζηεθε ζηε 

Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο (TPB) θαη είρε σο ζηφρν λα θαζνξίζεη 

ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

πνιίηεο, λα δηεξεπλήζεη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, θαζψο θαη ηε ζπνπδαηφηεηά  ηνπο.   
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Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη Huang et al. (2009) επέιεμαλ ην TPB είλαη:   

1. Δ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο δελ βξίζθεηαη 

απφιπηα ππφ ηνλ έιεγρν ησλ πνιηηψλ.  Δ ζπλζήθε ηθαλνπνηεί ηε βαζηθή 

ππφζεζε ηνπ  TPB φηη ε παξνπζία πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα αλαζηείιεη, ηφζν 

ηελ πξφζεζε γηα εθηέιεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ηελ ίδηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά.  

2. ηελ πηνζέηεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο νη πνιίηεο έρνπλ 

ηελ ηάζε λα επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο επηδξάζεηο. Σν 

θνηλσληθφ πξφηππν  είλαη ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. ε πξνεγνχκελεο έξεπλεο νη  Hung et al. (2003) θαη ν Pedersen 

(2001) θαζφξηζαλ ηηο εμσηεξηθέο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο επηδξάζεηο  σο δνκηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ. Οη δηαπξνζσπηθέο επηδξάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ιεθηηθά αιιειεπηδξαζηηθά πξνζσπηθά βηψκαηα κεηαμχ 

θίισλ, ζπλαδέιθσλ θαη αηφκσλ  ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ νη εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο  ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ γλψκεο εηδηθψλ, αλαθνξέο ζηα κέζα θαη 

κε-πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο  (Bhattacherjee 2000; Teo & Pok 2003).  

3. Δ πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη ζπλζήθεο δηεπθφιπλζεο είλαη πηζαλά 

εκπφδηα γηα ηνπο ρξήζηεο ζηελ απνδνρή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Οη 

ζπλζήθεο δηεπθφιπλζεο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεχεη φηη 

ππάξρεη ε νξγαλσηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο  (Venkatesh et al. 2003).  

4. Έλα θεξκαηηζκέλν αλά δνκηθή κεηαβιεηή  κνληέιν TPB ζεσξείηαη 

θαηάιιειν γηα ηελ παξνρή βάζηκσλ δηνηθεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Δ πξνζσπηθή θαηλνηνκία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Midgley & Dowling (1978)  σο ε 

έκκνλε πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ γηα λα θαηλνηνκήζεη. Σα ηδηαίηεξα θαηλνηφκα  άηνκα 

σζνχληαη απφ ηε θχζε ηνπο παξαβιέπνληαο ηνπο ιφγνπο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο. Μπνξνχλ δειαδή „λα βνπηήμνπλ‟ θαη λα δνθηκάζνπλ ηελ ηερλνινγία 

ιφγσ ηεο πεξίεξγεο θαη ξηςνθίλδπλεο  θχζεο ηνπο αγλνψληαο ηα ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα  ηεο  ελέξγεηάο ηνπο (Agarwal  & Prasad 1998). χκθσλα κε ηνπο 

Agarwal  & Prasad (1998) ε πξνζσπηθή θαηλνηνκία επηδξά ζηε ζηάζε. Έηζη νη Huang 
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et al. (2009) πηνζέηεζαλ ηελ πξνζσπηθή θαηλνηνκία ζην κνληέιν δηεξεχλεζεο ηεο 

πηνζέηεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

 

ρήκα 48: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Huang et al. (2009) 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ κνληέινπ θαηαζθεπάζηεθε εξσηεκαηνιφγην θαη ε  έξεπλα 

πινπνηήζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ώπφ  ηελ έξεπλα ζπιιέρηεθαλ 1099 

αμηνπνηήζηκα εξσηεκαηνιφγηα θαη ην κνληέιν αλαιχζεθε κε ρξήζε  structural 

equation modeling (SEM – Ώλάιπζε Ανκηθψλ Βμηζψζεσλ). εκαληηθέο δνκηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε  ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

αλαδείρηεθαλ ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα, ε εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο, ε 

εκπηζηνζχλε, ν εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο, ε ζπκβαηφηεηα, νη δηαπξνζσπηθέο επηξξνέο, 

ε πξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη νη ζπλζήθεο δηεπθφιπλζεο.   
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Με κία άιιε πξνζέγγηζε νη  Mofleh  &  Wanous (2008) δηεξεχλεζαλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζηελ Ενξδαλία. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν ζπκπεξηέιαβε πέληε 

δνκηθέο κεηαβιεηέο: ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε, ηελ εκπηζηνζχλε ζην 

Γηαδίθηπν, ηε ζπκβαηφηεηα, ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ 

ρξήζηε.  

 

 

ρήκα 49: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Mofleh  &  Wanous  (2008) 

 

Οη  Mofleh  &  Wanous  (2008) δηελήξγεζαλ online έξεπλα κε δνκεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπγθέληξσζαλ 660 αμηνπνηήζηκεο απαληήζεηο. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ε εκπηζηνζχλε  ζην Γηαδίθηπν, ε εκπηζηνζχλε ζηελ 

θπβέξλεζε θαη ε ζπκβαηφηεηα απνηεινχλ ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξφζεζε γηα ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Τπνγξακκίδνπλ πσο, θαζψο ην 

επίπεδν ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απμάλεη, κεηψλεηαη ε πξφζεζε γηα ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ λα κελ είλαη πξφζπκνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Οη Sang & Lee (2009) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζην Αεκφζην ηνκέα. Σν πξνηεηλφκελν 
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κνληέιν ρξεζηκνπνηεί ζεσξίεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ επηηπρία θαη ηε 

δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο. Βκπεξηέρεη δνκηθέο κεηαβιεηέο απφ ην Μνληέιν 

Τηνζέηεζεο ηεο Σερλνινγίαο  (TAM), ηε ζεσξεηηθή επέθηαζή ηνπ (TAM2), ηε 

Θεσξία ηεο  Αηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο  (DOI), θαη ην ελεκεξσκέλν  D&M κνληέιν 

επηηπρίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ DeLone & McLean (2003).  

 

ρήκα 50: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Sang & Lee (2009) 

 

Σν ελλνηνινγηθφ απηφ κνληέιν, ην νπνίν ζπλζέηεη φια ηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

ζε έλα, δελ δνθηκάζηεθε  εκπεηξηθά απφ ηνπο εξεπλεηέο.   

Οη Horst et al.  (2007) γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ πξφζεζε ησλ αηφκσλ λα πηνζεηήζνπλ 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαηαζθεχαζαλ εξσηεκαηνιφγην 

βαζηδφκελνη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη ζεσξίεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην κεηξάεη ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, ηνλ εθιακβαλφκελν θίλδπλν, ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε, ηνλ εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν, ην θνηλσληθφ πξφηππν, ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ θπβέξλεζε θαη 

ηελ εκπεηξία ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Ώπφ ηελ έξεπλα 

ζπλέιεμαλ 238 αμηνπνηήζηκα εξσηεκαηνιφγηα θαη κε ρξήζε  structural equation 
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modeling (SEM – δνκηθή αλάιπζε εμηζψζεσλ) πξνέβιεςαλ ηελ πξφζεζε ησλ αηφκσλ 

γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

 

 

ρήκα 51: Σν Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ Horst et al.  (2007) 

 

ηελ αλάιπζε απνηππψλεηαη πσο ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο  απνηειεί ηνλ θχξην θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο πξφζεζεο γηα ηελ 

πηνζέηεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο, ε 

πξνζσπηθή εκπεηξία, ν εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο θαη ην θνηλσληθφ 

πξφηππν πξνβιέπνπλ ζεκαληηθά ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ελψ ε εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ν θχξηνο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο ζε ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δ αβεβαηφηεηα γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη φηη είλαη έλαο δηαθξηηφο παξάγνληαο ηεο ζηάζκηζεο ηνπ 

αηφκνπ γηα ηα πξνλφκηα θαη  ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε  ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο 
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ε αβεβαηφηεηα γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο βαζίδεηαη 

ζηελ εκπηζηνζχλε ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηνλ εθιακβαλφκελν θίλδπλν. 

ηα επξήκαηα ησλ Horst et al.  (2007) θαηαγξάθεηαη  ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο 

εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ 

πξφβιεςε ηεο πηνζέηεζεο ησλ ππεξεζηψλ, εχξεκα πνπ ζπλάδεη κε ην ΣΏΜ. 

Ώλαθνξηθά  κε ην TPB, ν εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο  έιεγρνο αδπλαηεί λα 

πξνβιέςεη άκεζα ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην θνηλσληθφ πξφηππν, εχξεκα πνπ  ζπκθσλεί κε απηά ησλ  Malhotra & 

Galletta (1999). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ξφινο ησλ δνκηθψλ απηψλ κεηαβιεηψλ είλαη 

έκκεζνο, κέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.  
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Κεθάιαην 7 Ζ έξεπλα θαη ην Μνληέιν Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ 

Τηνζέηεζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

7.1 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Με ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΝΑΜ θαη ηεο Αηνίθεζεο  Οιηθήο Πνηφηεηαο απφ 

ηνπο Αεκνζίνπο νξγαληζκνχο, σο απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ Παξαδνζηαθή 

ζηελ Ώληαπνθξηηηθή Αεκφζηα Αηνίθεζε, ν ζηξαηεγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πινπνηείηαη 

κε κία απφ „θάησ πξνο ηα πάλσ‟ (Bottom-Up) πξνζέγγηζε (Αεκφζηνο νξγαληζκφο 

πξνο Αεκφζηα Αηνίθεζε), νδεγψληαο ζε έλα λέν, αξζξσηφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε θαη ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Δ ζπκπεξίιεςε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή απηή πξνζπάζεηα εληζρχεη θαη ελδπλακψλεη 

ηηο Αηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κε ηελ 

ελίζρπζε ησλ νξζψλ ζηφρσλ ηεο Αηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Δ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ απφ ην Αεκφζην νξγαληζκφ πξνυπνζέηεη ηελ 

πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε νπνία 

κεηνπζηψλεηαη εμ αξρήο ζε πξάμε, κε ην εηιηθξηλέο ππαιιεινθεληξηθφ ελδηαθέξνλ 

πνπ επηδεηθλχεη ν Αεκφζηνο νξγαληζκφο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ 

αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ ησλ „εζσηεξηθψλ‟ πειαηψλ-ππαιιήισλ ηνπ.  Δ επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη πξνο ηνλ εληνπηζκφ ελφο κνληέινπ, 

ην νπνίν θαη ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν απνηχπσζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη - θαη‟ επέθηαζε -  ηνλ νδηθφ άμνλα ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο πνξείαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηφζν ζην ζρεδηαζκφ ή αλαζρεδηαζκφ 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, φζν θαη ζηελ απηνλφεηε 

αλαδηνξγάλσζή ηνπ, απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν επηηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο, αιιά θαη 

πξνάγγεινο επέθηαζεο κηαο παξφκνηαο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ 

„Μεηφρσλ‟ αλεμάξηεηα απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπο σο „εζσηεξηθψλ‟ ή „εμσηεξηθψλ‟ 

πειαηψλ.  Δ επηθέληξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηε Αεκφζηα εθπαίδεπζε επί 

παξαδείγκαηη, ζα πξνυπέζεηε πσο κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο „εζσηεξηθψλ‟ πειαηψλ κηαο Αηεχζπλζεο Βθπαίδεπζεο 

Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο ή κηαο εθ ησλ δεθαηξηψλ, Πεξηθεξεηαθήο Αηεχζπλζεο 

Βθπαίδεπζεο Πεξηθέξεηαο ηεο ρψξαο, ζα αθνινπζνχζε κηα παξφκνηα δηαδηθαζία πξνο 
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αλαδήηεζε ησλ αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ σο „εμσηεξηθψλ‟ 

πειαηψλ, πνπ καδί κε ηνπο „εζσηεξηθνχο‟ απνηεινχλ ηνπο „Μεηφρνπο‟ ζηελ 

εθπαίδεπζε (Κνπηνχδεο 1999β; Everard & Morris 1999).  Δ επέθηαζε θαη εθαξκνγή 

ηεο απηήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ηνπ Αεκνζίνπ, 

πξναπαηηεί ηνλ εληνπηζκφ ησλ „Μεηφρσλ‟ (πνιηηψλ-πειαηψλ) πνπ αιιειεπηδξνχλ κε 

ηνλ νξγαληζκφ θαη αλακθίβνια δεκηνπξγνχλ έλα κνλαδηθφ θνηλσληθφ ζχκπιεγκα πνπ 

πξνζηδηάδεη ζην δηθφ ηνπ νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θνπιηνχξα. Δ παξνχζα, 

αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία πξνο ηνλ εληνπηζκφ ηνπ κνληέινπ-εξγαιείνπ γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αεκφζηνο 

νξγαληζκφο, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη νδεγφ θάζε πξνζπάζεηαο πξνο ηελ θαηαζθεπή 

θάπνηνπ άιινπ ελδερνκέλσο κνληέινπ, ελψ απνκέλεη λα απνδεηρζεί αλ ην 

θαηαιεθηηθφ κνληέιν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα, θαζφζνλ, ηφζν νη δνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ, φζν θαη 

ην εξσηεκαηνιφγην δελ εκπεξηέρνπλ ηελ παξακηθξή ζπλάθεηα θαη ζπζρέηηζε κε 

εθπαηδεπηηθνχο.   

 Σα πξναλαθεξφκελα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά, θαζψο δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ  

επηζεκάλεη ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ  γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ  

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πειάηεο (πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, ππάιιεινη, 

θπβεξλεηηθνί θνξείο) ηεο θπβέξλεζεο. Δ έξεπλα απνζθνπψληαο λα θαηαγξάςεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

πηνζέηεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο,  πξνηείλεη έλα νινθιεξσκέλν 

κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κνληέισλ θαη δνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο.  

Σν ΣΏΜ έρεη απνδεηρηεί εξεπλεηηθά σο ιηηφ θαη βάζηκν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε 

κεγάιν εχξνο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηιέρζεθε λα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ 

κνληέινπ δηεξεχλεζεο, θαζψο ην βαζηθφ πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα 

επεθηαζεί φηαλ εηζάγνληαη λέεο ηερλνινγίεο κε ηε ρξήζε  λέσλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ 

(Serenko & Bontis 2004). χκθσλα κε ην ΣΏΜ, ε πξαγκαηηθή ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ έλα άηνκν επεξεάδεηαη απφ ηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ κηα επλντθή ζηάζε ή πξφζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο επεξεάδνληαο 

ηελ πηνζέηεζή ηεο. Δ ζηάζε αδπλαηεί λα πξνβιέςεη βάζηκα ηφζν ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε 
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φζν θαη ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε (πηνζέηεζε) ηνπ ζπζηήκαηνο (Venkatesh & Davis 2000; 

Wu et al., 2007), ελψ ε πξφζεζε γηα ρξήζε πξνβιέπεη ζεκαληηθά ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε 

(πηνζέηεζε) ηνπ ζπζηήκαηνο (Colesca & Dobrica 2008). Έηζη ε εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα,  εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ε  πξφζεζε ελζσκαηψζεθαλ ζην 

κνληέιν. ηελ επέθηαζε ηνπ ΣΏΜ,  ην TAM2, πξνζηέζεθαλ νη  λέεο δνκηθέο 

κεηαβιεηέο: θνηλσληθφ πξφηππν, εηθφλα, ζρέζε κε ηελ εξγαζία, πνηφηεηα 

απνηειέζκαηνο, απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ θαη δχν ξπζκηζηέο,  ε  εκπεηξία θαη ν 

εζεινληηζκφο (Venkatesh & Davis 2000),  νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα. Σν δε θνηλσληθφ πξφηππν, επεξεάδεη ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. Ο 

εζεινληηζκφο παξαιείθζεθε απφ ην κνληέιν, επεηδή ε ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο δελ επηβάιεηαη νχηε ππάξρεη θάπνηα έλδεημε φηη ζα γίλεη 

ππνρξεσηηθή ζην  εγγχο κέιινλ.  Δ εκπεηξία είλαη κία δνκηθή κεηαβιεηή, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κειέηεο κεηά απφ ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο (Chismar & Wiley-

Patton 2002) θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ιήθζεθε ππφςε ζην κνληέιν. Οη Chismar &Wiley-

Patton (2002) δηαπίζησζαλ πσο δχν απφ ηνπο γλσζηαθνχο παξάγνληεο είλαη θαζνξηζηηθνί, 

ε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ε πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, ελψ  δελ είλαη ζεκαληηθή ε 

απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ. Οη Sang & Lee (2009), θαηά ηελ θαηαζθεπή  ηνπ  

Βλλνηνινγηθνχ Μνληέινπ απνδνρήο  ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  ζην Αεκφζην 

Σνκέα, παξέιεηςαλ ηελ απνδεημηκφηεηα απνηειεζκάησλ. Δ πξνζέγγηζε ησλ Sang & Lee 

(2009) πηνζεηήζεθε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνληέινπ.  

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ΣΏΜ γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο.  κσο ην TAM απφ  κφλν ηνπ δελ είλαη ηθαλφ λα εμεγήζεη ζέκαηα 

πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε (Al-

adawi et al. 2005; Colesca & Dobrica 2008; Jaeger & Matteson 2009; Sang et 

al.2009).  

Tν  Μνληέιν Αηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο (DOI), ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, κφλν ηνπ ή ζε 

ζπλδηαζκφ κε άιια κνληέια (Carter & Bélanger 2005;  Patel & Jacobson 2008; Sang 

et al. 2009),  θαζψο έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απνηειεί κία 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία (Teo et al. 2008). Ώλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηλνηνκίαο, πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκφ δηάρπζήο ηεο, ν Rogers (1995)  πξνζδηφξηζε 

πέληε δνκηθέο κεηαβιεηέο: Τν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα, ηε ζπκβαηφηεηα, ηελ  
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πνιππινθφηεηα, ηε δπλαηφηεηα δνθηκήο θαη ηελ παξαηεξεζηκφηεηα. Σν ζρεηηθφ 

πιενλέθηεκα, ε ζπκβαηφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα είλαη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο 

άιινπο παξάγνληεο, ζην λα πξνβιέςνπλ ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε κηαο ηερλνινγίαο 

(Sang et al. 2009). Βπηπξφζζεηα, ε πνιππινθφηεηα ζην  DOI ζεσξείηαη ζπρλά ζαλ ηελ 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο ζην ΣΏΜ, ελψ ε δπλαηφηεηα δνθηκήο θαη ε 

παξαηεξεζηκφηεηα δελ έρνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε  κε ηε ζηάζε ησλ ρξεζηψλ απέλαληη 

ζηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. Έηζη, κφλν ην ζρεηηθφ πιενλέθηεκα 

θαη ε ζπκβαηφηεηα ζπκπεξηιήθζεθαλ σο δνκηθέο κεηαβιεηέο ζην ππφ δηεξεχλεζε 

κνληέιν.   

Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε παίδεη δσηηθφ ξφιν  ζηε κειέηε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, θαζψο πξνεγνχκελεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε χπαξμε 

εκπηζηνζχλεο δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά  ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο  (Al-adawi et al. 2005; Bélanger & Carter 2008; Colesca 2009; 

Galindo 2002; Huang et al. 2006). Βπηπξφζζεηα, ε εκπηζηνζχλε  είλαη έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ  

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξηθή πξφζεζε γηα ρξήζε 

(Gefen et al. 2003a;  Pavlou 2003; Wu & Chen 2005).  

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα 

δηεπαθή πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, είλαη αλνηρηνί ζην θνηλφ θαη πξνζβάζηκνη απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ. „Αηαθνξεηηθνί ηχπνη θηλδχλσλ θαη αβεβαηφηεηεο 

θπξηαξρνχλ ζηηο επηγξακκηθέο ζπλαιιαγέο‟ αλαθέξνπλ νη Teo et al. (2008).  Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο νη Al-adawi et al. (2005) ηζρπξίζηεθαλ φηη ν εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο 

ζα πξέπεη λα κειεηάηαη γηα λα εμεγήζεη  ηελ πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Οη δνκηθέο 

κεηαβιεηέο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ν εθιακβαλφκελνο 

θίλδπλνο ελζσκαηψζεθαλ ζην κνληέιν γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο „εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Iδηαίηεξα θαηλνηφκα  άηνκα σζνχληαη απφ ηε θχζε ηνπο παξαβιέπνληαο ηνπο ιφγνπο 

θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη δνθηκάδνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ιφγσ ηεο 

πεξίεξγεο θαη ξηςνθίλδπλεο  θχζεο ηνπο, αγλνψληαο ηα ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα  ηεο  ελέξγεηάο ηνπο (Agarwal  & Prasad 1998). Οη Huang et al. 

(2009) πηνζέηεζαλ ηελ πξνζσπηθή θαηλνηνκία ζην κνληέιν δηεξεχλεζεο ηεο 
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πηνζέηεζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Δ άπνςε ησλ Huang et al. 

(2009) πηνζεηήζεθε ζηε δηαηξηβή θαη ε πξνζσπηθή θαηλνηνκία ζπκπεξηειήθζε ζην 

κνληέιν δηεξεχλεζεο. Σέινο, ε ελεκεξφηεηα ζπκπεξηειήθζε ζην κνληέιν 

δηεξεχλεζεο ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ  Mofleh  &  Wanous  (2008), πνπ 

δηεξεχλεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Δ δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε επηγξακκηθνχ  

εξσηεκαηνινγίνπ. Βπηιέρζεθαλ λα εξσηεζνχλ νη ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ, θαζψο ε 

ρξήζε ή κε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο έγθεηηαη ζην  „ςεθηαθφ ράζκα‟ 

(Mofleh & Wanous 2008). Δ  Colesca (2009 p32) έγξαςε : „… απηνί πνπ δελ είλαη 

ρξήζηεο (ηνπ Αηαδηθηχνπ) δελ έρνπλ επλντθή ζηάζε γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ‟. Γηα απηφλ ην ιφγν, ε έξεπλα δε δηεξεπλά 

ηηο απφςεηο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη είλαη „ειεθηξνληθά αλαιθάβεηνη‟.  

Χο νκάδα ζηφρνο επηιέρζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Καηά ην 2009, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα ΐίνπ Μάζεζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ (http://www.ypepth.gr) 150.798 εθπαηδεπηηθνί είλαη κφληκνη 

Αεκφζηνη ππάιιεινη, ελψ ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ 

(http://www.ypes.gr) ζηελ Βιιάδα ππάξρνπλ 370.517 κφληκνη Αεκφζηνη ππάιιεινη 

θαη πεξίπνπ  550.000 κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Βίλαη  ινηπφλ ελδηαθέξνλ, λα 

δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπο θαζψο απνηεινχλ πνζνζηφ 40,69% ησλ κνλίκσλ 

Αεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 16,38% φισλ ησλ Αεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Βιιάδα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 

Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ (htpp://www.sch.gr) απφ ηηο 4 Αεθεκβξίνπ κέρξη ηηο 

28 Αεθεκβξίνπ 2009.  Μηα αλαθνίλσζε ελεκέξσλε ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηνπο νδεγνχζε ζην εξσηεκαηνιφγην. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκνχζε λα 

ιάβεη κέξνο ζηελ έξεπλα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε κηαο αλψλπκεο θφξκαο, ιάκβαλε ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ έλα απζηεξά πξνζσπηθφ, κε 

κνλαδηθφ ζχλδεζκν κήλπκα, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην. Σν 

Παλειιήλην ρνιηθφ Αίθηπν παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ινγαξηαζκνχο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο κνξθήο username@sch.gr. Ώπφ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ ζπκπιεξψζεθαλ κφλν απηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ έγηλαλ απνδεθηά. Σα δχν απηά ζηνηρεία δηαζθάιηζαλ 

http://www.ypepth.gr/
http://www.ypes.gr/
mailto:username@sch.gr


504 

 

ην γεγνλφο, φηη κφλν  εθπαηδεπηηθνί θαη κία κφλν κάιηζηα θνξά ν θαζέλαο, ζα 

ζπκπιήξσλε ην εξσηεκαηνιφγην. Σειηθά, παξειήθζεζαλ 439 ζπκπιεξσκέλα θαη 

αμηνπνηήζηκα εξσηεκαηνιφγηα. 

Πξνεγήζεθε πηινηηθή έξεπλα πνπ έγηλε κε ηελ ρξήζε ελφο εθηεηακέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν πεξηείρε φιεο ηηο θιίκαθεο νη νπνίεο πξνηείλνληαη ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ επηιέρζεθαλ. 

Σν πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην απεπζχλζεθε ζε 70 εθπαηδεπηηθνχο ηεο  Ώ/ζκηαο  θαη  

ΐ/ζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην είλαη δνκεκέλν ζε πέληε ελφηεηεο. Δ πξψηε ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο απιήο επηινγήο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηψκελσλ. Δ δεχηεξε ελφηεηα έρεη ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηε 

ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ απφ ηνπο εξσηψκελνπο  θαη ηηο ππνδνκέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

ζε απηνχο κε ρξήζε ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ απιήο επηινγήο, θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ  

ηθαλνηήησλ ηνπο ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο κε κία ζεηξά απφ δεθαέμη 

εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert (Καζφινπ…ε 

κεγάιν βαζκφ). Δ ηξίηε ελφηεηα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο εξσηήζεηο απιήο θαη 

πνιιαπιήο επηινγήο πνπ ζηφρν έρνπλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ρξήζε θαη ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο, φζν 

θαη εθηφο απηήο. Δ ηέηαξηε ελφηεηα θαηαγξάθεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ρξήζε κίαο θιίκαθαο 

ζπκθσλίαο Likert (Αηαθσλψ απφιπηα…πκθσλψ απφιπηα). Σέινο, γίλεηαη 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ  ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

θαζψο θαη ηνλ βαζκφ πηνζέηεζήο ηεο. Γηα θάζε δνκηθή κεηαβιεηή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, απνθαζίζηεθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, ε 

θιίκαθα πνπ παξνπζίαδε ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο alpha ηνπ Cronbach. 

ε θάζε παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή αληηζηνηρεί κία εξψηεζε ηελ νπνία θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη κε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert (Αηαθσλψ 

απφιπηα…πκθσλψ απφιπηα). Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα Γ. 
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7.2 Σν πξνθίι ησλ εξσηώκελσλ  

Δ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ. πγθεθξηκέλα, θχιν, ειηθία, επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

εθπαηδεπηηθνχ, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εηζφδεκα. ε ζχλνιν 439 εξσηεζέλησλ, ην 

62,6% ήηαλ άληξεο θαη ην 37,4% γπλαίθεο. Οη ειηθηαθέο νκάδεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη απηέο πνπ ζεσξνχληαη πην 

παξαγσγηθέο, δειαδή 41-50 κε πνζνζηφ 43,3% θαη 31-40 κε πνζνζηφ 27,8%. 

Ώληίζεηα, νη εξσηεζέληεο κε ειηθία 20-30 ζπκκεηείραλ κε πνζνζηφ 12,5% θαη απηνί 

κε ειηθίεο 51-60 θαη 60 θαη άλσ ζπκκεηείραλ κε πνζνζηά 14,8% θαη 1,6% 

αληίζηνηρα. Δ θαηαλνκή ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο ειηαθέο νκάδεο παξηζηάλεηαη ζην 

παξαθάησ γξάθεκα: 

 

Γξάθεκα 19: Καηαλνκή εξσηεζέλησλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

 

Δ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ήηαλ κφληκνη 

εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 95,7%, ελψ 2,1% ήηαλ αλαπιεξσηέο θαη 2,3% σξνκίζζηνη, 

θαη δελ ππήξρε θαλέλαο ζπληαμηνχρνο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζπκκεηείραλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ (56,9%) απφ απηνχο ηεο 

Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (43,1%). Ώμηνζεκείσηε παξάκεηξνο ηεο έξεπλαο είλαη 

ε ζπκκεηνρή ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

επηπιένλ ζπνπδέο πέξαλ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ. πγθεθξηκέλα, ην 44,9% ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη είηε θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ (7,5%) είηε έρνπλ παξαθνινπζήζεη 
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κεηεθπαίδεπζε (7,5%) ή είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ (23,5%) ή δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο (6,4%).   

 

7.3 Υξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ από ηνπο εξσηώκελνπο  

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ:  

 δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ (52,6% πάλσ απφ 10 ρξφληα 

θαη 44,2% απφ 3 έσο 10 ρξφληα) 

 δηαζέηνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα πινήγεζε ζην Internet (ην αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

81,7% ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ην 59,4% ηνπιάρηζηνλ 11 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα) 

 δηαζέηνπλ ADSL ζχλδεζε, κε πνζνζηφ 53,2% 

 ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε πςειφ πνζνζηφ (θαζεκεξηλά 

73,8% θαη κέξα παξά κέξα 12,5%).  

ζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξσηεζέλησλ ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο, ηα πην πςειά πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο: Αηαρείξηζε ηνπ 

ππνινγηζηή κνπ (π.ρ. Windows), Βπεμεξγαζία θεηκέλνπ (π.ρ. Word), Αεκηνπξγία 

δηαθαλεηψλ (π.ρ. Powerpoint), Πινήγεζε ζην Αηαδίθηπν (π.ρ. MS Explorer, Netscape 

Navigator, Firefox), Διεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (π.ρ. Outlook Express, Communicator, 

Mozilla) θαη Υξεζηκνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή γηα λα θξαηάσ βαζκνχο κε πνζνζηά 

58,8%, 67%, 48,3%, 61%, 57,4% θαη 46,5% αληίζηνηρα γηα ηελ επηινγή „ε κεγάιν 

βαζκφ‟. Σα πνζνζηά απηά ζπληζηνχλ έλα πξνθίι ρξήζηε πνπ γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη 

επαξθψο ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, λα ρξεζηκνπνηεί ηθαλνπνηεηηθά νξηζκέλεο απφ 

ηηο πην ζπλεζηζκέλεο εθαξκνγέο, φπσο ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ε δεκηνπξγία 

παξνπζηάζεσλ, ε πινήγεζε ζην Internet, ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη ηέινο λα 

κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο ζε πην εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Ώληίζεηα, παξαηεξνχκε φηη 

ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζε εθαξκνγέο πνπ λα κελ είλαη ρξήζηκεο ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ε επεμεξγαζία ζρεδίνπ θαη εηθφλαο (39,4%), ε 

δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (47,4%), ε αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ (47,9%) θαη νη 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (63,5%) γηα ηηο επηινγέο  „Καζφινπ‟ ή „ε κηθξφ βαζκφ‟. 

Σέινο, επηθξαηεί κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε γηα ηελ επεμεξγαζία θχιισλ δεδνκέλσλ 
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θαη ζηαηηζηηθψλ παθέησλ, φπνπ πεξίπνπ έλαο (1) ζηνπο ηξεηο (3) έρεη απφ θαζφινπ 

έσο κέηξηα ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ηνπο.   

 

7.4 Υξήζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο από ηνπο 

εξσηώκελνπο  

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηεη φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ηεο Βθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (84,1%), 

ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ (80,4%) θαη ησλ Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (66,3%). Σα πνζνζηά κεηψλνληαη ζεκαληηθά γηα 

ηνπο αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ (39%), ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο (25,7%) θαη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ην 

Βιιεληθφ Ώθαδεκατθφ Αίθηπν (7,1%). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη  κφλν ην 12,1% 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, νη νπνίνη είλαη θπξίσο ελεκεξσηηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηελ εθπαίδεπζε (π.ρ. alfavita).   

Οη εξσηεζέληεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ Βθπαίδεπζε, φρη φκσο ζε ηφζν κεγάια 

πνζνζηά, φζν ζηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Βθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ην 44,6% 

ρξεζηκνπνηεί ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΏΒΠ, ην 44,2% ηνπ TAXIS, ην 37,4% ησλ 

Αήκσλ, ην 33% Τπνπξγείσλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, ην 31,7% ησλ ΚΒΠ θαη ην 

29,4% ηνπ Βζληθνχ Σππνγξαθείνπ. Βπηπιένλ, κφλν ην 6,4% ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο, ρσξίο θάπνηα απφ απηέο λα ζπγθεληξψλεη ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο. 

 

7.5 Πξνζδνθίεο από ηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

Χο πξνο ηηο πξνζδνθίεο απφ ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφδνζε, ζηηο 9 απφ ηηο 17 εξσηήζεηο νη 

απαληήζεηο έρνπλ κέζν φξν πάλσ απφ ην 4 (ζηελ θιίκαθα 1..5), δειαδή νη 

απαληήζεηο αλήθνπλ αλάκεζα ην „ζπκθσλψ‟ θαη ζην „ζπκθσλψ απφιπηα‟.  
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Πίλαθαο 32. Πξνζδνθίεο απφ ηελ απφδνζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

 
Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Με ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα κπνξψ λα 

νινθιεξψλσ ηηο δνπιεηέο κνπ πην γξήγνξα 

4,41 0,683 

Με ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεησζεί ε 

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία 

1,81 1,048 

Έλα «θιηθ» αξθεί, γηα λα είλαη ρξήζηκνη νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο  

3,68 1,087 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα κνπ επηηξέπνπλ λα έρσ 

πξφζβαζε 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

4,51 0,702 

Δ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο 

3,78 1,123 

Με ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  κπνξψ λα 

εκπηζηεπζψ θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

3,47 0,957 

Ώλακέλσ πσο νη εγέηεο είλαη δεζκεπκέλνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

3,66 1,051 

Δ  νκάδα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο 

3,90 0,837 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα νινθιεξψλνπλ  ππεξεζίεο κε 

άιινπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

3,97 0,830 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα βνεζήζεη ζηελ 

απνθπγή πεξηηηψλ επηζθέςεσλ θαη ηειεθσλεκάησλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

θπβέξλεζεο 

4,43 0,724 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα παξέρεη έγθαηξε 

ελεκέξσζε ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο 

4,39 0,664 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα κνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε Αηνίθεζε κε ηελ πξφζβαζε ζε εγθπθιίνπο, 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη λφκνπο 

4,35 0,790 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα δεκηνπξγήζεη 

ζπλζήθεο αλνηθηήο θαη δηαθαλνχο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο  

3,78 1,023 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα παξέρεη έγθαηξε 

ελεκέξσζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα 

4,35 0,689 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα αλνίγεη λένπο νξίδνληεο  

(π.ρ θαηλνηφκεο δξάζεηο)  

4,29 0,719 
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Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα πξνζθέξεη εχθνιε 

πξφζβαζε ζε ελδηαθέξνληεο δηθηπαθνχο ηφπνπο (π.ρ. εθεκεξίδεο,  Κέληξα 

Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θηι.) 

4,48 0,622 

Με ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθή ηαρπδξνκείνπ απφ θαη πξνο ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο  κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ  γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

4,34 0,766 

 

Δ ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο είλαη πσο νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα. Πξνζδνθνχλ επίζεο, πσο κε ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζα κπνξνχλ λα νινθιεξψλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο πην γξήγνξα, ζα  

απνθεχγνπλ πεξηηηέο επηζθέςεηο θαη ηειεθψλεκα ζηηο ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ζα έρνπλ έγθαηξε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο. Βπίζεο πξνζδνθνχλ φηη ε  

ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα ηνπο πξνζθέξεη εχθνιε 

πξφζβαζε ζε ελδηαθέξνληεο δηθηπαθνχο ηφπνπο (π.ρ. εθεκεξίδεο,  Κέληξα 

Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θηι.) 

Οη ππφινηπεο 7 νη απαληήζεηο έρνπλ κέζν φξν αλάκεζα ζην 3,5 θαη ζην 4, ελψ κφλν 

κία, ε 2ε: „Με ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

κεησζεί ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία‟, έρεη πνιχ ρακειφ κέζν φξν, 1,81. Μπνξνχκε 

λα πνχκε ινηπφλ, φηη νη πξνζδνθίεο απφ ηελ απφδνζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη πνιχ απμεκέλεο αλάκεζα ζην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ.  Αελ 

πηζηεχνπλ φκσο φηη ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζα κπνξέζεη λα επηιχζεη ην ζέκα 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ Βιιάδα.  

 

7.6 Σν Μεηξηθό Μνληέιν 

Γηα λα ειεγρζεί ην Μεηξηθφ κνληέιν πξέπεη λα νξηζηνχλ νη δνκηθέο κεηαβιεηέο θαη νη 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ ζπληζηνχλ ηελ θάζε κία δνκηθή κεηαβιεηή. 

πλήζσο ην μεθίλεκα γίλεηαη κε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο/ 

ζηνηρεία (items) νξγαλσκέλα ζε νκάδεο, φπνπ θάζε νκάδα αληηζηνηρεί ζε κία 

εξεπλνχκελε κεηαβιεηή ή έλλνηα.  

Κάζε θιίκαθα αξρηθά, αληηζηνηρεί λνεκαηηθά ζε κία δνκηθή κεηαβιεηή θαη θάζε 

ζηνηρείν ηεο θιίκαθαο ζε κία παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή πνπ ζα πεξηιεθζεί ζηελ 

αλάιπζε ηνπ Μνληέινπ Ανκηθψλ Βμηζψζεσλ (SEM).  
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ηελ έξεπλα  απηή έρνπκε 14 δνκηθέο κεηαβιεηέο: 

 Πξνζσπηθή θαηλνηνκία 

 Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

 Βθιακβαλφκελνο θίλδπλνο 

 Βλεκεξφηεηα 

 Βθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο 

 Κνηλσληθφ πξφηππν 

 Βηθφλα 

 ρέζε  κε ηελ εξγαζία 

 Βθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο 

 Βθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα 

 πκβαηφηεηα 

 Πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο 

 ρεηηθφ πιενλέθηεκα 

 Πξφζεζε γηα ρξήζε 

 

Ώλαιπηηθά, ηα  ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα 

είλαη: 

Πξνζσπηθή θαηλνηνκία (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Hung et al. 2006). 

 ΐξίζθσ ελδηαθέξνλ  ην λα έρσ πξσηφηππε ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά 

 Βίλαη πξφθιεζε γηα κέλα νη ακθηβνιίεο θαη ηα άιπηα πξνβιήκαηα 

 

Δκπηζηνζύλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Teo et al. 

2008-9). 

 Καηά ηε γλψκε κνπ νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αμίδνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε κνπ 
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 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη φηη είλαη 

εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη απέλαληί κνπ 

 Μπνξψ λα εκπηζηεπηψ έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 

ην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθε  θαη ε θιίκαθα ησλ Colesca & 

Dobrica (2008). 

 Βίκαη ηθαλφο λα επηθνηλσλήζσ κε ππαιιήινπο θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 Οη πάξνρνη δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη αμηφπηζηνη 

 Ώηζζάλνκαη ζίγνπξνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κνπ, φηαλ 

ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  

 Ώηζζάλνκαη ζίγνπξνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κνπ φηαλ 

ρξεζηκνπνηψ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία 

 Μπνξεί λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ρξεζηκνπνηψληαο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο  ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

  

Δθιακβαλόκελνο θίλδπλνο (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Bélanger  & Carter 2008). 

 Δ απφθαζε λα ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

είλαη επηθίλδπλε 

 Γεληθά, πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ηεο θπβέξλεζεο ζην Αηαδίθηπν είλαη 

επηθίλδπλε 

 

Δλεκεξόηεηα (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Mofleh & Wanous 2008). 

  Βίκαη ελεκεξσκέλνο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  

 Βίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδσ εχθνια δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (κέζσ ελφο portal ή κέζσ κεραλήο 

αλαδήηεζεο) 
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Δθιακβαλόκελνο ζπκπεξηθνξηθόο έιεγρνο (Πξνζαξκφζηεθε απφ ηνπο: Hung et al. 

2006). 

 Θα ήκνπλ ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζσ ζσζηά έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηειεί ππφ  ηνλ 

πιήξε έιεγρν κνπ  

 Έρσ ηνπο πφξνπο, ηε γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα 

δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 

Κνηλσληθό πξόηππν (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Hung et al. 2006). 

 Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ ζηελ εξγαζία 

πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

 Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα κε παξνηξχλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 

Δηθόλα (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Sang et al. 2009). 

 Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη  ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζην  θνξέα πνπ εξγάδνκαη  έρνπλ πςειφηεξν θχξνο απφ 

απηνχο πνπ δελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ  

 Οη άλζξσπνη ζην θνξέα πνπ εξγάδνκαη, νη νπνίνη  ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο έρνπλ πςειφηεξν επαγγεικαηηθφ 

πξνθίι 

 Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απνηειεί έλα 

ηεθκήξην πςειήο ζέζεο ζην θνξέα πνπ εξγάδνκαη 

 



513 

 

ην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθε  θαη ε θιίκαθα ησλ Carter & 

Bélanger (2008). 

 Οη άλζξσπνη πνπ  ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο γηα λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο έρνπλ πςειφηεξν 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι 

 Οη άλζξσπνη πνπ  ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο έρνπλ πςειφηεξν επαγγεικαηηθφ πξνθίι 

 Οη άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο γηα λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο έρνπλ πςειφηεξν θχξνο 

 Δ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο κέζσ δηθηπαθψλ ηφπσλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηελ θνηλσληθή ζέζε ελφο αηφκνπ 

 

ρέζε  κε ηελ εξγαζία (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Sang et al. 2009). 

 ηε δνπιεηά κνπ είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ  ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο  

 H δνπιεηά κνπ έρεη ζρέζε κε ηε  ε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

 

Δθιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Carter & Bélanger 2008). 

 Σν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

είλαη εχθνιν γηα κέλα 

 Πηζηεχσ  φηη  αιιειεπίδξαζή κνπ κε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη μεθάζαξε θαη θαηαλνεηή 

 ΐξίζθσ φηη νη πεξηζζφηεξνη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

είλαη επέιηθηνη ζηελ αιιειεπίδξαζε καδί κνπ 

 Βίλαη εχθνιν γηα κέλα λα απνθηήζσ ηηο δεμηφηεηεο  λα ρξεζηκνπνηψ έλα 

δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 
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ην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ  θαη νη θιίκαθεο ησλ: Colesca & 

Dobrica (2008); Sang et al. (2009);  Shih(2004); Teo et al. (2008-9) θαη 

Wangpipatwong et al. (2009).  

Δ θιίκαθα ησλ Colesca & Dobrica (2008). 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εχθνιε 

 Δ πινήγεζε ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εχθνιε 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα πνπ 

ρξεηάδνκαη θαηά ηελ πινήγεζή κνπ 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη πξνζβάζηκνη ζε άηνκα 

κε  εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. πξνβιήκαηα φξαζεο) 

 

Δ θιίκαθα πνπ πξνζαξκφζηεθε απφ ηoλ Shih (2004). 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εχθνιε 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα πνπ 

ρξεηάδνκαη θαηά ηελ πινήγεζή κνπ 

 Βίλαη εχθνιν λα πάξσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέισ απφ έλα δηθηπαθφ ηφπν 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 Γεληθά, είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηψ έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

 

Δ θιίκαθα ησλ Sang et al. (2009). 

 Δ αιιειεπίδξαζή κνπ κε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

είλαη μεθάζαξε θαη θαηαλνεηή 

 Δ αιιειεπίδξαζε κε έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο δε ζα 

πξέπεη λα απαηηεί  ηδηαίηεξε πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εχθνιε 
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 Βίλαη εχθνιν λα θάλεη γηα κέλα έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο φ,ηη εγψ ζέισ λα θάλεη 

 

Δ θιίκαθα πνπ πξνζαξκφζηεθε απφ ηνπο Teo et al. (2008-9). 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εχθνιε 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη θηιηθνί πξνο ην 

ρξήζηε 

 Βίλαη εχθνιν λα θάλεη γηα κέλα έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο φ,ηη εγψ ζέισ λα θάλεη 

 Πηζηεχσ φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη 

δχζρξεζηνη 

 Δ ρξεζηκνπνίεζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

ρξεηάδεηαη πνιιή πξνζπάζεηα 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ζπρλά 

εμνπζελσηηθή 

 

Δ θιίκαθα πνπ πξνζαξκφζηεθε απφ ηνπο Wangpipatwong et al. (2009). 

 Μπνξψ εχθνια λα ζπλδεζψ (login) κε έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

 Βίλαη εχθνιν λα πάξσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέισ απφ έλα δηθηπαθφ ηφπν 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 

Δθιακβαλόκελε ρξεζηκόηεηα (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Wangpipatwong et al. 2009). 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ επηηξέπεη 

λα θάλσ δνπιεηέο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη εθηφο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

 Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα θάλσ ηηο δνπιεηέο πην γξήγνξα 
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη εκθαλή  

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

κεηψζεη έμνδα κεηαθίλεζεο 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

κεηψζεη ην ρξφλν  κεηαθηλήζεσλ θαη αλακνλήο ζε νπξέο 

 

ην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ  θαη νη θιίκαθεο ησλ: Colesca & 

Dobrica (2008); Sang et al. (2009);  Shih(2004); Teo et al. (2008-9) θαη 

Wangpipatwong et al. (2009).  

 

Δ θιίκαθα ησλ Colesca & Dobrica (2008). 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ ηηο αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνκαη 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ έγθαηξα 

πιεξνθνξίεο 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ επηηξέπνπλ λα εθθξάζσ 

ελεξγά ηε γλψκε κνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε 

 Βπηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε (ρξφλνπ, ρξήκαηνο) ρξεζηκνπνηψληαο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 

Δ θιίκαθα πνπ πξνζαξκφζηεθε απφ ηoλ Shih (2004). 

 Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα θάλσ ηηο δνπιεηέο πην γξήγνξα 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα βειηηψζεη 

ηελ απφδνζή κνπ ζηελ δνπιεηά 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηά κνπ 
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 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα εληζρχζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά κνπ 

 

Δ θιίκαθα ησλ Sang et al. (2009). 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα βειηηψζεη 

ηελ απφδνζή κνπ ζηελ δνπιεηά 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηά κνπ 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα εληζρχζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά κνπ 

 Θεσξψ φηη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα είλαη 

ρξήζηκνο γηα ηε δνπιεηά κνπ 

 

Δ θιίκαθα πνπ πξνζαξκφζηεθε απφ ηνπο Teo et al. (2008-9). 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζην 

ρξφλν πνπ ππφζρνληαη 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αληαπνθξίλνληαη ζηα 

αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ζρεδηαζκέλνη έρνληαο 

σο βαζηθφ άμνλα ηα ελδηαθέξνληα ησλ πνιηηψλ 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη ζρεδηαζκέλνη, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ 

 Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο παξέρνπλ έγθαηξα 

πιεξνθνξίεο 

 

Δ θιίκαθα ησλ Wangpipatwong et al. (2009). 

 Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα θάλσ ηηο δνπιεηέο πην γξήγνξα 
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη εκθαλή 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

κεηψζεη έμνδα κεηαθίλεζεο 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

κεηψζεη ην ρξφλν  κεηαθηλήζεσλ θαη αλακνλήο ζε νπξέο 

 Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ επηηξέπεη 

λα θάλσ δνπιεηέο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη εθηφο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

 

πκβαηόηεηα (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Sang et al. 2009). 

 Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα  

ζπιιέγσ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

 Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα 

αιιειεπηδξψ κε δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

 Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

ηαηξηάδεη ζηνλ ηξφπν δσήο κνπ 

 Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ πξάγκαηα 

 

ην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθε  θαη ε θιίκαθα ησλ Carter & 

Bélanger (2008). 

 Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα  

ζπιιέγσ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

 Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα 

αιιειεπηδξψ κε δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

 Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

είλαη αζχκβαηε κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα ιεηηνπξγψ 
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 Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ πξάγκαηα 

 

Πνηόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Sang et al. 2009). 

 Δ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ιακβάλσ απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη πςειή 

 Αελ ζα είρα θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

 

 

ρεηηθό πιενλέθηεκα (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Carter & Bélanger 2008; Sang et al. 

2009). 

 Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηελ 

απφδνζή κνπ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ  απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

 Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηελ 

απφδνζή κνπ ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ θπβέξλεζε 

 Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θάλεη πην εχθνιε 

ηελ αιιειεπίδξαζή κνπ  κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

 Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξν έιεγρν ζηελ αιιειεπίδξαζή κνπ  κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

 

Πξφζεζε γηα ρξήζε (Τηνζεηήζεθε απφ ηνπο: Carter & Bélanger 2008). 

 Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην Αηαδίθηπν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε 

 Θα ρξεζηκνπνηνχζα ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζην 

Αηαδίθηπν 

 Δ αιιειεπίδξαζε κε ηελ θπβέξλεζε κέζα απφ ην Αηαδίθηπν είλαη θάηη πνπ 

πξνηίζεκαη λα θάλσ 
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 Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην Αηαδίθηπν, γηα λα δεηήζσ ππεξεζίεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε 

 

ην πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιήθζεθαλ  θαη νη θιίκαθεο ησλ AlAwadhi & 

Morris 2008; Bélanger & Carter  2008; Hung et al. 2006; Sang et al. 2009. 

 

Δ θιίκαθα ησλ AlAwadhi & Morris (2008) θαη Hung et al. (2006). 

 Πξνηίζεκαη λα ρξεζηκνπνηήζσ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο 

 Πηζαλψο ζα ρξεζηκνπνηήζσ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο 

 Ώλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζσ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο 

 

Δ θιίκαθα ησλ Bélanger & Carter  (2008). 

 Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην Αηαδίθηπν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε 

 Θα ρξεζηκνπνηνχζα ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζην 

Αηαδίθηπν 

 Δ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο κέζα απφ ην Αηαδίθηπν είλαη θάηη 

πνπ ζα έθαλα 

 Αελ ζα δίζηαδα λα δψζσ πιεξνθνξίεο κέζα απφ έλα δηθηπαθφ ηφπν 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζε θάπνην θπβεξλεηηθφ θνξέα 

 

Δ θιίκαθα ησλ Sang et al. (2009). 

 Θεσξψληαο φηη έρσ πξφζβαζε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, ζθνπεχσ λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζσ 



521 

 

 Με δεδνκέλν φηη έρσ πξφζβαζε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, πξνβιέπσ φηη ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζσ 

 

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληηζηνηρεί κία 

πεληαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert, κε ηηκέο απφ ην „δηαθσλψ απφιπηα‟ έσο ην 

„ζπκθσλψ απφιπηα‟.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ Μεηξηθνχ κνληέινπ φιεο νη κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη Βμσγελείο. 

Οη εμσγελείο δνκηθέο κεηαβιεηέο δελ δέρνληαη ηελ επίδξαζε άιισλ κεηαβιεηψλ, ελψ 

αληίζεηα κπνξνχλ λα επηδξνχλ ζε άιιεο, είλαη δειαδή κφλνλ αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο.  

 

7.7 Γείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

ηα Μνληέια Ανκηθψλ Βμηζψζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη θνηλά απνδεθηνί 

δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο. Ο θάζε έλαο αμηνινγεί κηα ζπγθξηκέλε ηδηφηεηα ηνπ 

κνληέινπ. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη έλα κνληέιν έρεη θαιή πξνζαξκνγή φηαλ έρεη 

ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο ζε κηα ζεηξά θαη φρη κφλν ζε έλαλ δείθηε. Ώπηή ε ζχγθιηζε 

ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην κνληέιν πξνζαξκφδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηα δεδνκέλα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη έλα κνληέιν κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζαξκνγή είλαη έλα κνληέιν πνπ δελ απνξξίπηεηαη, φρη ην θαιχηεξν κνληέιν νχηε 

ε απφιπηε αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ώλαπαξηζηά δειαδή, κηα απνδεθηή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη άξα ησλ ελλνηψλ πνπ κειεηψληαη.  

Βπίζεο πξνθεηκέλνπ λα έρεη λφεκα ε ζπλνιηθή θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ, ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιά θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν θαη ειεγκέλν ην Μεηξηθφ κνληέιν.  

Οη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο είλαη: 

1. Σν Υ
2
 ηνπ κνληέινπ.  

Πξφθεηηαη γηα ην ζηαηηζηηθφ Υ
2
 ηνπ κνληέινπ φηαλ πεξηιακβάλνληαη νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. ζν πην κηθξφ είλαη ην Υ
2
, ηφζν ην κνληέιν αλαπαξηζηά ηηο 

παξαηεξνχκελεο ζπλδηαζπνξέο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ θαιή πξνζαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ, ην Υ
2
 δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (p > 0,05). Απζηπρψο, 
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γηα δείγκαηα κεγέζνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 200 γίλεηαη πηζαλφηεξε ε απφξξηςε ηνπ 

κνληέινπ,  ελψ απηφ είλαη νξζφ.  

2. Normed Chi-Square. Υ2/df  

πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν ιφγνο Υ
2
 δηα βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ κνληέινπ (df). Σν 

πειίθν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3.  

3. GFI, Goodness-of-Fit Index. 

Παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1 (κπνξεί λα πάξεη θαη ηηκέο ρσξίο λφεκα θάησ απφ κεδέλ). 

Σηκέο θνληά ζηε κνλάδα, θπξίσο κεγαιχηεξεο ηνπ 0,9, δείρλνπλ θαιή πξνζαξκνγή. 

Απζηπρψο, κπνξεί λα πάξεη πςειέο ηηκέο  αθφκε θαη ζε κε θαιά νξηζκέλα κνληέια ή 

φηαλ έρνπκε κεγάια δείγκαηα.  

4. ΏGFI, Adjusted Goodness-of-Fit Index. 

Παξαιιαγή ηνπ GFI. Αηνξζψλεη ην GFI ζε ζρέζε κε ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. Σηκέο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 0,9 ζεσξνχληαη φηη δείρλνπλ θαιή πξνζαξκνγή. Απζηπρψο, φπσο θαη 

ην GFI, επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη κπνξεί λα εκθαλίζεη ηηκέο 

θάησ απφ 0 ή πάλσ απφ 1.  

5. CFI, Comparative Fit Index.  

πγθξίλεη ην κνληέιν κε ην κεδεληθφ κνληέιν, ζην νπνίν παξαηεξνχκελεο θαη 

δνκηθέο κεηαβιεηέο δελ ζπζρεηίδνληαη. Παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1, κε ηηκέο θνληά ζηε 

κνλάδα λα ζεκαίλνπλ θαιή πξνζαξκνγή. Βπεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο.  

6. NFI, Normed Fit Index.  

Υξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ηνπ CFI. Κπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1 θαη νη ηηκέο θνληά 

ζην 1 δειψλνπλ θαιή πξνζαξκνγή. Αείρλεη πφζν ην πξνηεηλφκελν κνληέιν βειηηψλεη 

ηελ πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ην κεδεληθφ κνληέιν. 

7.  Νon-normed  Fit  Index  (NNFI).  

Παξφκνην κε ην NFI, αιιά επεξεάδεηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κνληέινπ.  

8. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA ή RMS ή RMSE).  

Βίλαη πνιχ δεκνθηιήο δείθηεο θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ζχγθξηζε κε ην κεδεληθφ 

κνληέιν. Βπεξεάδεηαη ιίγν απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Τπνινγίδεηαη απφ ην Υ
2
, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο. Καιφ 

είλαη λα παξνπζηάδεηαη θαη ην 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA. 
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Γεληθφηεξα, ρξεηάδεηαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε πνιιψλ δεηθηψλ πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ 

θαιή πξνζαξκνγή ελφο κνληέινπ, πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχκε έλα κνληέιν. 

πγθεληξσηηθά, νη θξίζηκεο ηηκέο,  ψζηε λα ραξαθηεξίδνληαη νη δείθηεο φηη δείρλνπλ 

θαιή πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ είλαη (Bagozzi & Yi 1988; Hair et al. 1988; Fornell 

& Larcker 1981): 

 

 Chi-square/d.f. ≤  3  

 GFI ≥ 0,8   

 AGFI ≥ 0,8  

 NFI ≥ 0,9  

 NNFI ≥ 0,9  

 RMSEA  ≤ 0,08  

 CFI ≥ 0,9  

 

7.8 Ηδηόηεηεο ηνπ Μεηξηθνύ κνληέινπ 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ Μεηξηθνχ κνληέινπ ειέγρνληαη νη θιίκαθεο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγηθνπνηνχλ ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο. Με απιά ιφγηα, ελψ πξαθηηθά θάζε 

δνκηθή κεηαβιεηή ζρεκαηίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ, απηφ 

πνπ ζεσξεηηθά ζπκβαίλεη είλαη φηη ε δνκηθή κεηαβιεηή ιεηηνπξγηθνπνηείηαη, δειαδή 

απνθηά ππφζηαζε θαη κπνξεί λα κεηξεζεί, φηαλ κεηξεζεί κε ρξήζε κηαο ζεηξάο 

παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. Έηζη, νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζηελ νπζία 

πινπνηνχλ ηελ δνκηθή κεηαβιεηή, πνπ πθίζηαηαη αξρηθά κφλνλ  σο γεληθή έλλνηα. Γη‟ 

απηφ ην ιφγν νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη εμαξηεκέλεο, ελψ νη 

δνκηθέο ζεσξνχληαη  αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

Οη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ επηιέγνληαη γηα λα ιεηηνπξγηθνπνηήζνπλ κηα 

δνκηθή, ζπληζηνχλ κηα θιίκαθα θαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν 

ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο:  

1. Θα πξέπεη λα έρνπλ πςειή χλζεηε Ώμηνπηζηία (Composite Reliability – CR) 
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2. Θα πξέπεη λα έρνπλ πςειή Μέζε Βμαρζείζα Αηαζπνξά (Average Extracted 

Variance-AVE). 

 

Σν πξψην είλαη έλα κέηξν αμηνπηζηίαο, εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη ζπλνρήο  ησλ 

ζηνηρείσλ κηαο δνκηθήο κεηαβιεηήο, ελψ ην δεχηεξν έλα κέηξν αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο θαη εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο δνκηθήο κεηαβιεηήο πνπ  

νθείιεηαη ζηε δηαθχκαλζε ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα θάζε παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή εμάγεηαη κηα θφξηηζε πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ι θαη 

έλα ζθάικα κέηξεζεο πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ε, αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα - δνκηθή 

κεηαβιεηή πνπ ιεηηνπξγηθνπνηνχλ. 

Δ CR ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

𝐶𝑅 =
 𝛴 𝜋𝜆ή𝜌𝜔𝜎  𝜏𝜐𝜋𝜊𝜋𝜊𝜄𝜂𝜇 έ𝜈𝜂  𝜑ό𝜌𝜏𝜄𝜍𝜂  2

 𝛴 𝜋𝜆ή𝜌𝜔𝜎  𝜏𝜐𝜋𝜊𝜋𝜊𝜄𝜂𝜇 έ𝜈𝜂  𝜑ό𝜌𝜏𝜄𝜍𝜂  2+ 𝛴𝜀𝑖
  

 

Καη ε AVE: 

 

 𝐴𝑉𝐸 =
𝛴 𝜋𝜆ή𝜌𝜔𝜎  𝜏𝜐𝜋𝜊𝜋𝜊𝜄𝜂𝜇 έ𝜈𝜂  𝜑ό𝜌𝜏𝜄𝜍𝜂 2

𝛴 𝜋𝜆ή𝜌𝜔𝜎  𝜏𝜐𝜋𝜊𝜋𝜊𝜄𝜂𝜇 έ𝜈𝜂  𝜑ό𝜌𝜏𝜄𝜍𝜂 2+ 𝛴𝜀𝑖
 

 

Οη επηηξεπηέο ηηκέο ησλ δεηθηψλ είλαη γηα ηνλ CR ηνπιάρηζηνλ 0,7 θαη γηα ηελ AVE 

ηνπιάρηζηνλ 0,5 (Fornell & Larcker 1981; Hair et al. 1998), ελψ ηαπηφρξνλα νη 

θνξηίζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,6 ε θάζε κία. 

Οη ηξεηο απηέο ηδηφηεηεο εγγπψληαη ηελ χπαξμε Βγθπξφηεηαο χγθιηζεο.  

Βπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο δνκηθέο 

κεηαβιεηέο θαη:  

1. νη ζπζρεηίζεηο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 0,9, φπσο θαη  

2. ηα ηεηξάγσλα ησλ ζπζρεηίζεσλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ησλ AVE. 
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Έηζη εμαζθαιίδεηαη, φηη έρνπκε θαη Βγθπξφηεηα Αηάθξηζεο. 

Γεληθά, Βγθπξφηεηα χγθιηζεο έρνπκε φηαλ νη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο 

ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλαλ απνδεθηφ βαζκφ. Δ Βγθπξφηεηα Αηάθξηζεο 

αλαθέξεηαη ζην φηη νη δνκηθέο κεηαβιεηέο δελ επηθαιχπηνληαη θαη άξα κεηξνχλ 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ. Καη ηα δχν είδε εγθπξφηεηαο 

απνηεινχλ πηπρέο ηεο Βγθπξφηεηαο δνκήο ή Ανκηθήο Βγθπξφηεηαο, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν θαη πινπνίεζε ησλ κνληέισλ.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο Βγθπξφηεηαο Αηάθξηζεο ζπρλά πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

Αηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Ώλάιπζε (Exploratory Factor Analysis – EFA) κε ρξήζε 

φισλ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Ώλ ην κνληέιν  έρεη θ δνκηθέο 

κεηαβιεηέο, ηφηε ε EFA γίλεηαη κε θ παξάγνληεο. Βθηειείηαη Ώλάιπζε Κπξίσλ 

πληζησζψλ (Principal Components Analysis – PCA) κε Varimax πεξηζηξνθή ησλ 

αμφλσλ. Βπεηδή θάζε ζπληζηψζα αληηζηνηρεί ζε κία δνκηθή κεηαβιεηή, ζα πξέπεη νη 

θνξηίζεηο ηεο λα είλαη πςειέο κφλν γηα ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε δνκηθή κεηαβιεηή. Ώλ ππάξρεη απηφ ην μεθάζαξν κνηίβν, ππάξρεη 

αθφκε έλα ζηνηρείν χπαξμεο εγθπξφηεηαο δηάθξηζεο.  

 

7.9 Μέζνδνο εθηίκεζεο 

Δ κέζνδνο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο είλαη ε κέζνδνο ηεο Μέγηζηεο 

Πηζαλνθάλεηαο (Maximum Likelihood Estimation – ML). Δ κέζνδνο  

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζε κειέηεο φπνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εξσηεκαηνιφγηα 

κε θιίκαθεο ηχπνπ Likert. Ο ιφγνο πνπ ζεσξείηαη γεληθά απνδεθηή είλαη φηη 

ιεηηνπξγεί θαιά, αλ ε ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα είλαη πνιιψλ βαζκίδσλ (5βάζκηα ή 

7βάζκηα) θαη ε θχξησζε θαη ε αζπκκεηξία ησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη πνιχ κεγάιεο. 

Δ κέζνδνο Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα δηαζπνξψλ 

ζπλδηαζπνξψλ ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβιεηψλ. 

 

7.10 Έιεγρνο ηνπ Μεηξηθνύ Μνληέινπ 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε θπξίσο έξεπλα, κε κία επηιεγκέλε θιίκαθα γηα 

θάζε κεηαβιεηή. Βιέγρζεθε ε κνλνδηαζηαηηθφηεηα ηεο θάζε θιίκαθαο. Αεθαηέζζεξηο 
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Αηεξεπλεηηθέο Παξαγνληηθέο Ώλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κία γηα θάζε θιίκαθα. 

Δ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Ώλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA). Κάζε 

κία είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κφλν κίαο ζπληζηψζαο. 

Τπνινγίδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη ζπληειεζηέο α ηνπ Cronbach θαη φινη είλαη 

κεγαιχηεξνη ή ίζνη απφ ηελ επηζπκεηηθή ηηκή 0,7:  

Βθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο: 0,794 

Βηθφλα: 0,893 

Βθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα: 0,924 

Πξφζεζε γηα ρξήζε: 0,933 

Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε: 0,927 

Πξνζσπηθή θαηλνηνκία: 0,750 

Βθιακβαλφκελνο θίλδπλνο: 0,905
 

Βλεκεξφηεηα:0,71
 

Κνηλσληθφ πξφηππν: 0,906 

ρέζε  κε ηελ εξγαζία: 0,812 

Βθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο: 0,861 

πκβαηφηεηα: 0,926 

Πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο: 0,70 

ρεηηθφ πιενλέθηεκα: 0,896 

 

1. Οξηζκφο ηνπ Μεηξηθνχ κνληέινπ.  

ην κνληέιν ππάξρνπλ 14 δνκηθέο κεηαβιεηέο. ην Lisrel 8.8 δεκηνπξγείηαη έλα 

αξρείν κε 43 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο πνπ ιεηηνπξγηθνπνηνχλ ηηο 14 δνκηθέο 

κεηαβιεηέο. ην Μεηξηθφ κνληέιν φιεο νη δνκηθέο κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη εμσγελείο. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο. 
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2. Παξαηεξψληαο ηηο πιήξσο ηππνπνηεκέλεο θνξηίζεηο, βιέπνπκε φηη φιεο είλαη 

πςειέο θαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,6.  

 

Πίλαθαο 33: Οη παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο θαη νη ηππνπνηεκέλεο θνξηίζεηο. 

Παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο ι ι
2
 ε = 1-ι

2
 

Θα ήκνπλ ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζσ ζσζηά έλα 

δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 
0,81 0,6561 0,3439 

Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ηειεί ππφ  ηνλ πιήξε έιεγρφ κνπ  
0,67 0,4489 0,5511 

Έρσ ηνπο πφξνπο, ηε γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζσ έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

0,83 0,6889 0,3111 

αζξνίζκαηα 2,31 1,7939 1,2061 

Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη  ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζην  θνξέα 

πνπ εξγάδνκαη  έρνπλ πςειφηεξν θχξνο απφ απηνχο 

πνπ δελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ  

0,89 0,7921 0,2079 

Οη άλζξσπνη ζην θνξέα πνπ εξγάδνκαη, νη νπνίνη  

ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο έρνπλ πςειφηεξν επαγγεικαηηθφ 

πξνθίι 

0,92 0,8464 0,1536 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο απνηειεί έλα ηεθκήξην πςειήο 

ζέζεο ζην θνξέα πνπ εξγάδνκαη 

0,77 0,5929 0,4071 

αζξνίζκαηα 2,58 2,2314 0,7686 

Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κνπ επηηξέπεη λα θάλσ δνπιεηέο ζε 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη εθηφο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

0,88 0,7744 0,2256 
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Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλσ 

ηηο δνπιεηέο πην γξήγνξα 

0,9 0,81 0,19 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ελφο δηθηπαθνχ 

ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εκθαλή  
0,72 0,5184 0,4816 

Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεηψζεη έμνδα 

κεηαθίλεζεο 

0,88 0,7744 0,2256 

Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ην ρξφλν  

κεηαθηλήζεσλ θαη αλακνλήο ζε νπξέο 

0,87 0,7569 0,2431 

αζξνίζκαηα 4,25 3,6341 1,3659 

Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην Αηαδίθηπν γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε 
0,88 0,7744 0,2256 

Θα ρξεζηκνπνηνχζα ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ 

παξέρνληαη ζην Αηαδίθηπν 
0,9 0,81 0,19 

Δ αιιειεπίδξαζε κε ηελ θπβέξλεζε κέζα απφ ην 

Αηαδίθηπν είλαη θάηη πνπ πξνηίζεκαη λα θάλσ 
0,86 0,7396 0,2604 

Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην Αηαδίθηπν, γηα λα δεηήζσ 

ππεξεζίεο απφ ηελ θπβέξλεζε 
0,89 0,7921 0,2079 

αζξνίζκαηα 3,53 3,1161 0,8839 

Καηά ηε γλψκε κνπ νη δηθηπαθνί ηφπνη 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αμίδνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε κνπ 

0,88 0,7744 0,2256 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

θαίλεηαη φηη είλαη εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη απέλαληί 

κνπ 

0,88 0,7744 0,2256 

Μπνξψ λα εκπηζηεπηψ έλα δηθηπαθφ ηφπν 0,94 0,8836 0,1164 
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ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

αζξνίζκαηα 2,7 2,4324 0,5676 

ΐξίζθσ ελδηαθέξνλ  ην λα έρσ πξσηφηππε ζθέςε 

θαη ζπκπεξηθνξά 
0,75 0,5625 0,4375 

Βίλαη πξφθιεζε γηα κέλα νη ακθηβνιίεο θαη ηα 

άιπηα πξνβιήκαηα 
0,8 0,64 0,36 

αζξνίζκαηα 1,55 1,2025 0,7975 

Δ απφθαζε λα ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη επηθίλδπλε 
0,97 0,9409 0,0591 

Γεληθά, πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ηεο 

θπβέξλεζεο ζην Αηαδίθηπν είλαη επηθίλδπλε 
0,85 0,7225 0,2775 

Ώζξνίζκαηα 1,82 1,6634 0,3366 

Βίκαη ελεκεξσκέλνο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

0,71 0,5041 0,4959 

Βίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δπλαηφηεηα λα 

εληνπίδσ εχθνια δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο (κέζσ ελφο portal ή κέζσ κεραλήο 

αλαδήηεζεο) 

0,74 0,5476 0,4524 

αζξνίζκαηα 1,45 1,0517 0,9483 

Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά κνπ ζηελ εξγαζία πηζηεχνπλ φηη ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

0,81 0,6561 0,3439 

Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα 

πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηψ 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

0,94 0,8836 0,1164 

Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα 0,87 0,7569 0,2431 
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κε παξνηξχλνπλ λα ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

αζξνίζκαηα 2,62 2,2966 0,7034 

ηε δνπιεηά κνπ είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε 

δηθηπαθψλ ηφπσλ  ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 
0,97 0,9409 0,0591 

H δνπιεηά κνπ έρεη ζρέζε κε ηε  ε ρξήζε 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 
0,72 0,5184 0,4816 

Αζξνίζκαηα 1,69 1,4593 0,5407 

Σν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηψ  δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εχθνιε γηα 

κέλα 

0,8 0,64 0,36 

Πηζηεχσ  φηη  αιιειεπίδξαζή κνπ κε δηθηπαθνχο 

ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη 

μεθάζαξε θαη θαηαλνεηή 

0,88 0,7744 0,2256 

ΐξίζθσ φηη νη πεξηζζφηεξνη δηθηπαθνί ηφπνη 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη επέιηθηνη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί κνπ 

0,74 0,5476 0,4524 

Βίλαη εχθνιν γηα κέλα λα απνθηήζσ ηηο δεμηφηεηεο  

λα ρξεζηκνπνηψ έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

0,74 0,5476 0,4524 

αζξνίζκαηα 3,16 2,5096 1,4904 

Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα  ζπιιέγσ 

πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

0,8 0,64 0,36 

Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα αιιειεπηδξψ κε 

δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

0,89 0,7921 0,2079 

Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο ηαηξηάδεη ζηνλ ηξφπν δσήο 
0,91 0,8281 0,1719 
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κνπ 

Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ηξφπν 

πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ πξάγκαηα 

0,89 0,7921 0,2079 

Αζξνίζκαηα 3,49 3,0523 0,9477 

Δ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ιακβάλσ απφ 

ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη πςειή 

0,88 0,7744 0,2256 

Αελ ζα είρα θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

0,61 0,3721 0,6279 

αζξνίζκαηα 1,49 11465 0,8535 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηελ απφδνζή κνπ ζηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ  απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

0,75 0,5625 0,4375 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηελ απφδνζή κνπ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ θπβέξλεζε 

0,91 0,8281 0,1719 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο θάλεη πην εχθνιε ηελ 

αιιειεπίδξαζή κνπ  κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

0,88 0,7744 0,2256 

Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο κνπ πξνζθέξεη κεγαιχηεξν έιεγρν 

ζηελ αιιειεπίδξαζή κνπ  κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

0,79 0,6241 0,3759 

Αζξνίζκαηα 3,33 2,7891 1,2109 

 

3. Τπνινγίδνληαη ηα CR θαη AVE. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

πιήξσο ηππνπνηεκέλεο θνξηίζεηο (ι) θαη ηα ζθάικαηα (ε). Κάζε ζθάικα ηζνχηαη κε 

έλα (1) κείνλ ην ηεηξάγσλν ηεο αληίζηνηρεο θφξηηζεο (ε=1-ι
2
).  
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Πίλαθαο 34: CR θαη  AVE 

Γνκηθή κεηαβιεηή CR AVE 

Βθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο 0,815643 0,597967 

Βηθφλα 0,896485 0,7438 

Βθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα 0,929696 0,72682 

Πξφζεζε γηα ρξήζε 0,933764 0,779025 

Πξνζσπηθή θαηλνηνκία 0,927764 0,8108 

Βθιακβαλφκελνο θίλδπλνο 0,750781 0,60125 

Βλεκεξφηεηα 0,907756 0,8317 

Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 0,689163 0,52585 

Πξνζσπηθφ πξφηππν 0,907054 0,765533 

ρέζε  κε ηελ εξγαζία 0,840821 0,72965 

Βθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο 0,870129 0,6274 

πκβαηφηεηα 0,92781 0,763075 

Πνηφηεηα απνηειέζκαηνο 0,722313 0,57325 

ρεηηθφ πιενλέθηεκα 0,901551 0,697275 

 

4. ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, θακία ζπζρέηηζε δελ εκθαλίδεη ηηκή κεγαιχηεξε 

ηνπ 0,9. Βπηπιένλ, επεηδή ηα ηεηξάγσλα ησλ ζπζρεηίζεσλ δελ είλαη κεγαιχηεξα απφ 

ηα AVE, αθνχ ε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ηζνχηαη κε 0,68 θαη ην ηεηξάγσλφ ηεο ηζνχηαη 

κε 0,4624, ελψ φια ηα AVE είλαη κεγαιχηεξα απφ 0,50.  
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Πίλαθαο 35: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ  ησλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ. 

 Βθιακβαλφκελνο 

ζπκπεξηθνξηθφο 

έιεγρνο 

Βηθφλα   Βθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα 

Πξφζεζε 

γηα 

ρξήζε 

Βκπηζηνζχλε 

ζηελ 

ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε 

Πξνζσπηθή 

θαηλνηνκία   

Βθιακβαλφκελνο 

θίλδπλνο 

Βθιακβαλφκελνο 

ζπκπεξηθνξηθφο 

έιεγρνο 1,00      

 

Βηθφλα 0,12 1,00      

Βθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα 0,50 0,27 1,00    

 

Πξφζεζε γηα 

ρξήζε 0,57 0,17 0,68 1,00   

 

Βκπηζηνζχλε 

ζηελ 

ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε 0,54 0,16 0,36 0,42 1,00  

 

Πξνζσπηθή 

θαηλνηνκία   0,36 0,19 0,44 0,48 0,35 1,00 

 

Βθιακβαλφκελνο 

θίλδπλνο -0,33 0,00 -0,22 -0,24 -0,39 -0,15 1,00 

Βλεκεξφηεηα 0,58 0,23 0,37 0,34 0,39 0,28 -0,14 

Πξνζσπηθφ 

πξφηππν 0,17 0,45 0,28 0,24 0,30 0,34 0,00 

ρέζε  κε ηελ 

εξγαζία 0,33 0,35 0,43 0,39 0,28 0,33 -0,19 

Βθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο 0,66 0,23 0,61 0,53 0,45 0,38 -0,22 

πκβαηφηεηα 0,61 0,24 0,54 0,67 0,55 0,40 -0,30 

Πνηφηεηα 

απνηειέζκαηνο 0,39 0,28 0,34 0,32 0,49 0,20 -0,15 

ρεηηθφ 

πιενλέθηεκα 0,52 0,27 0,55 0,63 0,46 0,41 -0,18 
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 Βλεκεξφηεηα 

Κνηλσληθφ 

πξφηππν 

ρέζε  κε 

ηελ εξγαζία 

Βθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο πκβαηφηεηα 

Πνηφηεηα 

απνηειέζκαηνο 

ρεηηθφ 

πιενλέθηεκα 

Βλεκεξφηεηα 1,00       

Κνηλσληθφ 

πξφηππν 0,44 1,00     

 

ρέζε  κε ηελ 

εξγαζία 0,43 0,26 1,00    

 

Βθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο 0,65 0,31 0,44 1,00   

 

πκβαηφηεηα 0,39 0,27 0,34 0,57 1,00   

Πνηφηεηα 

απνηειέζκαηνο 0,49 0,41 0,39 0,47 0,40 1,00  

ρεηηθφ 

πιενλέθηεκα 0,45 0,32 0,41 0,57 0,69 0,51 1,00 

   

 

Γηα λα ηεθκεξησζεί ζπλνιηθά ε εγθπξφηεηα δηάθξηζεο εθηειείηαη κηα Ώλάιπζε 

Κπξίσλ πληζησζψλ (PCA). Βπηιέγεηαη ζηαζεξφο αξηζκφο παξαγφλησλ ίζνο κε 14, 

φζεο είλαη νη δνκηθέο κεηαβιεηέο. Βπηιέγεηαη Varimax πεξηζηξνθή. Χο δεδνκέλα 

έρνπκε ηηο 43 παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο. 

 Παξαηεξείηαη φηη θάζε ζπληζηψζα έρεη πςειέο θνξηίζεηο κφλν ζηα ζηνηρεία πνπ 

απαξηίδνπλ θάζε θιίκαθα θαη ρακειέο ζηα άιια. Έηζη, αλαπαξάγεηαη ε δνκή ησλ 

θιηκάθσλ ζηηο ζπληζηψζεο. 

 

5.  ην ηειεπηαίν βήκα ειέγρνληαη νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κεηξηθνχ 

κνληέινπ. Παξαηεξείηαη φηη:  

Chi-square/d.f. = 1688,37 / 769 = 2,19 ≤  3  

GFI = 0,84 ≥ 0,8   

AGFI = 0,80 ≥ 0,8  

NFI = 0,97 ≥ 0,9  

NNFI = 0,98 ≥ 0,9  
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RMSEA  = 0,056 ≤ 0,08 θαη 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA  (0,053 ; 

0,060) 

 

CFI = 0,98 ≥ 0,9 

  

Γίλεηαη ζαθέο φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ Μεηξηθνχ κνληέινπ είλαη πνιχ θαιή γηαηί φινη 

νη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο έρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο. 

 

7.11 Έιεγρνο θαη πξνζαξκνγή ηνπ Γνκηθνύ Μνληέινπ 

 

7.11.1 Οη ππνζέζεηο 

Ζ1. Σν θνηλσληθφ πξφηππν έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εηθφλα.  

Δάλ ζεκαληηθνί άλζξσπνη κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πηζηεχνπλ φηη ην άηνκν ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηηο ρξεζηκνπνηεί 

ζηνρεχνληαο λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ κέζα ζηελ νκάδα. 

Ζ2. Σν θνηλσληθφ πξφηππν έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα. 

Δάλ ζεκαληηθνί άλζξσπνη κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πηζηεχνπλ φηη ην άηνκν ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηφηε αληηιακβάλεηαη 

θαιχηεξα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο.  

Ζ3. Δ ζρέζε κε ηελ εξγαζία έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα. 

Δάλ νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο εξγαζηαθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αηφκνπ, ηφηε αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο.  

Ζ4. Δ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. 
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Δάλ ην άηνκν πηζηεχεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

δε ρξεηάδεηαη εληαηηθή ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα, ηφηε αληηιακβάλεηαη 

θαιχηεξα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο. 

Ζ5. Δ πξνζσπηθή θαηλνηνκία έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Άηνκα, ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν θαηλνηφκα, πξνηίζεληαη πεξηζζφηεξν λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.   

Ζ6. Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα 

ρξήζε. 

Όζν κεγαιχηεξνο εθιακβάλεηαη ν θίλδπλνο, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε πξφζεζε ησλ 

αηφκσλ λα πηνζεηήζνπλ ηηο παξερφκελεο  ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.   

Ζ7. Δ ελεκεξφηεηα έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Όζν πεξηζζφηεξν ελήκεξν είλαη ην άηνκν γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε πξφζεζή ηνπ λα ηηο πηνζεηήζεη.   

Ζ8. Δ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε 

γηα ρξήζε. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε επθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα ηηο πηνζεηήζεη. 

Ζ9. Σν θνηλσληθφ πξφηππν έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Δάλ ζεκαληηθνί άλζξσπνη κηαο θνηλσληθήο νκάδαο πηζηεχνπλ φηη ην άηνκν ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηφηε κεηψλεηαη ε πξφζεζε 

ηνπ αηφκνπ λα ηηο πηνζεηήζεη. 

Ζ10. Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εκπηζηνζχλε 

ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε.  

Όζν κεγαιχηεξνο εθιακβάλεηαη ν θίλδπλνο, ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε εκπηζηνζχλε 

ησλ αηφκσλ ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Ζ11. Δ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα.  
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Όζν πεξηζζφηεξν ην άηνκν πηζηεχεη φηη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

εθηεινχλ απνηειεζκαηηθά ηηο εξγαζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ηφζν δελ αληηιακβάλεηαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπο. 

Ζ12. Δ ζπκβαηφηεηα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Όζν πεξηζζφηεξε ζπκβαηή ζεσξείηαη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

κε ηηο ππάξρνπζεο αμίεο, ηηο παιαηφηεξεο εκπεηξίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ  αηφκνπ, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα ηηο πηνζεηήζεη. 

Ζ13. Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Όζν πεξηζζφηεξν  ε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο εθιακβάλεηαη φηη 

είλαη θαιχηεξε απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα ηηο πηνζεηήζεη. 

Ζ14. Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηνλ εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν.  

Όζν κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε έρεη ην άηνκν ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν ην άηνκν απνθηά ηνλ έιεγρν ησλ επηγξακκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ηελ θπβέξλεζε. 

Ζ15. Δ εηθφλα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα.  

Όζν πεξηζζφηεξν  έλα άηνκν εθιακβάλεη φηη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο  ζα εληζρχζεη ηελ εηθφλα  ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ηνπ ζχζηεκα, ηφζν 

θαιχηεξα αληηιακβάλεηαη  ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο.  

Ζ16. Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. 

Όζν κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε έρεη ην άηνκν ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηφζν θαιχηεξα αληηιακβάλεηαη  ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο.  

Ζ17. Ο εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο  έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πξφζεζε γηα ρξήζε.  

Όζν πεξηζζφηεξν ην άηνκν απνθηά ηνλ έιεγρν ησλ επηγξακκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ 

θπβέξλεζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα  πηνζεηήζεη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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Ζ18. Δ εηθφλα έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Όζν πεξηζζφηεξν  έλα άηνκν εθιακβάλεη φηη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο  ζα εληζρχζεη ηελ εηθφλα  ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ηνπ ζχζηεκα, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πξφζεζή ηνπ λα  πηνζεηήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ19. Δ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα 

ρξήζε. 

Όζν πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο πηζηεχεη ην  άηνκν πσο είλαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο,  ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξφζεζή ηνπ  λα  ηηο πηνζεηήζεη.  

Ζ20. Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Όζν κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε έρεη ην άηνκν ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο,  ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξφζεζή ηνπ  λα  ηηο πηνζεηήζεη.  

.   
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7.11.2 ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ κε ηηο ππνζέζεηο 

 

 

ρήκα 52: Σν ππφ-δηεξεχλεζε κνληέιν  

 

7.12 Έιεγρνο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ Γνκηθνύ Μνληέινπ 

Δ δεκηνπξγία ηνπ Ανκηθνχ Μνληέινπ πξνυπνζέηεη ηελ πινπνίεζε ηνπ κε ηε κέζνδν 

εθηίκεζεο πνπ επηιέρζεθε θαη πξνεγνπκέλσο γηα ην Μεηξηθφ κνληέιν, ηε κέζνδν ηεο 

Μέγηζηεο Πηζαλνθάλεηαο. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη: 

1. Βιέγρνληαη νη πξνηεηλφκελνη δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Θα 

πξέπεη:  

Chi-square/d.f. ≤  3  

GFI ≥ 0,8  

AGFI ≥ 0,8  

NFI ≥ 0,9  

NNFI ≥ 0,9  

RMSEA  ≤ 0,08  

CFI ≥ 0,9 
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2. Βιέγρνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ γ θαη β. Βιέγρεηαη ε ζηάζκε 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ, ζπγθξίλνληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο t κε ην 1,96.  

3. Βιέγρνληαη ηα ηεηξάγσλα ησλ πνιιαπιψλ ζπζρεηίζεσλ (R
2
). Ώλ απηά είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά κεγάια, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θάπνηεο ελδνγελείο επεξεάδνληαη απφ 

άιιεο δνκηθέο κεηαβιεηέο. 

4. εκεηψλνληαη  νη επηδξάζεηο.  

 

Σν Ανκηθφ κνληέιν ηεο έξεπλαο δίλεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Chi-square/d.f. = 2095,13 / 804 = 2,6 ≤  3  

GFI = 0,81 ≥ 0,8   

AGFI = 0,8 ≥ 0,8  

NFI = 0,96 ≥ 0,9  

NNFI = 0,97 ≥ 0,9  

RMSEA  = 0,063 ≤ 0,08 θαη 90% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα ην RMSEA  (0,060 ; 

0,066) 

 

CFI = 0,97 ≥ 0,9 

Γίλεηαη ζαθέο φηη ε πξνζαξκνγή ηνπ Ανκηθνχ κνληέινπ είλαη πνιχ θαιή. 

 

7.12.1 πληειεζηέο ηνπ κνληέινπ 

Οη ζπληειεζηέο ηνπ κνληέινπ είλαη νη εμήο: 

 

Πίλαθαο 36: Οη ζπληειεζηέο γ ηνπ κνληέινπ 

γ ηηκή 

Κνηλσληθφ πξφηππν  Βηθφλα 0,46 * 

Κνηλσληθφ πξφηππν Βθιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα 0,03 
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ρέζε κε ηελ εξγαζία Βθιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα 0,17 * 

Βθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο  Βθιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα 0,50 * 

Πξνζσπηθή θαηλνηνκία Πξφζεζε γηα ρξήζε 0,15 * 

Βθιακβαλφκελνο θίλδπλνο  Πξφζεζε γηα ρξήζε -0,01 

Βλεκεξφηεηα  Πξφζεζε γηα ρξήζε -0,04 

Κνηλσληθφ πξφηππν  Πξφζεζε γηα ρξήζε -0,01 

Βθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο  Πξφζεζε γηα ρξήζε -0,08 

Βθιακβαλφκελνο θίλδπλνο Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή 

Αηαθπβέξλεζε 

-0,41 * 

Πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο Βθιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα -0,03 

πκβαηφηεηα Πξφζεζε γηα ρξήζε 0,30 * 

ρεηηθφ Πιενλέθηεκα Πξφζεζε γηα ρξήζε 0,21 * 

(*: p<0,05) 

 

Πίλαθαο 37: Οη ζπληειεζηέο β ηνπ κνληέινπ 

  β ηηκή 

Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε  Βθιακβαλφκελνο 

ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο 

0,55 * 

Βηθφλα Βθιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα 0,08 * 

Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε  Βθιακβαλφκελε 

Υξεζηκφηεηα 

0,10 * 

Βθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο  Πξφζεζε γηα ρξήζε 0,17 * 

Βηθφλα  Πξφζεζε γηα ρξήζε -0,07  

Βθιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα  Πξφζεζε γηα ρξήζε 0,42 * 

Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε  Πξφζεζε γηα ρξήζε -0,04 

(*: p<0,05) 
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ΐάζεη ησλ ζπληειεζηψλ ζπκπεξαίλεηαη αλαιπηηθά γηα ηηο ππνζέζεηο: 

Σν θνηλσληθφ πξφηππν έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε γ=0,46 (p<0,05) ζηελ εηθφλα. 

Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ1.  

Σν θνηλσληθφ πξφηππν δελ έρεη άκεζε επίδξαζε γ=0,03 (p>0,05) ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Αε γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ2. 

Δ ζρέζε κε ηελ εξγαζία έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε γ=0,17 (p<0,05)  ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ3.  

Δ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε γ=0,50 (p<0,05)  ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ4. 

Δ πξνζσπηθή θαηλνηνκία έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε γ=0,15 (p<0,05) ζηελ πξφζεζε 

γηα ρξήζε. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ5. 

Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο δελ έρεη άκεζε επίδξαζε γ=-0,01(p>0,05) ζηελ πξφζεζε 

γηα ρξήζε. Αε γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ6. 

Δ ελεκεξφηεηα δελ έρεη άκεζε επίδξαζε γ=-0,04 (p>0,05) ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. 

Αε γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ7. 

Δ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο δελ έρεη άκεζε επίδξαζε γ=-0,08 (p>0,05) ζηελ 

πξφζεζε γηα ρξήζε. Αε γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ9. 

Σν θνηλσληθφ πξφηππν δελ έρεη άκεζε επίδξαζε γ=-0,01 (p>0,05)  ζηελ πξφζεζε γηα 

ρξήζε. Αε γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ8. 

Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε γ=-0,41(p<0,05)  ζηελ 

εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ10. 

Δ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο δελ έρεη άκεζε επίδξαζε γ=-0,03(p<0,05)  ζηελ 

εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Αε γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ11. 

Δ ζπκβαηφηεηα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε γ=0,30 (p<0,05) ζηελ πξφζεζε γηα 

ρξήζε. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ12. 

Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε γ= 0,21(p<0,05)  ζηελ πξφζεζε 

γηα ρξήζε. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ13. 
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Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε β=0,55 

(p<0,05) ζηνλ εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε 

Δ14. 

Δ εηθφλα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε β=0,08 (p<0,05) ζηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ15. 

Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε β=0,10 

(p<0,05)  ζηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ16. 

Ο εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε β=017 

(p<0,05)  ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ17. 

Δ εηθφλα δελ έρεη άκεζε επίδξαζε β=-0,07  (p>0,05)  ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. Αε 

γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ18. 

Δ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε β=0,42 (p<0,05) ζηελ 

πξφζεζε γηα ρξήζε. Γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ19. 

Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε δελ έρεη άκεζε επίδξαζε β=-0,04 

(p>0,05) ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. Αε γίλεηαη απνδεθηή ε ππφζεζε Δ20. 

Βπίζεο, ζηα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα ηεηξάγσλα ησλ πνιιαπιψλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ είλαη ζηελ νπζία νη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ R
2 

ησλ 

παιηλδξνκήζεσλ κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο.  

 

Πίλαθαο 38: Σεηξάγσλα πνιιαπιψλ ζπζρεηίζεσλ ησλ ελδνγελψλ δνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ 

Δλδνγελήο δνκηθή κεηαβιεηή R
2
 

Βθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο 0,30 

Βηθφλα 0,21 

Βθιακβαλφκελε Υξεζηκφηεηα 0,40 

Πξφζεζε γηα ρξήζε 0,58 

Βκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 0,17 
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7.12.2 Σειηθή παξνπζίαζε ηνπ επηθπξσκέλνπ κνληέινπ 

 

ρήκα 53: Σν επηθπξσκέλν κνληέιν 

 

7.13 ρνιηαζκόο επξεκάησλ έξεπλαο 

7.13.1 Ζ εκπηζηνζχλε θαη ν εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο 

Ο εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο έρεη άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εκπηζηνζχλε ζηελ 

ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη, φζν κεγαιχηεξν ζεσξνχλ ηνλ θίλδπλν 

νη πνιίηεο, ηφζν ιηγφηεξν ηείλνπλ λα εκπηζηεπζνχλ ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. 

Γηα λα πηνζεηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο νη πειάηεο-

πνιίηεο  ζα  πξέπεη θαη‟αξράο λα έρνπλ ηελ πξφζεζε λα „ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε‟, λα έρνπλ δειαδή ηελ πξφζεζε λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο, 

αιιά θαη λα παξέρνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο δεηεζνχλ. Υσξίο εκπηζηνζχλε ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ην φξακα ηεο πιήξνπο ειεθηξνληθήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί απιά έλα θηιφδνμν ζηφρν.  

Βάλ νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί επηζπκνχλ ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα θαηαθέξνπλ λα κεηψζνπλ ηνλ εθιακβαλφκελν θίλδπλν θαη 

λα απμήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζ‟ απηέο. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα 
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πεηζζνχλ φηη ππάξρνπλ κεραληζκνί πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ζε έλα ηφζν απξφζσπν κέζν. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ 

νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεραληζκνχο 

νηθνδφκεζεο  ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

φπσο ή ρξήζε αζθαινχο πεξηβάιινληνο κε ρξήζε εηδηθψλ πξσηνθφιισλ 

θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηαο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη 

ρξήζε φξσλ πνπ  δηαζθαιίδνπλ ηε κπζηηθφηεηα  ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πνιηηψλ. Βλεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη αθίζεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ζηνπο θπζηθνχο ρψξνπο ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

αζθάιεηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ κεραληζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ. Βπηπιένλ, νη 

ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο  

εκπηζηνζχλεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην Αηαδίθηπν σο κέζν παξνρήο πιεξνθνξηψλ  θαη 

νινθιήξσζεο  ζπλαιιαγψλ.  

Δ ρξήζε ησλ ΣΠΒ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν 

θαη φιεο νη ρψξεο επαλαζρεδηάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή κε ηε ζπκβνιή 

ησλ ΣΠΒ. Δ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί κηα καθξφρξνλε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία θχξηνο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο αλαδεηθλχεηαη ε εθπαίδεπζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Dagdilelis & Satratzemi 2004). ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο φιεο νη 

επξσπατθέο ρψξεο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα επηδνηνχκελα απφ επξσπατθνχο θαη 

εζληθνχο πφξνπο γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Valkanos et al. 2010). ην πιαίζην απηφ,  ε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΒ θαη ηνπ Αηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζπληειεζηεί 

ηαπηφρξνλα θαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.   

Βπηπξφζζεηα, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο  ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπο,  θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

δείρλνπλ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο.  Δ δεκνζίεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πξνθαιεί  ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Δ ελέξγεηα απηή έρεη δηπιφ αληίθηππν, 

αθνχ κεηψλεη ηελ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζε θαη απμάλεη ηελ πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  
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Δ εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνλ 

εθιακβαλφκελν ζπκπεξηθνξηθφ έιεγρν. Με δεδνκέλν φηη ε εκπηζηνζχλε ζηελ 

ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε πεξηγξάθεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ 

εκπιεθνκέλνπ, ε εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε δίλεη κεξηθά ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπλαιιαγήο ζηνλ πνιίηε, θαζψο νη δξάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη νη αλακελφκελεο θαη έηζη ν πνιίηεο, απνθηά ηνλ έιεγρν ησλ 

επηγξακκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ θπβέξλεζε.   

Ο εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα 

ρξήζε, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Mathieson 1991;  Pavlou 2002; Taylor & 

Todd 1995). Ο εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο κεηψλεη επνκέλσο ηα εκπφδηα 

πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Η εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε δελ έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε αιιά έρεη 

έκκεζε επίδξαζε κέζσ ηνπ εθιακβαλφκελνπ ζπκπεξηθνξηθνχ ειέγρνπ.  

 

7.13.2 Ζ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη ε εθιακβαλφκελε επθνιία 

ρξήζεο 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο εληζρχνπλ ην ξφιν ηεο εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο σο 

ζεκειηψδνπο παξάγνληα ζηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ελψ ε 

εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο παίδεη δεπηεξεχνληα ξφιν, εχξεκα πνπ είλαη ζχκθσλν 

κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηνπ ΣΏΜ (Davis et al. 1989; Mathieson  1991; Venkatesh 

& Davis  2000;  Schillewaert et al. 2005). Φαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί  είλαη 

πξφζπκνη λα αληηκεησπίζνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχζηεκα επηηειεί θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο, κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο 

κεηαθίλεζεο θαη αλακνλήο, ηα έμνδα θίλεζεο θαη εληζρχεη ηελ απφδνζή ηνπο. Ώλ θαη 

ε δπζθνιία ζηε ρξήζε κπνξεί λα απνζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ελφο ρξήζηκνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, φζν κεγάιε θη αλ είλαη ε επθνιία ρξήζεο 

ελφο άρξεζηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, δε ζα νδεγήζεη ζηελ 

πηνζέηεζή ηνπ.  

χκθσλα κε ην κνληέιν σξηκφηεηαο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (2007), νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δηαδηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ 

Βιιάδα ζήκεξα βξίζθνληαη ζηα επίπεδα 1 θαη 2, Πιεξνθφξεζεο θαη 
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Ώιιειεπίδξαζεο αληίζηνηρα θαη ιίγνη ζην επίπεδν 3 ηεο Ώκθίδξνκεο 

Ώιιειεπίδξαζεο.  Έηζη, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν νη „εζσηεξηθνί‟ πειάηεο επηζθέπηνληαη ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ Βιιάδα.  Χο εθ ηνχηνπ, νη πεξηζζφηεξεο 

επηγξακκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ θπβέξλεζε είλαη 

κνλφδξνκεο, φπνπ δελ ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία κέζσ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή εάλ απηφ γίλεηαη είλαη ζε εζεινληηθή βάζε (π.ρ. 

παξαθνινχζεζε κηζζνδνζίαο) θαη ζε ειάρηζηεο θνξέο ππνρξεσηηθή (π.ρ. ππνβνιή 

αηηήζεσλ γηα παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΒ). Έηζη, ε 

αληίιεςε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. Βάλ νη πνιίηεο 

βξίζθνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ηνπο απαιιάζζνπλ απφ επηζθέςεηο ζηηο 

ππεξεζίεο θαη αλακνλή ζε νπξέο, ηφηε κπνξεί λα αλαπηπρζεί κία ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο, ψζηε κειινληηθά λα  ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο φρη κφλν γηα ηηο  πιεξνθνξηαθέο ηνπο αλάγθεο, αιιά 

θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ινηπφλ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη νη εγέηεο λα 

εηνηκάζνπλ θακπάληεο, κε ηηο νπνίεο ζα γλσξίδνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε ρξεζηκφηεηα 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. ηε ηγθαπνχξε, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζιφγθαλ YQ (Γηαηί Οπξά) γηα λα γλσξίζεη ζηνπο πνιίηεο ηε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

ηνπ ρξφλνπ απφ ηε ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο (Teo 

et al. 2008-9). 

Δ εθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο  ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο επεξεάδεη έκκεζα ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε κέζσ ηεο εθιακβαλφκελεο 

ρξεζηκφηεηαο. Δ επίδξαζε ηεο εθιακβαλφκελεο επθνιίαο ρξήζεο ζηελ εθιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηα είλαη ηζρπξή. χκθσλα κε ην ΣΏΜ ινηπφλ, φζν πην εχθνιν ζηε ρξήζε 

είλαη  έλα ζχζηεκα, ηφζν πην ρξήζηκν κπνξεί λα είλαη. Χο εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε 

δηθηπαθψλ ηφπσλ  ειεθηξνληθήο  Αηαθπβέξλεζεο  πνπ είλαη εχθνινη ζηε ρξήζε ζα 

εληζρχζνπλ ηελ αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο  θαη έκκεζα, ηελ 

πξφζεζε γηα ρξήζε ηνπο.   

Οη δηθηπαθνί ηφπνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο Αεκνζίνπο 

ππαιιήινπο λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ή λα νινθιεξψλνπλ δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 



548 

 

γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα. Θα πξέπεη ινηπφλ νη δηθηπαθνί ηφπνη λα ελεκεξψλνληαη ζε 

ηαθηηθή βάζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε δηάδνζε αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ, λα 

κελ ππάξρνπλ ζπαζκέλνη ζχλδεζκνη θαη εζθαικέλεο  πιεξνθνξίεο επαθψλ. Με ηε 

δηαηήξεζε εχρξεζησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ  θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο νη 

θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

επηγξακκηθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

Βπηπιένλ, θάζε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο κέζσ ηεο νκάδαο απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

ΚΠΏ,  ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ επηγξακκηθψλ ππεξεζηψλ  

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα ζηνπο δηθνχο ηνπο πειάηεο. 

Οη Αεκφζηνη νξγαληζκνί ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη‟αξράο ηνπο δηθνχο ηνπο 

„εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο - Αεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο  λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ηελ παξνρή πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο,  

ψζηε λα θαηαζηνχλ νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ειθπζηηθνί  γηα 

απηνχο, ηνλίδνληαο φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ.  

 

7.13.3 Σν θνηλσληθφ πξφηππν 

Σν θνηλσληθφ πξφηππν έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εηθφλα. Βάλ νη ζεκαληηθνί 

άλζξσπνη, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία, 

αλακέλνπλ λα πηνζεηήζεη ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, είλαη πηζαλφλ ην άηνκν λα 

νδεγεζεί ζηε ζπκπεξηθνξά απηή, πηζηεχνληαο φηη ζα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ζέζε θαη ζα απνθηήζεη αλαγλψξηζε κέζα ζηελ νκάδα. χκθσλα κε ηνλ Rogers 

(1995), έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θίλεηξα γηα φια ζρεδφλ ηα άηνκα, πξνο ηελ 

πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία ηνπο λα απνθηήζνπλ 

θαιχηεξε θνηλσληθή ζέζε. Δ θαιχηεξε θνηλσληθή ζέζε δίλεη ζηα άηνκα δχλακε θαη 

επηξξνή πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα (Ramayah et al. 

2005). Βλδερνκέλσο, ην άηνκν αληηιεθζεί φηη απφ ηε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο  

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο νδεγείηαη ζε έκκεζε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ ζηελ 

εξγαζία.  

Δ εηθφλα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα. Σν εχξεκα απηφ 

ζπλάδεη κε επξήκαηα πξνεγνπκέλσλ εξεπλψλ  (Chan & Lu 2004; Ramayah et al. 

2005).  Έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη κεγαιχηεξε αλάγθε γηα θνηλσληθή αλαγλψξηζε, θαη 
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βιέπεη ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο σο έλαλ 

ηξφπν λα επηδείμεη ζηνπο άιινπο ηηο ηερληθέο ηνπ γλψζεηο ή/θαη ην πφζν θαηλνηφκνο 

είλαη, είλαη πηζαλφ λα αληηιεθζεί γξεγνξφηεξα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δ 

εηθφλα έρεη ινηπφλ έκκεζε επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε κέζσ ηεο 

εθιακβαλφκελεο ρξεζηκφηεηαο. Βπνκέλσο, νη άλζξσπνη πνπ ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πξνζδίδεη θχξνο, πςειφηεξν 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι θαη απνηειεί ηεθκήξην πςειήο ζέζεο έρνπλ ηελ πξφζεζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. ην πιαίζην 

απηφ, νη θπβεξλεηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ αμηνζέβαζηα θαη δηαθεθξηκέλα 

ζηνλ ηνκέα ηνπο άηνκα γηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο.  

 

7.13.4 Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα 

Σν ζρεηηθφ πιενλέθηεκα επεξεάδεη επίζεο ηελ πξφζεζε γηα ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. Τςειφηεξα επίπεδα αληίιεςεο ησλ ζρεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απμεκέλε πηνζέηεζή ηνπο. Σα επξήκαηα απηά είλαη ζπλεπή κε ηα επξήκαηα 

πξνεγνπκέλσλ κειεηψλ, φπσο απηψλ, ησλ  Carter & Belanger (2005) θαη Sang et al. 

(2009).  Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο, αλ απηά ηνπο βνεζνχλ  λα ιεηηνπξγήζνπλ  πην απνηειεζκαηηθά  θαη 

ζεσξήζνπλ φηη είλαη θαιχηεξα απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ηξφπνπο  εξγαζίαο. Οη 

ζπλερείο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία,  απαηηνχλ λέεο γλψζεηο, λέεο ηθαλφηεηεο θαη λέεο 

κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ζηελ  εξγαζία (Valkanos & Fragoulis 2007). ην πιαίζην 

απηφ, νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αμία ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα πξνβάιινπλ 

ζηνπο ρξήζηεο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο  γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ κε  

ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο ζε αληηδηαζηνιή κε άιια κέζα.  
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7.13.5 Ζ ζπκβαηφηεηα 

Δ ζπκβαηφηεηα έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. Υξήζηεο, νη 

νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη ζπκβαηή κε ηηο αμίεο, ηα 

πξφηππα ή ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζα ηελ πηνζεηήζνπλ πην γξήγνξα. Σν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θαη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ςπραγσγία (π.ρ. instant messaging, 

εηθνληθέο θνηλφηεηεο) απνηεινχλ κηα λέα θνπιηνχξα πνπ πνιινί άλζξσπνη έρνπλ 

αγθαιηάζεη. Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηε λέα θνπιηνχξα ηνπ Αηαδηθηχνπ 

είλαη πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ θαη ηηο  ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, θαζψο  

είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο. Σα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Ώπηνί νη πνιίηεο έρνπλ ηζρπξφηεξε πξφζεζε λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε σο αζχκβαηε κε ηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπο.   

Οη θπβεξλεηηθνί θνξείο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε ελέξγεηεο, πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηηο ππάξρνπζεο αμίεο ησλ 

πνιηηψλ νδεγψληαο ηνπο ζε κία λέα θνπιηνχξα. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί πνιίηεο 

ζπλεζίδνπλ λα ιακβάλνπλ κία απφδεημε ζε ραξηί πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ επαιήζεπζε κηαο ζπλαιιαγήο. Δ έιιεηςή ηεο κπνξεί λα θαηαζηήζεη  πνιινχο 

πνιίηεο απξφζπκνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ζε αληίζεζε κε 

ηελ πξνζθνξά ηεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή θαμ, πνπ είλαη ζπκβαηή κε ηηο 

ππάξρνπζεο αμίεο ησλ πνιηηψλ, ηθαλνπνηψληαο ηνπο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ππεξεζίαο. 

  

7.13.6 Ζ πξνζσπηθή θαηλνηνκία 

ε πξνεγνχκελεο έξεπλεο νη Johns et al. (2002) θαη Schillewaert et al. (2005) 

ελζσκάησζαλ ηελ πξνζσπηθή θαηλνηνκία ζην ΣΏΜ. Σα επξήκαηά ηνπο δείρλνπλ φηη 

ε πξνζσπηθή θαηλνηνκία επεξεάδεη ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ώληίζεηα,  θαη 

ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ Hung et al. (2006), νη ρξήζηεο πνπ πηνζεηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο λσξίηεξα απφ ηνπο άιινπο δελ έρνπλ 
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ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθήο θαηλνηνκίαο. ηελ παξνχζα έξεπλα 

θαίλεηαη πσο ε πξνζσπηθή θαηλνηνκία επεξεάδεη ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. Βθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθήο 

θαηλνηνκίαο πηνζεηνχλ πην γξήγνξα ηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, νη φπνηνη είλαη πην δηζηαθηηθνί ζηελ αιιαγή ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ. Οη θαηλνηφκνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επλντθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

είλαη πεξηζζφηεξν νξαηά ζ‟ απηνχο. Βίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ γηα ηνπο Αεκνζίνπο 

νξγαληζκνχο λα πξνζεγγηζζνχλ νη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπο 

πξσηίζησο απφ ηνπο θαηλνηφκνπο ππαιιήινπο ηνπο, ψζηε λα επηηχρνπλ έλα 

πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα, θαζψο απηνί κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ζηνπο 

ππνινίπνπο ηηο ζεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. O Freed (2003) θαηέδεημε φηη νη ρξήζηεο 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο έρνπλ εμαηξεηηθά πςειή ηάζε λα 

ηνπο ζπζηήλνπλ ζε άιινπο. Βπηπξφζζεηα, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα απμήζνπλ ην επίπεδν  ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

θαηλνηνκίαο.  
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Κεθάιαην 8 πκπεξάζκαηα – Πεξηνξηζκνί 

 

8.1  πκπεξάζκαηα 

Δ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε έρεη πξνζειθχζεη ζεκαληηθά ηελ πξνζνρή ησλ 

θξαηψλ, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα  

ησλ  Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπο, ζηελ απνθέληξσζε θαη ζηελ εθαξκνγή θαιχηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ ζηε Αηνίθεζε.  Βπηπξφζζεηα, ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή κηθξννηθνλνκηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ρσξίο 

ρσξνρξνληθνχο  πεξηνξηζκνχο (Altameem 2007). ην πιαίζην απηφ, ε Βπξσπατθή 

Έλσζε πηνζέηεζε κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο θαη πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηε  

δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (ινγηζκηθφ, κνληέια,  ππεξεζίεο, θηι.), νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ λα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε  

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ Αηαδηθηχνπ απφ ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, λα 

πξνθαιέζνπλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ηεο θφξηνπ θαη λα ελδπλακψζνπλ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο κε ην ζρεδηαζκφ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη άμνλα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.   

ηε Αηαηξηβή απηή, θαηαγξάθεηαη ζπζηεκαηηθά ε πνξεία ηεο Βπξψπεο πξνο ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε, ηφζν κέζα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αλέπηπμε (Λεπθή 

ΐίβινο, ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο,  ηξαηεγηθή γηα ηελ Βπξψπε ηνπ 2020), φζν θαη 

κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνζε (e-europe 2002, e-europe 2005, i2010, 

Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Βπξψπε, Βπξσπατθφ ρέδην δξάζεο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 2011-2015).  Γηα ηελ ΒΒ ν ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ 

Αηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζήο ηνπο ζην εγρείξεκα 

ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνφδνπ δηα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, απεηέιεζε 

αληηθείκελν εληαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ εθθξάζηεθε κε ηελ αλάπηπμε δηαδνρηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη  πξσηνβνπιηψλ. Δ επηθξάηεζε ηνπ ΝΑΜ σο δηνηθεηηθφ ππφδεηγκα 

πνπ ζηνρεχεη θαη απνθέξεη απνηειέζκαηα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία  ηνπ ΟΔΒ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Υψξεο κε 

παξάδνζε ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν Αηνίθεζεο (Δλσκέλν ΐαζίιεην, Ααλία, 

νπεδία, Φηλιαλδία, Οιιαλδία) βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο.   
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ηελ Βιιάδα θχξηα ψζεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε επέθεξε ε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε κέζσ ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ 

ηήξημεο.  Ώξρηθά, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε θπβεξλεηηθψλ 

δηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη  ζηελ πξνζπάζεηα εθνδηαζκνχ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε 

ησλ ππαιιήισλ κε ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη ηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα 

εθζπγρξνληζκφ. Δ επφκελε θάζε ηεο πνξείαο πξνο ηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε 

αθνξνχζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε δχν ζηξαηεγηθνχο άμνλεο: ζην 

ζρεδηαζκφ γηα φινπο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε βειηίσζε ηνπ βησηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

πνιηηψλ.  

Δ ιεηηνπξγία ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Βιιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε 

πνιππινθφηεηα, ρακειή απφδνζε, έιιεηςε κεραλνξγάλσζεο, ειάρηζηεο ηερλνινγηθέο 

ππνδνκέο θαη κηθξφ πνζνζηφ δαπαλψλ γηα ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Βπηθνηλσλίαο. Οη εγγελείο απηέο αδπλακίεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο αλαζηέιινπλ θαη 

επηβξαδχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα. Βηζη, παξά 

ην πιήζνο ησλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

(Κιεηζζέλεο, Πνηφηεηα γηα ηνλ πνιίηε, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Ώξηάδλε, 

Ώζηεξίαο, Πνιηηεία 2000, Πνιηηεία 2005-2007, Πνιηηεία 2008-2010, χδεπμηο, 

Semantic Gov, Φεθηαθή χγθιηζε θαη Αηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013), ε 

Βιιάδα θαηέρεη ηελ 41
ε
 ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ην 2010, 

ζχκθσλα κε ην δείθηε αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη βξίζθεηαη 

θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ. ηε Αηαηξηβή παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν  

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνίεζε ε Βιιάδα ζηε δηθή ηεο πνξεία πξνο ηελ 

ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε θαη γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο Βιιάδαο κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο κε ηε ρξήζε δεηθηψλ. Δ Βιιάδα θηλνχκελε 

παξάιιεια κε ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

απνδέρεηαη ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Αεκφζην ηνκέα σο θνκβηθφ εξγαιείν πνιπεπίπεδεο 

αλάπηπμεο. Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα, αιιά θαη πξνο ηνλ πνιίηε. ηελ θαηεχζπλζε απηή, εθπνλεί πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο κε ηε ρξήζε ΣΠΒ. Χζηφζν, ε 

ρξφληα δπζιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαίλεηαη λα απνηειεί ηξνρνπέδε θαη 
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ζε απηήλ ηεο πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο. Σα πξναλαθεξφκελα απνηειέζκαηα θαη θπξίσο 

ε απηεπίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο απνηεινχλ κνλαδηθή 

επθαηξία αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Αεκνζίνπ ηνκέα ζηελ πξννπηηθή ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ επηζήκσο 

ζηνρνζεηνχληαη πιένλ απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ αλέπηπμε ε ρψξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα.   

Οη θπβεξλήζεηο ζρεδηάδνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο φπσο απηέο αληηιακβάλνληαη 

ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη έρνπλ θαηαγξαθεί κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

ηερλνινγηψλ θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θπβεξλήζεηο θαη απηψλ 

πνπ επηζπκνχλ νη πνιίηεο (Νηαιηάλε 2009). Τπάξρνπλ επίζεο εζθαικέλα  

ζηεξεφηππα φπσο, φηη ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε είλαη απιά δεκηνπξγία ελφο 

εμππεξεηεηή θαη ε παξνρή δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ απηφλ 

(Ebrahim 2005).   

Οη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Αήισζεο ηνπ Malmö, πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη 

ζηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηε ρξήζε δπλαηνηήησλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ πξνο φθεινο ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ, αζξνηζηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε ηεο „Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006-2013‟, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην Αεκφζην ηνκέα νξηνζεηνχλ 

θαη ιεηηνπξγηθνπνηνχλ ην πιαίζην κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ηφζν 

ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν.   

Ο ζηξαηεγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Αεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ πινπνηείηαη κε 

κία απφ „πάλσ πξνο ηα θάησ‟ (Top-Down) πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλάδεη κε ην 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα Αηνίθεζεο ηεο Βιιάδαο. Με ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 

ηνπ ΝΑΜ θαη ηεο Αηνίθεζεο  Οιηθήο Πνηφηεηαο απφ ηνπο Αεκνζίνπο νξγαληζκνχο, 

σο απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ Παξαδνζηαθή ζηελ Ώληαπνθξηηηθή Αεκφζηα 

Αηνίθεζε, ν ζηξαηεγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πινπνηείηαη κε κία  „απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ‟ (Bottom-Up) πξνζέγγηζε, νδεγψληαο ζε έλα λέν κνληέιν νξγάλσζεο ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε θαη ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Δ ζπκπεξίιεςε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή απηή πξνζπάζεηα εληζρχεη θαη ελδπλακψλεη 
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ηηο Αηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο κε ηελ 

ελίζρπζε ησλ νξζψλ ζηφρσλ ηεο Αηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Δ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ απφ ην Αεκφζην νξγαληζκφ πξνυπνζέηεη ηελ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη πξνο έλα Μνληέιν, 

κνλαδηθφ γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ, πνπ πξνζηδηάδεη ζην δηθφ ηνπ νξγαλσζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη θνπιηνχξα.  

Ώπαξαίηεηα ζηάδηα νινθιήξσζεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζεσξνχληαη: 

 Καζνξηζκφο ησλ „εζσηεξηθψλ‟ θαη „εμσηεξηθψλ‟ πνιηηψλ-πειαηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ. 

 πζηεκαηηθή κειέηε ησλ ππαξρφλησλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ πξνο ηελ 

αλάπηπμε κνληέινπ-εξγαιείνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε 

πξνζδνθηψλ-αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ απφ 

ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. 

 Ώλάπηπμε δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ειεθηξνληθψλ front-offices ππεξεζηψλ  ηνπ 

νξγαληζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ-πξνζδνθηψλ 

ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ πνπ πξoέθπςαλ απφ ηελ δηεξεχλεζε.  

 Μεηαζρεκαηηζκφο back-offices ππεξεζηψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο front-offices ππεξεζίεο. Ώλάπηπμε εζσηεξηθψλ δνκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πξνο ελνπνίεζε ησλ back-offices ππεξεζηψλ, κε ηηο νπνίεο έλα 

ζχλνιν εηζξνψλ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εθξνέο ή απνηειέζκαηα. 

 Βηζαγσγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Ώμηνιφγεζεο σο εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο 

θαη απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ  

απνηειεζκάησλ ηνπ Αεκνζίνπ νξγαληζκνχ. 

 χγθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ κε άιινπο ζε εζληθφ ή επξσπατθφ επίπεδν θαη 

αλάδεημε ησλ δπλαηψλ θαη  αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ. 

 πλερήο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ νξγαληζκνχ - απφ ηα ζπγθεληξσκέλα ζηνλ 

δηθηπαθφ ηνπ ηφπν - αηηήκαηα, αλάγθεο, πξνζδνθίεο θαη παξάπνλα ησλ 

πνιηηψλ-πειαηψλ ηνπ.  

 Βηνηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα λένπο θχθινπο δξάζεο θαη απηνκάζεζεο ζην 

αέλαν θπλήγη ηεο πνηφηεηαο.  

Ώξθεηέο κειέηεο  έρνπλ επηζεκάλεη ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ κεηξήζεσλ  γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ  ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο. Δ 

ζπλεηζθνξά ηεο Αηαηξηβήο ζην πιαίζην απηφ έγθεηηαη,  ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν  θαη 
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ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Πξνηείλεη θαη‟ αξράο, έλα νινθιεξσκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο „εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο ελφο 

νξγαληζκνχ. Σν Μνληέιν πνπ πξνηείλεη κπνξεί  λα απνηειέζεη ηε βάζε δηεξεχλεζεο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο ζε νξγαληζκνχο κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιεισλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ, 

νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ „εζσηεξηθψλ‟ 

θαη „εμσηεξηθψλ‟ πειαηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σαπηφρξνλα, ε έξεπλα πξνζδηνξίδεη  ηνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ  πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη  θαη απνηεινχλ ηνπο 

„εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Οη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πνιχ απμεκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηελ απφδνζε 

ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Πξνζδνθνχλ λα έρνπλ ζπλερή πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα,  λα νινθιεξψλνπλ ηηο 

δνπιεηέο ηνπο πην γξήγνξα, λα  απνθεχγνπλ πεξηηηέο επηζθέςεηο θαη ηειεθψλεκα ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη λα έρνπλ έγθαηξε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο. 

κσο, δελ πηζηεχνπλ  φηη ε ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε ζα κπνξέζεη λα επηιχζεη ην 

ζέκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ηαιαλίδεη ηε Αεκφζηα Αηνίθεζε.  

Δ έξεπλα θαηέδεημε φηη ν  εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο, ε εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε, ν εθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο, ε εθιακβαλφκελε επθνιία 

ρξήζεο, ε εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα, ε πξνζσπηθή θαηλνηνκία, ην ζρεηηθφ 

πιενλέθηεκα, ε ζπκβαηφηεηα, ην θνηλσληθφ πξφηππν θαη ε εηθφλα είλαη νη παξάγνληεο 

πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη ην  

ζηξαηεγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ρεηξηζκφ ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ.   

Δ εθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα είλαη νη παξάγνληεο, νη νπνίνη 

θαίλεηαη φηη αζθνχλ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηελ πξφζεζε γηα ρξήζε. Γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη κε δεδνκέλν ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο  (Hung et al. 2006), νη Αεκφζηνη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

βάινπλ πξνηεξαηφηεηεο κε  βάζε ηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ. Οη  ππεχζπλνη 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη ινηπφλ λα δψζνπλ ηε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 
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αλάπηπμε κηαο κάξθεηηλγθ πνιηηηθήο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο πνπ ζα 

επηθεληξψλεηαη ζηα ζεκεία απηά, ψζηε νη πειάηεο ηνπο λα αληηιεθζνχλ ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηηο δηθέο ηνπο 

αμίεο. Βπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα πξνβάιινπλ ζηνπο ρξήζηεο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  γηα ηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη νινθιήξσζε ζπλαιιαγψλ κε  ηηο Αεκφζηεο ππεξεζίεο ζε 

αληηδηαζηνιή κε άιια κέζα. Γηα ηελ πξνψζεζε απηή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο νη θπβεξλεηηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αμηνζέβαζηα θαη δηαθεθξηκέλα άηνκα ζηνλ ηνκέα ηνπο, ζηνρεχνληαο ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

πξνζδίδεη θχξνο, πςειφηεξν επαγγεικαηηθφ πξνθίι θαη απνηειεί ηεθκήξην πςειήο 

ζέζεο.   

ε επφκελν επίπεδν, νη ιχζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε  ηεο δηεπαθήο 

ηνπ ρξήζηε κε ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ηελ πξνβνιή απηψλ, ψζηε λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ζηελ ειεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Καιέο πξαθηηθέο  ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πξέπεη επίζεο λα δεκνζηνπνηνχληαη,  θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πηζηνπνηνχλ  ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο.  Δ δεκνζίεπζε 

ησλ ζηνηρείσλ πξνθαιεί  ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

αμηνπηζηία ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

Οη πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε φηη ε εθιακβαλφκελε 

επθνιία ρξήζεο, ν εθιακβαλφκελνο θίλδπλνο, ε εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη ε ζπκβαηφηεηα επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ππεξεζηψλ.  Σα 

ζπζηήκαηα παξνρήο  ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εληζρπκέλνπο κεραληζκνχο  

αζθαιείαο. Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ έλα 

θαηάιιειν ζχζηεκα ξνήο πιεξνθνξηψλ  ζπκβαηφ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, κε 

ην εξγαζηαθφ ζηπι ηνπ ρξήζηε,  θαζψο θαη θηιηθέο πξνο απηφλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο  

πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο επρξεζηίαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ.   

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αλαιπηέο θαη  

πξνγξακκαηηζηέο  ζα πξέπεη λα  επηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ  

εγρεηξηδίσλ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε. Λακβάλνληαο δε ππφςε, φηη άηνκα πνπ 
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ζπλαζξνίδνληαη ζε επηγξακκηθά πεξηβάιινληα έρνπλ ηελ ηάζε λα εκπηζηεχνληαη ην 

έλα ην άιιν (Tan et al. 2011), κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κε 

ρξήζε ηζηνινγίσλ, forum ζπδήηεζεο θηι., γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο  θαη ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ ησλ πνιηηψλ-πειαηψλ.  

Σαπηφρξνλα, Αηνηθεηέο ή Αηεπζπληέο Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγθαίαο εθαξκνγήο 

ηνπ Νένπ Αεκφζηνπ Μάλαηδκελη, πνπ πξνθχπηεη σο πνιιαπιαζηαζηηθφ εμαγφκελν 

ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ππφ ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο αζθπμίαο.  

Ο πνιίηεο-πειάηεο σο θνηλφο γεσκεηξηθφο ηφπνο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο, ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηεο Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

δηθαηνχηαη λα απνιαχζεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ.  

 

 

8.2  Πεξηνξηζκνί  

Δ παξνχζα Αηαηξηβή ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν δηεξεχλεζεο ηεο πηνζέηεζεο  ησλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πειάηεο-πνιίηεο ελφο 

θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ, παξέρνληαο ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Δ 

έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη έρεη ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: 

1. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε εζληθά πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή (Βιιάδα). 

2. Αε ιακβάλεη ππφςε ηεο  ην „ςεθηαθφ ράζκα‟. 

3. Ώπεπζχλζεθε ζηνπο πειάηεο ελφο θπβεξλεηηθνχ ηνκέα (Βθπαίδεπζε). 

4. Λακβάλεη ππφςε ηεο κφλν ηνπο „εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

5. Οη εθπαηδεπηηθνί σο επαγγεικαηίεο έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν (Π.Β. 

Τπάιιεινη), γεγνλφο πνπ δελ πθίζηαηαη θαη γηα ηνπο „εζσηεξηθνχο‟ πειάηεο 

άιισλ Αεκνζίσλ νξγαληζκψλ.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη δχζθνιε ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δ έξεπλα 

φκσο πξνζθέξεη έλα Μνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ Βιιάδα, ην νπνίν κπνξεί λα 

επεθηαζεί κε ηε ρξήζε λέσλ δνκηθψλ κεηαβιεηψλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε νξγαληζκνχ. Βγείξεη επίζεο, ζεκειηψδε δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε 
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ηνπο, ηφζν νη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ θαη ράξαμεο πνιηηηθήο, φζν θαη νη εηδηθνί 

ηεο  πιεξνθνξηθήο  πνπ απφ θνηλνχ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο. 
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δηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. (Ώ' 

50). 

http://go.worldbank.org/JKO5DVDMQ0
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Ν. 2198/1994 Ώχμεζε απνδνρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη ζχλαςε δαλείσλ, 

ππφ ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ θαη δεκηνπξγία ζηελ Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο 

πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο πλαιιαγψλ επί Σίηισλ κε Λνγηζηηθή Μνξθή 

('Ώπινη Σίηινη) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Ν. 3229/2004 Βπνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ, εθαξκνγή ησλ Αηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΒΚ Ώ΄ 38/10.02.2004). 

Ν. 3230/2004 Καζηέξσζε πζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 115557/ΕΚ/21.9.2009 Γεληθή Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθήο & 

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Α/λζε Πνηφηεηαο θαη Ώπνδνηηθφηεηαο, Τπνπξγείν 

Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Δγθύθιηνη 

Βγθχθιηνο ΑΕΠΏ/Φ.4/νηθ.26397/27.12.2005 Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο 

Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο. Μεζνδνινγία θαζνξηζκνχ Αεηθηψλ Μέηξεζεο 

ηεο Ώπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη Ώπνδνηηθφηεηαο ηεο Αηνίθεζεο (λ.3230/2004). 

Βγθχθιηνο ΑΕΚΠΟ/Φ.18/νηθ.6190/12.3.2012 Τπνπξγείνπ Αηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο. Αηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

Έγγξαθα 

Έγγξαθν Ώξηζκ.Πξση.Φ.2.1/790/9.3.2009 Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ν. εξξψλ. 

Βπηρνξήγεζε ηεο Αηεχζπλζεο Π.Β. Ν. εξξψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηεο θαηά 

ην δηεζλέο πξφηππν πνηφηεηαο ISO 9001: 2000. 
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Παξάξηεκα Α 



 

2010 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR Μ

Ο
 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 
Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 0,75 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,67 0,33 0,75 0,50 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,50 0,50 0,75 77 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 - 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 - 1 0 - 

Ιαηξηθά έμνδα 1 1 1 1 - 1 - 0 - 1 - - - - 1 0 - - 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 83 

Γηαβαηήξηα 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 74 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 56 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 77 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 66 
Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 88 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 1 1 0 1 0 1 - 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - 0 1 1 0 1 70 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 0 0 0 1 - 1 - 0 1 0 1 0 1 0 - 1 1 - - 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 56 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94 

Φ.Π.Ώ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 94 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 78 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 97 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 63 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 84 

ΜΟ. Πνιίηεο 73 67 56 92 91 90 100 38 92 83 100 42 89 69 70 77 100 100 100 73 100 50 100 46 92 100 97 54 83 67 50 81 78 

 Βπηρεηξήζεηο 88 75 100 100 100 100 100 63 100 88 100 75 100 75 75 50 100 88 100 88 100 75 88 88 100 100 100 63 100 75 88 100 89 

ΜΟ. χλνιν 79 70 74 95 95 94 100 48 95 85 100 55 93 72 72 66 100 95 100 79 100 60 95 63 95 100 98 58 90 70 65 89 82 



 

2009 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR 

Μ
Ο

 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   94 

Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 

0,75 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,33 0,00 1,00 1,00 0,67 0,25 0,25 0,33 0,75 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,25 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,00 0,50   67 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0 1 0 1 - 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0   - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - 1   - 

Ιαηξηθά έμνδα 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 - 1 0 - - 1 1 1 0 1 1 1 - - 1 1 - 1   - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 - 1 - 1 0 0   - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 
1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 0,00   63 

Γηαβαηήξηα 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 - 0 1 - 1 0 1 1 0 - 1 1 1 0 0   - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 
1 0 0 0 1 1 1 0 - 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0   - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 - 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0   67 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0   23 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 - 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0   63 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0   84 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 
1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 - 1 0 0 0 1 0   43 

Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0   47 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 
0 0 0 1 0 1 - 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 - 0 1 0 0   45 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 
0 0 0 1 - 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - - 0 1 0 1 0 - 1 1 0 0 - 0   29 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  
1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   93 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   90 

Φ.Π.Ώ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   97 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0   61 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0   94 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0   45 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1   81 

ΜΟ. Πνιίηεο 56 25 38 75 64 88 73 33 75 71 56 35 60 53 57 45 100 68 100 32 100 29 100 35 85 92 88 46 75 27 21   60 

ΜΟ. 

Βπηρεηξήζεηο 
88 63 100 100 88 100 88 63 88 88 88 75 75 75 75 63 100 75 100 88 100 75 88 88 88 100 100 63 88 38 63   83 

ΜΟ. χλνιν 69 40 63 84 74 93 80 45 80 78 68 51 66 62 64 53 100 71 100 55 100 48 95 56 86 95 93 53 80 32 38   69 



 

2007 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR 

Μ
Ο

 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   1 94 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 94 

Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 

0,50 0,75 0,50 0,50 0,67 0,50 0,33 0,00 0,75 1,00 0,75 0,25 0,00 0,33 0,25 0,00 0,75 1,00 1,00 0,25 0,75 0,50 0,25 0,00 0,75 1,00 0,75 0,75 1,00 0,00   0,50 53 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0   0 - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 
1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 -   1 - 

Ιαηξηθά έμνδα 1 0 1 - - 1 - 0 1 1 1 1 0 - 1 0 1 - - 0 1 0 1 - 1 1 1 1 1 -   1 - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0   0 - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00   1,00 34 

Γηαβαηήξηα 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0   1 - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0   1 - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  
1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0   0 48 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0   0 13 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  
1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0   1 58 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1   1 68 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 - 1 0 0 - 0   0 31 

Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0   0 35 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 
0 0 0 1 0 1 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 - 0 1 0   0 38 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 
0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 0 1 0 - 0 1 0 - -   0 20 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  
1 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 83 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0   1 84 

Φ.Π.Ώ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   1 90 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1   0 48 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1   1 81 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0   1 84 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 26 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1   1 52 

ΜΟ. Πνιίηεο 46 23 29 46 61 63 43 33 56 63 56 35 29 28 35 38 85 55 100 19 69 13 94 17 78 75 80 31 80 18   46 49 

ΜΟ. 

Βπηρεηξήζεηο 
88 0 100 86 88 88 63 63 88 88 88 63 25 50 50 50 100 75 100 25 100 75 88 50 50 75 75 63 63 38   75 68 

ΜΟ. χλνιν 63 14 58 61 72 73 52 45 69 73 69 46 28 37 41 43 91 63 100 21 81 38 91 30 65 75 78 44 72 26   58 57 



 

2006 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR 

Μ
Ο

 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 0   86 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 1   0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 1 0   75 

Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 

0,00   0,67 0,50 0,25 0,50 0,33 0,00 0,33 1,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,67 0,67 1,00 0,00 0,33   0,25 0,00 0,50 0,50 0,33 0,00 0,33 0,00   32 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0   0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1   0 0 1 1 0 0 1 0   - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 
    1   0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0   0 0     0   0 0   - 

Ιαηξηθά έμνδα 0   1   0 1   0   1   0 0   1 0       0     1         0       - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 
0     1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0   0 0 0 0 1   0 0   - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 
0,00   0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00   18 

Γηαβαηήξηα 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0   - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 
0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1   0   0 0   1 0 0 0 0 0 0 0   - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  
    0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 0 0 0 1 0   0 0   0 0   1 0 0 0 0   17 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 0 0 0 1 0 1 0   14 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  
0   0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0   1 0 1 0 1 0 0 0   36 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  
0   0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1   1 0 1 1 1 1 0 0   57 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 
0   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1   1 0   1 1 1   0   38 

Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

0   0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   1 0 1 1 1 0 1 0   39 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 
0   0 1 0 1   0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1   0 0 1 1 1 0 1 0   41 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 
0   0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 1     0 0   0 0 0   1         11 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  
1   0   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1   1 0 1 1 0 1 1 0   70 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 
1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 0   89 

Φ.Π.Ώ 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 0   89 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 
1   0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1   1 0 0 1 0 0 1 0   43 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 
1   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1   1 0 1 1   1 1 1   81 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 
1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1   0 0 1 1 1 1 1 0   82 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 
0   0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   14 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 1   1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1   1 1 0 1 0 0 1 1   61 

ΜΟ. Πνιίηεο 18   14 46 30 68 33 17 36 58 42 29 8 29 10 50 89 42 70 8 44   65 8 65 68 82 36 53 0   39 

ΜΟ. 

Βπηρεηξήζεηο 
88   63 100 75 100 75 50 88 75 88 50 13 63 38 50 63 75 100 38 88   75 38 63 88 43 63 88 25   66 

ΜΟ. χλνιν 47   33 66 49 82 52 30 57 65 61 38 10 43 21 50 78 56 83 20 62   69 20 64 76 68 47 69 11   50 



 

2004 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR 

Μ
Ο

 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 0   79 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 1   1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1   1 0 1 1 1 1 1 0   75 

Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 

0,00   0,25 0,50 0,00 0,50 0,33 0,00 0,00 1,00 0,33 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,67 0,00 0,00   0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00 0,67 0,00   25 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0   0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1 1 0 1 0   - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 
    1   0 1 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0   0 0     1   0     - 

Ιαηξηθά έμνδα 0   0     1   0   1   0 0   1 0   0   0     0 0       0       - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 
0   0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 1   1 0   - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 
0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50   0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00   7 

Γηαβαηήξηα 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 0 0   - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0   - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  
0   0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0   1 0 0 0 0   8 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  
0   0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 0 1 0 1 0 0 0   29 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  
0   0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0   1 0 1 1 0 1 1 0   46 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 
0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1   1 0   1 0 1   0   31 

Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

0   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 0 1 1 1 0 1 0   25 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 
0   0 1 0 0     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 1 1   0 0 0   20 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 
0   0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0   0 0 0             0 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  
1   0   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1   0 1 1 1 1 1 1     77 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 
1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 0   82 

Φ.Π.Ώ 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   1 0 1 1 1 1 1 0   79 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 
0   0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 0 0 1 0 0 0 0   25 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 
1   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0   1 0 1 1     1 0   69 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 
1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1   0 0 1 1 1 1 1 0   79 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 
0   0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   11 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 0   1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0   0 0 1 1 0 1 1 1   46 

ΜΟ. Πνιίηεο 17   19 38 27 41 33 18 33 42 30 17 10 25 10 8 33 20 67 0 29   50 8 65 68 60 36 52 0   29 

ΜΟ. 

Βπηρεηξήζεηο 
63   50 100 75 100 75 50 88 63 88 38 0 63 38 25 50 50 88 25 63   38 25 75 88 57 71 75 14   58 

ΜΟ. χλνιν 35   31 61 47 66 52 32 55 50 54 25 6 40 21 15 40 33 76 10 43   45 15 69 76 59 50 62 6   41 



 

2003 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR 

Μ
Ο

 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 1     1 1   1 1 1 1 1       0     1 1   1       1 1 1 1 1 0   89 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 1     1 1   1 1 0 1 1       0     1 1   0       1 1 1 1 1 0   78 

Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 

0,00     1,00 0,00   0,33 0,00 0,00 0,67 0,33       0,25     0,00 0,25   0,00       0,00 0,50 1,00 0,00 0,67 0,00   28 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0     1 0   0 0 0 0 1       0     0 0   0       0 1 1 0 1 0   - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 
        0   1 0 0   0       0       1   0           1   0     - 

Ιαηξηθά έμνδα 0       0     0 0 1         1     0 0   0             0       - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 
0     1     0 0 0 1 0       0     0 0   0       0 0 1   1 0   - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 
0,00     0,00 0,00   0,50 0,00 0,00 0,50 0,00       0,00     0,00 0,00   0,50       0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00   14 

Γηαβαηήξηα 0     0 0   1 0 0 0 0       0     0 0   1       0 0 1 0 0 0   - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 
0     0 0   0 0 0 1 0       0     0 0   0       0 0 1 0 0 0   - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  
0     0 0   1 0 0 1 0       0     0 0   0         1 0 0 0 0   18 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 
0     0 0   1 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0 0   6 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  
0     1 0   0 0 1 0 0       0     0 0   0       1 0 1 0 0 0   22 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  
0     1 0   0 0 1 0 1       1     0 1   0       0 0 0 0 1 0   33 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 
0     0 0   0 0 1 0 0       0     0 1   1         1 0 0   0   25 

Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

0     0 0   1 0 0 0 0       0     0 1   0       1 1 1 0 1 0   33 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 
0     1 0       0 1 0       0     0 1           1 1 0 0 0 0   33 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 
0       0     0 0 0 0       0           0       0             0 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  
1       1   1 1 0 1 1       0     1 1   1       1 1 1 1 1     88 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 
1     1 1   1 1 1 1 1       0     0 1   1       1 1 1 0 1 0   78 

Φ.Π.Ώ 1     1 1   1 1 1 1 1       1     0 1   1       1 1 1 1 1 0   89 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 
1     1 0   0 0 0 0 1       0     0 1   1       0 1 0 0 0 0   33 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 
1     1 1   1 0 1 1 0       0     1 1   0       1         0   64 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 
0     1 1   0 1 1 1 1       1     1 1   1       1 1 0 1 0 0   72 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 
0     1 0   1 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0 0   11 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 0     1 1   0 0 0 0 1       0     0 1   0       1 1 0 0 1 0   39 

ΜΟ. Πνιίηεο 17     55 17   58 18 33 43 28       10     18 57   23       50 59 55 18 47 0   32 

ΜΟ. 

Βπηρεηξήζεηο 
63     100 75   63 50 50 63 75       25     38 88   63       75 86 43 43 57 0   59 

ΜΟ. χλνιν 35     72 40   60 32 40 51 47       16     26 70   39       61 69 50 28 51 0   43 



 

2002 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR 

Μ
Ο

 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 0     1 1   1 1 1 1 1       0     1 0   1       1 1 1 1 1 0   78 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 1     1 1   1 1 0 1 1       0     1 1   0       0 1 1 1 1 0   72 

Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 

0,00     0,00 0,00   0,67 0,00 0,00 0,33 0,00       0,00     0,00 0,00   0,00       0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00   8 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0     0 0   1 0 0 0 0       0     0 0   0       0 1 0 0 0 0   - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 
        0   1 0 0   0       0       0   0           0   0     - 

Ιαηξηθά έμνδα 0       0     0 0 0         0     0 0   0             0       - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 
0     0     0 0 0 1 0       0     0 0   0       0 0 0   0 0   - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 
0,00     0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00     0,00 0,00   0,50       0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00   6 

Γηαβαηήξηα 0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   1       0 0 1 0 0 0   - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0 0   - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0         1 0 0 0 0   6 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 
0     0 0   1 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0 0   6 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  
0     1 0   0 0 1 0 0       0     0 0   0       0 0 1 0 0 0   17 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  
0     1 0   0 0 1 0 0       1     0 0   0       0 0 0 0 0 0   17 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 
0     0 0   0 0 1 0 0       0     0 0   1         1 0 0   0   19 

Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

0     0 0   1 0 0 0 0       0     0 0   0       1 1 1 0 0 0   22 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 
0     1 0       0 0 0       0     0 0           1 1 1 0 0 0   27 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 
0       0     0 0 0 0       0       0   0       0             0 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  
1       0   1 1 0 1 1       0     0 1   1       1 1 0 1 1 0   65 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 
0     1 1   1 1 1 1 1       0     0 0   1       1 1 0 0 1 0   61 

Φ.Π.Ώ 1     1 1   1 1 1 1 1       0     0 0   1       1 1 1 1 1 0   78 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 
1     1 0   0 1 0 0 1       0     0 1   1       0 1 0 0 0 0   39 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 
1     1 1   1 0 1 1 0       0     1 1   0       1         0   64 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 
0     1 1   0 0 1 1 1       0     1 0   0       1 1 0 1 0 0   50 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 
0     0 0   1 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0 0   6 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 0     1 1   0 0 0 0 0       0     0 0   0       1 1 0 0 1 0   28 

ΜΟ. Πνιίηεο 8     45 17   47 18 33 19 17       8     18 8   23       30 59 50 18 20 0   23 

ΜΟ. 

Βπηρεηξήζεηο 
50     86 63   63 50 50 63 63       0     25 38   50       75 86 14 43 57 0   49 

ΜΟ. χλνιν 25     61 35   54 32 40 37 35       5     21 20   34       50 69 36 28 35 0   33 



 

2001 
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS NO CH HR TR 

Μ
Ο

 

Φφξνο 

Βηζνδήκαηνο: 0     1 0   0 1 1 1 1       0     0 0   1       0 0 1 1 1    53 

Βμεχξεζε 

εξγαζίαο 0     1 1   1 0 0 1 1       0     0 1   0       0 1 0 0 1    47 

Βηζθνξέο 

θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ 

0,00     0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00     0,00 0,00   0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0 

 Δπίδνκα 

Αλεξγίαο 0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    - 

Οηθνγελεηαθά 

Δπηδφκαηα 
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    - 

Ιαηξηθά έμνδα 0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    - 

Υπνηξνθίεο ζε 

θνηηεηέο 
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    - 

Πξνζσπηθά 

Έγγξαθα 
0,00     0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00     0,00 0,00   0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0 

Γηαβαηήξηα 0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    - 

Άδεηεο 

Οδήγεζεο 
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    - 

 Βγγξαθή 

απηνθηλήηνπ  
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0         1 0 0 0    6 

Άδεηεο 

νηθνδνκήο 
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    0 

Αήισζε ζηελ 

αζηπλνκία  
0     0 0   0 0 1 0 0       0     0 0   0       0 0 1 0 0    12 

Αεκφζηεο 

ΐηβιηνζήθεο  
0     0 0   0 0 0 0 0       1     0 0   0       0 0 0 0 0    6 

Πηζηνπνηεηηθά 

γέλ - γάκνπ 
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   1         1 0 0      13 

Βγγξαθή ζηελ 

αλψηαηε 

εθπαίδεπζε 

0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    0 

Αήισζε 

κεηαθφκηζεο 
0     0 0       0 0 0       0     0 0           1 0   0 0    8 

Τπεξεζίεο 

πγείαο 
0     0 0     0 0 0 0       0       0   0       0            0 

Βηζθνξά 

θ.αζθαιίζεσλ  
0       0   1 0 0 1 0       0     0 0   1       1 0 0 0 1    31 

Φφξνο 

εηαηξηψλ 
0     1 1   0 0 1 0 0       0     0 0   1       1 0 0 0 1    35 

Φ.Π.Ώ 0     1 0   1 1 1 1 0       0     0 0   1       1 0 1 0 1    53 

Βγγξαθή λέαο 

εηαηξίαο 
0     1 0   0 0 0 0 1       0     0 1   1       0 1 0 0 0    29 

Αεδνκέλα ζη. 

ππεξεζίεο 
0     0 1   1 0 1 0 0       0     1 1   0       1            46 

Σεισλεηαθέο 

δειψζεηο 
0     1 1   0 0 1 1 0       0     0 0   0       0 0 0 1 0    29 

 Άδεηεο- 

πεξηβάιινλ 
0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       0 0 0 0 0    0 

Αεκφζηεο 

πξνκήζεηεο 0     0 0   0 0 0 0 0       0     0 0   0       1 1 1 0 1    24 

ΜΟ. Πνιίηεο 0     17 8   10 9 17 17 17       8     0 8   18       10 27 20 9 20    12 

ΜΟ. 

Βπηρεηξήζεηο 
0     57 38   38 13 50 38 13       0     13 25   50       63 29 29 14 57    31 

ΜΟ. χλνιν 0     32 20   22 11 30 25 15       5     5 15   32       33 28 24 11 35    20 
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Παξάξηεκα Γ 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ώγαπεηέ ζπλάδειθε, 

 κε ην εξσηεκαηνιφγην απηφ - ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο - επειπηζηψ λα θαηαγξάςσ 

ηηο πξνζδνθίεο, ηηο απφςεηο θαη ην βαζκφ πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζηελ εθπαίδεπζε  απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο.  

 Με ηνλ φξν “ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ εθπαίδεπζε” αλαθεξφκαζηε ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο 

φπσο απηνχο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γ/ζεσλ 

Δθπαίδεπζεο, ησλ Γ/ζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θηι. Βπίζεο αλαθεξφκαζηε θαη 

ζε θαη ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 Βπηζεκαίλσ φηη κε ηνλ φξν “θπβέξλεζε” πνπ ζα ζπλαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

αλαθεξφκαζηε ζηνπο επίζεκνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζα δηαλεκεζεί ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα απνηειέζεη ηνλ 

“πηιφην” ηνπ ηειηθνχ, ην νπνίν ζα απνζηαιεί ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο. Χο εθ ηνχηνπ θαη 

ιφγσ ηεο απαηηνχκελεο εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ αλακέλνπκε θαη ηηο πνηνηηθέο ζαο παξαηεξήζεηο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζήο ηνπ. 

  αο παξαθαιψ, λα αθηεξψζεηε ιίγν απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο, γηα λα ην ζπκπιεξψζεηε.  αο 

επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ! 

 

       Εσάλλεο Καξαβαζίιεο 

 

Α.  Πξνζσπηθά ΣΟΗΥΔΗΑ  

Α1. Φχιν     

Α2. Ζιηθία  :  20-   31-  41-   51-  

Α3.  Πνηα ε επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε 

 Μφληκνο  

 Ώλαπιεξσηήο 

 Χξνκίζζηνο 

 πληαμηνχρνο 

 

 

Α4.  Τπεξεηείηαη ζε: 

 Ώ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 ΐ/ζκηα εθπαίδεπζε 

 

Α5. Δθπαίδεπζε 

Παξαθαιψ, δειψζηε ην αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε νινθιεξψζεη 

 Κάηνρνο Αηδαθηνξηθνχ 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ 

 Μεηεθπαίδεπζε 

 Κάηνρνο Αεχηεξνπ Πηπρίνπ 

 Κάηνρνο Πηπρίνπ 

 

Α6. Δηζφδεκα 

Παξαθαιψ, δειψζηε ην εηήζην εηζφδεκα ζαο ζε επξψ. 

 < 10.000 

 10.000 – 20.000 



639 

 

 20.000 – 30.000 

 >30.000 

Β. ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

Β1.Πφζα ρξφληα είζηε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ;   

 πάλσ απφ 10 ρξφληα 

 3 - 10 ρξφληα 

 ιηγφηεξν απφ 3 ρξφληα 

 ειάρηζηε εκπεηξία 

 

Β2. Πνηα  απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δειψλεη θαιχηεξα ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζήο ζαο ζην Γηαδίθηπν κέζα ζε 

κία εβδνκάδα 

  πάλσ απφ 20 ψξεο 

  11-20 ψξεο 

  6-10 ψξεο 

  1-5 ψξεο 

  ιηγφηεξν απφ κηα ψξα 

 

Β3. Πνην είδνο ζχλδεζεο  ρξεζηκνπνηείηε ζην Γηαδίθηπν; 

 Ώπιή ηειεθσληθή γξακκή 

 ISDN 

 ADSL 

 

B4. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε; 

 Κάζε κέξα  

 Μέξα παξά κέξα  

 Μία θνξά ηελ εβδνκάδα  

 Μία- δχν θνξέο ην κήλα 

 Αελ ην ρξεζηκνπνηψ 

 

B5. Πνηεο είλαη ην επίπεδν ησλ  ηθαλνηήησλ ζαο ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο; 

  

Δπίπεδν ηθαλόηεηαο 

  Καζφινπ ε κηθξφ 

βαζκφ 

Μέηξηα Καιά ε κεγάιν 

βαζκφ 

1 Αηαρείξηζε ηνπ ππνινγηζηή κνπ (πρ. Windows)      

2 Βπεμεξγαζία θεηκέλνπ (πρ. Word)      

3 Βπεμεξγαζία θχιισλ δεδνκέλσλ (πρ. Excel) θαη ζηαηηζηηθά 

παθέηα  

     

4 Αεκηνπξγία δηαθαλεηψλ (πρ. Powerpoint)      

5 Βπεμεξγαζία ζρεδίνπ θαη εηθφλαο (πρ. Photoshop)      

6 Πινήγεζε ζην Αηαδίθηπν (πρ. MS Explorer, Netscape 

Navigator, Firefox) 

     

7 Διεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (πρ. Outlook Express, 

Communicator, Mozilla) 

     

8 Αηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (πρ. MS Access)      

9 Βπίιχζε απιψλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ      

10 Ώθαίξεζε ηνψλ απφ ηνλ ππνινγηζηή      

11 Βγθαηάζηαζε λέν ινγηζκηθφ ζε έλαλ ππνινγηζηή      

12 Υξεζηκνπνηήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα λα θξαηάσ βαζκνχο       

13 Βπηινγή θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ      

14 Ώλάπηπμε ηζηνζειίδσλ       

15 Πξνγξακκαηηζκφο Δ/Τ (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ)      

16 Βηδηθέο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζηήκε κνπ       
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Γ. ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟ ΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Γ1. Πφζν ζπρλά  ρξεζηκνπνηείηε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο; 

 Καζεκεξηλά 

 Σν ιηγφηεξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

 Σν ιηγφηεξν κηα θνξά ην κήλα 

 Σν ιηγφηεξν κηα θνξά ην ρξφλν 

 

Γ2. Πνηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηε; (Μπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο).  

 Σνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

 Σνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ 

 Σσλ Πεξηθεξεηαθψλ Αηεπζχλζεσλ Βθπαίδεπζεο 

  Σσλ Αηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο ή/θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο 

 Σσλ Παλεπηζηεκίσλ 

 Σνπ Βιιεληθνχ Ώθαδεκατθνχ Αηθηχνπ (GUNET) 

 Άιιν. 

Ώλαθέξεηε:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Γ3. Πφζν ζπρλά  ρξεζηκνπνηείηε άιινπο (εθηφο ηεο εθπαίδεπζεο) δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο; 

  Καζεκεξηλά 

 Σν ιηγφηεξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

 Σν ιηγφηεξν κηα θνξά ην κήλα 

 Σν ιηγφηεξν κηα θνξά ην ρξφλν 

 

Γ4. Πνηνπο άιινπο (εθηφο ηεο εθπαίδεπζεο) δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηείηε; 

(Μπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο).  

 ΣΏΥΕS 

 ΚΒΠ 

 ΕΚΏ 

 ΏΒΠ 

 http://www.easygov.gr (Βχθνιεο ζπλαιιαγέο κε ην Αεκφζην) 

 http://www.psifiakiellada.gr  

 ΓΤΓΒΤΞΕ (Βζληθφ Αίθηπν Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) 

 Τπνπξγείσλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ 

 Πεξηθεξεηψλ 

 Ννκαξρηψλ 

 Αήκσλ 

 Βζληθνχ Σππνγξαθείνπ 

Άιιν. 

Ώλαθέξεηε:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Γ. ΠΡΟΓΟΚΗΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Σν παξαθάησ ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξάθεη ηηο πξνζδνθίεο ζαο απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Πείηε καο ηελ άπνςή ζαο γηα ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο.  

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 1 αλ δηαθσλείηε απφιπηα  

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 2 αλ δηαθσλείηε 

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 3 αλ νχηε ζπκθσλείηε νχηε δηαθσλείηε 

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 4 αλ ζπκθσλείηε 

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 5 αλ ζπκθσλείηε απφιπηα  

 

 

 

 

 

http://www.easygov.gr/
http://www.psifiakiellada.gr/
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Γ1 Πξνζδνθίεο απφ ηελ απφδνζε (1) 1 2 3 4 5 

1.  Με ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα κπνξψ λα νινθιεξψλσ ηηο 

δνπιεηέο κνπ πην γξήγνξα 
     

2.  Με ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεησζεί ε 

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία 

     

3.  Έλα «θιηθ» αξθεί, γηα λα είλαη ρξήζηκνη νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο       

4.  Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα κνπ επηηξέπνπλ λα έρσ πξφζβαζε 24 ψξεο 

ην 24ψξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα 

     

5.  Δ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο      

6.  Με ηε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο  κπνξψ λα εκπηζηεπζψ 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο 
     

7.  Ώλακέλσ πσο νη εγέηεο είλαη δεζκεπκέλνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο 

     

8.  Δ  νκάδα ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο      

9.  Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα νινθιεξψλνπλ  ππεξεζίεο κε άιινπο 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

     

10.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή πεξηηηψλ 

επηζθέςεσλ θαη ηειεθσλεκάησλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο 

     

11.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα παξέρεη έγθαηξε ελεκέξσζε ζε 

ζέκαηα επηκφξθσζεο 

     

12.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε Αηνίθεζε κε ηελ πξφζβαζε ζε εγθπθιίνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα θαη λφκνπο 

     

13.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αλνηθηήο 

θαη δηαθαλνχο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο  

     

14.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα παξέρεη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα 

     

15.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα αλνίγεη λένπο νξίδνληεο  (π.ρ. 

θαηλνηφκεο δξάζεηο)  

     

16.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζα πξνζθέξεη εχθνιε πξφζβαζε ζε 

ελδηαθέξνληεο δηθηπαθνχο ηφπνπο (π.ρ. εθεκεξίδεο,  Κέληξα Βμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θηι.) 

     

17.  Με ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθή ηαρπδξνκείνπ απφ θαη πξνο ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο  

κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ  γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

     

 

 

 

 

 
Δ. ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ Ο ΒΑΘΜΟ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ 

Σν παξαθάησ ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ζαο γηα ηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαζψο 

θαη ηνλ βαζκφ πηνζέηεζήο ηεο.  Πείηε καο ηελ άπνςή ζαο γηα ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο.  

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 1 αλ δηαθσλείηε απφιπηα  

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 2 αλ δηαθσλείηε 

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 3 αλ νχηε ζπκθσλείηε νχηε δηαθσλείηε 

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 4 αλ ζπκθσλείηε 

 Βπηιέμηε ην βαζκφ 5 αλ ζπκθσλείηε απφιπηα  
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Δ1. Πξνζσπηθή θαηλνηνκία 

1 2 3 4 5 

1.  Γεληθά, είκαη πξνζεθηηθφο ζηελ απνδνρή λέσλ ηδεψλ      

2.  ΐξίζθσ ελδηαθέξνλ  ην λα έρσ πξσηφηππε ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά      

3.  Βίλαη πξφθιεζε γηα κέλα νη ακθηβνιίεο θαη ηα άιπηα πξνβιήκαηα      

4.  Θα πξέπεη λα δσ άιινπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηλνηνκίεο, πξηλ ηηο ιάβσ ζνβαξά 

ππφςε κνπ 

     

 

 
Δ2. Δκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε  1 2 3 4 5 

1.  Καηά ηε γλψκε κνπ νη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο αμίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

κνπ 
     

2.  Οη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη φηη είλαη εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη 

απέλαληη κνπ 
     

3.  Μπνξψ λα εκπηζηεπηψ έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο      

 

Δ3. Δθιακβαλφκελνο θίλδπλνο 1 2 3 4 5 

1.  Δ απφθαζε λα ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη επηθίλδπλε      

2.  Γεληθά, πηζηεχσ φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ηεο θπβέξλεζεο ζην Αηαδίθηπν είλαη επηθίλδπλε      

 

Δ4. Δλεκεξφηεηα 1 2 3 4 5 

1.  Βίκαη ελεκεξσκέλνο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο  
     

2.  Βίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδσ εχθνια δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο (κέζσ ελφο portal ή κέζσ κεραλήο αλαδήηεζεο) 

     

 

 

 

 
Δ5. Δθιακβαλφκελνο ζπκπεξηθνξηθφο έιεγρνο 1 2 3 4 5 

1.  Θα ήκνπλ ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηήζσ ζσζηά έλα δηθηπαθφ ηφπν ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο      

2.  Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ηειεί ππφ  ηνλ πιήξε έιεγρν κνπ       

3.  Έρσ ηνπο πφξνπο, ηε γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα δηθηπαθφ ηφπν 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

     

 
 
 

Δ6. Κνηλσληθφ πξφηππν 1 2 3 4 5 

1.  Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ ζηελ εξγαζία πηζηεχνπλ φηη ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηψ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 
     

2.  Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα πηζηεχνπλ φηη ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηψ 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

     

3.  Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα κε παξνηξχλνπλ λα ρξεζηκνπνηψ 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 
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Δ7. Δηθφλα 1 2 3 4 5 

1.  Οη άλζξσπνη, νη νπνίνη  ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο ζην  

θνξέα πνπ εξγάδνκαη  έρνπλ πςειφηεξν θχξνο απφ απηνχο πνπ δελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ  
     

2.  Οη άλζξσπνη ζην θνξέα πνπ εξγάδνκαη, νη νπνίνη  ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο έρνπλ πςειφηεξν επαγγεικαηηθφ πξνθίι 

     

3.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο απνηειεί έλα ηεθκήξην πςειήο 

ζέζεο ζην θνξέα πνπ εξγάδνκαη 

     

 

Δ8. ρέζε  κε ηελ εξγαζία 1 2 3 4 5 

1.  ηε δνπιεηά κνπ είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ  ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο       

2.  H δνπιεηά κνπ έρεη ζρέζε κε ηε  ε ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο       

 

 
 

Δ9. Δθιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο 1 2 3 4 5 

1.  Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη εχθνιε 

 
     

2.  Δ αιιειεπίδξαζή κνπ κε δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη μεθάζαξε 

θαη θαηαλνεηή 

     

3.  ΐξίζθσ φηη νη πεξηζζφηεξνη δηθηπαθνί ηφπνη ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη επέιηθηνη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε καδί κνπ 

     

4.  Βίλαη εχθνιν γηα κέλα λα απνθηήζσ ηηο δεμηφηεηεο  λα ρξεζηκνπνηψ έλα δηθηπαθφ ηφπν 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 
     

 

Δ10. Δθιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα  1 2 3 4 5 

1.  Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ επηηξέπεη λα θάλσ δνπιεηέο 

ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

     

2.  Έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλσ ηηο 

δνπιεηέο πην γξήγνξα 

     

3.  Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο είλαη 

εκθαλή  
     

4.  Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεηψζεη έμνδα 

κεηαθίλεζεο 
     

5.  Δ ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ην ρξφλν  

κεηαθηλήζεσλ θαη αλακνλήο ζε νπξέο 

     

 

 
Δ11. πκβαηφηεηα 1 2 3 4 5 

1.  Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα  ζπιιέγσ 

πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 
     

2.  Ννκίδσ φηη ε ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα αιιειεπηδξψ 

κε δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

     

3.  Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο ηαηξηάδεη ζηνλ 

ηξφπν δσήο κνπ 
     

4.  Δ ρξήζε ηνπ Αηαδηθηχνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο είλαη ζπκβαηή κε 

ηνλ ηξφπν πνπ κνπ αξέζεη λα θάλσ πξάγκαηα 
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Δ12. Πνηφηεηα απνηειέζκαηνο  1 2 3 4 5 

1.  Δ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ιακβάλσ απφ ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη πςειή 
     

2.  Αελ ζα είρα θαλέλα πξφβιεκα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ 

ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο 

     

 

 

 

 
Δ13. ρεηηθφ πιενλέθηεκα  1 2 3 4 5 

1.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηελ απφδνζή κνπ ζηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ  απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο 
     

2.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο εληζρχεη ηελ απφδνζή κνπ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ θπβέξλεζε 

     

3.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο θάλεη πην εχθνιε ηελ 

αιιειεπίδξαζή κνπ  κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 
     

4.  Δ ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο κνπ πξνζθέξεη κεγαιχηεξν έιεγρν 

ζηελ αιιειεπίδξαζή κνπ  κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο 

     

 

 

 

 
Δ14. Πξφζεζε γηα ρξήζε  1 2 3 4 5 

1.  Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην Αηαδίθηπν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε      

2.  Θα ρξεζηκνπνηνχζα ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζην Αηαδίθηπν      

3.  Δ αιιειεπίδξαζε κε ηελ θπβέξλεζε κέζα απφ ην Αηαδίθηπν είλαη θάηη πνπ πξνηίζεκαη λα 

θάλσ 
     

4.  Θα ρξεζηκνπνηνχζα ην Αηαδίθηπν, γηα λα δεηήζσ ππεξεζίεο απφ ηελ θπβέξλεζε      
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